
 

 

 

 

 

 منتهي االمال
 

 مرحوم حاج شیخ عباس قمي

 - فهرست -

 

  در تاريخ حضرت خاتم االنبیا: االمال باب اول  منتھي

 (ص(در نسب شريف حضرت رسول : اّول  فصل

 (ص(در والدت با سعادت رسول خدا : دوم  فصل

 در شرح احوال آن حضرت در اّيام رضاع و طفولّیت: سّوم  فصل

و مختصرى از اخالق كريمه و ) ص(در بیان خلقت و شمائل حضرت رسول خدا : چھارم  فصل
 شريفه آن حضرت اوصاف

 مجلس پیامبر آداب

 اى سپاھیانپیامبر بر بخشنامه

 سفره و غذاخوردن آداب

 ھاى پیامبر شوخى

 (ص(در ذكر پاره اى از معجزات رسول خدا : پنجم  فصل

  معجزه داشت 4440اسالم  پیامبر

 اول نوع معجزات

 نوع دوم معجزات

 نوع سوم معجزات

 نوع چھارم معجرات

 نوع پنجم معجزات

 نوع ششم معجزات

 نوع ھفتم معجزات

 (ص(در وقايع اّيام و سنین عمر شريف حضرت رسالت پناه : ششم  فصل

  سّنت عبدالمّطلب پنج

  (ص(معراج پیامبر 

 سال دوم ھجرى وقايع



  سال سوم ھجرت وقايع

 سال چھارم ھجرى وقايع

 سال پنجم ھجرى وقايع

 سال ششم ھجرى وقايع

 سال ھفتم ھجرى وقايع

 سال ھشتم ھجرى وقايع

 سال نھم ھجرى وقايع

 سال دھم ھجرى وقايع

 (ص(در وقوع مصیبت عظمى يعنى وفات پیغمبر اكرم : ھفتم  فصل

 پیامبر به شھادت رسید؟ آيا

 (ص(در بیان احوال اوالد امجاد پیغمبر اكرم : ھشتم  فصل

 (ص(در بیان مختصرى از احوال خويشان پیغمبر : نھم  لفص

  و مقامات ابوطالب رضى الّله عنه فضائل

 حضرت حمزه و جعفر طّیار علیھماالّسالم فضائل

 و اشاره به فضائل آنھا) ص (در ذكر احوال چند نفر از اصحاب پیغمبر : دھم  فصل

 حال جناب سلمان رحمه الّله شرح

 حال ابوذر غفارى شرح

 حال مقداد شرح

 مقداد دشمن على علیه الّسالم بود پسر

 بالل حال شرح

 حال جابربن عبدالّله انصارى شرح

 حال ُحذيفه شرح

 حال ابواّيوب انصارى شرح

 حال خالد بن سعید شرح

 حال زيد بن حارثه شرح

 حال َسْعد بن ُعباده شرح

 حال ابوُدجانه شرح

 حال ابن مسعود شرح

 حال عّمار شرح

 سمیه رحمة الّله علیھا شھادت

 حال قیس بن عاصم شرح

 حال مالك بن ُنَوْيره شرح
 

 در تاريخ حضرت فاطمه سالم اهللا علیھا: االمال باب دوم  منتھي    
 

 در بیان والدت با سعادت حضرت فاطمه علیھاالّسالم: اّول  فصل

  كیفیت والدت با سعادت آن حضرت

 و برخى ازفضائل آن جناب) س(در بیان برخى اسامى والقاب شريفه حضرت فاطمه : دّوم  فصل

  نورانى ومسلمان شدن ھشتاد يھودى چادر

 فاطمه علیھاالّسالم در برابر مرد نابینا حجاب

 علیھاالّسالمحضرت زھرا  ( تسبیحات) اثر



 در تاريخ وفات آن مجّلله و وصّیتھاى آن حضرت: سّوم  فصل
 

  در تاريخ حضرت علي علیه السالم: االمال باب سوم  منتھي    
 

 در والدت باسعادت امیرالمؤ منین علیه الّسالم: اّول  فصل

 در بیان فضائل امیرالمؤ منین علیه الّسالم است: دّوم  فصل

  حضرت على علیه الّسالم مجاھدت

  على علیه الّسالم علم

  ھمه علوم ، حضرت على علیه الّسالم است سرچشمه

  باھله بر افضلیت على علیه الّسالمداللت آيه م

  حضرت على علیه الّسالم سخاوت

  حضرت على علیه الّسالم زھد

  حضرت على علیه الّسالم عبادت

  و عفو حضرت على علیه الّسالم حلم

  خلق حضرت على علیه الّسالم حسن

 حضرت على علیه الّسالم در ايمان سبقت

  حضرت على علیه الّسالم فصاحت

  حضرت على علیه الّسالم معجزات

 از امور غیبىحضرت على علیه الّسالم  خبردادن

  دعاھاى على علیه الّسالم استجابت

 كردن على علیه الّسالم به پیامبر اسالم صلى الّله علیه و آله و سّلم يارى

  شگفت انگیز على علیه الّسالم شجاعت

  شريف حضرت على علیه الّسالم بَنَس

 در بیان سبب شھادت آن حضرت و ضربت ابن ملجم مرادى علیه اللعنة: سوم  فصل

 وكیفیت وفات وغسل و دفن آن حضرت) ع (در وصّیت ھاى امیرالمومنین : چھارم  فصل

 در قتل ابن ملجم لعین به دست امام حسن علیه الّسالم: م پنج فصل

 در ذكر اوالد امیرالمؤ منین علیه الّسالم و زوجات آن حضرت: ششم  فصل

  اوالد محمد بن الحنفّیه رضى الّله عنه ذكر

 لفضل العباس بن امیرالمؤ منین علیھماالّسالماوالد جناب ابوا ذكر

 عمر اال طرف بن امیرالمؤ منین علیه الّسالم و اوالد او ذكر

 (ع(در ذكر جمعى از اكابر اصحاب امیرالمؤ منین : فصل ھفتم 

 حال اويس قرنى شرح

 حال حارث ھمدانى شرح

 حال ُحْجربن عدى شرح

 حال ُرَشْید َھَجرى شرح

 حال زيد بن صوحان شرح

 حال سلیمان بن ُصرد شرح

  حال سھل بن ُحَنیف شرح

 حال َصْعَصْعة بن ُصْوحان شرح

 حال ابواال سود ُدئلى شرح

 حال عبدالّله بن ابى طلحه شرح



 حال عبدالّله بن ُبديل شرح

 حال عبدالّله بن جعفر طّیار شرح

  حال عبدالّله بن خّباب شرح

  حال عبدالّله بن عّباس شرح

  حال عثمان بن ُحَنیف شرح

 حال َعدّى بن حاتم طائى شرح

 حال عقیل شرح

 بن َحِمقحال عمرو شرح

 حال قنبر شرح

 حال كمیل شرح

 حال مالك اشتر شرح

 حال محّمد بن ابى بكر شرح

 حال محّمد بن ابى حذيفه شرح

 حال میثم تّمار رحش

 حال ھاشم بن عتبه ِمْرقال شرح
 

  در تاريخ حضرت امام حسن علیه السالم: االمال باب چھارم  منتھي    
 

 در والدت با سعادت حضرت امام حسن علیه الّسالم: اول  فصل

  فضائل و مكارم اخالق آن سرور در بیان مختصرى از: دوم  فصل

 امام حسن علیه الّسالم به نامه تسلّیت اصحاب پاسخ

 در بیان بعضى از احوال امام حسن ع و صلح آن حضرت با معاويه: سّوم  فصل

  الّسالم و ذكر خبر جناده در بیان شھادت حضرت مجتبى علیه: چھارم  فصل

 نامه امام حسن علیه الّسالم وصّیت

 در بیان طغیان معاويه در قتل و نھب شیعیان على علیه الّسالم: پنجم  فصل

 له اى از آنھادر ذكر اوالد امام حسن علیه الّسالم و شرح حال جم: ششم  فصل

 حال حسن مثّنى شرح

 ذكر فرزندزادگان حضرت امام حسن مجتبى علیه الّسالم در

 اوالد ابوالحسن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم ذكر

 طاوس و آل او و نبذى از حال بنى طاوس نسب ذكر

 در ذكر مقتل خاتمه

 بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب علیه الّسالم عبدالّله

 ( نفس زكیه) مقتل محّمد بن عبدالّله بن الحسن بن على بن ابى طالب ع ملّقب به ذكر

 قتیل)مقتل ابراھیم بن عبدالّله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ع معروف به ذكر
 ( باخمرى

 

  در تاريخ حضرت امام حسین علیه السالم: االمال باب پنجم  منتھي    
 

 در بیان والدت ُحسین ْبن َعلى علیھماالّسالم و برخى از فضائل آن حضرت: اّول  مقصد             

 در والدت با سعادت حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم: اول  فصل

 در بیان فضائل و مناقب و مكارم اخالق آن حضرت علیه الّسالم: دّوم  فصل

 در بیان ثواب بكاء و گفتن و خواندن مرثیه و اقامه مجلس عزاء براى آنحضرت: ّسوم  فصل



 

 ... در بیان امورى كه متعّلق است به حضرت امام حسین ع: دوم  مقصد             

 جانب مّكه معّظمه دربیان توّجه ابى عبدالّله علیه الّسالم به: اّول  فصل

 در ورود آن حضرت به مّكه و آمدن نامه ھاىاھل كوفه: دوم  فصل

 در فرستادن آن حضرت سّید جلیل مسلم بنعقیل را به جانب كوفه و فرستادن نامه: سّوم  فصل
 اى بارسول ديگر به اشراف بصره

 درآمدن جناب مسلم به كوفه و كیفّیت بیعت مردم: چھارم  فصل

 شدن كوفیان بى َوفااز دور ُمْسِلم بنَعقیل رحمه الّله ُمتّفرق

 : مسلم رحمه الّله با كوفیان مبارزه

 ادت طفالن مسلمدر كیفیت اسیرى و شھ: پنجم  فصل

 درتوّجه حضرت سّیدالّشھداء علیه الّسالم به جانب كربال: ششم  فصل

 در مالقات امام حسین علیه الّسالم با ُحّر بن يزيد رياحى: ھفتم  فصل
 

 امام حسین علیه الّسالم به زمین كربالدر ورود حضرت : سّوم  مقصد             

 در ورود آن حضرت به سرزمین كربال: اّول  فصل

 در وقايع روز تاسوعا و ورود شمر ملعون: دّوم  فصل

 وقايع لیله عاشورا ذكر

 در بیان وقايع روز عاشوراء: م سّو فصل

 شدن حرُّ بن يزيد وانابت ورجُوع اوبه سوى آن امام شھید متنّبه

 ُبرير بن خضیر رحمه الّله شھادت

 وھب علیه الرحمة شھادت

 زن در لشكر امام حسین علیه الّسالماولین  شھادت

 نافع بن ھالل و شھادت مسلم بن عوسجه مبارزات

 :َابو ثمامه نماز را در خدمت امام حسین ع و شھادت حبیب بن مظاھر تذكره

 هسعید بن عبدالّله حنفى رحمه الّل شھادت

 ُزھیر بن القین َرِضى الّله عنه شھادت

 نافع بن ھالل بن نافع بن جمل رحمه الّله مقتل

 ( الّله رحمھما) عبدالّله و عبدالّرحمن ِغفاريان مقتل

 ِشبامّى رحمه الّلهحنظله بن اسعد  شھادت

 َشْوَذب و عاِبس َرِحَمُھُم الّله شھادت

 ابى الّشعثاء الَبْھَدلّىالكندى رحمه الّله شھادت

 جمعى از اصحاب حضرت امام حسین علیه الّسالم مقتل

 جون رضى الّله عنه دتشھا

 جوانى پدر كشته رحمه الّله شھادت

 غالمى تركى شھادت

 عمرو بن قرظة بن كعب انصارى خزرجى شھادت

 مه الّلهُسويد بن عمرو بن ابى الُمطاع الَخْثعمى رح شھادت

 بیان شھادت جوانان ھاشمى در روز عاشورا در

 ابوالحسن على بن الحسین االكبر سالم الّله علیه جناب

 عبدالّله بن مسلم بن عقیل رضى الّله عنه شھادت

 د بن عبدالّله بن جعفر رضى الّله عنهمحّم شھادت



 عون بن عبدالّله بن جعفر رضى الّله عنه شھادت

 عبدالرحمن بن عقیل شھادت

 عبدالّله االكبر بن عقیل شھادت

 بن عقیلعمر بن ابى سعید  شھادت

 جناب قاسم بن الحسن بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم شھادت

 ابوبكر بن حسن علیه الّسالم شھادت

 اوالد امیرالمومنین علیه الّسالم شھادت

 ( عثمان) لیه الّسالم فرزندش را به نامنام گذارى على ع علت

 ابوبكر بن على علیه الّسالم شھادت

 طفلى از آل امام حسین علیه الّسالم شھادت

 حضرت ابوالفضل العّباس علیه الّسالم شھادت

 یان مبارزت حضرت ابى عبد الّله الحسین ع و شھادت آن مظلومب در

 در بیان وقايعى كه بعد از شھادت واقع شد: چھارم  فصل

 در بیان غارت نمودن لشكر، ِخیام حرم را: پنجم  فصل
 

 ... در وقايع متاءّخره بعد از شھادت حضرت امام حسین علیه الّسالم: چھارم  مقصد             

 در بیان فرستادن سرھاى شھداء و حركت از كربال بجانب كوفه: اّول  فصل

 در كیفّیت دفن اجساد طاھره شھداء: دوم  فصل

 در بیان ورود اھل بیت علیھماالّسالم به داراال ماره: چھارم  فصل

 مقتل عبدالّله بن عفیف َاْزدى رحمه الّله ذكر

 در ذكرمكتوب ابن زياد به يزيد: پنجم  فصل

 رادر فرستادن يزيد جواب نامه ابن زياد : ششم  فصل

 ورود ُاسراء و رؤ س شھداء به شام: ھفتم  فصل

 در ورود اھل بیت علیھماالّسالم به مجلس يزيد پلید: ھشتم  فصل

 در روانه كردن يزيد پلید اھل بیت علیھماالّسالم را به مدينه: نھم  فصل

 در بیان ورود اھل بیت علیھماالّسالم به مدينه طیبه: دھم  فصل

 خاتمه

 :َنختم اْلكالَم ِبِحكاَيٍة غريبٍة و

 در ذكر چند مرثیه براى آن حضرت: يازدھم  فصل
 

 در تاريخ حضرت علي بن الحسین زين العابدين علیھما السالم: مال باب ششم منتھي اال     

 در بیان والدت و اسم و لقب و كنیت آن جناب و شرح حال والده آن حضرت است: اول  فصل

 در مكارم اخالق امام زين العابدين علیه السالم است: دوم  فصل

 در بیان عبادات حضرت امام زين العابدين علیه السالم: سوم  فصل

 در ذكر پاره اى از كلمات شريفه و مواعظ بلیغه آن جناب: چھارم  فصل

 ذكر بعضى از معجزات امام زين العابدين علیه السالم و داستان شھادت دادن: پنجم  فصل
 سود به امامت آن حضرتحجراال

 در بیان انتقال حضرت سجاد علیه السالم از اين سراى فانى به دار باقى: ششم  فصل

 در ذكر اوالد و احفاد حضرت امام زين العابدين علیه السالم: ھفتم  فصل
 

 در تاريخ حضرت ابوجعفر محمد بن علي بن الحسین باقر العلوم: فتم االمال باب ھ منتھي    
 االولین و االخرين علیھم السالم



 در بیان والدت و اسم و كنیت آن حضرت است: اول  فصل

 ممختصرى از فضائل و مناقب و مكارم اخالق حضرت باقر علیه السال: دوم  فصل

در معجزات حضرت محمدباقر علیه السالم است و اكتفا مى شود با آن به : سوم  فصل
 چندمعجزه

 در ذكر پاره اى از مواعظ و كلمات حمكت آمیز حضرت ابى جعفر امام محمدباقر: چھارم  فصل
 است كه از تحف العقول نقل شده) ع)

 در وفات حضرت امام محمدباقر علیه السالم و بیان آنچه میان آن حضرت ومخالفان: پنجم  فصل
 واقع شد

 در ذكر اوالد و احفاد حضرت امام محمدباقر علیه السالم: ششم  فصل

 ... المشكالت در تاريخ حضرت امام بحق ناطق مبین: االمال باب ھشتم  منتھي

 در بیان والدت و اسم و لقب و احوال والده آن حضرت است: اول  فصل

در مختصرى از مناقب و مكارم اخالق و سیرت حمیده آن حضرت و اعتراف دوست : دوم  فصل
 ... و ودشمن

 از كلمات حكمت آمیز و مواعظ و نصايح حضرت امام جعفر صادق علیهدر پاره اى : سوم  فصل

 السالم است

 در ذكر چند معجزه از امام جعفر صادق علیه السالم است: چھارم  فصل

م ذكر بعضى از ستمھا كه از منصور دوانیقى به امام جعفر صادق علیه السال: پنجم  فصل
 رسید

 در تاريخ وفات حضرت صادق علیه السالم و ذكر سبب وفات: ششم  فصل

 در ذكر اوالد و احفاد امام جعفر صادق علیه السالم: ھفتم  فصل

 سالم استدر ذكر چند نفر از بزرگان اصحاب حضرت صادق علیه ال: ھشتم  فصل

 ... در تاريخ حضرت باب الحوايج الي اهللا: االمال باب نھم  منتھي    

 در والدت واسم ولقب وكنیت امام كاظم علیه السالم: اول  فصل

ومفاخر حضرت امام  در مكارم اخالق ومختصرى از عبادت وسخاوت ومناقب: دوم  فصل
 السالم موسىعلیه

 در ذكر چند معجزه باھره از داليل ومعجزات حضرت كاظم علیه السالم است: سوم  فصل

در ذكر پاره اى از كلمات شريفه ومواعظ بلیغه حضرت موسى بن جعفرعلیه : چھارم  فصل
 است السالم

در بیان شھادت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم وذكر بعضى از ستمھا كه بر : پنجم  فصل
 امام مظلوم واقع شده آن

 ذكر اوالد واعقاب امام موسى علیه السالم وذكر ابراھیم بن موسى:ششم  فصل

 اب امام موسى كاظم علیه السالم استدر ذكر چند نفر از اعاظم اصح: ھفتم  فصل

  ... در تاريخ امام ضامن زبده اصفیا و پناه غربا موالنا ابوالحسن: االمال باب دھم  منتھي    

 در والدت و اسم و لقب و كنیت حضرت رضا علیه السالم است: اول  فصل

در مختصرى از مناقب و مفاخر و مكارم اخالق ثامن االئمة على بن موسى : دوم  فصل
 السالم الرضاعلیه

 در دالئل و معجزات حضرت امام رضا علیه السالم: سوم  فصل

 ضا علیه السالمحضرت ر مختصرى از كلمات حكمت آمیز و برخى از اشعار: چھارم  فصل



واليت  در بیان رفتن حضرت امام رضا علیه السالم از مدينه به مرو و تفويض ماءمون: پنجم  فصل
 ... عھد را به آن سرور ايمان و

 در اخبار حضرت رضا علیه السالم به شھادت خود: ششم  فصل

در ذكر چند نفر از اعاظم اصحاب حضرت امام رضا علیه السالم و ذكر مادح : ھفتم  فصل
 دعبل بن على خزاعى است آنحضرت

 ... در تاريخ امام كل عاكف و باد و حجة اهللا علي جمیع العباد: االمال باب يازدھم  منتھي    

 در تاريخ والدت و اسم و لقب و كنیه و نسب حضرت جواد علیه السالم: اول  فصل

 در بیان مختصرى از فضائل و مناقب و علوم حضرت جواد علیه السالم است: دوم  فصل

 در دالئل و معجزات حضرت جواد علیه السالم است: سوم  فصل

 در ذكر پاره اى از كلمات شريفه و مواعظ بلیغه حضرت امام محّمد تقىعلیه: چھارم  فصل

 السالم است

 در شھادت حضرت امام محّمد تقى علیه السالم است: پنجم  فصل

 در ذكر اوالد حضرت جواد علیه السالم است: ششم  فصل

 در ذكر چند نفر از بزرگان اصحاب حضرت جواد علیه السالم است: ھفتم  فصل

  ... در تاريخ امام عاشر و بدر باھر ابوالحسن: االمال باب دوازدھم  منتھي    

 استدر تاريخ والدت واسم وكنیت امام على النقى علیه السالم : اول  فصل

در بیان مختصرى از فضايل ومناقب ومكارم اخالق امام على نقى علیه السالم : دوم  فصل
 است

 در داليل ومعجزات امام على نقى علیه السالم است: سوم  فصل

 له از حضرت ھادى علیه السالمدر ذكر چند كلمه موجزه منقو: چھارم  فصل

 ... در حركت حضرت امام على نقى علیه السالم از مدينه طیبه به سامراء: پنجم  فصل

 در ذكر اوالد حضرت امام على نقى علیه السالم است: ششم  فصل

 نفر از اصحاب حضرت ھادى علیه السالم استذكر چند : ھفتم  فصل

  ... در تاريخ امام يازدھم سبط سیدالبشر و والد امام: االمال باب سیزدھم  منتھي    

 در تاريخ والدت و اسم و لقب و كنیت حصرت عسكرى علیه السالم واحوال والده: اول  فصل

 آن حضرت استماجده 

مختصرى از مكارم اخالق و نوادر احوال حضرت امام حسن عسكرى علیه : دوم  فصل
 السالماست

 در داليل و معجزات باھرات حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم است: سوم  فصل

 عضى از كلمات حكمت آمیز حضرت عسكرى علیه السالمذكر ب: چھارم  فصل

 در شھادت حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم: پنجم  فصل

 در ذكر چند نفر از اصحاب امام حسن عسكرى علیه السالم است: ششم  فصل

 ...در تاريخ امام دوازدھم حجة اهللا: اب چھاردھم االمال ب منتھي    

 ...در بیان والدت با سعادت حضرت صاحب الزمان علیه السالم: اول  فصل

 در ذكر جمله اى از خصائص حضرت صاحب الزمان علیه السالم است: دوم  فصل

 در اثبات وجود مبارك امام دوازدھم حضرت حجت علیه السالم و غیبت آن حضرت: ل سوم فص

 در معجزات باھرات و خوارق عادات كه از حضرت صاحب الزمان علیه السالم: چھارم  فصل



 صادرشده است

در غیبت كبرى خدمت امام زمان علیه در ذكر حكايات و قصص آنان كه : پنجم  فصل
 شده اند السالممشرف

 در ذكر شمه اى از تكالیف عباد نسبت به امام عصر علیه السالم: ششم  فصل

 در بیان بعضى از عالمات ظھور حضرت صاحب الزمان علیه السالم: ھفتم  فصل

 در ذكر نواب اربعه حضرت صاحب الزمان علیه السالم است: ھشتم  فصل

 

 

 

 

 

 

 در تاريخ خاتم اال نبیاء حضرت محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم: بـاب اّول 
 در نسب شريف حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم: فصل اّول 

ْیِه َو آِلِه ـ ابن عبدالّله بن عبدالمّطلب بن ھاشم بن عـَبـْدَمناف بن ھـَُو َابـُوالقـاسـِِم ُمَحمَّد ـ َصلَّى الّله َعَل
ُقَصّى بن ِكالب بن ُمرَّة بن َكْعب بن ُلؤ ّى بن غالب بن ِفْھر بن م اِلك بن النَّْضر بن ِكناَنة بن ُخَزْيَمة بن ُمْدِرَكة 

 . بن ُمَضربن نزار بن َمَعد بن َعْدنان  بن َاْلَیْاس 
ِاذ ا َبَلَغ َنَسبى ِالى َعدنان ) :حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم كه فرمود روايت شده از

 . ا باالتر از َعْدنان را ذكر نكرديملھذا م (1).(َفَاْمِسُكوا
بدان كه اجـمـاع : و قبل از شروع به ذكر احوال اين جماعت نقل كنیم كالم عالمه مجلسى را، فرموده 

عـلمـاى امـامـیـّه مـنـعـقـد گـرديـده اسـت بـر آنـكـه پـدر و مـادر حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و 
ات آن حضرت تا آدم علیه الّسالم ھـمـه مـسـلمـان بـوده انـد و نور آن حضرت در سّلم و جمیع اجداد و جّد

ُصلب و َرِحم مشركى قرار نگرفته است ، و شـبـھـه در نـسـب آن حـضـرت و آباء و اّمھات آن حضرت نبوده 
 .است و احاديث متواتره از ُطُرق خاّصه و عاّمه بر اين مضامین داللت دارد

يث متواتره ظاھر مى شود كه اجداد آن حضرت ھمه انبیا و اوصیا و حامالن دين خـدا بـوده انـد و بـلكـه از احاد
فـرزندان اسماعیل كه اجداد آن حضرت اند اوصیاى حضرت ابراھیم علیه الّسالم بوده اند و ھمیشه 

ق بـوده اند و مّلت پادشاھى مّكه و حجابت خانه كعبه و تعمیرات با ايشان بوده است و مـرجـع عـامـّه خـل
ابراھیم علیه الّسالم در میان ايشان بوده است و ايشان حافظان آن شريعت بوده اند و به يكديگر وصّیت مى 

كردند و آثار انبیا را به يكديگر مـى سـپـردنـد تا به عبدالمطلب رسید، و عبدالمطلب ، ابوطالب را وصى خود 
ا علیھم الّسالم و َودايع ايشان را بعد از بعثت تسلیم حضرت رسالت پناه گردانید و ابـوطـالب كـتـب و آثـار انبی

 (2). انتھى. صلى الّله علیه و آله و سّلم نمود
 : اينك شروع كنیم به ذكر حال آن بزرگواران

است ، در اّيام كودكى آثار رشد و شـھـامـت از جـبـیـن  (َبْلھاء)است و نام مادرش  (ُادد)پسر  (َعْدنان )ھمانا 
مـبـاركـش مـطـالعـه مـى شـد و كـاھـنـیـن عـھـد و منّجمین اّيام مى گفتند كه از نـسـل وى شـخـصـى 

د كه جّن و انس مطیع او شوند و از اين روى جنابش را دشمنان فـراوان بـود چـنانكه وقتى در بیابان پـديـد آي
شام ھشتاد سوار دلیر او را تنھا يافتند به قصد وى شـتافتند َعْدنان يك تنه با ايشان جنگ كرد چندان كه 

بـود تـا خـود را بـه دامـان پیاده با آن جـمـاعـت بـه طـعـن و ضـرب مـشـغـول   اسبش كشته شد پس 
كـوھـى كشید و دشمنان از دنـبـال وى ھـمـى حمله مى بردند و اسب مى تاختند ناگاه دستى از كوه به 

درشده گريبان عـدنـان را بـگـرفـت و برتیغ كوه كشید و بانگى مھیب از قّله كوه به زير آمد كه دشمنان 
 .عجزات پیغمبر آخر الّزمان صلى الّله علیه و آله و سّلم بودو اين نیز از م. عـدنان از بیم جان بدادند

بـالجـمـله ؛ چـون َعدنان به حّد رشد و تمیز رسید مھتر عرب و سّید سلسله و قبله قبیله آمد چـنـانـكـه 
بیت از فتح  (ُبْخُت َنصَّر)سـاكـنـیـن بطحا و ُسّكان يثرب و قبايل بّر حكم او را مطیع و منقاد بودند و چون 

المقّدس بپرداخت تسخیر بالد و اقوام عرب را تصمیم داد و با عـدنان جنگ كرد و بسیارى از انصار او بكشت و 



عاقبت بر عدنان غلبه كرد و چندان از مردم عـرب بـكـشـت كـه ديگر مجال اقامت براى عدنان و مردان او 
د به سوى يمن شد و آن َماْءَمن را وطن فرمود الجرم ھر تن به طرفى گـريـخـت و عدنان با فرزندان خو. نماند

 .و در آنجا بود تا وفات كرد
و او را ده پـسـر بـود كه از جمله َمَعّد و َعّك و َعْدن و َاّد و غنى بودند، و آن نور روشن كه از جـبـیـن عـَْدنـان 

یـغـمـبـر آخـر الّزمـان دلیـلى درخـشـان بـود از طـلعت فرزندش َمَعّد طالع بود و اين نور ھمايون بر وجود پـ
 (ُبْخُت َنصَّر)واضـح بـود كـه از صـُْلبـى بـه صـُْلبـى مـنـتقل مى شد، و چون آن نور پاك به َمَعّد انتقال يافت و 

نیز از جھان شده بود و مردم از شّر او ايمنى يافته بودند كس به طلب َمَعّد فرستادند و جنابش را در میان 
به پسرش   ب آوردند و َمَعّد ساالر سلسله گشت و از وى چھار پسر پديد آمد و نور جمالش قـبـايـل َعَر

آنـگـاه كـه نـزار بـه دنـیـا آمـد پدرش . نزار ُمعاَنة بنت َحوَشْم از قبیله ُجْرُھم است منتقل شد، مادر  (3)(ِنزار)
مى درخشید سخت شادان شد و شتران قربانى كرد و مردم را   نگاه كرد به نور نبّوت كه در میان ديدگانش 

 :اطعام نمود و فرمود
 ؛(ِانَّ ه ذا ُكلُُّه َنْزٌر فى َحقِّ ه َذا الَمْولُوِد)

بـه مـعـنـى  (نـِزار)گويند ھزار شتر بود كه قربانى كرد و چون . ھـنـوز ايـنـھـا انـدك اسـت در حـق اين مولود
است آن طفل به نزار نامیده شد و چون به حّد رشد رسید و پدرش وفات كرد ِنزار در عرب مھتر و  (انـدك )

ل محتوم او نزديك شد از میان باديه با فرزندان سّید قبیله گشت و چھار پسر از وى پديدار گشت و چـون اجـ
 : به مّكه معّظمه آمد و در مّكه وفات كرد و نام پسران او چنین است

 (4)و از براى ايشان قّصه لطیفه اى اسـت مـعـروف . اياد: ُمَضر، چھارم : اءنـمـار، سّوم : ربـیـعـه ، دوم : اّول 
در مـقام تقسیم اموال پدر و رجوع ايشان به حكم افعى ُجْرُھمى كه در علم كھانت مھارتى تمام داشت و 

َخْشَعْم و َبجیَله و اين دو طايفه به يمن : یله پديد آمددو قب (اءْنمار)در نجران مرجع اعاظم و اشراف بود و از 
شدند و به اياد منسوب است ُقّس بـْن سـاعـِده ايـادى كـه از حـُكـمـا و فـُصـحـاى عـرب اسـت و از ربـیـعـه و 

رت مـضـر نـیـز قـبـايـل بـسـیـار پـديـدار شد چنانكه يك نیمه عرب بديشان نسب مى برند و بدين جھت در كث
 .ضرب المثل گشتند

ال َتُسبُّوا مـُضـََر َو َربـیـعـَة فـَإ ) : در فضیلت ربیعه و ُمَضر بس است خبر نبوى صلى الّله علیه و آله و سّلم
ست شود و اسم معدول از ماضر است و آن شیر است پیش از آنكه ما (6)(مـُضـَر) (5)(نـّھـمـا مـُسـِْلم اِن

بـه او مـنـتـقـل شـده بـود و بـعـد  (نـِزار)ُمَضر، َعْمرو است و مادرش سـَْوَده بـنـت عـَّك اسـت و نـور نـبـّوت از 
از پدر سّید سلسله بود و اقوام عرب او را مطیع و منقاد بودند و ھمواره در ترويج دين حضرت ابراھیم خلیل 

گـويـنـد از تـمـامـى مـردم صـورتـش . دم را به راه راسـت مـى داشـت علیه الّسالم روز مى گذاشت و مر
و از وى دو پسر به وجود آمد يكى  (7)نـیـكـوتـر بـود و او اّول كسى است كه آواز ُحَدى را براى شتران خواند

 .كه قبايل بسیار از او پديد آمد (8)َعْیالن 
ر الیـاس كـه نـور پـیـغـمـبـرى بـدو مـنـتـقـل شـده بـود الجـرم بـعـد از پـدر در مـیان قـبـايـل بـزرگـى ديـگـ

يـافـت چـنـانـكـه او را سـیـّد العـشـیـره لقـب دادنـد و امـور قـبـايـل و مـُھـمـّات ايـشـان بـه صـالح و صـواب 
نـور مـحّمدى صلى الّله علیه و آله و سلم از پشت او انـتـقـال ديـداو فـیـصـل مـى يـافـت و تـا آن روز كـه 

نـیـافـتـه بود گاھى از ُصلب خويش زمزمه تسبیح شنیدى و پیوسته عرب او را معّظم و بزرگ شمردندى 
 .مانند لقمان و َاشباه او

گـويـنـد و  (خـِنـِْدف )است كه او را  مـادرش ربـاب نـام دارد و زوجـه اش لیـلى بـِنـْت حـُْلوان قـضـاعـیـّه يـََمِنیَّه
گويند؛ چون پـسـران وى به حّد بلوغ و رشد رسیدند . ـ ُعمیرا 3ـ عامر  2ـ عـَْمرو  1: او را سـه پـسـر بـود

روزى عمرو وعامر با مادر خود لیلى به صحرا رفـتـنـد نـاگاه خرگوشى از سر راه بجنبید و به يك سو گريخت و 
ـرمـیـدنـد عـمـرو و عـامـر از دنبال خرگوش تاختن كردند، عمرو نخست او را بیافت و عامر شتران از خرگوش ب

لیـلى را از ايـن حال سروررى و ُعْجبى روى آورد پس به تعجیل به . رسـیـد و آن را صـیـد كـرده كـبـاب كـرد
ِخْنِدِفه آن را گويند كه (ُتَخنِدفین  َاْيَن: نزديك الیاس آمد و چون رفتارى به َتَبْخُتر داشت الیاس به او گفت 

ھمیشه بر اثر شما به كبر و ناز قدم زنم و از اين روى الیـاس : لیلى گفت ) رفتارش به جـاللت و تـبختر باشد
لقب يافتند و از اين روى كه  (9)او را خـِنـِْدف نـامـیـد و آن قـبـايـل كـه بـا الیـاس نـسب مى برند بنى ِخْنِدف 

 (طابخه )لقب داد و چون عامر صید آن كرد و كباب ساخت  (ُمْدِرِكه )عمرو آن خرگوش را يافته بود الیاس او را 
 .نامیده شد

چون عمیرا در اين واقعه سر در لحاف داشت و طريق خدمتى نپیمود به َقَمَعه ملّقب گشت و ِباْلجمله ؛  و
وفات كرد ِخنِدف ُحزن شديدى پیدا كرد و از   گويند چون الیاس . ِخنِدف الیاس را بسیار دوست مى داشت 

 (10). سر قبر وى بر نخاست و سقفى بر او سايه نیفكند تا وفات يافت
انـتـقـال يـافـت و بـعـضى گفته اند كه ُمدِركه را بدان سبب  (11)بـالجـمـله ؛ نـور نـبـّوت از الیـاس بـه مـُْدِركـة 

َسْلمى )زوجه اش . مدركه گفتند كه درك كرد ھر شرافتى را كه در پدرانش بوده و او را ابوالھذيل مى گفتند
بـود و از وى دو پـسـر آورد يـكـى خـُزيـمـه و ديـگـر ھـَُذيـْل كـه پـدر قـبـايـل  (َاَسد بـن َربـیـعـة بـن نـِزاربنت 

منتقل شد و او بعد از پدر حكومت قبايل عرب داشت و او را  (12)بـسـیـار اسـت و نـور نـبـّوت بـه خـَُزيـمـه 
مادرش عوانه بنت سعد بن قیس بن َعْیالن بن ُمَضر  (13)و كنانه . ـ اسد 3ـ ھون  2ـ كنانه  1: سه پسر بود

َبّرة بنت مّر بـن َاّد بـن طـابـخة )است و كـُْنَیتش ابونضر چون رئیس قبايل عرب گشت در خواب به او گفتند كه 



پس كنانه ، بّره را تزويج نمود و از وى سه . ه جھان آيدرا بگیر كه از بطن وى بايد فرزندى يگانه ب (بن الیاس 
 :پسر آورد

ـ ِمّلكان ونیز ھاله راكه از قبیله اءْزد بود به حباله نكاح در آورد و از وى پسرى آورد مسمى  3ـ ملك  2ـ َنْضر  1
نضارت وجه  (14)و در جمله پسران نور نبوى از جبین نضر ساطع بود وجه تسمیه او به نضر (عبد مناة )به 

ن اوست واو را قريش نیز گويند و ھر قبیله اى كه نسبش به نضر پیوندد، او را قريش خوانند و در وجه نامید
نضر به قريش بـه اخـتـالف سـخن گفته اند و شايد از ھمه بھتر آن باشد كه چون نضر مردى بزرگ و 

باحصافت بود و سیادت قوم داشت پراكندگان قبیله را فراھم كرد و بیشتر ھر صباح بر سـر خـوان گـسـترده 
است و نضر را دو  (تجّمع )بـه مـعنى  (تقّرش )لقب يافت ؛ چه  (قريش )او مجتمع مى شدند از اين روى 

پسر بود يكى مالك و ديگرى َيْخُلد و نور نبّوت در جـبـیـن مـالك بـود و مـادرش عاتكه بنت عدوان بن عمرو بن 
نام داشت و مادرش َجْنَدَله ِبْنت حارث ُجْرُھمّیه است و  (15)بن عیالن است و مالك را پـسرى بود ِفْھر  قیس 

گويند و او را چھار پسر بود از لیلى بـنـت سـعـد بـن   ِفْھر رئیـس مردم بود در مكه و او را جمع آورنده قريش 
 .منتقل شد (غالب )از میان ھمه نور نبّوت به . ـ اسد 4ـ حارث  3ب ـ محار 2ـ غالب  1: ھـذيـل 

و نـور شـريـف نـبـّوت بـه . ـ تیم  2ـ ُلَوّى  1: را دو پـسر بود از َسْلمى بنت عمرو بن ربیعه خزاعّیه  (غـالب )و 
ـ  2ـ كعب  1: است كه به معنى نور است و او را چھار پسر بود (ال ى )مـنتقل شد و آن تصغیر  (16)(ُلَوّى)

 .منتقل شد (كـعـب )و در مـیـان ھـمـگـى نـور نـبـوت بـه . ـ عـوف  4ـ سـامـه  3عـامـر 
ماريه دختر كعب قضاعیه بوده و كعب بن ُلَوّى از صناديد عرب بود و در قبیله قريش از ھـمـه كـس مادرش 

بـرتـرى داشت و درگاھش ملجاء و پناه پناھندگان بود و مردم عرب را قانون چـنـان بـود كـه ھـرگـاه داھـیـه 
ال جـََرم سـال . خـويـش مـى نـھـادنـد عـظـیـم يـا كـارى مـُعـجـب روى مـى داد سـال آن واقـعـه را تـاريـخ

بـعـد از ھـبـوط آدم بـود تـاريـخ كـردنـد تـا عـام الفیل و او را سه پسر بود از محشّیة  5644وفـات او را كـه 
 : دختر شیبان

از برادران ديگر بزرگتر بود و او را ) بـه مـھمالت كُزَبْیر(ـ ھـُصـَیـْص ، و ھـُصـَیـْص  3ـ عـدى  2 (17)ـ مـُّره  1
منسوب  (سھم )و به  (18)(ُجَمح )و ديگرى  (سـھم )پسرى بود به نام عمرو و عمرو دو پسر داشت يكى 

مـنـسـوب اسـت عـثـمان بن مظعون و صفوان بن امّیه و ابومحذوره كه مؤ  (جـُمـَح )است َعْمر و عاص و به 
صـلى الّله علیه و آله و سّلم بود، و به عدّى بن كعب منسوب است عمر بن خّطاب و ُمّرة بن ّذن پیغمبر 

كـعـب ھـمـان اسـت كـه نـور مـحـمـدى صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از كـعـب بـه وى منتقل شده و او را 
 .سه پسر بود

به (و يـَقـَظـه ) بفتح تاء و سكون يـاء(َتْیم كـالب مـادرش ھـنـد دخـتـر سرّى بن ثعلبه است و دو پسر ديگر 
و مادر اين دو پسر بارقیه و به َتْیم منسوب است قـبـیـله ابـوبـكـرو طـلحـة ؛ و يـقظه را ) فتح ياء و قاف 

پسرى بود مخزوم نام كه قبیله بنى مخزوم به وى مـنـسـوبـنـد و از ايـشـان اسـت اّم سـََلمـه و خـالد بـن 
ابوجھل ، و كالب بن مّره را دو پسر بود يكى زھره كه منسوب است به آن آمنه مادر حضرت  الولیـد و

و  (19)پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و ابـن ابـى وقـّاص و عـبدالّرحمن بن عوف ، دوم قـُصـَّى
نـامش زيد است و او را ُقصّى گفتند بدان جھت كه مادرش فاطمه بـنـت سعد بعد از وفات كالب به ربیعة بن 

ّى را كـه خردسال بود حرم قضاعى شوھر كرد، زھره راكه فرزند بـزرگـتـرش بـود در مـكـّه بـگـذاشـت و قـُصـ
با خود برداشت به اتفاق شوھرش به میان قضاعه آمد و چون ُقصّى از مكه دور افتاد او را ُقصّى گفتند كه به 

معنى دور شده است و چون ُقصّى بزرگ شد ھنگام حّج مـادر خـود فـاطـمـه را بـا بـرادر مادرى خود زّراج 
بن ربیعه وداع كرد به اتفاق جماعتى از قضاعه كه عزيمت مّكه داشتند به مّكه آمد و در آنجا در نزد برادر (20)

 .خود زھره بماند چندان كه به مرتبه ملكى رسید
 بود و در مردم خزاعه كه بعد از جـُْرُھمیان بر مّكه مستولى (21)و در آن زمان بزرگ مّكه ُحَلْیل بن َحْبِسّیه 

بـود قـصـّى او را  (22)شده بودند حكومت داشت و او را دختران و پسران بود او از جمله دخـتـران او حـُبـّى 
در مّكه پديد آمد  (23)نـكـاح خود درآورد و از پس آنكه روزگـارى بـا او ھـم بالین بود بالى وبا و رنج ُرعاف بـه 

جلیل در بیرون مّكه بمرد و ھنگام رحلت وصّیت كـرد كـه بـعد از . جلیل و مردم خزاعه از مّكه به در شدندپس 
او كلید داشتن خانه مّكه با دخترش ُحّبى باشد و َاُبوُغْبشان اْلِمْلكانى در اين منصب حجابت با ُحّبى 

 :ھار پسر به وجود آمدمشاركت كند و اين كار بدينگونه برقرار شد تا قصّى را از حّبى چ
 .ـ َعْبُد الّد ار 4ـ َعْبدالُقَصّى  3ـ َعْبد الُعّز ى  2ـ َعْبد َمناف  1

سزاوار است كه كلید خانه مّكه را به پسرت عبدالّدار سپارى تا اين میراث از فرزندان : قـُصـَى با ُحّبى گفت 
ھیچ چـیـز دريـغ ندارم اّما با َاُبوُغْبشان كه  من از فرزند خود: اسماعیل علیه الّسالم به در نشود، حّبى گفت 

پس ُحّبى . چـاره آن بر من آسان است : به حكم وصّیت پدرم با من شريك است چه كنم ؟ قـصـّى گـفـت 
حّق خويش را به فرزند خود عبدالّدار گـذاشـت و قـصـّى از پـس چـنـد روزى بـه طـائف رفـت و َابـُوغـُبـْشان در 

بى َابـُوغـُبـْشـان بـزمـى آراسـت و بـه خـوردن شـراب مـشـغـول شـد، قـصـّى در آن مـجـلس ش. آنجا بود
ديد منصب حجابت مّكه را از او به   حـضـور داشـت چـون َابـُوغـُْبشان را نیك مست يافت و از عقل بیگانه اش 

خانه را از وى گرفته و به  يك خیك شراب بخريد و اين بیع را سخت محكم كرد و چند گواه بگرفت و كلید
شتاب تمام به مّكه آمد و خلق را انجمن ساخت و كلید را به دست فرزند خود عبدالّدار داد و از آن سوى 

َاُبوُغْبشان چـون از مـسـتـى بـه ھـوش آمـد سـخـت پـشـیـمـان شـد و چـاره نـديـد و در عـرب ضـرب الَمَثل 



 :شد كه گفتند
 .(ُغْبشان ، َاْنَدُم ِمْن َابى ُغْبشان ، َاْخَسُر صَفقة ِمْن َابى ُغْبشان َاُحَمُق ِمْن َابى )

بـالجـمـله ، چـون قـصـّى مـِفـْتاح از ابوغبشان بگرفت و بر قريش مھتر و امیر شد منصب سقايت و حجابت و 
حـجـابـت )ب دادى و آن بود كـه حـاجـیـان را آ (سقايت )رفادت ولوا و َنْدوه و ديگر كارھا مخصوص او گشت و 

بـه مـعـنـى طـعـام  (رفـادت )كلید داشتن خانه مّكه را گفتندى و او حاجیان را به خـانـه مـكـّه راه دادى و  (
دادن اسـت و رسـم بـود كـه ھـر سـال چـنـدان طـعام فراھم كردندى كه ھمه حاجیان را كافى بودى و به 

آن بود كه ھرگاه ُقصّى سپاھى از مّكه بیرون فرستادى بـراى  (لوا)ى و ُمْزَدِلَفه آورده بر ايـشـان بخش فرمود
امـیـران لشـكر يك لوا بستى و تا عھد رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم اين قانون در میان اوالد قصّى 

نه اى بنا مشورت باشد و آن چنان بود كه قصّى در جنب خانه خداى زمینى بخريد و خا (َنْدوه )برقرار بود و 
كرد و از آن يك در به مسجد گذاشت و آن را د ارالنَّْدَوه نـام نـھـاد ھـرگاه كارى پیش آمد بزرگان قريش را در 

 .آنجا انجمن كرده شورى افكند
اى معشر قريش ، شما ھمسايه خدائید و اھل بیت : بـالجـمـله ؛ قـصـّى قـريـش را مجتمع ساخت و گفت 

خدا و ُزّوار اويند؛ پس بر شما ھست كه ايشان را طعام و شراب مـھـیـّا كـنـیـد تـا  اوئید و حاجیان میھمان
و قريش تازمان اسالم بدين طريق بودند آنگاه ُقصّى زمین مّكه را چھار قسم نمود . آنـكـه از مّكه خارج شوند
 .و قريش را ساكن فرمود

شتند چون غلبه قصّى را ديدند و كلید خـانـه را بـه دسـت امـّا بـَنـى ُخزاعه و َبنى َبْكر كه در مّكه استیال دا
بـیـگـانـه يـافـتـنـد سـپـاھـى گرد كرده با او مصاف دادند و در دفعه اّول قـصـّى شـكـسـت خورد، پس برادر 

با با ديگر برادران خـود از ربـیعه با جماعتى از ُقضاعه به اعانت قصّى آمدند  (زّراج بن ربیعه )مادرى قصّى 
ُخزاعه جنگ كردند تا آنكه قـصـّى غـلبـه كـرد پـس بـر قـصـّى بـه سـلطـنـت سـالم دادنـد و او اّول مـَِلك 

است كه سلطنت قريش و عرب يافت و پراكندگان قريش را جمع كرده و ھركس را در مكه جائى معّین بداد 
 .گفتند (ُمَجمِّْع)از اين جھت او را 

 :قال الّشاعر
 : شعر

ُكْم ُقَصىُّ كاَن ُيْدعى ُمَجمِّعاَاُبو
 (24)ِبِه َجَمَع الّلُه الَقباِئَل ِمن ِفْھٍر

چ كس بى اجازه او ھیچ كار نتوانست كرد و ھیچ زن بى اجازه و رخـصت او به و قضى چنان بزرگ شد كه ھی
 .خانه شوھر نتوانست رفت و احكام او در میان قريش در حیات و ممات او مانند دين الزم شمرده مى شد

نـمود و عبدالّدار تـفـويـض   پـس قـُصـّى مـنـصـب سـقـايت و رفادت و حجابت و لوا و دارالّندوه را به پسرش
قبیله بنى شیبه از اوالد اويند كه كلید خانه را به میراث ھمى داشتند و چـون روزگـارى تـمـام بـرآمد قصّى 

مدفون سـاخـتـنـد و نـور مـحـمـّدى صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از قـصـّى (25)وفات يافت و او را در َحُجون 
لقب  (َقَمر اْلَبْطحا)بـه عـبـد مـَنـاف انـتـقـال يـافـت و عـبـدمـنـاف را نـام ، مـُغـَیـْره بـود و از غـايـت جـمـال 

س است و او عاتكه دختر مّرة بن ھـالل سـلمـیـّه را تـزويـج كـرد و وى دو داشت و ُكْنَیَتش ، ابوعبدالّشم
ـیـشانى ايشان به ھم پیوستگى داشت پس با شمشیر ايشان را متوّلد شدند چنانكه پ (26)پسر تواءمان 

 .(عبدالّشمس )نام نھادند كه ھاشم لقب يافت و ديگرى را  (َعْمرو)از ھم جدا ساختند يكى را 
در میان فرزندان اين دو پسر جز با شمشیر ھـیـچـكـار : يـكـى از عـقـالى عرب چون اين بدانست گفت 

پدر ُامّیه بود و اوالد او ھـمیشه با فرزندان   شد كه او گفت ؛ زيرا كه عبدالشمس فیصل نخواھد يافت و چنان 
ھاشم از در َخْصمى بودند وشمشیر آخته داشتند و عبدمناف غیر از اين دو پسر، دو پسر ديگر داشت يكى 

است كه ُجَبْیر ْبن  (َنْوَفْل)كه از قبیله اوست ُعَبیدة بن الحارث و شـافـعـى ، و پـسـر ديـگرش  (الُمطَِّلب )
و ھـاشـم بـن عـبـد مـنـاف را كـه نام او عمرو بود از جھت عّلو مرتبت او را . ُمْطِعم به او منسوب است 

گفتندى و او را با مـطـّلب  (27)(َاْلَبْدر ان )مى گـفـتـنـد و از غـايت جمال او را و ُمطَِّلب را  (َعْمرو اْلُعلى )
 . كـمـال مـؤ الفـت و مـالطـفـت بـودى چـنـانـكـه عـبـدالشـّمـس را بـا َنْوَفل

مرّوت از وى به ظھور رسید و مـردم مّكه را در ظّل  بـالجـمـله ؛ چـون ھاشم به كمال رشد رسید آثار فتّوت و
حمايت خود ھمى داشت چنانكه وقتى در مّكه بالى قحط و غال پیش آمد و كار بر مردم صعب گشت ھاشم 

در آن قحط سال ھمى به سوى شام سفر كردى و شتران خويش را طـعام بار كرده به مّكه آوردى و ھر 
گوشتش را ھمى پـخـت آنـگاه ندا در داده مردم مّكه را به مھمانى صبح و ھر شام يك شتر ھمى كشت و 

لقب  (ھاشم )دعوت مى فرمود و نان در آب گوشت َثريد كـرده بـديـشـان مـى خـورانید از اين روى او را 
 .به معنى شكستن باشد (َھْشم )دادند؛ چه 

 :يكى از شاعران عرب در مدح او گويد
 : شعر

الثَّريَد ِلَقْوِمِه َعْمُرو اْلُعلى َھَشَم
 َقْوٍم ِبَمّكَة ُمْسِنتیَن ِعج اٍف



ُنِسَبْت ِاَلْیِه الرِّْحَلت اِن ِكال ُھم ا
 َسْیُر الشِّتاِء َو ِرْحَلُة االَْْصي اِف

و چـون كـار ھـاشـم بـاال گـرفـت و فـرزنـدان عـبـدمـنـاف قـوى حال شدند و از اوالد عبدالّدار پیشى گرفتند و 
شرافتى زياده از ايشان به دست كردند ال جـََرم دل بـدان نـھـادنـد كـه مـنـصـب سـقايت و رفادت و حجابت و 

لوا و دارالّندوه را از اوالد عـبـدالّدار بـگـیـرنـد و خـود مـتـصـّرف شـونـد و در ايـن مـھـم عـبـدالشـّمـس و 
ر ھـمداستان شدند و در اين وقت رئیس اوالد عبدالّدار ، ھـاشـم و نـوفـل و مـطـّلب ايـن ھـر چـھـار بـراد

عـامـربن ھاشم بن عبدمناف بن عبدالّدار بود و چون او از انديشه اوالد عبدمناف آگھى يافت دوستان خويش 
 .را طلب كرد و اوالد عبدمناف نیز اعوان و انصار خويش را فراھم كردند

و بنى ُزْھَرة بن ِكالب و بنى َتْیم بن ُمرَّة و بنى حارث بن ِفْھر  در اين ھنگام بنى اسد بن عبدالعّزى بن قصّى
 .از دوستان و ھواخواھان اوالد عبدَمناف گشتند

پـس ھـاشم و برادرانش ظرفى از طیب و خوشبوئیھا َممُلّو ساخته به مجلس حاضر كردند و آن جماعت 
مناف دادند و سوگند يـاد كـردنـد كـه از دستھاى خود را به آن طیب آلوده ساخته دست به دست اوالد عبد

پاى ننشینند تا كار به كام نكنند و ھم از براى تشیید َقَسم به خانه مّكه درآمده دست بر كعبه نھادند و آن 
 .سوگندھا را مؤ ّكد ساختند كه ھر پنج منصب را از اوالد عبدالّدار بگیرند

خـوانـدنـد و  (مطّیبین )ا طـیـب آلوده سـاختند آن جماعت را و از ايـن روى كـه ايـشـان دسـتـھـاى خـود را بـ
قـبـیله بنى مخزوم و بنى َسْھم بن َعْمرو بن ُھَصْیص و بنى َعِدّى بن َكْعب از انـصار بنى َعْبُدالّد ار شدند و با 

مداخلت ندھند و  اوالد عبدالّدار به خانه مكه آمدند و سوگند ياد كردند كـه اوالد عـبـدمناف را به كار ايشان
لقب دادنـد و چـون جـمـاعـت احـالف و مطّیبین از پى كین برجوشیدند و  (َاْحالف )مردم عرب اين جماعت را 

اين جنگ جز زياِن طرفْین نباشد : ادوات مقاتله طراز كردند دانـشوران و عقالى جاَنبْین به میان درآمده گفتند
ضـعـیـف گـردنـد و قـبـايـل عـرب بـديـشـان فـزونـى جـويـند بھتر   يـشو از اين آويـخـتـن و خـون ريـخـتـن قـر

و در میانه مصالحه افكندند و قرار بدان نھادند كه سقايت و رفادت با اوالد . آن است كه كار به صلح رود
دند و با ھم به عبدمناف باشد و حجابت و لوا و دارالّندوه را اوالد عبدالّدار تصّرف كنند، پس از جنگ باز ايستا

پـس . مدارا شدند آنگاه اوالد عبدمناف از بھر آن دو منصب با ھم قرعه زدند و آن ھر دو به نام ھاشم بر آمـد
در مـیـان اوالد عـبـدمناف و عبدالّدار مناصب خمسه ھمى به میراث مى رفت چنانكه در زمـان حـضـرت 

طلحة بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار كلید مّكه رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم عثمان بن ابى 
داشت و چون حضرت فتح مّكه كرد عثمان را طلبید و مفتاح را بدو داد و ايـن عـثمان چون به مدينه ھجرت 

 .گذاشت و در میان اوالد او بماند (َشْیَبه )كرد كلید را به پسر عّم خود 
زمان كه مّكه مفتوح گشت ايشان به خدمت آن حضرت رسیده عرض  امـّا لوا در میان اوالد عبدالّدار بود تا آن

 .(ِاْجَعل اللِّواء فین ا) :كردند
كنايت از آنكه اسالم از آن بزرگتر اسـت كـه در يـك  (َاِالْسالُم َاُوَسُع ِمْن ذِلَك) :آن حضرت در جواب فرمود

ه تا زمـان مـعـاويـه برقرار بود و چون او امیر پس آن قانون برافتاد و دارالّندو .خاندان رايات فتح آن بسته شود
 .شد آن خانه را از اوالد عبدالّدار بخريد و داراال ماره كرد

امـّا سـقـايـت و رفـادت از ھاشم به برادرش ُمطَّلب رسید و از او به عبدالمطَّلب بن ھاشم افـتـاد و از 
بـوطـالب انـدك مـال بـود بـراى كار رفادت از برادر خود عـبـدالمـطَّلب بـه فـرزنـدش ابـوطـالب رسـیـد و چـون ا

عّباس زرى به قرض گرفت و حاجیان را طعام داد و چـون نـتـوانـسـت اداء آن َدْين كند منصب سقايت و رفادت 
را در ازاى آن قرض به عّباس گـذاشـت و از عـبـّاس بـه پـسرش عبدالّله رسید و از او به پسرش على و 

 . غايت خلفاى بنى عّباس ھمچنان تا
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بـالجـمـله ؛ چـون صـیـّت جاللت ھاشم به آفاق رسید سالطین و بزرگان براى او ھدايا فرستادند و استدعا 

نمودند كه دختر از ايشان بگیرد شايد نور محّمدى صلى الّله علیه و آله و سـّلم كـه در جـبـیـن داشـت بـه 

د و ھـاشـم قـبـول نـكـرد و از نـُجـبـاى قـوم خود دختر خواست و فرزندان ذكور و اناث ايـشـان مـنـتـقـل گـرد

است كه پدر فاطمه والده حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم است ولكن نورى كه  (َاسـَد)آورد كه از جمله 

ابـتـھـال از حـق در جبین داشت باقى بود، پس شبى از شبھا بر دور خانه كعبه طواف كرد و به تضّرع و 

پس در خواب او را امر . تـعـالى سـؤ ال كـرد كـه او را فـرزنـدى روزى فـرمـايـد كـه حامل آن نور پاك شود

دختر عمروبن زيد بن لبـیـد از بـنى الّنجار كه در مدينه بود پس ھاشم به عزم شام  (َسْلمى )كردند به 

ه دختر او سلمى را به حباله نكاح درآورد و عمرو با ھاشم حركت فرموده و در مدينه به خانه عمرو فرود شد

پیمان بست كه دختر خود را به تو دادم بدان شرط كه اگر از او فرزندى به وجود آيد ھمچنان در مدينه زيست 

ھاشم بدين پیمان رضا داد و در مراجعت از شام سلمى را به مّكه آورد و چون . كند و كس او را به مّكه نبرد

حامله شد به عبدالمّطلب بنا به آن عھدى كه شده بود او را بـرداشـتـه ديـگـر بـاره بـه مـديـنـه آورد سلمى 

ـ كه مدينه اى است در َاْقصى شام و  (28)تـا در آنـجـا وضـع حمل كند و خود عزيمت شام نمود و در َغَزه 

 :ماَبْین او و َعْسَقالن دو فرسخ است ـ وفات فرمود

امـّا از آن سـوى سلمى ، عبدالمّطلب را بزاد و او را عامر نام كرد و چون بر سر موى سپید داشـت او را 

د و سـَْلمـى ھـمـى تـربـیـت او فـرمـود تـا يـمـیـن از شمال بدانست و چندان نیكو ِخصال و گـفـتـنـ (شـَیـْبـَه )

لقب يافت و در ايـن وقـت عـّم او مـطـّلب در مـكـّه سـیـّد قـوم بـود و  (َشْیَبُة اْلَحْمد)ستوده ِفعال برآمد كه 

پس . بود و منصب سقايت و رفادت او را داشت كـلیـد خـانـه كـعـبـه و كـمـان اسماعیل و َعَلم ِنزار او را 

قريش چون او را ديدند چنان . مطلب به مدينه آمد و برادرزاده خود را بر شتر خويش رديف ساخته به مّكه آورد

دانـسـتـند كه مّطلب در سفر مدينه عبدى خريده و با خود آورده الجرم َشْیَبه را عبدالمّطلب خواندند و به اين 

 . فتنام شھرت يا

از آن پـس كـه مـطـّلب بـه خـانه خويش شد عبدالمّطلب را جامه ھاى نیكو در بر كرد و در میان َبنى 

عبدَمناف او را عظمت بداد و ملكات ستوده او روز تا روز بر مردم ظاھر شد و نام او بـلنـد گـشت و چنین 

و مـنـتـقـل گـشت و سخت بزرگ شد بزيست تا مّطلب وفات كرد و منصب رفادت و سقايت و ديگر چیزھا بـد

چنانكه از ِبالد و َامصار بعیده به نزديك او ُتَحف و ھدايا مى فرستادند و ھر كه را او زينھار مى داد در امان مى 

زيست و چون عرب را داھیه پیش آمـدى او را بـرداشـتـه بـه كـوه َثبیر بردى و قربانى كردندى و اسعاف 

او شـنـاختندى و خون قربانى خويش را ھمه بر چھره َاْصنام مالیدندى ؛ اّما  حاجات را به بـزرگـوارى

 .نمى فرمود  عبدالمّطلب جز خداى يگانه را ستايش 

بـالجـمـله ؛ نـخـسـتین ولدى كه عبدالمّطلب را پديد آمد حارث بود از اين روى عبدالمّطلب ُمَكّنى به 

 . غ رسید عبدالمّطلب در خواب ماءمور شد به َحْفر چاه زمزمابوالحارث گشت و چون حارث به حّد رشد و بلو

ھـمـانـا مـعـلوم بـاشد كه َعْمروبن الحارث الُجْرُھمى ـ كه رئیس ُجْرُھمیان بود ـ در مّكه در عھد قـُصّى، ُحَلْیل 

. كوچ كنندبن َحْبسّیه از قبیله ُخزاعه با ايشان جنگ كرد و بر ايشان غلبه جست و امر كـرد كـه از مـّكه 

الجرم عمرو تصمیم عزم داد كه از مّكه بیرون شود و آن چند روز كه مھلت داشت كار سفر راست مى كرد از 



غايت خشم َحَجر االَْْسود را از ُرْكن انتزاع نمود و دو آھو بّره از طال كه اسفنديار بن گشتاسب به رسم ھديه 

اشیاء مّكه بود برگرفت و در چاه زمزم افكنده آن چاه را با  به مّكه فرستاده بود با چند زره و چـند تیغ كه از

 . خاك انباشته كرد، پس مردم خود را برداشته به سوى يمن گريخت

ايـن بـود تـا زمـان عـبـدالمـّطلب كه آن بزرگوار با فرزندش حارث زمزم را حفر كرد و اشیاء مذكوره را از چاه 

يك نیمه اين اشیاء را به ما بـده ؛ زيـرا كه آن از پدران گذشتگان ما درآورد و قريش از او خواستار شدند كه 

پس . ايشان رضا دادند. اگر خواھید اين كار بـه حـكـم قرعه فیصل دھم : بوده ، عبدالمّطلب فرمود

د به را ـ كه قرعه زدن با او بود ـ قرعه زن (صاحب ِقداح )عبدالمّطلب آن اشیاء را دو نیمه كرد و امـر فـرمـود 

نام كعبه و نام عـبـدالمـطـّلب و نـام قـريـش ، چـون قـرعـه بـزد، آھو برّھھاى زّرين به نام كعبه برآمد و 

عبدالمّطلب زره وشمشیر را فـروخـت و از . شـمـشـیر و زره به نام عبدالمّطلب و قريش بى نصیب شدند

مشھور  (غزالى الكعبه )كعبه بیاويخت و به  بـھـاى آن درى از بـھر كعبه ساخت و آن آھوان زّرين را از در

 . گشت

 .نقل است كه ابولھب آن را دزديد و بفروخت و بھاى آن را در خمر و قمار به كار برد

ابـن ابـى الحـديـد و ديـگـران نـقل كرده اند كه چون حضرت عبدالمّطلب آب زمزم را جارى ساخت آتش حسد 

اين چاه از جّد ما اسماعیل است و ما را در ! اى عبدالمّطلب : ددر سینه ساير قريش مشتعل گرديده گفتن

اين كـرامـتـى اسـت كـه حـق تـعالى مرا : عبدالمّطلب گفت  . آن حّقى ھست پس ما را در آن شريك گردان

به آن مخصوص گردانیده است و شما را در آن بھره اى نیست و بعد از مخاصمه بسیار راضى شدند به 

عبدالمّطلب با گروھى از فرزندان   پس . نه كه در قبیله بنى سعد و در اطـراف شام بودمحاكمه زن كاھ

پس در . چند نفر با ايشان روانه شدند به جانب شام   عبدَمناف روانه شدند و از ھـر قـبیله از قبائل قريش 

مام شد و ساير قـريـش آبـى اثناى راه در يكى از بیابانھا كه آب در آن بیابان نبود آبھاى فرزندان عبدمناف ت

بـیـائیـد : كـه داشـتـنـد از ايـشـان مـضـايقه كردند و چون تشنگى بر ايشان غالب شد عـبـدالمـطـّلب گـفـت 

ھر يك از براى خود قبرى بكنیم كه ھر يك كه ھالك شويم ديـگـران او را دفـن كـنـند كه اگر يكى از ما دفن 

است از آنـكـه ھـمه چنین بمانیم و چون قبرھا را كندند و منتظر مرگ  نشده در اين بیابان بماند بھتر

چنین نشستن و سعى نكردن تا مردن و ناامید از رحمت الھى گرديدن از عجز : نشستند، عبدالمّطلب گفت 

پس ايشان بار كردند و ساير قريش نیز . يقین است ، برخیزيد كـه طـلب كـنـیـم شـايد خدا آبى كرامت فرمايد

بـار كـردند؛ چون عبدالمّطلب بر ناقه خود سوار شد از زير پاى ناقه اش چشمه اى از آب صـاف و شـیـريـن 

و اصحابش ھم تكبیر گـفـتـنـد و آب خـوردنـد و مـَشـكـھـاى ! الّله اكبر: جـارى شـد پـس عـبدالمّطلب گفت 

ائید و مشاھده نمائید كه خدا به ما آب داد و آنچه خـود را پـر آب كـردنـد و قـبـايـل قـريـش را طـلبـیدند كه بی

خدا مـیـان : خواھید بخوريد و برداريد، چون قريش آن كرامت ُعظمى را از عبدالمّطلب مشاھده كردند گفتند

مـا و تو حكم كرد و ما را ديگر احتیاج به حكم كاھنه نیست ديگر در باب زمزم با تو مـعـارضـه نـمـى كـنـیـم ، 

وندى كه در اين بیابان به تو آب داد او زمزم را به تو بخشیده است ، پس برگشتند و زمزم را به آن آن خـدا

 (29).حضرت مسّلم داشتند

و  (سـاقـى الحـجـیج )و  (سّید البطحاء)بـالجـمـله ؛ عـبـدالمـطـّلب بعد از حفر زمزم ، بزرگوارى عظیم شد و 

بر القاب او افزوده گشت و مردم در ھر مصیبت و بـلیـّه بـه او پـنـاه مـى بـردنـد و در ھـر قـحـط  (حافر الّزمزم )

و آن . توسِّل مى شدند و حق تعالى دفع شدائد از ايشان مى نمودو شـّدت و داھـیـه بـه نـور جمال او م

دخـتـر بـود كـه بـیـايـد ذكـر ايـشـان در ذكـر خـويـشـان حـضـرت رسـول صـلى   بزرگوار را ده پـسـر و شـش 

ادرشان فاطمه بنت الّله عـلیـه و آله و سـّلم وعـبـداهللا بـرگـزيـده فـرزنـدان او بـود و او و ابـوطـالب و زبـیـر، م



و چـون جـنـابـش از مـادر مـتوّلد شد بیشتر از َاْحبار يھود و . عمروبن عايذبن عبدبن عمران بن مخزوم بود

قّسیسین نصارى و َكَھَنه و َسَحَره دانـسـتـنـد كه پدر پیغمبر آخر الّزمان صلى الّله علیه و آله و سلم از مادر 

ـبـران بـنـى اسـرائیـل مـژده بـعـثـت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم را بزاد؛ زيرا كه گـروھـى از پـیـغـم

رسانیده بودند و طايفه اى از يھود كه در اراضى شـام مـسـكـن داشـتـنـد جـامـه خون آلودى از يحیى پیغمبر 

تازه شود ھمانا پدر علیه الّسالم در نزد ايشان بود و بـزرگـان ديـن عالمت كرده بودند كه چون خون اين جامه 

پیغمبر آخر الّزمـان مـتـوّلد شده است و شب والدت آن حضرت از آن جامه كه صوف سفید بود خون تازه 

 .بجوشید

بـالجـمله ؛ عبدالّله چون متوّلد شد نور نبوى صلى الّله علیه و آله و سّلم كه از ديدار ھر يـك از اجداد پیغمبر 

و روز تا روز ھمى بالید تا رفتن و سـخن گفتن توانست آنگاه آثار غريبه و المع بود از جبیین او ساطع گشت 

عالمات عجیبه مشاھده مى فرمود؛ چنانكه روزى به خـدمـت پـدر عـرض كـرد كـه ھرگاه من به جانب بطحاء 

 و كوه َثبیر سیر مى كنم نورى از پـشـت مـن سـاطـع شـده دو نـیـمه مى شود، يك نیمه به جانب مشرق و

نیمى به سوى مغرب كـشـیـده مـى شـود آنگاه سر به ھم گذاشته دايره گردد پس از آن مانند ابر پاره اى 

بر سـر مـن سـايـه گسترد و از پس آن درھاى آسمان گشوده شود و آن نور به فلك در رود و بـاز شـده در 

آن درخـت سـبـز و خّرم  پـشـت مـن جـاى كند و وقتگاه باشد كه چون در سايه درخت خشكى جاى كنم

شود و چون بگذرم باز خشك شود و بسا باشد كه چون بر زمین نشینم بـانـگـى بـه گـوش مـن رسـد كه اى 

اى فرزند، بشارت باد تو را، : عبدالمّطلب فرمود! حامل نور محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم بر تو سـالم باد

ـان از صـُْلب تـو پديدار شود و در اين وقت عبدالمطلب خواست تا نذر مرا امید آن است كه پیغمبر آخـر الزم

خود را ادا كند؛ چه آن زمان كه حفر زمزم مى فرمود و قريش با او بر طريق منازعت مى رفتند باخداى خـود 

ر اين عـھد كرد چون او را ده پسر آيد تا در چنین كارھايش پشتوانى كنند يك تن را در راه حق قربانى كند؛ د

 .وقت كه او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا به عھد كند

پس بـر آن شـد كـه  .پـس فـرزنـدان را جـمـع آورد و ايشان را از عزيمت خود آگھى داد ھمگى گردن نھادند

عبدالّله پس قرعه زدند به نام عـبـدالّله برآمد، عبدالمّطلب دست . قـرعـه زنـند به نام ھركه برآيد قربانى كند

كه جاى َنْحر بود و كارد برگرفت تا او را قربانى كند، برادران عبدالّله و  (نائلة )و  (اساف )را گرفت و آورد میان 

جماعت قريش و مـغـیـرة بـن عـبـدالّله بـن عمروبن مخزوم مانع شدند و گفتند چندان كه جاى عذر باقى 

عبدالمّطلب را بر آن داشتند كه در مدينه زنى است كاھنه  ناچار. است نـخـواھیم گذاشت عبدالّله ذبح شود

در مـیـان : چون به نزد آن زن شـدنـد گـفـت . و عّرافه نزد او شوند تا او در اين كار حكومت كند و چاره انديشد

ده ھم اكـنـون بـه مّكه برگرديد و عبدالّله را با : گفت . بر ده شتر: شـما ديت مرد بر چه مى نھند؟ گفتند

شتر قرعه زنید اگر به نام شتران برآمد فداى عبدالّله خواھد بود و اگر به نام عبدالّله برآمد فديه را افزون كنید 

و بدينگونه ھـمـى بـر عـدد شـتر بیفزائید تا قرعه به نام شتر برآيد و عبدالّله به سالمت بماند و خداى نیز 

 .راضى باشد

انـب مّكه مراجعت كردند و عبدالّله را با ده شتر قرعه زدند قـرعـه بـه نـام پـس عـبـدالّله بـا قـريـش بـه جـ

پس ده شتر ديگر افزودند، ھمچنان قرعه به نام عبدالّله بـرآمـد بـدينگونه ھمى ده شتر . عبدالّله برآمد

آغاز شادمانى قريش . افزودند و قرعه زدند تا شماره به صد شتر رسید، در اين ھنگام قرعه به نام شتر برآمد

 . ال َورّب اْلَبْیِت، بدين قدر نتوان از پاى نشست: عبدالمّطلب فرمود. كردند و گفتند خداى راضى شد

عبدالمّطلب را استوار افـتـاد و آن صـد شتر را . بـالجـمـله ؛ دو نـوبت ديگر قرعه افكندند و به نام شتران برآمد

در اسالم ديت مرد بـر صـد شتر مقّرر گشت و از اينجا بود كه به فديه عبدالّله قربانى كرد و اين بود كه 



و از دو ذبـیـح ، جـّد خـود حـضـرت  (30)(َانـَا ابـُن الذَّبـیـحـَیـْن ) :پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

 .اسماعیل ذبیح الّله و پدر خود عبدالّله اراده فرمود

عالمه مجلسى رحمه الّله فرموده كه چون عبدالّله به سّن َشباب رسید نور نبّوت از جبین او سـاطـع بـود، 

كه به او دختر دھند و نـور او را بـربـايـنـد؛ زيـرا كـه يـگـانـه جمیع اكابر و اشراف نواحى و اطراف آرزو كردند 

و در روز بـر ھر كه مى گذشت بوى ُمشك و َعْنَبر از وى استشمام مى كرد  .زمـان بـود در حـُسـن و جـمـال 

 (ح حـََرم مـِصـْبـا)و اگر در شـب مـى گـذشـت جـھـان از نـور رويـش روشـن مـى گـرديـد و اھـل مـكـّه او را 

اْبن َعْبد َمناف (مـى گـفتند تا اينكه به تقدير الھى عبدالّله با صدف گـوھـر رسالت پناه يعنى آمنه دختر َوْھب 

پس سبب مزاوجت را نقل كرده به كالمى طوالنى كه مقام را . جفت گـرديـد ( بن ُزْھرة بن ِكالب بن ُمّرة

ج آمنه به حضرت عبدالّله شد دويست زن از حسرت و روايت كرده كه چون تزوي. گنجايش ذكر نیست 

 !عبدالّله ھالك شدند

بالجمله ؛ چون حضرت آمنه صدف آن ُدّر ثمین گشت جمله َكَھَنه عرب آن بدانستند و يكديگر را خـبـر دادنـد و 

ران باريد و مردم در چـنـد سـال بـود كـه عـرب بـه بـالى قـحـط گـرفـتـار بـودند و بعد از انتقال آن نور به آمنه با

 .نام نھادند (َسَنُة اْلَفْتح )خصب و فراوانى نعمت شدند، تا به جائى كه آن سال را 

در ھـمـان سـال عـبـدالمـطـّلب عـبـدالّله را بـه رسـم بازرگانان به جانب شام فرستاد و عبدالّله ھنگام 

و ھمراھان او را بـگـذاشـتـنـد و بـه مراجعت از شام چون به مدينه رسید مزاج مباركش از صّحت بگشت 

به خاك  (دارالّنابغه )مـّكه شدند و از پس ايشان عبدالّله در آن بیمارى وفات يافت ، جسد مباركش را در 

 .سپردند

امـّا از آن سوى ، چون خبر بیمارى فرزند به عبدالمّطلب رسید حارث را كه بزرگترين بـرادران او بـود بـه 

ـاد تا جنابش را به مّكه كوچ دھد وقتى رسید كه آن حـضـرت وداع جـھـان گـفـتـه بـود و مـّدت مـديـنـه فـرسـت

زنـدگـانـى آن جـنـاب بـیـسـت و پـنـج سـال بـود و ھـنـگـام وفـات او ھـنـوز آمـنـه عـلیـھـاالسـّالم حـمل 

 (31).آن حضرت گذشته بود خويش نگذاشته بود و به روايتى دو ماه و به قولى ھفت ماه از عمر شريف

ر عـبـدالّله پـدر در روايـات وارد شـده اسـت كـه شبى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم به نزد قـبـ

خود آمد و دو ركعت نماز كرد و او را ندا كرد ناگاه قبر شكافته شد و عـبـدالّله در قـبـر نـشـسـتـه بـود و مـى 

 (َاشـْھـَُد َاُن ال ِال َه ِاّال الّلُه َوَانََّك َنِبىُّ الّلِه َوَرسوُلُه) : گـفـت

ايـنـك عـلّى ولّى  : ولّى تو كیست اى فرزند؟ گفتآن حضرت پرسید كه ولّى تو كیست اى پدر؟ پرسید كه 

فرمود كه برگرد به سوى باغستان   شـھـادت مـى دھم كه علّى ولّى من است ، پس: گـفـت . تـوسـت 

 .خود كه در آن بودى پس به نزد قبر مادر خود آمد و ھمان نحو كه با قبر پدر فرمود در آنجا نیز به عمل آورد

حـمـه الّله فـرمـوده كـه از اين روايت ظاھر مى شود كه ايشان ايمان به شـھـاَدتـَیـْن عـالمـه مـجـلسـى ر

داشـتند و برگردانیدن ايشان براى آن بود كه ايمانشان كاملتر گردد به اقرار به امامت علّى بن ابى طالب 

 (32). علیه الّسالم

 در والدت با سعادت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم: فصل دوم 

بـدان كه مشھور بین علماى امامّیه آن است كه والدت با سعادت آن حضرت در ھفدھم ماه ربیع اال ّول بـوده 

و عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله نـقل اجماع بر آن فرموده و اكثر علماء سّنت در دوازدھـم مـاه مـذكـور ذكـر 

و شیخ ما . و بعض افـاضـل عـلمـاى شیعه نیز اختیار اين قول فرموده اند (34)و شیخ كلینى  (33).نموده اند

میزان الّسماء در تعیین مولد خاتم )ـ طاَب ثراه ـ رسـاله اى در ايـن بـاب نوشته موسوم به عالمه نورى 

 .، طالبین به آنجا رجوع نمايند(االنبیاء



و نـیـز مـشھور آن است كه والدت آن حضرت نزديك طلوع صبح جمعه آن روزبوده در سالى كـه اصـحـاب فـیـل 

ـعـبـه مـعـظـّمـه و بـه حـجـاره ِسّجیل ُمَعّذب شدند و والدت شريف به ، فـیـل آوردنـد بـراى خـراب كـردن ك

پس آن حضرت آن خـانـه را بـه عـقـیـل بـن ابـى طـالب بـخـشـیـد و اوالد . مّكه شد در خانه خود آن حضرت 

ه خود كرد و چون زمان عـقـیـل آن را فـروخـتـنـد بـه مـحـمـّد بـن يـوسـف ـ بـرادر حـَجـّاج ـ و او آن را داخل خان

ـ مادر او ـ آن خانه را بیرون كرد از خـانـه محّمد بن يوسف و مسجد كرد كه مردم در آن  (َخْیُزران )ھارون شد 

نماز كنند و در َسَنه ششصد و پنجاه و ُنه مـَِلك مـُظـَفَّر والى يـمـن در عـمـارت آن مـسـجـد سـعـى جـمـیـل 

و در وقت والدت آن حضرت غرائب . باقى است و مردم به زيارت آنجا مى روند فـرمود والحال در ھمان حالت

 . بسیار به ظھور رسیده

از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت شـده است كه ابلیس به ھفت آسمان باال مى رفت وگوش مى 

الم ـ مـتـولد شـد او داد و اخبار سماويه را مى شنید پس چون حضرت عیسى ـ على نبینا وآله و علیه السـ

را از سـه آسـمـان مـنع كردند وتا چھارآسمان باال مى رفت و چون حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و 

سـّلم مـتولد شد او را از ھمه آسمانھامنع كردند وشیاطین را به تیرھاى شھاب از ابواب سماوات راندند، 

نـیـا و آمـدن قـیـامـت بـاشـد كـه مـا مـى شـنـیـديـم كـه اھـل مى بايد وقت گـذشـتـن د: قريش گفتند  پس 

نظر كنید اگر ستاره : كـتـاب ذكـر مـى كـردنـد، پـس عـَمـْروبـن ُامـیـّه كـه دانـاتـريـن اھل جاھلّیت بود گفت 

ا، اگر ھاى معروف كه به آنھا ھدايت مى يابند مردم و به آنھا مى شناسند زمانھاى زمستان و تابستان ر

يكى از آنھا بیفتد، بدانید وقت آن اسـت كـه جـمـیـع خـاليـق ھـالك شـونـد و اگـر آنـھـا بـه حـال خـودند و 

و صبح آن روز كـه آن حـضـرت مـتـوّلد . امر غريب مى بايد حادث شود  ستاره ھاى ديگر ظاھر مى شود، پس 

و ايـوان كـسـرى يـعـنـى پـادشـاه عجم بلرزيد و  شـد ھـر بتى كه در ھر جاى عالم بود بر رو افتاده بود

چھارده كنگره آن افتاد و درياچه ساوه ـ كه سالھا آن را مى پرستیدند ـ فرو رفت و خشك شد و وادى سماوه 

ـ كه سالھا بود كسى آب در آن نـديـده بـود ـ آب در آن جـارى شـد و آتـشـكـده فـارس ـ كـه ھـزار سال 

شد و داناترين علماى مجوس در آن شب در خواب ديـد كـه شـتـر   در آن شب خاموش  خاموش نشده بود ـ

صـعـبـى چـنـد اسـبـان عـربـى را مـى كـشـنـد و از دجـله گـذشـتـنـد و داخل بالد ايشان شدند و طاق 

ى در آن كسرى از میانش شكست و دو حّصه شد و آب دجله شكافته شد و در قـصـر او جـارى گـرديـد و نـور

شـب از طـرف حـجـاز ظـاھر شد و در عالم منتشر گـرديـد و پرواز كرد تا به مشرق رسید و تخت ھر 

پادشاھى در آن صبح سرنگون شده بـود و جـمـیـع پـادشـاھـان در آن روز الل بـودنـد و سـخن نمى توانستند 

كه بود میان او و ھمزادى كه گفت و علم كاھنان بـرطرف شد و ِسْحر ساحران باطل شد و ھر كاھنى 

آل )داشت كه خـبـرھـا بـه او مـى گـفـت جـدائى افـتـاد و قـريـش در مـیـان عـرب بزرگ شدند و ايشان را 

والّله كـه چـون : گفتند؛ زيرا كه ايشان در خانه خدا بودند و آمنه علیھاالّسالم مادر آن حضرت گـفـت  (الّله 

را بر زمین گذاشت و سر به سوى آسمان بلند كرد و به اطراف نظر كرد پس  پـسـرم بـر زمـین رسید دستھا

، از او نورى ساطع شد كه ھمه چیز را روشن كـرد و بـه سـبـب آن نـور، قـصـرھـاى شام را ديدم و در میان 

ون نام كن و چ (محّمد)آن روشنى صدائى شنیدم كه قـائلى مى گفت كه زائیدى بھترين مردم را، پس او را 

 : آن حضرت را به نزد عبدالمّطلب آوردند او را در دامن گذاشت و گفت

 : شعر

 َاْلَحْمُد لّلِه الَّذى َاْعطاني

ھَذا اْلُغالَم الطَّیِّب َاالَْْرداِن



 َقْد ساَد ِفى اْلَمْھِد َعَلى اْلِغْلماِن

شبو را كه در گـھـواره بـر ؛حـمـد مـى گويم و شكر مى كنم خداوندى را كه عطا كرد به من اين پسر خو

پس او را تعويذ نمود به اركان كعبه و شعرى چند در فضايل آن حضرت . ھـمه اطفال سیادت و بزرگى دارد

 .فرمود

چه چیز تـرا از جـا بـرآورده : در آن وقـت شیطان در میان اوالد خود فرياد كرد تا ھمه نزد او جمع شدند و گفتند

از اّول شب تا حال احوال آسمان و زمین را متغّیر مى يابم و ! واى بـر شـمـا:  اسـت اى سـیـّد مـا؟ گـفـت

مى بايد كه حادثه عظیمى در زمین واقـع شـده بـاشـد كـه تـا عـیـسـى بـه آسـمـان رفـتـه اسـت مـثـل آن 

مـتـفّرق واقـع نشده است ، پس برويد و بگرديد و تفّحص كنید كه چه امر غريب حادث شده اسـت ؛ پـس 

. آن ملعون گفت كـه ِاْستعالم اين امر كار من است . چیزى نیافتیم : شدند و گرديدند و برگشتند و گفتند

پس فرو رفت در دنیا و جوالن كرد در تمام دنیا تا به حـرم رسـیـد، ديـد كـه مـالئكـه اطـراف حـرم را فـرو 

ـه بانگ بر او زدند برگشت پس كوچك شد مانند گـرفـتـه انـد، چـون خـواسـت كـه داخـل شـود مـالئك

اى جـبـرئیـل ، : گـفـت ! بـرگـرد اى مـلعـون : گنجشكى و از جانب كوه حـِرى داخـل شـد، جـبـرئیـل گـفـت 

محّمد  : يـك حـرف از تـو سـؤ ال مـى كـنـم ، بـگـو امـشـب چـه واقـع شـده اسـت در زمین ؟ جبرئیل گفت

آله و سّلم كه بھترين پیغمبران است امشب متوّلد شده اسـت ، پـرسید كه آيا مرا در او صلى الّله علیه و 

 راضى شدم: گفت   بلى ، ابلیس : نه ، پرسید كه آيا در اّمت او بھره دارم ؟ گفت : بھره اى ھست ؟ گفت 

.(35) 

از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم روايت شده است كه چون آن حضرت متوّلد شد بتھا كه بـر كـعـبـه 

َوَزَھَق اْلباِطُل ِانَّ  جآَء اْلَحقُّ(گذاشته بودند ھمه بر رو در افتادند و چون شام شد اين ندا از آسمان رسید كه 

 (37)(36)(اْلباِطَل كاَن َزُھوقا

و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و ھر سنگ و كلوخى و درختى خنديدند و آنچه در آسمانھا و زمینھا بود 

خالئق و گرامى ترين بندگان و  بھترين اّمتھا و بھترين: تسبیح خدا گفتند و شیطان گريخت و مى گفت 

 . بزرگترين عالمیان محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم است

روايت كرده است از امام موسى بن جـعـفـر علیه  (احتجاج )و شیخ احمد بن ابى طالب طبرسى در كتاب 

سـت چـپ را بر الّسالم كه چون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از شكم مادر بر زمـیـن آمـد د

زمین گذاشت و دست راست را به سوى آسمان بلند كرد و لبھاى خـود را بـه تـوحـیـد بـه حـركـت آورد واز 

دھـان مـبـاركـش نـورى سـاطـع شـد كـه اھـل مـكـه قـصـرھـاى بـُْصرى و اطراف آن را كه از شام است 

ـفـیـد اصطخر فارس و حوالى آن را ديدند و در ديدند و قصرھاى سرخ يمن و نـواحـى آن را و قـصـرھـاى س

شب والدت آن حـضـرت دنـیا روشن شد تا آنكه جّن و انس و شیاطین ترسیدند و گفتند در زمین امر غريبى 

حادث شده است و مالئكه را ديدند كه فرود مى آمدند و باال مى رفتند فوج فوج و تسبیح و تـقـديـس خـدا 

به حركت آمدند و در میان ھوا مى ريختند و اينھا ھمه عـالمـات والدت آن حـضـرت مـى كـردنـد و ستاره ھا 

بود و ابلیس لعین خواست كه به آسمان رود به سبب آن غرائب كـه مشاھده كرد؛ زيرا كه او را جائى بود در 

را  آسمان سّوم كه او و ساير شیاطین گوش مى دادند به سخن مالئكه ، چون رفتند كه حقیقت واقعه

 (38). معلوم كنند، ايشان را به تیر شھاب راندند براى داللت پیغمبرى آن حضرت صلى الّله علیه و آله و سّلم

 در شرح احوال آن حضرت در اّيام رضاع و طفولّیت: ل سّوم فص

در حـديـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم مـنـقـول اسـت كـه چـون حـضـرت رسـول صـلى الّله 



عـلیـه و آله و سـّلم مـتـوّلد شد چند روز گذشت كه از براى آن حضرت شـیـرى بـه ھـم نـرسید كه تناول 

پس ابوطالب آن حضرت را بر پستان خود مى انـداخـت و حـق تـعـالى در آن شـیـرى فـرسـتـاد و چـنـد نمايد، 

را به ھم رسانید و حضرت را به او تسلیم  (حلیمه سعدّيه )روز از آن شـیـر تـنـاول نـمـود تا آنكه ابوطالب 

 .كرد

ر حمزه را عرضه كرد بر حـضـرت رسـول در حديث ديگر فرموده كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم دخت

مـگـر نـمـى دانـى : صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كـه آن حـضـرت او را بـه عقد خود درآورد حـضـرت فـرمـود

كه او دختر برادر رضاعى من است ؟ زيرا كه حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و عـّم او حـمـزه 

 (39).خـورده بودنداز يـك زن شـیـر 

آزاد كرده ابـولھب آن حضرت را شیر داد و  (40)(ُثَوْيَبه )و ابـن شـھـر آشـوب روايت كرده است كه اّول مرتبه 

ن حضرت آن حضرت را شیر داد و پنج سال نزد حلیمه ماند و چون ُنه سال از عمر آ (حلیمه سعدّيه )بعد از او 

گذشت با ابوطالب به جانب شام رفـت و بـعـضـى گـفـتـه انـد كـه در آن وقـت دوازده سـال از عـمر آن حضرت 

و از براى خديجه به تجارت شام رفت در ھنگامى كه بیست و پنج سال از عمر شريفش . گذشته بود

 (41).گذشته بود

در نـھـج البـالغـه از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم مـنـقـول اسـت كـه حـق تـعـالى مـقـرون 

م بزرگتر ملكى از مالئكه خود را كه در شب و روز آن گـردانـیـد بـا حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّل

حضرت را بر مكارم آداب و محاسن اخالق وامى داشت و من پیوسته با آن حضرت بودم مانند طـفـلى كـه از 

پـى مادر خود برود، و ھر روز براى من َعَلمى بلند مى كرد از اخالق خود، و امـر مـى كرد مرا كه پیروى او 

ل مّدتى در كوه ِحراء مجاورت مى نمود كه من او را مـى ديـدم و ديگرى او را نمى ديد و چون نمايم و ھر سا

مبعوث شد به غیر از من و خديجه در ابتداى حـال كـسـى بـه او ايـمـان نـیـاورد و مـى ديديم نور وحى و 

 (42).رسالت را و مى بوئیدم شمیم نبّوت را
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ابن شھر آشوب و قطب راوندى و ديگران روايت كرده اند از حلیمه بنت أ بى ذؤ يب كه نام او عـبدالّله بن 

ه زوجه حارث بن عبدالُعّزى بود، حلیمه گـفت كه در سال والدت رسول خدا الحارث بود از قبیله ُمَضر و حلیم

صلى الّله علیه و آله و سّلم خشكسالى و قحط در بالد مـا بـه ھـم رسـیـد و بـا جـمـعـى از زنـان بـنـى 

االغى سـعـد بـن بـكـر بـه سـوى مـكـّه آمديم كه اطفال از اھل مّكه بگیريم و شیر بدھیم و من بر ماده 

سوار بودم كم راه ، و شتر ماده اى ھـمـراه داشتیم كه يك قطره شیر از پستان او جارى نمى شد و فرزندى 

ھمراه داشتم كه در پـسـتـان مـن آن قدر شیر نمى يافت كه قناعت به آن تواند كرد و شبھا از گرسنگى 

محّمد صلى الّله علیه و آله و سـّلم ديده اش آشناى خواب نمى شد و چون به مّكه رسیديم ھیچیك از زنان 



را نـگـرفـتند؛ براى آنكه آن حضرت يتیم بود و امید و احسان از پدران مى باشد، پس ناگاه من مردى را با 

ھیچ كس ھست از شما كه طفلى نیافته ! اى گروه مرضعات : عظمت يافتم كه ندا ھمى كرد و فرمود

عبدالمّطلب بن ھاشم سّید مّكه است ، پس من پیش تاختم و : باشد؟ پرسیدم كه اين مرد كیست ؟ گفتند

زنى از بنى سعدم و حلیمه نام دارم ، عبدالمّطلب تبّسم كرد و : تو كیستى ؟ گفتم : فرمود. آن منم : گفتم 

 :فرمود

 ؛(َبخِّ َبخِّ ِخْصَلتان َجیَِّدتاِن َسْعٌد َو ِحْلٌم فیِھما ِعزُّ الدَّْھِر َو ِعزُّ االََْبِد)

 . ْھَبْه دو خصلت نیكوست سعادت و حلم كه در آنھا است عزت دھر و عّز ابدىَب

اى حلیمه ، نزد من كودكى است يتیم كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم نـام دارد و : آنـگـاه فـرمـود

د و تـو بـديـن كـار زنـان بـنـى سـعـد او را نپذيرفتند و گفتند او يتیم است و تمّتع از يتیم متصّور نـمـى شـو

چـونـى ؟ چـون مـن طـفـل ديـگـر نـیـافته بودم آن حضرت را قـبـول نـمودم ؛ پس با آن جناب به خانه آمنه 

شدم چون نگاھم به آن حضرت افتاد شیفته جـمـال مباركش شدم ؛ پس آن ُدّر يتیم را گرفتم و چون در 

ھاى او ساطع شد و آن قّرة العین اصحاب يمین به  دامن گذاشتم و نظر به سوى من افكند نورى از ديده

پستان راست من رغبت نمود و ساعتى تناول كرد و پستان چپ را قبول نكرد و براى فرزند من گذاشت و از 

بركت آن حـضـرت ھر دو پستان من پر از شیر شد كه ھر دو را كافى بود و چون به نزد شوھر خـود بـردم آن 

آن قـدر كـه مـا را و اطفال ما را كافى بود؛ پس شوھرم . سـتـان شـتـر مـا جـارى شـدحـضـرت را شـیـر از پـ

و چون صبح شد آن حضرت را بر دراز گوش . ما فرزند مباركى گرفتیم كه از بركت او نعمت رو به ما آورد: گفت 

و به سخن آمد و  خود سوار كردم رو به كعبه آورد و به اعجاز آن حضرت آن درازگوش سه مرتبه سجده كرد

از بـیـمـارى خـود شـفـا يـافـتم و از ماندگى بیرون آمدم از بركت آنكه سّید مرسالن و خاتم : گفت 

پـیـغـمـبران و بھترين گذشتگان و آيندگان بر من سوار شد و با آن ضعف كه داشت چنان رھوار شد كه ھیچ 

جمیع رفقا از تـغـیـیـر احـوال مـا و چھارپايان ما  يك از چھار پايان رفیقان ما به آن نمى توانستند رسید و

تعّجب مى كردند و ھر روز فراوانى و بركت در میان ما زيـاده مى شد و گوسفندان و شتران قبیله از چراگاه 

در اثناى راه به غارى رسیديم و از آن غار . و حیوانات ما سـیـر و پرشیر مى آمدند. گرسنه برمى گشتند

حق تعالى :د كه نـور از َجبینش به سوى آسمان ساطع بود و سالم كرد بر آن حضرت و گفت مردى بیرون آم

اى : مـرا مـوكـّل گردانیده است به رعايت او، و گّله آھوئى از برابر ما پیدا شدند و به زبان فـصـیح گفتند

و به ھر . يـن پـاكـیزگان است او پاكترين پاكان و پـاكـیـزه تـر! نمى دانى كه كه را تربیت مى نمائى  ! حلیمه

كوه و دشت كه گذشتم بر آن حضرت سالم كـردنـد؛ پس بركت و زيادتى در معیشت و اموال خود يافتیم و 

بلكه ھیچ (و ھرگز در جامه ھاى خود َحَدث نكرد . توانگر شديم و حیوانات ما بسیار شدند از بركت آن حضرت 

و نگذاشت ھرگز عورتش را كـه ) كه در زمین فرو مى شدگاھى مدفوعى از آن جناب ديده نگشت چه آن

گـشـوده شـود و پـیـوسته جوانى را با او مى ديدم كه جامه ھاى او را بر عورتش مى افكند و محافظت او 

 .مى نمود

پـس پـنـج سـال و دو روز آن حـضـرت را تـربـیت كردم ؛ پس روزى با من گفت كه ھر روز بـرادران مـن بـه 

. امروز من نیز با ايشان موافقت مى كنم : گفت . به چرانیدن گوسفندان مى روند: مى روند؟ گفتم كـجـا 

چون با ايشان رفت گروھى از مالئكه او را گرفتند و بر قّله كوھى بردند و او را شست و شو كردند؛ پس 

ید كه او را بردند و چون به نزد محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم را درياب : فرزند من به سوى ما دويد و گفت

: او آمدم ، ديدم كه نورى از او به سوى آسمان ساطع مى گردد؛ پس او را در برگرفتم و بوسیدم و گفتم 

و كاھنى . و بوئى از او ساطع بود از ُمشك نـیكوتر. اى مـادر، مـترس خدا با من است : چـه شـد تـرا؟ گـفـت 



اين است كه پادشاھان را مقھور خواھد گردانید و عرب را متفّرق :  روزى او را ديد و نعره زد و گفت

 (43).سازد

ـون چـاشـت بـراى اطـفـال طـعام مى آوردند آنھا از يكديگر مى ربودند و و از ابـن عـبـّاس روايـت اسـت كـه چ

آن حضرت دست دراز نمى كرد و چون كـودكـان از خـواب بـیـدار مى شدند، ديده ھاى ايشان آلوده بود و آن 

 (44).حضرت روى شسته و خوشبو از خواب بیدار مى شد

و بـه سـنـد معتبر ديگر روايت كرده است ، كه روزى عبدالمّطلب نزديك كعبه نشسته بود، نـاگـاه مـنـادى 

: عبدالمّطلب در غضب شد و ندا كرد  شده است ؛ پس ناپیدا  (حلیمه )نام از  (مـحّمد)نـدا كـرد كـه فـرزنـدى 

سوار شويد كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم ناپیدا شده است و ! اى بنى ھاشم و اى بنى غاِلب 

سوگند ياد كرد كه از اسب به زير نمى آيم تا محّمد را بیابم يا ھزار اعرابى و صد قرشى را بكشم و در دور 

 :ين شعر مى خواندكعبه مى گرديد و ا

 : شعر

 يا َربِّ ُردَّ راِكبي ُمَحمَّدا

َرّدا ِاَلىَّ َواّتِخْذ ِعْندى َيدا
 يا َربِّ ِاْن ُمَحمَّدا َلْن ُيوَجدا

 تْصبح ُقَرْيٌش ُكلُُّھْم ُمَبدَّدا

نـعمت  ؛يعنى اى پروردگار من ، برگردان به سوى من شھسوار من محّمد صلى الّله علیه و آله و سـّلم را و

پروردگارا، اگر محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم پیدا نشود تمام قريش را . خود را بار ديگر بر من تازه گردان 

 .پراكنده خواھم كرد

پس ندائى از ھوا شنید، كه حق تعالى محّمد را ضايع نخواھد كرد، پرسید كه در كجا است ؟ ندا رسید كه 

ت خار اّمغیالن ، چون به آن وادى رفتند، آن حـضـرت را ديـدنـد كـه بـه در فالن وادى است ، در زير درخ

اعـجـاز خـود از درخـت خـار، ُرطـَب آبـدار مـى چـیـنـد وتناول مى نمايد و دو جوان نزديك آن حضرت ايستاده 

حضرت پرسیدند  اند چون نزديك رفتند آن جوانان دور شدند و آن دو جوان جبرئیل و میكائیل بودند؛ پس ، از آن

عبدالمّطلب آن حضرت را بر گردن خود   منم فرزند عبدالّله بن عبدالمّطلب ؛ پس : كه تو كیستى ؟ گـفت 

سـوار كـرد و بـرگـردانـیـد و بـر دور كعبه ھفت شوط آن حضرت را طواف فرمود و زنان بسیار براى دلدارى 

انه آورد خود به نزد آمنه رفت و به سوى زنان ديگر حضرت آمنه نزد او جمع شده بودند چون آن حضرت را به خ

 (45).التفات ننمود

نام داشت  (بركه )آوردند اّمايمن حبشّیه كه كنیزك عبدالّله بود و  بـالجـمـله ؛ چـون آن حـضرت را به نزد آمنه

و به میراث به پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسیده بود به حـضـانـت و نـگـاھـداشـت آن حضرت 

پرداخت و ھرگز آن حضرت را نديد كه از گرسنگى و تشنگى شكايت كند، ھر بامداد شربتى از زمزم 

شامگاه ھیچ طعام نطلبیدى و بسیار بود كه چاشتگاه براى او عرض طعام مى كردند و اقدام  بنوشیدى و تا

 .به خوردن نمى فرمود

در بـــیـــان خـــلقـــت و شـــمـائل حـضـرت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و : فـــصـــل چـــھـــارم 

 مختصرى از اخالق كريمه و اوصاف شريفه آن حضرت

نا ذكر اخالق و اوصاف شريفه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم را نگارش دادن بـدان مـانـد كـه ھما



كـس آب دريـا را به پیمانه بپیمايد يا خواھد جرم آفتاب را از روزن خـانـه بـه كـوشـك خويش درآورد، لكن براى 

 . ت اشاره كنیمزينت كتاب واجب مى كند كه به مختصرى كه فراخور اين كتاب اس

بـدان كـه حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم در ديده ھا با عظمت مى نمود و در سـیـنه ھا مھابت 

او بود، رويش از نور مى درخشید مانند ماه شب چھارده ، از میانه باال اندكى بـلنـدتـر بـود و بـسـیار بلند نبود 

ر پیچیده بـود و نـه بـسـیـار افـتـاده و مـوى سـرش اكثر اوقات از و سر مباركش بزرگ بود و مويش نه بسیا

و بر دو طرف سر مـى  (47)د میانش را مى شكافت مـى ش (46)نرمه گوش نمى گذشت و اگر بـلنـدتـر

اريك بود و مـقـّوس و كشیده بود و افـكـنـد و رويش سفید و نورانى بود و گشاده پیشانى بود و ابرويش ب

رگى در میان پیشانیش بود كه ھنگام غضب پرمى شد و برمى آمد و بینى آن جناب باريك و كشیده بود و 

میانش اندكى برآمدگى داشت و نورى از آن مى تافت و مـحـاسـن شـريفش انبوه بود و دندانھايش سفید و 

و نـور و اسـتـقـامـت مـانـنـد گـردن صـورتـھـائى بـود كـه از نـقـره  بّراق و نازك و گشاده بود گردنش در صـفـا

 .مـى سـازنـد و صیقل مى زنند

میان دو كتفش پھن بود و سـر . اعـضـاى بـدنـش ھمه معتدل و سینه و شكمش برابر يكديگر بود

در مـیـان عـرب اسـتخوانھاى بندھاى بدنش قوى و درشت بود و اينھا از عالمات شجاعت و قّوت است و 

بدنش سفید و نورانى بود و از میان سینه تا نافش خط سیاه باريكى از مو بود مانند نقره كه . مـمـدوح است 

از زيادتى صفا خّط سیاھى نـمـايـد و پستانھا و اطراف سینه و شكم آن   صیقل زده باشند و در میانش 

ساعدھا و ساقش . شتانش كشیده و بلند بودحضرت از مو عارى بود و ذراع و دوشھايش مو داشـت انگ

كف پاھايش ھموار نـبـود بـلكـه مـیانش از زمین دور بود و پشت پاھايش بسیار صاف و . صاف و كشیده بود

نرم بود به حّدى كه اگر قطره آبى بر آنھا ريخته مى شد بند نمى شد و چون راه مى رفت قدمھا را به روش 

و با تاءنى و وقار راه مى رفت و چون به جانب خود ملتفت مى شـد كـه بـا مـتكّبران بر زمین نمى كشید 

كـسـى سـخـن گـويد به روش ارباب دولت به گوشه چشم نظر نمى كرد بـلكـه بـا تـمـام بـدن مـى گـشـت 

ى و سـخـن مـى گـفـت و در اكـثـر احوال ديده اش به زير بود و نظرش به سوى زمین زياده بود و ھركه را م

ديد مبادرت بـه سـالم مـى نـمـود و انـدوھـش پیوسته بود و فكرتش دائم و ھرگز از فكرى و شغلى خـالى 

نـبـود و بـدون احـتـیـاج سـخن نمى فرمود و كلمات جامعه مى گفت كه لفظش اندك و مـعـنیش بسیار بود و 

درشـتى و غلظت در ُخلق كريمش نبود و  از افاده مقصود قاصر نبود و ظاھر كننده حق بود و ُخوَيش نرم بود و

كسى را حقیر نمى شمرد و اندك نعمتى را عظیم مى دانست و ھیچ نعمتى را مذّمت نمى فرمود اّما 

خوردنى و آشامیدنى را مدح ھم نمى فرمود و از بـراى فوت امور دنیا به غضب نمى آمد و از براى خدا چنان 

خت و چون اشاره مى فرمود به دست اشاره مى نمود نه به به خشم درمى آمد كه كسى او را نمى شنا

چشم و ابرو و چون شـاد مـى شـد ديـده بـر ھـم مـى گـذاشـت و بـسیار اظھار فرح نمى كرد و اكثر 

خنديدن آن حـضـرت تـبـسـم بـود و كـم بـود كـه صـداى خـنـده آن حضرت ظاھر شود و گاه دندانھاى 

گرگ ظاھر مى شد در خنديدن و ھركس را به قدر علم و فضیلت در دين زيادتى نـورانیش مانند دانه ھاى ت

مى داد و در خور احتیاج متوّجه ايشان مى شد و آنچه به كار ايشان مى آمد و موجب صالح اّمت بود براى 

 ايشان بیان مى فرمود ومكرر مى فرمود كه حاضران آنچه از من مى شنوند به غائبان برسانند و مى فرمود

كه برسانید به من حاجت كسى را كه حاجت خـود را بـه مـن نـتـوانـد رسـانید و كسى را بر لغزش و خطاى 

سخن مؤ اخذه نمى فرمود و صـحـابه داخل مى شدند به مجلس آن حضرت طلب كنندگان علم ، و متفّرق 

ر بود اّما از ايشان كناره نمى شدند مگر آنـكـه از حالوت علم و حكمت چشیده بودند و از شّر مردم در َحَذ

نمى كـرد و خـوشـروئى و خوشخوئى را از ايشان دريغ نمى داشت و جستجوى اصحاب خود مى نـمـود و 



احـوال ايـشـان مـى گـرفـت و ھـرگـز غـافـل از احـوال مـردم نـمـى شـد مـبـادا كـه غـافـل شـونـد و بـه 

را نـزديـك خـود جـاى مـى داد و افـضل خلق نزد او كسى بود كه  سـوى بـاطـل مـیـل كـنـنـد و نـیـكـان خـلق

خیرخواھى او براى مسلمانان بیشتر باشد و بزرگترين مردم نزد او كسى بود كه مواسات و معاونت و 

 .احسان و يارى مردم بیشتر كند

 آداب مجلس پیامبر

ت مگر با ياد خدا و در و آداب مجلس آن حضرت چنین بود كه در مجلسى نمى نشست و برنمى خاس

مـجـلس جـاى مـخـصـوص بـراى خـود قـرار نـمـى داد و نـھى مى فرمود از اين ، و چون داخل مجلس مى 

شد، در آخر مجلس كه خالى بود مى نشست و مردم را به اين ، امر مى فرمود و بـه ھـر يـك از اھـل 

معاشرت مى فرمود كه ھر كس را گمان آن بود مجلس خود بھره اى از اكرام و التفات مى رسانید و چنان 

كه گرامى ترين خلق است نزد او و با ھركه مى نشست تـا او اراده بـرخـاسـتـن نـمى كرد برنمى خاست و 

ھركه از او حاجتى مى طلبید اگر مقدور بـود روا مـى كـرد واّال به سخن نیكى و وعده جمیلى او را راضى 

 .ق را فرا گرفته بود و ھمه كس نزد او در حّق مساوى بودمى كرد و ُخلق عمیمش ھمه خل

مجلس شريفش ، مجلس بردبارى و حیا و راستى و امانت بود و صداھا در آن بلند نمى شد و َبِد كسى در 

آن گفته نمى شد و بدى از آن مجلس مذكور نمى شد و اگر از كسى خطائى صـادر مـى شـد نـقـل مـى 

ر مقام عدالت و انصاف و احسان بودند ويـكـديـگـر را به تقوى و پرھیزكارى وصّیت كردند و ھمه با يكديگر د

پیران را توقیر مى كردند و بر خردساالن رحم مى . مى كردند و بايكديگر در مقام تواضع و شكستگى بودند

ه رو و نرم كردند و غريبان را رعـايـت مى كردند و سیرت آن حضرت با اھل مجلس چنان بود كه پیوسته گشاد

خـو بـود و كسى از ھمنشینى او متضّرر نمى شد و صدا بلند نمى كرد و فحش نمى گفت و عـیـب مـردم 

نمى كرد و بسیار مدح مردم نمى كرد و اگر چیزى واقع مى شد كه مرضّى طبع مـسـتـقـیمش نبود تغافل 

مـى گـفـت و قـطـع نـمـى فـرمـود مى فرمود و كسى از او ناامید نبود و مجادله نمى كرد و بسیار سخن نـ

و چـیـزى كه فايده نداشت متعّرض آن نمى شد و كسى را  .سـخـن احـدى را مـگـر آنـكـه بـاطـل گـويـد

مذّمت نمى كرد و احدى را سرزنش نمى فرمود و عیبھا و لغزشھاى مردم را تفحص نمى نمود و بر سوء 

نكه صحابه ايشان را به مجلس مى آوردند كه ايشان سؤ ال ادب غريبان و اعرابیان صبر مى فرمود حّتى اي

 (48).كنند و خود مستفید شوند

تواند شد كه مـرا رخـصت : مبر صلى الّله علیه و آله و سّلم آمد و گفت در خبر است كه جوانى نزد پیغ

نـزديـك مـن آى ، : فرمايى تا زنا كنم ، اصحاب بانگ بر وى زدند، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم فـرمـود

ھر تو و ھیچ دوست مى دارى كه كس بـامـادر تو زنا كند يا با دختر و خوا: آن جـوان پـیش شد، فرمود

ھمه بندگان : فرمود. رضا ندھم : ھمچنان با عّمات و خاالت و خويشان خود اين كار روا دارى ؟ عرض كرد

 : آنگاه دست مبارك بر سینه او فرود آورد و گفت. خداى چنین باشند

 (49)(َالّلُھمَّ اْغِفْر َذْنَبُه َو َطھِّْر َقْلَبُه َوحصِّْن َفْرَجُه)

نـقـل شـده كه گفته  (سـیـره ابـن ھـشـام )ديـگـر از آن پـس بـه جـانـب ھـیـچ زن بـیـگـانـه ديـده نـشـد و از 

الّله علیه و آله و سّلم لشكر اسالم به جـبـل طـّى آمـدنـد و فـتـح كردند و  در زمان حضرت رسول صلى

چـون پـیغمبر خدا صلى الّله علیه و . ُاَسرائى از آنجا به مدينه آوردند كه در میانه آنھا دختر حـاتـم طـائى بـود

َك اْلوالد َو غاَب اْلواِفد؛ يعنى پدرم يـا رسول الّله ، َھَل: آله و سّلم آنھا را ديد دختر حاتم خـدمـتـش عـرض كـرد

و . حاتم مرده و برادرم عدّى بن حاتم به شام فرار كرده بر ما مّنت گذار و ببخش ما را خدا بر تو مّنت گـذارد

ُروز اّول و دوم حـضـرت جـوابـى بـه او نـفـرمود، روز سّوم كه ايشان را مالقات فـرمـود امـیـرالمـؤ مـنـیـن 



ـّالم بـه آن زن اشـاره فـرمـود كـه دوبـاره عـرض حـال كـن ، آن زن سـخـن گـذشـتـه را اعـاده عـلیـه الس

مـتـرصـّد ھـسـتـم قـافـله با امانتى پیدا شود ترا به  :كـرد، رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سّلم فـرمـود

 .اينگونه بود سیرت آن حضرت با كّفار(50).واليتت بفرستم و از او عفو فرمود

 بخشنامه پیامبر براى سپاھیان

قائدان سـپـاه را بـا لشـكـريان ارباب ِسَیر در سیرت آن حضرت نوشته اند كه چون لشكرى را ماءمور مى نمود 

برويد به نام خداى تعالى و استقامت : طلب فرموده بدينگونه وصّیت و موعظه مى فرمود ايشان را مى فرمود

 . جوئید به خداى و جھاد كنید براى خداى بر مّلت رسول خداى

ر را بـعـد از قـتـل چـشـم و گـوش و مـكـر نـكـنـیـد واز غـنـايـم سـرقـت روا مـداريـد و كـفـّا! ھـان اى مـردم 

ديـگـر اعـضـا قـطـع نـفـرمـائیـد و پـیـران و اطـفـال و زنـان را نـكـشـیـد و رھـبـانـان را كـه در غـارھـا و بـیـغـوله 

ھـا جـاى دارنـد بـه قـتـل نرسانید و درختان را از بیخ نزنید جز آنكه مضطر باشید و نخلستان را مسوزانید و 

ه آب غرق كنیدو درختان میوه دار را بر نیاوريد و حرث و زرع را مسوزانید باشد كه ھم بـدان مـحـتـاج شـويـد بـ

و جـانوران حالل گوشت را نابود نكنید جز اينكه از بھر قوت الزم افتد و ھرگز آب مشركان را با زھر آلوده 

 (51).مسازيد و حیلت میاريد

و ھرگز آن حضرت با دشمن جز اين معاملت نكرد و شبیخون بر دشمن نزد و از ھر جھادى ، جھاد با نفس را 

لشكر آن حضرت از جھاد با كّفار آمده بودند، حضرت  بزرگتر مى دانست ؛ چنانكه روايت شده كه وقتى

جھاد : عرض كردند. مرحبا جماعتى كه به جا آوردند جھاد كوچكتر را و بر ايـشـان اسـت جھاد بزرگتر: فرمود

و در روايت معتبره منقول است كه از آن حضرت  .(52)جھاد با نفس اّماره : بزرگتر كدام است ؟ فرمود

 پرسیدند كه چرا موى محاسن شما زود سفید شده ؟

كه در آنھا احوال قیامت و عذاب  فـرمـود كـه مـرا پـیـر كـرد سـوره ھـود و واقـعـه و مـُرسـَالت و َعمَّ َيَتسآئلوَن

 (53). اّمتھاى گذشته مذكور است

لیه و آله و سلم از دنیا رفت نگذاشت درھـم و دينارى و و روايـت شـده كـه چـون حـضـرت رسول صلى الّله ع

و چون به رحمت الھى واصل شد . نه غالم و كنیزى و نه گوسفند و شترى به غیر از شتر سوارى خود

زرھش در گرو بود نزد يھودى از يھودان مدينه براى بیست صاع جو كه براى نفقه عیال خود از او به قرض 

 (54).گرفته بود

كـه مـلكـى بـه نـزد رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم : و حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـّالم فـرمـود 

پروردگارت ترا سالم مى رساند و مـى فـرمـايد كه اگر مى خواھى صحراى مّكه را ھمه از بھر  :آمد و گفت 

مى خواھم يك روز سیر ! پروردگارا: پس حضرت سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت . تو طال مى كنم 

ه آن حـضـرت سـه روز از باشم و ترا حـمـد كـنـم و يـك روز گـرسـنـه بـاشـم و از تـو سـؤ ال كـنـم و فـرمـود كـ

 (55).نـان گـنـدم سـیـر نـشد تا به رحمت الھى واصل شد

بـا رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه : عـلیـه السـّالم مـنـقـول اسـت كـه فـرمـودو از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

و آله و سـّلم بـوديم در كندن خندق ، ناگاه حضرت فاطمه عـلیـھـاالسـّالم آمـد و پـاره نـانـى بـراى آن حـضرت 

براى حسن و حسین  قرص نانى: كه اين چیست ؟ فـاطـمـه عـلیـھـاالّسالم عرض كرد: آورد و حضرت فرمود

سـه روز اسـت كـه : حـضـرت فـرمـود كـه . پخته بـودم و ايـن پـاره را بـراى شـمـا آوردم ) علیھماالسالم )

و ابن عـّباس گفته كه  .(56)طـعام داخـل جـوف پـدر تـو نـشـده اسـت و اين اّول طعامى است كه مى خورم 

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بر روى خاك مى نشست و بر روى خاك طعام تناول مى نمود و 

نـان جـوى مـى طـلبـیـد بـه خـانه خود، گوسفند را به دست خود مى بست و اگر غالمى آن حضرت را بـراى 



كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله و از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت شـده  (57).اجابت او مى فرمود

 : عـلیه و آله و سّلم ھر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگھاى بدن مى گفت

 (58)(.َاْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلعاَلمیَن َكثیرا َعلى ُكلِّ حاٍل)

 (59).و از مـجـلسـى بـرنـمـى خـاسـت ھـر چـنـد كم مى نشست تا بیست و پنج مرتبه استغفار نمى كرد

 (60). مى گفت (َاُتوُب ِاَلى الّلِه)و ھـفـتاد مرتبه  (َاسـْتـَغـْفـُِر الّله )و روزى ھـفـتـاد مـرتـبـه 

و روايـت شده كه شب جمعه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم در مسجد ُقبا اراده افـطـار نـمـود و 

كـه آيـا آشامیدنى ھست كه به آن افطار نمايم ، اوس بن خولى انصارى كاسه شیرى آورد كه : فـرمـود

ر دھان گذاشت و طعم آن را يـافـت از دھان برداشت و فرمود كه اين عسل در آن ريخته بود، چون حضرت ب

دو آشامیدنى است كه از يكى بديگرى اكتفا مـى تـوان نـمـود مـن نـمـى خـورم ھـر دو را و حـرام نـمـى 

او كـنـم بر مردم خوردن آن را ولیكن فـروتـنـى مـى كـنـم بـراى خدا و ھركه فروتنى كند براى حق تعالى خدا 

را بلند مى گرداند و ھركه تكبر كند خدا او را پست مى گرداند و ھركه در معیشت خود میانه رو باشد خـدا 

او را روزى مـى دھـد و ھـركـه اسـراف كـند خدا او را محروم مى گرداند و ھركه مرگ را بسیار ياد كند خدا او 

 (61).را دوست مى دارد

و بـه سـنـد صـحـیـح از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم مـنـقـول اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه 

ر روزه پیاپى گرفت كه گفتند ديگر ترك نخواھد كرد پس مدتى تـرك و آله و سـّلم در اّول بـعثت مّدتى آن قد

روزه كـرد كـه گـفـتند نخواھد گرفت ، مّدتى يك در میان روزه مى گرفت به طريق حضرت داود علیه الّسالم ، 

ر آن پس آن را ترك كرد و در ھر ماه ايام البیض آن را روزه مى داشت ، پـس آن را تـرك فـرمـود و سـنـّتـش بـ

قـرار گـرفـت كـه در ھـر مـاه پـنـجـشـنـبـه اّول مـاه و پـنجشنبه آخر ماه و چھارشنبه اّول از دھه میان ماه را 

و ماه شعبان را تمام روزه مى  .(62)روزه مى داشت و بر اين طريق بـود تا به جوار رحمت ايزدى پیوست 

 (63). داشت

ابن شھر آشوب رحمه الّله گفته است كه بعضى از آداب شريفه و اخالق كريمه حضرت رسالت پناه صلى 

الّله علیه و آله و سّلم كه از اخبار متفّرقه ظاھر مى شود آن است كه آن حضرت از ھمه كس حكیم تر و 

دسـت زنـى نـرسـیـد كـه بـر او حالل  داناتر و بردبارتر و شجاعتر و عادلتر و مھربانتر بود و ھـرگـز دسـتـش بـه

نباشد و سخى ترين مردم بود ھرگز دينار و درھمى نزد او نماند و اگر از عطايش چـیـزى زيـاد مـى آمد و 

شب مى رسید قرار نمى گرفت تا آن را به مصرفش مى رسانید و زيـاده از قـوت سـال خود ھرگز نگاه نمى 

د و پست ترين طـعـامـھا را نگاه مى داشت مانند جو و خرما و ھرچه مى داشت و باقى را در راه خدا مى دا

طلبیدند عطا مى فرمود و بر زمین مى نـشست و بر زمین طعام مى خورد و بر زمین مى خوابید و َنعَلْین و 

خود جامه خود را پینه مى كرد و َدِر خـانـه را خـود مـى گـشـود و گوسفند را خود مى دوشید و پاى شتر را 

مى بست و چون خادم از گردانیدن آسیا مانده مى شد َمَدد او مى كرد و آب وضو را به دست خود حاضر 

مـى كرد در شب و پیوسته سرش در زير بود و در حضور مردم تكیه نمى نمود و خدمتھاى اھل خود را مى 

ه كـه آن حـضـرت را بـه ضـیـافـت كرد و بعد از طعام انگشتان خود را مى لیسید و ھرگز آروغ نزد و آزاد و بند

و ھديه را قبول مى نمود اگرچه . مـى طـلبـیـدنـد اجـابـت مـى نمود اگرچه از براى پاچه گـوسـفـنـدى بـود

يك جرعه شیر بود و تصّدق را نمى خـورد و نـظـر بر روى مردم بسیار نمى كرد و ھرگز از براى دنیا به خشم 

ـب مى كرد و از گرسنگى گاھى سنگ بر شكم مى بست و ھرچه حاضر مى نمى آمد و از بـراى خـدا غـض

كـردنـد تـنـاول مى نمود و ھیچ چیز را رد نمى فرمود و ُبرد يمنى مى پوشید و ُجّبه پشم مـى پوشید و 

جامه ھاى سطبر از پنبه و كتان مى پوشید و اكثر جامه ھاى آن حضرت سفید بـود و عـمـامه به سر مى 



اى پوشیدن جامه را از جانب راست مى فرمود و جامه فـاخـرى داشـت كـه مـخـصوص روز جمعه بست و ابتد

بود و چون جامه نو مى پوشید جامه كھنه را به مـسـكـینى مى بخشید و عبائى داشت كه به ھر جائى كه 

كرد و مى رفت دو ته مى كرد و به زير خود مى افكند و انگشتر نقره در انگشت كوچك دست راست مى 

خربزه را دوست مى داشت و از بوھاى بد كراھت داشت و وقت ھر وضو ساختن مسواك مى كرد و گاه بنده 

خود را و گاه ديگرى را در عقب خود رديف مى كرد و بر ھر چه میّسر مى شد سوار مى شد گاه اسب و گاه 

 . استر و گاه دراز گوش
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كین مى نشست و با ايشان طعام مى خورد و صاحبان عـلم و صالح و و فرموده كه آن حضرت با فقراء و مسا

اخالق حسنه را گرامى مى داشت و شريف ھر قوم را تأ لیف قلب مى فرمود و خـويـشـان خـود را احسان 

مى كرد بى آنكه ايشان را بر ديگران اختیاركند مگر به چیزى چـنـد كـه خـدا بـه آن امـر كـرده اسـت و ادب 

را رعايت مى كرد و ھر كه عذر مى طلبید قـبـول عـذر او مـى نـمـود و تـبـسـم بـسـیـار مـى كـرد ھر كس 

و در خورش و پوشش بر . در غـیـر وقـت نـزول قـرآن و مـوعـظه و ھرگز صداى خنده اش بلند نمى شد

ران خـود را نـفـريـن بـنـدگـان خـود زيـادتى نمى كرد و ھرگز كسى را دشنام نداد و ھرگز زنان و خدمتكا

و . نـكـرد و دشـنام نداد و ھر آزاد و غالم و كنیز كه براى حاجتى مى آمد برمى خـاسـت و بـا او مـى رفـت 

درشـتـخـو نبود و در خصومت صدا بلند نمى كرد و بد را به نـیـكـى جـزا مى داد و به ھر كه مى رسید ابتدا 

نـمـود و در ھـر مـجـلسـى كه مى نشست ياد خدا مى كرد و اكثر به سالم مى كرد و ابتدا به مصافحه مى 

نشستن آن حضرت رو به قبله بـود و ھركه نزد او مى آمد او را گرامى مى داشت و گاھى رداى مبارك خود 

و رضا و غضب ، او را از گفتن حّق مانع نمى شـد . را براى او پھن مى كرد و او را ايثار مى نمود به بالش خود

و از میوه ھاى تر خربزه و انگور را دوستتر مى داشت و . ـیـار را گـاه با ُرَطب و گاه با نمك تناول مى فرمودو خ

گوشت و ثـريـد و كـدو را بسیار دوست مى داشت و . اكثر خوراك آن حضرت آب و خرما يا شیر و خرما بود

ى خـورد و از گـوسـفـند دست و كتف را و اّما گوشت شكار را مى خورد و پـنـیـر و روغـن مـ. شكار نمى كرد

از شوربا كدو را و از نانخورش سركه را و از خرما َعْجَوه را و از سبزيھا كاسنى و باذروج كه ريحان كوھى 

 (64).است دوست مى داشت و سبزى نرم را

شیخ طبرسى گفته است كه تواضع و فروتنى آن حضرت به مرتبه اى بود كه در جنگ خـیبر و بنى ُقريظه و 

و بر اطفال و زنان  (65)بنى النَّضیر بر دراز گوشى سوار شده بود كه لجامش و جلش از لیـف خـرمـا بود

روزى شخصى با آن حـضـرت سـخـن مـى گـفـت و مى لرزيد، فرمود كه چرا از من مى . سالم مى كرد

 (66). ترسى ، من پادشاه نیستم

مـن ده سـال خـدمـت كـردم رسـول خـدا صلى الّله علیه و : و از انـس بـن مـالك روايـت اسـت كـه گـفـت 



سّلم را، پس ُاّف به من نگفت ھرگز و نفرمود كارى را كه كرده بودم چرا كردى و كارى را كه نكرده بودم  آله و

و گفت كه از براى آن حضرت شرتبى بود كه افطار مى كرد بر آن و شربتى بود براى  (67)چرا نكردى 

سحرش و بـسـا بـود كـه بـراى افـطـار و سـحـر آن حضرت يك شربت بیش نبود َو َبسا بود آن شـربـت 

شـربـت شـیـرى بـود و بـسـا بـود كه شربت آن حضرت نانى بود كه در آب آمیخته شده بـود، پـس شـبـى 

آن جـنـاب را مـھـیـّا كـردم آن بزرگوار دير كرد گمان كردم كه بعضى از صحابه آن حضرت را دعوت كرده ، پس 

من شربت آن حضرت را خوردم ، پس يك سـاعـت بـعـد از عـشـا آن حـضـرت تـشـريف آورد، از بعض ھمراھان 

م در جائى افطار كرده يا كسى آن جناب را دعوت آن جناب پرسیدم كه آيا پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّل

 ! نه: كرده ؟ گفت 

پس آن شب را به روز آوردم از كثرت غم به مرتبه اى كه غیر از خدا نداند از جھت آنكه آن حـضـرت آن 

شـربـت را طـلب كند و نیابد و گرسنه به روز آورد و ھمانطور شد آن جناب داخـل صـبـح شـد در حـالتـى كـه 

 (68).زه گـرفـتـه بـود و تـا بـه حال از من از امر آن شربت سؤ ال نكرد و يادى از آن ننمودرو

گفته كه انس بن مالك را برادرى بود از مادر كه او را َابو ُعَمْیر مـى گـفتند، روزى  (مـُغـرب )مـطـرزى در 

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم او را مشاھده كرد به حالت حـزن و غـم ، پرسید او را چه شده 

ت بـه عـنـوان حـضـر. ؛ جوجه گنجشكى داشـتـه اسـت كـه مـرده (ماَت ُنغیرُه) :كه محزون است ؟گفتند

 (69)يـا َابـا ُعمیر، ما َفَعَل النُّغیر؟ :مـزاح بـه او فـرمـود

در سـَفـَرى بود امر فرمود براى طعام گوسفندى ذبح نمايند، شخصى عرض  و روايـت شـده كـه آن بـزرگـوار

كرد كه ذبح آن به عھده من و ديگرى گفت كه پوست كندن آن با من و شـخـص ديـگـر گـفـت كـه پـخـتن آن 

ما ھستیم و ھیزم ! يا رسول الّله : گـفـتـند. آن حضرت فرمود كه جمع كردن ھیزمش با من بـاشـد. با من 

اين را مى دانم لیكن خوش ندارم كه خود را بر شما : جمع مى كنیم محتاج به زحمت شما نیست ، فـرمـود

امتیازى دھم ، پس به درستى كـه حـق تـعـالى كـراھـت دارد از بـنـده اش كـه بـبـیـنـد او را از رفـقـايـش 

 (70). خـود را امتیاز داده

و روايـت شـده كـه خـدمـتكاران مدينه بعد از نماز صبح مى آوردند ظرفھاى آب خود را خدمت حـضـرت رسـول 

دسـت مـبـارك خود را در آن داخـل كـنـد تـا تـبـّرك شـود و صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كـه آن حـضـرت 

بـسـا بـود كـه صـبـحـھـاى سرد بود و حضرت دست در آنھا داخـل مى فرمود و كراھتى اظھار نمى فرمود و 

نیز مى آوردند خدمت آن جناب كودك صغیر را تـا دعـا كـنـد از بـراى او به بركت ، يا نام گذارد او را، پس آن 

ناب كودك را در دامن مى گـرفـت بـه جـھـت دلخـوشـى اھـل او و بـسـا بـود كـه آن كـودك بول مى كرد بر ج

: حـضـرت مـى فـرمـود .جامه آن حضرت ، پس بعضى كسانى كه حاضر بودند صیحه مى زدند بـر طـفـل 

ـضـرت فـارغ مـى شـد از دعـاى او پـس ح! قـطـع مـكـنـیـد بـول او را، پـس مـى گـذاشـت او را تـا بـول كـنـد

يـا نـام گـذاشـتـن او، پـس اھـل طـفـل مـسـرور مـى شـدند و چنان مى فھمیدند كه آن حضرت متاّذى 

 (71). نشده است پس چون مى رفتند حضرت جامه خود را مى شست

و در خـبـر اسـت كـه وقـتـى امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـا يـكـى از اھـل ذّمه ھمسفر شد آن مرد 

ون راه ذّمى از راه پس چ. اراده كوفه دارم  :ذّمى پرسید از آن حضرت كه اراده كجا دارى اى بنده خدا؟ فرمود

كوفه جدا شد حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم راه كـوفـه را گـذاشـت و در جـاّده او پـا گـذاشت ، آن مرد 

پس اين راه كوفه نیست كه با : چرا، عرض كرد: آيا نگفتى كه من قـصد كوفه دارم ؟ فرمود :ذّمى عرض كرد

پس چرا با من آمدى : دانستم آن را؛ گفت : اگذاشتى ، فرمودمن مى آئى راه كـوفـه ھـمان است كه آن را و

اين به جھت آن است كه از تمامى خوش رفـتـارى بـا : و حال آنكه دانستى اين راه تو نیست ؟ حضرت فرمود



رفـیـق آن اسـت كـه او را مقدارى مشايعت كنند در وقت جدا شدن از او، ھمچنین امر فـرمـوده مـا را 

: آن مـرد ذمـّى گـفـت . بـلى : پیغمبر شما به اين امر كرده شما را؟ فرمود: آن مرد ذّمى گفت پـیـغمبر ما، 

پـس بـه جـھـت ايـن افـعـال كـريـمـه و خـصال حمیده است كه متابعت كرده او را ھركه متابعت كرده و من 

یه الّسالم پس چون ترا شاھد مى گیرم بر دين تـو، پـس برگشت آن شخص ذّمى با امیرالمؤ منین عل

 (72).شناخت آن حضرت را اسالم آورد

 : َوَلِنْعَم ما قاَل البوصیرى

 : شعر

َكْوَنْیِن َوالثََّقَلْیِنُمَحمٌَّد َسّیُد اْل
 َواْلَفريَقْیِن ِمن ُعْرٍب َوِمْن َعَجٍم

فاَق النَِّبّیَن في َخْلٍق و في ُخُلٍق
 َوَلْم ُيداُنوُه في ِعْلٍم َوال َكَرٍم

َوُكلُُّھْم ِمْن َرُسوِل الّلِه ُملَتِمٌس
 َغْرفا ِمَن اْلَبْحِر َاْوَرْشفا ِمَن اّلِدَيِم
لَّذى َتمَّ َمْعناُه و ُصوَرُتُهَفُھَو ا

 ُثّم اْصَطفاُه َحبیبا باِرُئ النََّسِم
َفَمْبَلُغ اْلِعْلِم فیِه اَءنَُّه َبَشٌر

 َو انَُّه َخْیُر َخْلِق الّلِه ُكلِِّھِم

از انس منقول است كه گفت من ُنه سال خدمت آن حضرت كردم يك بار به من نگفت كه چرا چنین كردى و 

كارى را بر من عیب نكرد و ھرگز بوى خوشى خوشتر از بوى آن حضرت نشنیدم و با كسى كه مى  ھرگز

روزى اعـرابـى آمد و رداى مباركش را به عنف كشید  (73). نشست زانويش بر زانوى او پیشى نمى گرفت

به حدى كه در گردن مباركش جاى كنار ردا ماند، پس گفت از مال خدا به من بده ، پس آن حضرت از روى 

نََّك ِ(، پس حق تعالى فرستاد كه  (74)لطف به سوى او التفات فرمود و خنديد و فرمود كه به او عطائى دادند

 (75).( َلَعلى ُخُلٍق َعظیم

و از ابن عباس منقول است كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود كه من تأ ديـب كرده خدايم 

ـخـل و و على تأ ديب كرده من است ؛ حق تعالى مرا امر فرمود به سخاوت و نیكى و نـھـى كـرد مـرا از ب

و شـجـاعـت آن حـضرت  (76). جـفـا و ھـیـچ صـفـت نـزد حـق تـعـالى بـدتـر از بـخـل و بـدى خـُلق نـیـسـت

به مرتبه اى بود كه حـضرت اسدالّله الغالب علیه الّسالم مى گفت كه ھرگاه جنگ گرم مى شد ما پناه به 

و ابن عـبـاس نـقـل كـرده چـون (77).آن حـضـرت مى برديم و ھیچ كس به دشمن نزديكتر از آن حضرت نبود

 (78) .سـؤ الى از آن حـضـرت مـى كـردنـد مـكـّرر مـى فـرمـود تـا بـر سائل مشتبه نشود

 آداب سفره و غذاخوردن 

و روايـت شـده كـه آن حـضـرت سـیـر و پـیـاز و تـره و بـقل بدبو تناول نمى نمود و ھرگز طعامى را مذّمت 

پیشتر دست به نمى فرمود و اگر خوشش مى آمد مى خورد واّال ترك مى كرد و در مجلس از ھمه مردمان 

طعام مى برد و از ھمه كس ديـرتـر دسـت مـى كـشید و از جلو خود تناول مى فرمود مگر خرما كه دست به 

تمامت آن مى گـردانـید و كاسه را مى لیسید و انگشتان خود را يك يك مى لیسید و بعد از طعام دست مى 



 (79).دشست و دست بر رو مى كشید و تا ممكن بود تنھا چیزى نمى خور

 (الحـمـدلّله )مى گفت و اندكى مى آشامید و از لب بر مى داشت و  (بـسـم الّله )و در آب آشـامـیـدن اّول 

مـى گـفـت تـا سه مرتبه و گاھى به يك نفس مى آشامید و گاھى در ظرف چوب و گاه در ظرف پوست و 

گاه در َخَزف تناول مى نمود و چون اينھا نبود دستھا را پر از آب مـى كرد و مى آشامید و گاه از دھان َمشگ 

وسـت مـى داشت و ژولیده مو مى آشامید و سر و ريش خود را به ِسْدر مى شـسـت و روغـن مـالیـدن را د

و نمى گذاشت . بودن را كراھت مى داشت و چون به خـانـه داخل مى شد سه نوبت رخصت مى طلبید

كس در برابر او بايستد و ھـرگـز بـا دو انـگـشـت طـعـام نـمـى خـورد و بـلكـه بـا سـه انـگـشـت و بـاالتـر 

بر نبود و ھرگز بوى بد بر مشام آن حضرت نمى رسید و مـیل مى فرمود و ھیچ عطرى با عرق آن حضرت برا

آب دھان مبارك به ھر چه مى افكند بركت مى يافت و به ھر مريضى مـى مـالیـد شـفا مى يافت و به ھر 

لغت سخن مى گفت و قادر بر نوشتن و خواندن بود با اينكه ھرگز ننوشت و ھر داّبه كه آن حضرت سوار مى 

ر سنگ و درخـت كـه مـى گـذشـت او را سـالم مـى دادنـد و مـگـس و پـشـه شد پیر نمى گشت و بر ھ

وامثال آن بر آن حضرت نمى نشست و مرغ از فراز سر آن حضرت پرواز نمى كرد و ھنگام عـبـور جـاى قـدم 

مـباركش بر زمین نرم رسم نمى شد و گاه بر سنگ سخت مى رفت و نشان پـايـش رسـم مـى گـشـت و 

 (80).ه تواضع ، مھابتى از آن حضرت در دلھا بود كه بر روى مباركش نظر نمى توانستند كردبا آن ھم

 شوخى ھاى پیامبر

نشستن بر خاك و با غالمان طعام خوردن و سوار بـر درازگـوش و : چـند صفت را فرو نگذارم : رمـودو مـى فـ

 (81). دوشـیـدن بـز بـه دسـت خـود و پـوشـیـدن پـشـم و سـالم كـردن بـر اطفال

و وارد شـده كـه آن حـضـرت مـزاح مـى كـرد امـّا حـرف بـاطـل نمى گفت و نقل كرده اند كه روزى آن حضرت 

و روزى زنـى احـوال  (82).دست كسى را گرفت و فرمود كه مى خـرد ايـن بـنـده را يـعـنـى بـنـده خـدا را

نه : كه آن است كه در چشمش سفیدى ھست ؟ آن زن گفت : شـوھـر خود را نقل مى كرد، حضرت فرمود

حضرت مزاح كرده و راست فرموده سفیدى چـشـم ھـمـه كـس بیش از : فت چون به شوھرش نقل كرد گ. 

و پیره زالى از انصار به آن حضرت عرض كرد كه اسـتـدعـا كـن بـراى مـن از خـدا بـھـشـت . سیاھى است 

را، فـرمـود كـه زنـان پـیـر داخـل بـھشت نمى شوند پس آن زن گريست ، حضرت خنديد و فرمود كه جوان و 

و حـكـايـت مـزاح آن حـضـرت بـا پـیـره زنـى ديـگـر و بالل و . ره مى شـونـد و داخـل بـھـشـت مـى شـونـدباك

و ابن شھر آشوب روايت كرده است كه زنى به خدمت آن حضرت آمد و از . عباس و ديگران معروف است 

اگر بد كرده ام او : اى ؟ گـفت  مردى شكايت كرد كه مرا بوسید، حضرت او را طلبید و فرمود چرا چنین كـرده

ديگر چنین : ھم از من قصاص نمايد يعنى تالفى اين بد را نسبت به من بكند، آن جناب تبّسم نمود و فرمود

 .نخواھم كرد : كارى مكن ، گفت

سنه ھـر عـاقـلى كـه بـه نـظـر انـصـاف تـدبـر و تاءمل كند در آنچه ذكر كرديم از اخالق ح: مـؤ لف مـى گـويـد

و اطوار حمیده آن حضرت به علم الیقین خواھد دانـسـت حـقـیـّت و پـیـغمبرى آن حضرت را و آنكه اين اخالق 

شريفه نیست جز به امر اعجاز؛ زيـرا كـه آن حضرت در میان گروھى نشو و نما كرد كه از جمیع اخالق 

ع و تغاير و تحاسد و فساد بود و در حّج حسنه عرى و برى بـودنـد و مـدار ايـشـان بـر عـصبیت و عناد و نزا

مانند حیوانات عريان مى شدند و بر دور كعبه دست بر ھم مى زدند و صفیر مى كشیدند و بر مى جستند 

 : چنانكه حق تعالى حكايت كرده حال آنھا را فرموده

 (83)(.َو ما كاَن َصالُتُھم ِعَنَد اْلَبْیِت ِاّالُمكآًء َوَتْصِدَيًة)

والحال . و كـسانى كه عبادت ايشان چنین بوده از آن معلوم مى شود كه ساير اطوار ايشان چه خواھد بود



د سال است كه از بعثت آن حضرت گذشته و شريعت مـقـدسـه ايشان را طوعاء و كه زياده از ھزار و سیص

كرھا به اصالح آورده است ، كسى كه در صحراى مّكه ايشان را مـشـاھـده كـند مى داند كه در چه مرتبه از 

بـه ھـم  و آن حـضـرت در مـیـان چـنـیـن گـروھـى از اعـراب. انسانّیت و در چه مرحله از آدمّیت مى باشند

از علم و ِحلم و كرم و سخاوت و . مى رسید با جمیع آداب حسنه و اخالق مـسـتـحـسـنـه و اطـوار حمیده 

عفت و شجاعت و مرّوت و ساير صفات كمالّیه كه علماى فريَقْین در اين باب كتابھا نوشته اند و ُعْشرى از 

 والّله العالم .َاْعشار آن را احصا نكرده و به عجز خوداعتراف نموده اند

 در ذكر پاره اى از معجزات رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم: فصل پنجم 

 معجزه داشت  4440پیامبر اسالم 

بـدان كـه از بـراى حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم معجزاتى بوده كه از بـراى غـیـر آن حـضـرت 

ابـن )ر معجزات جمیع پیغمبران از آن حـضـرت بـه ظـھـور آمـده اسـت و از پـیـغـمـبـران ديـگـر نبوده و نظی

نـقـل كـرده كـه چـھار ھزار و چھارصد و چھل بوده معجزات آن حضرت ، كه سه ھزار از آنھا  (شـھـر آشـوب 

 (84). ذكر شده است

كـه جـمـیـع اقوال و اطوار و اخالق آن حضرت معجزه بود خصوص ِاخبار آن حـضرت به غائبات : فـقـیـر گـويـد

آن حـضـرت و در حـیـن چنانكه مى آيد انشاء الّله تعالى اشاره به آن ، بعالوه آن معجزاتى كـه قـبـل از والدت 

والدت شـريـفـش ظـاھـر شـده چـنـانـچـه بـر اھل اّطالع ظاھر و ھويداست و اقوى و ابقى از ھمه معجزات 

آن حضرت ، قرآن مجید است كه از اتیان به مثل آن تمامى ُفصحا و بلغا عاجز گشتند و بر عجز خود گردن 

ـد به ھم پیوست مفتضح و رسوا گشت مانند ُمَسْیلمه نھادند و ھركس در مـقـابـل قـرآن كـلمـه اى چـن

 : ، گفته(والّذاريات )از كلمات ُمَسْیلمه است كه در برابر سوره . كّذاب و َاسود َعْنسى و غیره 

 (َوالّزاِرعـاِت َزْرعـا، فـَاْلحـاصـِداِت حـَصـدا، فـَالّطاِحناِت َطْحنا، َفاْلخاِبزاِت ُخْبزا َفاال ِكالِت َاْكًال)

 : ، گفته(كوثر)و در برابر سوره 

 (ِاّنا َاْعَطْیناك اْلجاِھر َفَصلِّ ِلَربَِّك َوھاِجر ِانَّ شاِنَئَك ُھَو اْلكاِفُر)

 : آورده (بروج )و از كلمات َاسود است كه مقابل سوره 

ذاِت السُُّروج َو َنْحُن َعَلیھا َنُموُج َبْیَن والسَّمآِء ذاِت اْلُبُروج واالَْرِض ذات اْلُمرُوج َوالنِّسآِء ذاِت اْلفرُوج َوالَخْیِل )

 (اللِّوى َواْلَفلُّوج 

 : و اين كلمات نیز از او است

َاْسَفُلِك  يـا ضـَْفَدُع َبْیَن ضْفَدَعْین َنقّى َنقّى َكم َتنقّیَن َال الّشاِرُب تمنَعین َوَال اْلمآء َتْكُدريَن َاْعالِك في اْلمآِء َو)

 (فى الّطیِن

عـجـزه قـرآن مجید است كه اين كلمات ناھموار را ُمسیلمه و َاسود به ھم ببندند و آن را وحـى مـُنـزل ايـن مـ

گـويـنـد و در مـقـابل جماعت كثیر قرائت كنند ؛ زيرا كه ُمسیلمه و َاسود، عرب بودند و ھیچ عرب چنین كالم 

ـد و كـسـى كـه خـواھـد بـر مختصرى از اعجاز ناستوده نمى گويد و اگر گويد قبح آن را بداند و بر كس نـخـوان

؛ ) رضوان الّله علیه (عالمه مجلسى  (حیاة القلوب )قرآن مّطلع شود رجوع كند به باب چـھاردھم جلد دوم 

 .زيرا كه اين كتاب گنجايش ذكر آن ندارد

 . بالجمله ، ما در اين كتاب مبارك اشاره مى كنیم به چند نوع از معجزات آن حضرت

 جزات نوع اولمع

و تظلیل   مـعـجـزاتـى اسـت كـه مـتـعّلق است به اجرام سماوّيه مانند شّق قمر و رّد شمس : نـوع اّول 

غمام و نزول باران و نازل شدن مائده و طعامھا و میوه ھا براى آن حضرت از آسمان و غیر ذلك و ما در اينجا 



 : به ذكر چھار امر از آنھا اكتفا مى كنیم

 مرشق الق

 : در شّق قمر است: اّول 

 (85)؛)ِاقـْتـَربـَِت الّساَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر َو ِاْن َيَروا آَيًة ُيْعِرُضوا َو َيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرُّ(قـال الّله تـعـالى 

يـعنى نزديك شد قیامت و به دو نیم شد ماه و اگر ببینند آيتى و معجزه اى رو مى گردانند و مى گويند 

 (86). ِسْحرى است پیوسته

اكـثـر مـفـسـّران خـاصـّه و عـامـّه روايـت كـرده انـد كـه ايـن آيـات وقـتـى نـازل شـد كـه قريش در مّكه از آن 

بعضى روايات  حضرت معجزه طلب كردند حضرت اشاره به ماه فرمود، به قدرت حق تعالى به دو نیم شد و در

 (87).است كه آن در شب چھاردھم ذيحجة بود

 رّد الشمس 

ر از اسماء بنت ُعَمْیس و غیر او روايت كرده اند كـه روزى عـلمـاء خـاصـّه و عاّمه به سندھاى بسیا: دوم 

حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم را پى كارى فرستاد و چون 

وقت نماز عصر شد و نماز عصر گزاردند حضرت امیر علیه الّسالم آمد و نماز عصر نكرده بود، حضرت رسول 

علیه و آله و سّلم سر مبارك خـود را در دامـن آن حـضـرت گـزارد و خـوابـیـد و وحـى بـر آن حـضـرت صلى الّله 

نـازل شـد و سـر خـود را به جامه پیچیده و مشغول شنیدن وحى گرديد تا نزديك شد كه آفتاب فرو رود و 

ـول الّله نـتـوانـسـتـم سـر نه يـا رس : نماز كرده اى ؟ گفت! يا على : چون وحى منقطع شد حضرت فرمود

على مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو ! حضرت فرمود كه خـداوندا  پس . مبارك ترا از دامن خود دور كنم 

ديدم كه آفتاب برگشت و بلند شد و به جائى رسید ! والّله : اسماء گفت ! آفتاب را براى او برگردان   بود پس 

 (88). ـیـلت عـصـر بـرگـشـت و حـضـرت نـماز كرد و باز آفتاب فرو رفتكه بر زمینھا تـابـیـد و وقـت فـض

 ريزش باران

ه روايـت كـرده انـد كـه چـون قـبـايـل عرب با يكديگر اّتفاق كردند در اذّيت آن ايـضـا خـاصـّه و عـامـّ:سـّوم 

حضرت ، حضرت فرمود كه خداوندا، عذاب خود را سخت كن بر قبايل ُمَضر و بر ايشان قحطى بفرست مانند 

ابى به قحطى زمان يوسف ؛ پـس بـاران ھفت سال بر ايشان نباريد و در مدينه نیز قحطى به ھم رسید، اعر

خـدمـت آن حـضـرت آمد و از جانب عرب استغاثه كرد كه درختان ما خشكید و گیاھھاى ما منقطع گـرديـد و 

شـیـر در پـسـتـان حـیوانات و زنان ما نمانده و چھار پايان ما ھالك شدند ؛ پس حضرت برمنبر آمد وحمد ثناى 

آن حـضـرت بـاران جـارى شـد و يـك ھـفـتـه بـاريـد و حق تعالى ادا نمود و دعاى باران خواند و در اثناى دعاى 

مى ترسیم غرق شويم و خانه ! يا رسول الّله : چـنـدان بـاران آمـد كـه اھل مدينه به شكايت آمدند و گفتند

 : ھاى ما منھدم شود؛ پس حضرت اشاره فرمود به سوى آسمان و گفت

و به ھر طـرف كـه اشاره مى . وندا، بر حوالى ما بباران و بر ما مباران ، خدا(َالّل ھـُّم حـَواَلیـْنـا َوال عـََلْینا)

فرمود ابر گشوده مى شد پس ابر از مدينه برطرف شد و بر دور مـديـنـه مـانـنـد اكلیل حلقه شد و بر اطراف 

بود؛ پس  مانند سیالب مى باريد و بر مدينه يك قطره نـمـى بـاريـد و يـك مـاه سیالب در رودخانه ھا جارى

 .والّله اگر ابوطالب زنده مى بود ديده اش روشن مى شد: حضرت فرمود

 مگر اين شعر را از او به خاطر آورديد؟: بعضى از اصحاب عرض كردند

 : شعر

َوَاْبَیُض ُيْسَتْسَقى اْلَغماُم ِبَوْجِھِه



 ِثماُل الَیتامى ِعصَمٌة ِلَالراِمِل

 (89).چنین باشد: آن حضرت فرمود

 تسبیح گفتن انگور

ت بـه سـنـد مـعـتبر از اّم سلمه منقول است كه روزى فاطمه علیھاالّسالم آمد به نزد حـضـر: چـھـارم 

رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و امـام حسن و امام حسین را برداشته بود و حـريـره سـاخـتـه بـود و 

چون امیرالمؤ منین علیه . بـا خود آورده بود چون داخل شد حضرت فرمود كه پسر عّمت را بـراى مـن بطلب 

را در دامن چپ و على و فاطمه را در پیش الّسالم حاضر شد امام حسن را در دامن راست و امام حـسـین 

ايـنـھـا  !خـداونـدا: رو و پِس سر خود نشانید و عباى خیبرى بر ايـشـان پـوشـانـیـد و سـه مـرتـبـه گـفـت 

و مـن در مـیـان . اھل بیت من اند؛ پس از ايشان دور گردان شّك و گناه را و پاك گردان ايشان را پاك كردنى 

كه بازگشت تو به خیر است : مـن از ايـشـانم ؟ فرمود! يـا رسـول الّله : ـسـتـاده بـودم ، گـفـتـم عـَتـَبـه در اي

پـس جـبـرئیـل آمـد و طـبـقـى از انـار و انـگـور بـھـشـت آورد چـون حـضـرت رسـول . اّما از ايشان نیستى 

ھر دو تسبیح خدا گـفتند و آن حضرت تناول  صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم انـار و انـگـور را در دست گرفت

نمود؛ پس به دست حسن و حسین داد و در دست ايشان سبحان الّله گـفـتـنـد و ايـشـان تـنـاول نـمـودنـد؛ 

پس به دست على علیه الّسالم داد تسبیح گفتند و آن حـضـرت تـنـاول نـمـود؛ پـس شـخـصـى از صحابه 

نمى خورد از اين میوه ھا مگر پیغمبر يا : جـبـرئیـل گفت . و انگور بـخـوردداخل شد و خواست كه از انار 

 (90).وصّى پیغمبر يا فرزند پیغمبر

 زات نوع دوممعج

معجزاتى است كه از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاھر شده مانند سالم كردن سـنـگ و : نوع دوم 

و تـسـبـیـح سـنـگـريـزه در  (92)و حـركـت كـردن درخـت بـه امـر آن حـضـرت  (91)درخـت بـر آن حـضـرت 

و براى  (95)و شـمـشـیـر شـدن چـوب بـراى عـُكـّاشـه در بـَْدر (94)و حـنـیـن جذع  (93)دسـت آن حـضـرت 

عـجزه آن حضرت و شـمـشـیـر شـدن بـرگ نـخـل بـراى ابـوُدجـانـه بـه مـ (96)عـبـدالّله بـن جـَحـْش در ُاحـُد

ل ھجرت و فرو رفتن دستھاى اسب سـُراقـه بـر زمـیـن در وقـتـى كـه بـه دنـبـال آن حـضـرت رفـت در اّو (97)

 :و غیر ذلك و ما در اينجا اكتفا مى كنیم به ذكر چند امر (98)

 درخت َحّنانه

ه سـنـدھـاى بـسـیـار روايـت كـرده انـد كـه چـون حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه خـاصـّه و عـامـّه بـ: اّول 

و آله و سـّلم بـه مـدينه ھجرت نمود و مسجد را بنا كرد در جانب مـسجد درخت خرمائى خشك كھنه بود و 

ّله ، يا رسول ال: ھرگاه كه حضرت خطبه مى خواند بر آن درخت تكیه مى فرمود پس مردى آمد و گفت 

رخصت ده كه براى تو منبرى بسازم كه در وقـت خـطـبـه بـر آن قـرارگـیـرى و چون مرخص شد براى حضرت 

منبرى ساخت كه سه پـايـه داشـت و حـضـرت بـر پـايـه سـّوم مـى نـشـسـت ، اّول مـرتـبـه كه آن حضرت بر 

فارقت فرزند خود كند؛ پس حضرت از منبر به زير منبر برآمد آن درخت به ناله آمد، مانند ناله اى كه ناقه در مـ

اگر من آن را در بر نمى گرفتم تا قیامت ناله : حضرت فرمود  آمد و درخت را در برگرفت تا ساكن شد؛ پس 

مى گفتند و بود تا آنكه بنى امّیه مسجد را خراب كردند و از نو بنا كردند و آن  (حـَنـّانه )مى كرد و آن را 

و در روايـت ديـگـر مـنـقـول اسـت كـه حـضـرت فـرمـود كـه آن درخـت را كـنـدنـد و در  (99)ـدنـددرخـت را بـري

 (100).ـن كردندزيـر مـنـبـر دف

 درخت متحّرك 



ـّالم مـنـقـول اسـت كه فرمود در نـھـج البـالغـه و غـیـر آن ، از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه الس: دوم 

بـه خدمت آن حضرت آمدند   من با حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بودم روزى كه اشـراف قـريـش 

يا محّمد، تو دعوى بزرگى مى كنى كـه پـدران و خـويـشـان تـو نـكـرده انـد و مـا از تـو امـرى سـؤ : و گفتند

مـا مـى نـمـائى مـى دانـیـم كـه تـو پـیـغـمـبـرى و رسـول و اگـر نـكـنـى مـى ال مـى كـنـیـم اگـر اجـابـت 

بخوانى از براى ما : حـضـرت فـرمـود كـه سـؤ ال شـمـا چـیـسـت ؟ گفتند. دانـیـم كـه سـاحـر و دروغـگـوئى 

خدا بر ھمه چیز قادر اين درخت را كه تا كنده شود از ريشه خود و بیايد در پیش تو بايستد، حضرت فرمود كه 

بلى ، فرمود كه من مى نمايم به شما آنچه طلبیديد و مى : است ، اگر بكند شما ايمان خواھید آورد؟ گفتند

دانم كه ايمان نخواھید آورد و در میان شما جمعى ھستند كه كشته خواھند شد در جنگ بدر و در چاه بدر 

اى : انگیخت و به جنگ من خواھند آورد؛ پس فـرمـودخواھند افتاد و جمعى ھستند كه لشكرھا برخواھند 

اگـر ايـمـان بـه خـدا و روز قـیـامـت دارى و مـى دانـى كـه مـن رسـول خدايم پس كنده شو با ريشه ! درخـت 

پس به حـّق آن خـداونـدى كـه او را بـه حـّق فرستاد كه آن . ھاى خود تا بايستى در پیش من به اذن خدا

ھا كنده شد از زمین و به جـانـب آن حضرت روانه شد با صوتى شديد و صدائى مانند صداى  درخت با ريشه

بالھاى مرغان ، تا نـزد آن حـضـرت ايـسـتاد و سايه بر سر مبارك آن حضرت انداخت و شاخ بلند خود را بر 

م چون اين سـر آن حـضـرت گشودوشاخ ديگر بر سرمن گشود و من در جانب راست آن حضرت ايستاده بود

امر كن او را كه برگردد و بـه دو نـیـم شـود و نـصـفـش بیايد : معجزه نمايان را ديدند از روى علّو و تكّبر گفتند

حضرت آن را امر كرد و بـرگـشـت و نـصـفـش جـدا شـد و بـا صـداى عـظیم به  .و نصفش در جاى خود بماند

بـفـرمـا كـه ايـن نـصـف بـرگـردد و بـا نـصـف : گـفـتـنـد. دنھايت سرعت دويد تا به نزديك آن حـضـرت رسـیـ

اّول كـسـى ! ال ِالَه ِاال الّلُه :حضرت فرمود و چنان شد كه خواسته بودند؛ پس من گفتم . ديـگـر مـتـّصل گردد

مبرى و كه به تو ايمان مى آورد منم و اّول كس كه اقرار مى كند كه آنچه درخت كرد از بـراى تـصـديـق پـیغ

بلكه ما مى گـوئیـم كـه تـو سـاحـر و كـّذابـى و جـادوھـاى : تعظیم تو كرد منم ؛ پس ھمه آن كافران گفتند

 (101). عـجـیـب دارى و تـرا تصديق نمى كند مگر مثل اين كه در پھلوى تو ايستاده است
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 شباھت درخت متحرك با جريان ابرھه

نگاشته كه اين معجزه كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السـّالم از حـضـرت  (صاحب ناسخ )كه : فـقـیـر گـويد

و ظھور ابابیل  (ابرھه )م در تـحـريـك درخـت نقل فرموده با قّصه رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّل

مشابھتى دارد؛ زيرا كه على علیه الّسالم خود را وصّى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم و امام مفترض 

الّطاعة مى شمرد و خود را صـادق و مـصـّدق مى دانست در مسجد كوفه بر فراز منبر وقتى كه بیست ھزار 

س در پاى مـنـبـر او گـوش بـر فـرمـان او داشـتـنـد نـتـوانـد بـود كـه بـر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله ك

و سـّلم دروغ بـندد و بگويد پیغمبر درخت را پیش خود خـوانـد و درخـت فـرمـانـبـردار شـد ؛ چـه ايـن ھنگام 



اضر بودند كه با على علیه الّسالم ھنگام تحريك كه على علیه الّسالم اين روايت مى كرد جـماعتى ح

درخت حاضر بودند و خطبه امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم را كس نتواند تحريف كرد ؛ چه ھیچ كس را اين 

فصاحت و بالغت نـبوده و بر زيادت از صدر اسالم تا كنون ُخَطب آن حضرت در نزد ُعلما مضبوط و محفوظ 

 (102).انتھى . است 

 درخت ھمیشه سبز

ه راونـدى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت كـرده اسـت كـه چـون حـضـرت رسول صلى الّل: سـّوم 

برگشت در جـنـگ حـُنین و قسمت كرد غنايم را ) نام موضعى است ) (ِجعرانه )علیه و آله و سّلم به سوى 

در میان صحابه ، صحابه از پى آن حضرت مى رفتند و سـؤ ال مـى كردند و حضرت به ايشان عطا مى فرمود 

خود را چسبانید و باز ھجوم  تا اينكه ملجاء كردند آن حضرت را كه به سوى درختى رفت و به درخت پشت

آوردند و آن حضرت را آزار مـى كـردند تا آنكه پشت مباركش مجروح شد و ردايش بر درخت بند شد پس از 

پیش درخت به سوى ديگر رفت و فرمود كه رداى مرا بدھید والّله كه اگر به عدد درختھاى مّكه و يـمـن 

ن شـما قسمت خواھم كرد و مرا ترسنده و بـخـیـل نـخـواھـیـد گـوسـفـنـد داشـتـه بـاشـم ھـمـه را در مـیـا

پـس در ماه ذيقعده از جعرانه بیرون رفت و از بركت پشت مبارك ھـرگـز آن درخـت را خـشـك . يـافـت 

 (103).نـديـدنـد و پـیـوسـتـه تـر و تـازه بـود در ھـمـه فصل كه گويا ھمیشه آب بر آن مى پاشیدند

 تازيانه نورانى

روايـت كـرده كـه قـريـش طـُفـَیـْل بـن عـَمـْرو را گـفـتـنـد كـه چـون در  (ابـن شـھـر آشـوب ) : چـھـارم

سـجـدالحـرام داخـل شـوى پـنبه در گوشھاى خود پر كن كه قرآن خواندن محّمد صلى الّله علیه و آله و مـ

سـّلم را نـشـنوى مبادا ترا فريب دھد؛ چون داخل مسجد شد ھر چند پنبه در گوش خود بیشتر فـرو مـى 

مـن در ! ـا رسـول الّله ي: بـرد صداى آن حضرت را بیشتر مى شنید پس به اين معجزه مسلمان شد و گفت 

. مـیـان قوم خود سركرده و مطاع ايشانم ، اگر به من عالمتى بدھى ايـشـان را بـه اسالم دعوت مى كنم 

خداوندا، او را عالمتى كرامت كن ؛ چون بـه قـوم خـود بـرگـشـت از سـر تـازيـانـه او نـورى  :حضرت فرمود

 (104).مـانـنـد قنديل ساطع بود

 معجزات نوع سوم

مـعـجـزاتـى اسـت كـه در حـیـوانـات ظـاھـر شـده ، مـانـند تكّلم كردن گوساله آل ذريـح و : نـوع سـّوم 

و تكّلم گرگ و  (106)و تـكـّلم اطفال شیرخواره با آن حضرت  (105)دعـوت او مـردم را بـه نـبـّوت آن حـضـرت 

از حكايات بسیار و ما در اينجا اكتفا مى كنیم  (107)شتر و سوسمار و يعفور و گـوسـفند زھرآلوده و غیر ذلك 

 :به ذكر چند امر

 تقاضاى آھو از پیامبر

ت رسول صلى الّله علیه و آله و راونـدى و ابـن بـابـويـه از اّم سـلمـه روايـت كـرده انـد كـه روزى حـضـر: اّول 

حضرت نظر كرد كسى را ! يا رسول الّله : سّلم در صحرائى راه مى رفت ناگاه شنید كه منادى ندا مى كـند

نديد؛ پس بار ديگر ندا شنید و كسى را نديد و در مرتبه سّوم كه نظر كرد آھوئى را ديد كه بسته اند، آھو 

اسـت و مـن دو طـفـل در ايـن كـوه دارم مرا رھا كن كه بروم و آنھا را  اين اعرابى مرا شـكـار كـرده: گفت 

اگر نكنم خدا مرا عذاب كند مانند عذاب عّشاران ؛ پس : خواھى كرد؟ گفت : فرمود. شیر بدھم و برگردم 

 چـون. حـضـرت آن را رھا كرد تا رفت و فرزندان خود را شیر داد و به زودى برگشت و حضرت آن را بـسـت 

چـون آن را رھـا كـرد دويـد و . آن را رھـا كـن ! يـا رسـول الّله : اعـرابـى آن حـال را مـشـاھـده كـرد گـفـت 

روايت كرده است كه آن آھو را  (ابن شھر آشوب )َاشـْھـَُد َان ال ِال َه ِاال الّلُه َو َانََّك َرُسوُل الّلِه و  : مـى گـفـت



ـون بـه نـزد فـرزنـدان خـود رفـت و قـصـّه خـود را بـراى ايـشـان نـقـل كـرد يھودى شـكـار كـرده بـود و چ

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم ضامن تو گرديده و منتظر اسـت ، مـا شـیـر نـمـى : گـفـتند

نـا گفتند و خـوريـم تـا بـه خـدمت آن حضرت برويم ؛ پس به خدمت آن حضرت شـتـافـتـنـد و بـر آن حـضـرت ثـ

روھاى خود را بر پاى آن حـضـرت مـى مـالیـدنـد ؛ پـس يـھـودى گريست و مسلمان شد و  (آھو بچه )آن دو 

گفت آھو را رھا كردم و در آن مـوضـع مـسـجـدى بـنـا كـردنـد و حـضرت زنجیرى در گردن آن آھوھا براى 

 (108). نشانه بست و فرمود كه حرام كردم گوشت شما را بر صّیادان

 شكايت شتر

زى جـمـاعـتى از مشايخ به سندھاى بسیار از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده اند كـه رو: دوم 

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم نشسته بود ناگاه شترى آمد و نـزديـك آن حـضـرت خـوابـیـد 

يا رسـول الّله ، ايـن شـتـر تـرا سـجـده كـرد و مـا : سـر را بـر زمـیـن گـذاشـت و فـرياد مى كرد؛ عمر گفت 

كه خدا را سجده كنید اين شتر آمده است شكايت بل: حضرت فرمود. سـزاوارتريم به آنكه ترا سجده كنیم 

مى كند از صاحبانش و مى گـويـد كـه مـن از مـلك ايـشـان بـه ھـم رسـیـده ام و تـا حـال مـرا كـار فـرمـوده 

انـد و اكـنون كه پیر و كور و نحیف و ناتوان شده ام مى خواھند مرا بـكـشـنـد و اگـر امر مى كردم كه كسى 

حضرت فرستاد و   پس  (109)جده كند ھر آينه امر مى كردم كه زن بـراى شـوھر سجده كند براى كسى س

راست مى گويد ما ولیمه : گفت . د كـه اين شتر از تو چنین شكايت مى كندصاحب شتر را طلبید و فـرمـو

داشتیم و خـواسـتـیـم كـه آن را بـكـشـیـم حـضـرت فـرمـود كـه آن را نـكـشـیـد صـاحـبـش گـفـت چـنـیـن 

 (110).باشد

آزاد كرده حـضـرت رسـول  (سفینه )راونـدى و غـیـر او از مـحّدثان خاّصه و عاّمه روايت كرده اند كه : سـّوم 

سوار شديم و  صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم گفت كه حضرت مرا به بعضى از جنگھا فـرستاد و بر كشتى

كشتى ما شكست و رفیقان و متاعھا ھمه غرق شدند و من بـر تـخته اى بند شدم موج مرا به كوھى 

رسانید و در میان دريا چون بر كوه باال رفتم موجى آمد و مرا برداشت و به میان دريا برد و باز مرا به آن كوه 

ید و در میان دريا مى گرديدم ناگاه ديدم شیرى از رسانید و مكّرر چنین شد تـا در آخـر مـرا بـه ساحل رسان

من : بیشه بیرون آمد و قصد ھالك من كرد من دست از جان شستم و دست به آسمان برداشتم و گفتم 

پـس ! بنده تو و آزاد كرده پیغمبر توام و مرا از غرق شدن نجات دادى آيا شیر را بر من مسّلط مى گـردانـى ؟

مـن سـفـیـنـه ام مـوالى رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ! اى سـَبـُع : فـتـم در دلم افـتـاد كـه گـ

والّله كـه چـون ايـن را گـفتم خروش خود را فرو گذاشت و . حرمت آن حضرت را در حّق موالى او نگاه دار

ى مالید و بر روى من مانند گربه به نزد من آمد و خود را گـاھـى بر پاى راست من و گاھى بر پاى چپ من م

نظر مى كرد پس خـوابـیـد و اشـاره كرد به سوى من كه سوار شو چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به 

جـزيـره رسـانـیـد كه در آنجا درختان میوه بسیار و آبھاى شیرين بود؛ پس اشاره كرد كه فرود آى و در برابر 

ا برداشتم و برگى چند گـرفـتم و عورت خود را با آنھا پوشانیدم من ايستاد تا از آن آبھا خوردم و از آن میوه ھ

و از آن برگھا ُخرجینى ساختم و از آن میوه ھا پـر كـردم و جـامـه اى كه با خود داشتم در آب فرو برده و 

ه چون فارغ شدم خوابید و اشاره كرد ك. برداشتم كه اگر مرا به آب احـتـیـاج شـود آن بـیـفشرم و بیاشامم 

سوار شو چـون سـوار شدم مرا از راه ديگر به كنار دريا رسانید ناگاه ديدم كشتى در میان دريا مى رود پس 

جامه خود را حركت دادم كه ايشان مرا ديدند و چون به نزديك آمدند و مرا بر شیر سـوار ديـدنـد بـسـیـار 

: تو كیستى ؟ از جّنى يا از انسى ؟ گفتم : گفتندمـى . تـعـجـّب كـردنـد و تـسـبـیـح و تـھـلیـل خـدا كـردنـد

من سفینه موالى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم مى باشم و اين شیر براى رعايت حق آن 



بشیر نـذيـر اسیر من گرديده و مرا رعايت مى كند؛ چون نام آن حضرت را شنیدند بادبان كشتى را فرود 

و دو مرد را در كشتى كوچكى نشانیدند و جامه ھا بـراى من فرستادند كه  آوردند و كشتى را لنگر افكندند

من بپوشم و از شیر فرود آمدم و شیر در كنارى ايستاد و نظر مى كـرد كـه مـن چـه مى كنم پس جامه ھا 

ه به نزد من انداختند و من پوشیدم و يكى از ايشان گفت كـه بـیـا بـر دوش مـن سـوار شـو تـا تـو را بـ

كـشـتـى بـرسانم نبايد شیر رعايت حق رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را زياده از امت او بكند؛ 

خدا ترا از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم جزاى خیر بدھد؛ : پس من به نزد شیر رفتم و گـفـتم 

خـت و از جـاى خـود حـركـت نـكـرد تـا مـن داخل چون اين را گـفـتـم ، والّله ديـدم كـه آب از ديـده اش فـرو ريـ

 (111). كشتى شدم و پیوسته به من نظر مى كرد تا از او غايب شدم

مـشـايـخ حـديـث روايـت كـرده انـد كـه چـون حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سلم اراده : چـھـارم 

روزى در بیابانى براى قضاء حاجت دور شد و موزه خود . قضاى حاجت مى نمود از مردم بسیار دور مى شد

 (سبز قبا)رغ سبزى ـ كه آن را را كند و قضاى حاجت نموده وضو سـاخت و چون خواست كه موزه را بپوشد م

مى گويند ـ از ھوا فرود آمد موزه حضرت را برداشت و به ھوا بلند شد؛ پس موزه را انداخت مار سیاھى از 

مـیانش بیرون آمد و به روايت ديگر مار را از موزه آن حضرت گرفت و بلند شد و به اين سبب حضرت نھى 

 (112). فرمود از كشتن آن

كـه نـظـیـر ايـن از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم نقل شده و آن چنان است كه : فـقـیـر گـويـد

: روايت كرده كه سّید حمیرى سوار بـر اسـب در كـنـاسـه كـوفـه ايـسـتـاد و گـفـت  (مدائنى )از  (ابوالفرج )

ھـر كـس يـك فضیلت از على علیه الّسالم نقل كند كه من او را به نظم نیاورده باشم اين اسب را با آنچه بر 

فضیلت آن حضرت بود و سّید  من است به او خواھم داد؛ پـس مـحـّدثین شروع كردند به ذكر احاديثى كه در

اشعار خـود را كـه مـتـضـمـّن آن فـضـیـلت بـود انـشـاد مـى كـرد تـا آنكه مردى او را حديث كرد از ابـوالزَّغـْل 

خـدمـت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـودم كـه مـشـغـول تـطـھـیـر شـد از بـراى : المـرادى كـه گـفـت 

خـود را از پـاى بـیـرون كـرد مـارى داخل كفش آن جناب شد پس زمانى كه خواست كفش خود نـمـاز و مـوزه 

را بپوشد ُغرابى پیدا شد و موزه را ربـود و بـاال بـرد و بیفكند، آن مار از موزه بیرون شد سّید تا اين فضیلت را 

 : و گفت شنید آنچه وعده كرده بود به وى عطا كرد آنگاه آن را در شعر خود درآورد

 : شعر

َاال يا َقْوُم ِلْلَعَجِب اْلُعجاِب
 (113).( اال بیات(ِلُخفِّ َابِىالحسین َوِللُحباِب 

 جرات نوع چھارممع

مـعجزات آن حضرت است در زنده كردن مردگان و شفاى بیماران و معجزاتى كه از اعضاى : نـوع چـھـارم 

شريفه آن حضرت به ظھور آمده مانند خوب شدن درد چشم امیرالمؤ منین علیه السـّالم بـه بـركـت آب 

ه گوشت آن را میل فرموده و زنده كردن دھـان مـبـارك آن حـضرت كه بر آن مالیده و زنده كردن آھوئى ك

بزغاله مرد انصارى را كه آن حضرت را میھمان كرده بـود بـه آن و تـكـّلم فـاطـمـه بـنت َاَسد ـ رضى الّله عنھما 

ـ با آن حضرت در قبر و زنده كـردن آن حـضرت آن جوان انصارى را كه مادر كور پیرى داشت و شفا يافتن زخم 

كه در خیبر يافته بود به بركت آن حضرت و ملتئم و خوب شدن دست بريده معاذ بن عفرا و  سلمة بن اال كوع

پاى محّمد بن مسلمة و پاى عبدالّله عتیك و چشم قتاده كه از حدقه بیرون آمده بود به بركت آن حضرت و 



ان و شترانشان سیر كردن آن حضرت چندين ھزار كس را از چند دانه خرما و سیراب كردن جماعتى را با اسب

 (114)از آبى كه از بین انگشتان مباركش جوشید الى غیر ذلك 

 اثر دست مبارك پیامبر

و طـبـرسـى و ديـگـران روايـت كـرده انـد كـه كـودكـى را بـه خـدمـت حضرت رسـول صـلى الّله راونـدى : اّول 

عـلیـه و آله و سـّلم آوردنـد كـه بـراى او دعـا كـنـد چـون سـرش را كـچـل ديد دست مبارك بر سرش كشید و 

ه نزد ُمَسْیلمه آوردند كه دعا چون اين خبر به اھل يمن رسید طفلى را ب. در ساعت مو برآورد و شفا يافت 

كند، ُمسیلمه دست بر سرش كشید آن طـفـل كـچـل شـد و مـوھـاى سـرش ريـخـت و ايـن بـدبـخـتـى بـه 

 (115).فـرزنـدان او نـیـز سـرايت كرد

از مـُسـَْیلمه بسیار نقل شده از جمله آنكه آب دھان  (116)از ايـن نـحـو مـعـجـزات واژگـونـه : فـقـیـر گـويـد

نحس خود را در چاھى افكند آب آن چاه شور شد و وقتى دلوى از آب را دھـان زد در چـاه ريـخـت كه آبش 

بسیار شود آن آبى كه داشت خشك شد و وقتى آب وضـوى او را در بـسـتانى بیفشاندند ديگر گیاه از آن 

ُمَسْیلمه دست برداشت و  . او را گفت دو پـسـر دارم در حـق ايـشان دعائى بكنبستان نرست و مردى 

و . كلمه اى چند بگفت چون مرد به خانه آمد يكى از آن دو پسر را گرگ دريده بود و ديگرى به چاه افتاده بود

ه را چه مردى را درد چشم بود چون دست بر چشم او كشید نابینا گشت با او گفتند اين معجزات واژگون

 .كنى ؟ گفت آن كس را كه در حّق من شك بود معجزه من بر وى واژگونه آيد

 دندانھاى آسیب ناپذير

سـیـّد مـرتـضـى و ابـن شـھـر آشوب روايت كرده اند كه نابغه َجْعدى كه از ُشعراى حـضـرت رسـول : دوم 

 :مى خواند تا رسید به اين شعر صـلى الّله علیه و آله و سّلم تعداد شده قصیده اى در خدمت آن حضرت

 : شعر

َبَلْغَنا السَّمآَء َمْجدنا َوجُدوَدنا
 َوِاّنا َلَنرُجوَفْوَق ذِلَك َمْظَھرا

مـضـمـون شـعر اين است كه ما رسیديم به آسمان از عّزت و كرم و امیدواريم باالتر از آن را، حـضـرت فـرمـود 

بـھـشـت يـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و  : ن دارى ؟ گـفـتكـه بـاالتـر از آسـمـان كـجـا را گـمـا

من او را ديدم صد و سى سال از : راوى گفت : حضرت فرمود كه نیكو گفتى خدا دھان ترا نـشكند! سـّلم 

عمر او گذشته بود و دندانھاى او در پـاكـیـزگـى و سـفیدى مانند گل بابونه بود و جمیع بدنش درھم 

 (117).ه بود به غیر از دھانش و به روايت ديگر ھر دندانش كه مى افتاد از آن بھتر مى روئیدشكست

كـه ابـو ھـريـره خـرمـائى چـنـد بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و روايـت شـده : سـّوم 

سّلم آورد و خواستار دعاى بركت شد پیغمبر آن خرما را در كـف دسـت مـبـارك پـراكـنـده گـذاشت و خداى را 

ابوُھريره  (118).آور بخواند و فرمود اكنون در انبان خود افكن و ھرگاه خواھى دست در آن كن و خرما بیرون

ند و آن انبان را نیز پیوسته از آن مـِْزَوِد خـرمـا خـورد و مھمانى كرد، ھنگام قتل عثمان خانه او را غارت كرد

 : ببردند ابوھريره غمناك شد و اين شعر در اين مقام بگفت

 : شعر

ِللّناِس َھمُّ َولي فى الّناِس َھمَّاِن



 .َھمُّ الِجراِب َو َقْتُل الَشْیخ ُعْثماِن

 خرماى تازه از درخت خشك 

ّلم با گروھى از اصـحـاب بـه سـراى و نیز روايت شده كه حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و س: چـھـارم 

مـرحبا به رسـول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم و : َابـُواْلھـَیـْثـَم گـفـت . ابـوالھـَیـثـَم بـن التَّیِّھـان رفـت 

 اصحاِبِه، دوست داشتم كه چیزى نزد من باشد و ايـثـار كـنـم و مـرا چـیـزى بـود بـر ھـمـسايگان بخش كردم

نیكو كردى جـبـرئیل چندان در حّق ھمسايه وصّیت آورد كه گمان كردم میراث برند، آنگاه : حضرت فرمود .

نخلى خشك در كنار خانه نگريست ، على علیه الّسالم را فرمود قدحى آب حاضر ساخت ، اندكى مضمضه 

وردند؛ اين از آن كرده بر درخت بیفشاند، در زمان درخت خرماى خشك خرماى تازه آورد تا ھمه سیر بخ

 (119).نعمتھا است كه در قیامت شما را باشد

 زنده كردن دو بچه

ست كه يكى از انصار بزغاله اى داشت آن را ذبح كرد به زوجـه خـود گـفـت راونـدى روايـت كرده ا: پـنـجـم 

كـه بـعـضـى را بـپـزيـد و بـعـضـى بـريـان كـنـیـد شـايـد حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم ما را 

شت چون ديدند ُمشّرف گرداند و امشب در خانه ما افطار كند و بـه سـوى مـسـجـد رفت و دو طفل ُخرد دا

. كه پدر ايشان بزغاله را كشت يكى بـه ديـگـرى گـفـت بـیـا تـو را ذبـح كـنـم و كارد را گرفت و او را ذبح كرد

. مادر كه آن حـال را مـشـاھـده كـرد فـريـاد كـرد و آن پسر ديگر از ترس گريخت و از غرفه به زير افـتـاد و مـُرد

ود را پنھان كرد و طعام را براى قدوم حضرت مـھـیـّا كـرد ؛ چـون حـضـرت آن زن مـؤ منه ھر دو طفل مرده خ

بفرما كه پسرھايش را حاضر گرداند؛ ! يا رسول الّله : داخـل خـانـه انـصـارى شـد جـبـرئیـل فـرود آمـد و گفت 

: رگشت و گفت ب. چون پـدر بـه طـلب پـسرھا بیرون رفت مادر ايشان گفت حاضر نیستند و به جائى رفته اند

حضرت فرمود كه البّته بايد حاضر شوند و باز پدر بـیـرون آمـد و مـبـالغه كرد مادر او را بر . حاضر نیستند

حقیقت مّطلع گردانید و پدر آن دو فرزند مرده را نـزد حـضـرت حـاضـر كـرد حـضـرت دعـا كـرد و خـدا ھـر دو را 

 (120).زنـده كـرد و عـمـر بـسـیـار كردند

 بركت در طعام ابواّيوب 

آله و سّلم روايـت اسـت كـه چـون حـضـرت رسول صلى الّله علیه و ) ره(از حـضـرت سـلمـان : شـشـم 

. داخل مدينه شد به خانه ابواّيوب انصارى فرود آمد و در خـانـه او بـه غـیر از يك بزغاله و يك صاع گندم نبود

بزغاله را براى آن حضرت بـريان كرد و گندم را نان پخت و به نزد حضرت آورد و حضرت فرمود كه در میان مردم 

خانه ابواّيوب ؛ پس ابواّيوب ندا مى كرد و مـردم مـى دويـدنـد و ندا كنند كه ھر كه طعام مى خواھد بیايد به 

مـى آمدند مانند سیالب تا خانه پر شد و ھمه خوردند و سیر شدند و طـعـام كـم نـشد؛ پس حضرت فرمود 

پس بزغاله زنده ! كه استخوانھا را جمع كردند و در میان پوست بزغاله گـذاشـت و فرمود برخیز به اذن خدا

 (121).ايستاد ومردم صدابه گفتن شھادَتْین بلند كردند شد و

 شفاى مشرك و ايمان آوردن او

مـى  (مالِعُب اال سـِنـّة )ى و ديگران روايت كرده اند كه َابو َبراء ـ كه او را شیخ طبرسى و راوند: ھـفـتـم 

لبید بن ربـیـعه را به خدمت حضرت رسول . گـفـتـنـد و از بـزرگـان عـرب بود ـ به مرض استسقا مبتال شد

را رّد كـرد و  صلى الّله علیه و آله و سّلم فرستاد با دو اسب و چند شـتـر، حـضـرت اسـبـان و شـتـران

فـرمـود كـه مـن ھـديـه مـشـرك را قـبـول نـمـى كنم لبید گفت كه من گمان نمى كردم كه كسى از عرب 

حـضـرت فـرمـود كـه اگـر مـن ھـديـّه مـشـركـى را قـبـول مـى كردم البّته از او را رد . ھدّيه ابوبراء را رّد كـنـد



حضرت . م ابوبراء بـه ھـم رسـیـده و از تـو طـلب شـفا مى كندنمى كردم ؛ پس لبید گفت كه عّلتى در شك

ايـن را در آب : اندك خاكى از زمین برداشت و آب دھان مـبـارك خـود را بـر آن انـداخـت و بـه او داد و گـفـت 

به خورِد لبید آن را گرفت و گمان كرد كه حضرت به او استھزاء كرده چون آورد و . بـريز و بده به او كه بـخورد

 (122).ابوبراء داد در ھمان ساعت شفا يافت چنانچه گويا از بند رھا شد

 بركت در گوسفند ُاّم معبد

از مـعـجـزات مـتـواتـره كـه خـاصـّه و عـامـّه نـقـل كـرده انـد آن اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى : م ھـشـتـ

الّله علیه و آله و سّلم چون از مّكه به مدينه ھجرت فرمود در اثناى راه به خـیـمه اّم َمْعَبد رسید و ابوبكر و 

در خدمت آن حضرت بودند و ام معبد در بیرون ) به روايت طـبرى  اَءرََْقّط(عامر بن ُفَھْیَره و عبدالّله بن اُءْريَقط 

و توشه . ندارم  : گفت. خیمه نشسته بود چون به نزديك او رسـیدند از او خرما و گوشت طلبیدند كه بخرند

. اگر چیزى نزد من بود در مھماندارى شما تقصیر نمى كردم : ايشان آخر شده بـود؛ پـس ام مـَعـْبـَد گـفت 

اى ام معبد، اين گـوسـفـنـد : ـضـرت نـظـر كـرد ديـد در كـنـار خـیـمـه او گـوسـفندى بسته است فرمودح

از بسیارى ضعف و الغرى نتوانست كه با گوسفندان به چريدن بـرود بـراى ايـن ، در : چیست ؟ گفت 

انـتـر اسـت كـه تـوقـّع شیر از آن از آن نـاتـو: حـضـرت فرمود كه آيا شیر دارد؟ گفت . خـیـمـه مـانـده اسـت 

: رخـصـت مـى دھى من او را بدوشم ؟ گفت : حضرت فـرمـود. توان داشت مّدتھا است كه شیر نمى دھد

حـضـرت گوسفند را طلبید و . اگر شـیـرى در پـسـتـانـش مـى يـابـى بـدوش ! بلى ، پدر و مادرم فداى تو باد

بركت ده در گوسفند او؛ پس شیر ! خداوندا: دا بر آن برد و گفت دست مباركش بر پستانش كشید و نام خ

در پستانش ريخت و حضرت ظرفى طلبید كه چند كس را سیراب مى كرد و دوشید آنقدر كه آن ظرف پر 

شد، به ام معبد داد كه خورد تا سیر شد، پس به اصحاب خود داد كه خوردند و سـیـر شـدنـد و خـود بعد از 

و فرمود كه ساقى قوم مى بايد كه بعد از ايشان بخورد و بار ديگر دوشید تا آن ظرف مملو  ھمه تناول نمود

شد و باز آشامیدند و زيادتى كه ماند نـزد او گذاشتند و روانه شدند؛ چون ابومعبد ـ كه شوھر آن زن بود ـ از 

ابـومـعـبد گفت مى . را نـقـل كـرد صحرا برگشت پـرسـیـد كـه ايـن شـیـر از كـجـا آورده اى ؟ ام مـعـبـد قـصـه

 (123). بايد آن كسى باشد كه در مّكه به پیغمبرى مبعوث شده است

در جنگ خندق روزى حـضـرت : از محّدثان خاّصه و عاّمه روايت كرده اند كه جابر انصارى گفت  جماعتى: نھم 

پـیـغـمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را ديدم كه خوابیده و از گرسنگى سنگى بر شكم مبارك بسته ، پس 

كـه مـن حـضـرت را بـر آن  به خانه رفتم و در خانه گوسفندى داشتم و يك صاع جـو، پـس زن خـود را گـفـتـم

بـرو و از آن : زن گفت . حـال مـشـاھـده كـردم ايـن گوسفند و جو را به عمل آور تا آن حضرت را خبر كنم 

التماس دارم كه  !يا رسول الّله : حـضـرت رخـصـت بـگـیـر اگـر بـفـرمـايـد بـه عـمـل آوريم ؛ پس رفتم و گفتم 

يك گوسفند و يك : فرمود كه چه چیز در خانه دارى ؟ گفتم . تناول فرمائى  امروز چاشت خود را به نزد ما

ھركه مى خـواھـى و : فـرمـود كـه با ھر كه خواھم بیايم يا تنھا؟ نخواستم بگويم تنھا گفتم . صاع جـو

تـو جـو  گـمـان كـردم كه على علیه الّسالم را ھمراه خود خواھد آورد؛ پس برگشتم و زن خـود را گـفـتـم كـه

را بـه عـمـل آور و مـن گـوسـفـنـد را بـه عمل مى آورم و گوشت را پاره پاره كردم و در ديگ افكندم و آب و 

يـا رسول الّله ، طعام مھّیا شده : و بـه خـدمـت آن حـضـرت رفـتـم و گـفـتـم . نمك در آن ريختم و پختم 

اجابت !به آواز بلند ندا كرد كه اى گروه مسلمانان حضرت بـرخـاسـت و بـر كـنار خندق ايستاد و . است 

نـمـائیـد دعـوت جـابـر را؛ پـس جـمیع مھاجران و انصار از خندق بیرون آمدند و متوّجه خانه جابر شدند و به 

ھر گروھى از اھل مدينه كه مى رسید مى فرمود اجابت كنید دعوت جابر را ؛ پـس بـه روايتى ھفتصد نفر و 

مـن مـضـطـرب شـدم و بـه خـانه دويدم  : جـابـر گـفـت. شتصد و به روايتى ھزار نفر جمع شدندبه روايتى ھ



زن گفت كه آيا به حضرت گفتى كه چه چیز . و گفتم گروه بى حّد و احصا با آن حضرت رو به خانه ما آوردند

زن از من داناتر بود، پـس آن . بر تو چیزى نیست حضرت بھتر مى داند: گفت  .بلى : نزد ما ھست ؟ گـفـتـم 

حـضـرت مـردم را امـر فـرمـود كـه در بـیرون خانه نشستند و خود و امیرالمؤ منین علیه السـّالم داخـل خـانـه 

و بـه روايـت ديـگـر ھـمـه را داخـل خـانـه كـرد و خـانـه گـنـجـايـش نـداشـت ھـر طـايـفـه كـه داخل . شـدنـد

ديوار مى كرد و ديوار پس مى رفت و خانه گشاده مى شد تـا آنـكـه آن خـانـه مى شدند حضرت اشاره به 

گـنجايش ھمه به ھم رسانید پس حضرت بر سر تنور آمد و آب دھان مـبـارك خود را در تنور انداخت و ديگ را 

را از تنور مى  آن زن نان . گشود و در ديگ نظر كرد و به زن گفت كه نان را از تـنـور بـكن و يك يك به من بده

كند و به آن حضرت مى داد حضرت با امیرالمؤ منین علیه الّسالم در میان كاسه تريد مى كردند و چون كاسه 

آوردم و بر روى تريد ريختند و ده نـفـر از صـحـابـه را . اى جابر،يك ذراع گوسفند را با مرق بیاور: پر شد فـرمود

ر ديگر كاسه را پر از تـريـد كـرد و ذراع ديگر طلبیده و ده نفر خوردند طـلبـیـد كه خوردند تا سیر شدند، پس با

و در مرتبه چھارم كه حضرت ذراع از . ؛ پس بار ديگر كاسه را پر از تريد كـرد و ذراع ديـگر طلبید و جابر آورد

ز دو ذراع نـدارد و گوسفندى بیشتر ا! يا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم : جابر طلبید جـابـر گـفـت 

حضرت فرمود كه اگر ساكت مى شدى ھمه از ذراع ايـن گـوسـفند مى ! مـن تـا حـال سه ذراع آوردم ؟

بیا ! اى جابر. خوردند؛ پس به اين نحو ده نفر ده نفر مى طلبید تا ھمه صحابه سیر شدند، پس حضرت فرمود

آله و سـّلم و عـلى عـلیـه السـّالم خـورديـم و بـیـرون  تا ما و تو بخوريم ؛ پس من و محّمد صلى الّله عـلیـه و

آمـديـم و تـنـور و ديـگ بـه حـال خـود بـود و ھـیـچ كـم نـشـده بـود و چـنـديـن روز بـعـد از آن نـیـز از آن طـعـام 

 (124). خورديم

 شفاى چشم جانباز

روايـت شـده كه قتادة بن الّنعمان ـ كه برادر مادرى ابوسعید ُخْدرى است و از حاضر شـدگـان بـدر و : دھـم 

به نـزديـك حضرت رسول صلى احـد است ـ در جنگ ُاحد زخمى به چشمش رسید كه از حدقه بیرون آمد، 

زنى نیكوروى دارم در خـانه كه او را دوست دارم و او نیز مرا دوست : الّله علیه و آله و سّلم آمد عرض كرد

مى دارد و روزى چند نیست كه با او بساط عیش و عـرس گـسـتـرده ام سـخـت مـكـروه مـى دارم كـه مـرا 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم چشم او را به جاى خود  بـا ايـن چـشـم آويـخـتـه ديـدار كـنـد

 : گذاشت و گفت

و آن ديده ديگر گاھى بـه درد مى آمد لكن اين چشم  (125)او از اّول نیكوتر گشت  (َالل ھـُمَّ اكـْسـِِه اْلَجماَل)

ھرگز به درد نیامد و از اينجا است كه يكى از پسران او بر عمربن عبدالعزيز وارد شد عمر گفت كیست اين 

 : مرد؟ او در جواب گفت

 : شعر

َاَنا اْبُن الَّذي ساَلْت َعَلى الَخدَِّعْیُنُه
 ت ِبَكفِّ الُمصَطفى َاْحَسَن الرَّدَِّفُردَّ

َفعاَدْت َكما كاَنْت الَِّوِل َمرٍَّة
 َفیا ُحْسَن ما َعْیٍن َو يا ُحْسَن ما َردٍّ
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و نـظـیـر ايـن اسـت حـكايت زيادبن عبداهللا پسر خواھر میمونه بنت الحارث ـ زوجه حضرت رسـول صـلى الّله 

م ـ وقـتـى بـه خـانه میمونه آمد چون حضرت پیغمبر صـلى الّله علیه و آله و سّلم به خانه عـلیـه و آله و سـّل

 (زياد)آنـگـاه حـضـرت بـه جـانب مسجد شد و . اين پسر خواھر من اسـت : تشريف آورد میمونه عرض كرد

اد و دست مبارك بر مالزم خدمت بود و با آن حضرت نماز گـذاشـت ، حـضرت در نماز او را نزديك خود جاى د

سر او نھاد و بر دو طرف عارض و بینى او فرود آورد و او را به دعاى خیر ياد فرمود و از آن پس ھمواره آثار نـور 

 : و بركت از ديدار او آشكار بود و از اينجاست كه شاعر پسر او را بدين شعر ستوده است

 : شعر

ياْبَن اّلذي َمَسَح الّنبّى ِبرأ ِسِه 
 عاَلُه ِباْلخیِر ِعنَد اْلَمْسِجِد و َد

مازاَل ذاَك النُّور في عريِنِه 
 حّتى تبّو برينه في الملحِد

 معجزات نوع پنجم

در معجزاتى است كه ظاھر شده از آن حضرت در كفايت شّر دشمنان ، مانند ھالك شـدن : نوع پنجم 

ـب را و كـفـايـت شـّر ابـوجـھـل و ابـولھـب و اّم جـمـیـل و عـُتـْبـَة بـن ابـى لھ)مـُسـتـھـزئیـن و دريـدن شـیـر 

عـامر بن طفیل و زيد بن قیس و معمر بن يزيد و نضر بن الحـارث و ُزَھیر شاعر از آن حضرت الى غیر ذلك 

 :و ما در اينجا اكتفا مى كنیم به ذكر چند امر (126)

 توطئه ابوجھل

عـلى بـن ابـراھـیـم و ديـگـران روايـت كـرده انـد كـه روزى حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله : اّول 

و ابوجھل سوگند خورده بود كه ھرگاه آن حضرت را در نماز ببیند آن و سـّلم نـزد كـعـبـه نـمـاز مـى كـرد 

حضرت را ھالك كند، چون نظرش بر آن حضرت افتاد سنگ گرانى برداشت و متوجه آن حضرت شد و چون 

سنگ را بـلنـد كـرد دسـتـش در گـردنـش غـُل شـد و سـنگ بر دستش چسبید و چون برگشت و به نزديك 

از دستش افتاد و به روايت ديگر به حضرت استغاثه كرد تا دعا فرمود و سنگ از  اصحاب خود رسید سنگ

من مى روم كه او را بـكـشـم ؛ چـون بـه نزديك آن حضرت : دستش رھا شد؛ پس مرد ديگر برخاست و گفت 

زمـیـن  رسید ترسید و برگشت و گفت میان من و آن حضرت اژدھـائى مـانـنـد شـتـر فـاصـله شـد و ُدم را بـر

 (127). مـى زد و مـن تـرسـیـدم و بـرگشتم

روايـت كرده اند كه چون  (128)(اْلُمْسَتْھزئیَن ِاّنا َكَفْیناَك(مـشـايـخ حـديـث در تـفسیر آيه شريفه : دوم 

ا پـوشـیـد اّول كـسـى كـه به او ايمان آورد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم خلعت با كرامت نبوت ر

خـديـجـه ـ رضـى الّله عنھا ـ ايمان آورد، پس ابوطالب با جعفر   علّى بن ابى طالب علیه الّسالم بود، پس 



طّیار ـ رضى الّله عنھما ـ روزى بـه نـزد حـضـرت آمد ديد كه نماز مى كند و على علیه الّسالم در پھلويش 

جعفر از جـانـب   پـس ابوطالب با جعفر گفت كه تو ھم نماز كن در پھلوى پسر عم خود ؛ پس  نماز مى كـنـد،

چـپ آن حـضـرت ايستاد و حضرت پیشتر رفت پس زيد بن حارثه ايمان آورد و اين پـنـج نـفـر نـمـاز مـى كردند 

ر گردان دين خود را و تا سه سال از بعثت آن حضرت گذشت ، پس خداوند عـالمیان فرستاد كه ظاھ. و بس 

و استھزاء كنندگان پنج . پروا مكن از مشركان پس به درستى كه ما كفايت كرديم شّر استھزاء كنندگان را

 :نفر بودند

ولیـد بـن مـغـیـره و عـاص بـن وائل و َاسـَود بـْن مـّطلب و َاْسَود بن عبد يغوث و حارث بن طـالطـِله ؛ و 

پس جـبـرئیـل آمـد و بـا آن حـضـرت . انـد و حـارث بـن قـیـس را اضافه كرده اندبـعـضـى شـش نـفـر گـفـتـه 

اين ولید پسر ُمَغْیره است و از استھزا كنندگان است ؟ : ايـسـتـاد و چـون ولیـد گـذشـت جـبرئیل گفت 

تراشید و  بلى ، پـس جبرئیل اشاره به سوى او كرد او به مردى از ُخزاعه گذشت كه تیر مى :حضرت فرمود

پـا بر روى تراشه تیر گذاشت ريزه اى از آنھا در پاشنه پاى او نشست و خونین شد و تـكـبـّرش نـگـذاشـت 

كـه خـم شـود و آن را بـیـرون آورد و جـبـرئیـل بـه ھـمـیـن مـوضـع اشـاره كرده بود، چون ولید به خانه رفت 

پس خون از پاشنه اش روان شد و آن قدر آمد كه ) ابیددخـترش در پايین كرسى خو(بر روى كرسى خـوابـیـد 

به فراش دخترش رسید و دخترش بیدار شد، پس دختر با كنیز خود گفت كه چرا دھان َمشك را نبسته اى ؟ 

اين خون پدر تو است ، آب َمشك نیست ؛ پس طلبید فرزند خـود را و وصـیـّت كـرد و بـه جـھـنـّم : ولید گفت 

ون عـامـر بـن وائل گـذشت جبرئیل اشاره به سوى پاى او كرد پس چوبى به كف پايش فرو پـیـوسـت ؛ و چـ

رفت و از پـشـت پايش بیرون آمد و از آن بمرد و به روايتى ديگر خارى به كف پايش فرو رفت و بـه خارش آمد 

ـور شد و سر بر و آن قدر خاريد كه ھالك شد؛ و چون اسود بن مّطلب گذشت اشاره به ديده اش كـرد او ك

و به روايت ديگر اشاره به شكمش كرد آن قدر آب خورد كه شكمش پاره شد و اسود . ديوار زد تا ھالك شد

بن عبديغوث را حضرت نفرين كرده بود كـه خـدا ديـده اش را كـور گـردانـد و بـه مـرگ فرزند خود مبتال شود و 

كور شد و براى استجابت دعاى آن حضرت ماند تا روز  چون اين روز شد جبرئیل برگ سبزى بر روى او زد كه

بدر كه فرزندش كشته شد و خبر كشته شدن فرزند خود را شنید و ُمرد؛ و حارث بن طالطله را اشاره كرد 

جبرئیل به سر او، چرك از سرش آمد تا بمرد ؛ گويند كه مار او را گـزيـد و ُمرد؛ و نیز گويند كه سموم به او 

یاه و ھیاءتش متغیر شد چون بـه خـانـه آمد او را نشناختند و آن قدر زدند او را كه رسید و رنگش س

 (129).كشتندش و حارث بن قیس ماھى شورى خورد و آن قدر آب خورد كه مرد

راوندى و غیر او از ابن مسعود روايت كرده اند كه روزى حضرت پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم : سـوم 

در پـیـش كـعـبـه در سـجـده بـود و شـتـرى از ابـوجـھـل كـشـتـه بـودند آن ملعون فرستاد بچه دان شتر را 

آن حضرت افـكـنـدنـد و حـضـرت فـاطـمـه عـلیھاالّسالم آمد و آن را از پشت آن حضرت دور  آوردند و بر پشت

بر تو باد به كافران قريش و نام برد ابـوجـھل و ُعْتبه و ! كرد و چون حـضرت از نماز فارغ شد فرمود كه خداوندا

 (130).ر چاه بدر كشته افتاده بودندشیبه و ولید و ُامّیه و ابن ابى ُمَعْیط و جماعتى كه ھمه را ديدم كه د

لیه و آله و سّلم در بعضى از ايـضـا راونـدى روايـت كـرده اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله ع: چـھـارم 

تـالوت نـمـود، پس گفتند به اّم جمیل ـ خواھر ابوسفیان كه زن  (َتبَّْت َيد ا َابى َلھـَب )شبھا در نماز سوره 

ابولھب بود ـ كه ديـشـب محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم در نماز بر تو و شوھر تو لعنت مى كرد و شما 

ونه در خشم شد و به طلب آن حضرت بیرون آمد و مى گفت اگر او را ببینم سخنان آن ملع. را مذّمت مى كرد

بد به او خواھم شنوانید و مى گفت كیست كه محّمد را به من نشان دھد؟ چون از َدِر مـسـجـد داخـل شـد 

ن كـه اّم جـمیل مى يـا رسـول الّله ، خـود را پـنـھـان كـ: ابـوبـكـر بـه نـزد آن حـضـرت نـشـسـتـه بـود گـفـت 



حـضـرت فـرمـود كـه مرا نخواھد ديد ؛ چون به نزديك آمد . آيد مى ترسم كه حرفھاى بد به شما بـگـويـد

پس به . نه : حضرت را نديد و از ابـوبكر پرسید كه آيا محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم را ديدى ؟ گفت 

الم فرمود كه خدا حجاب زردى در میان حـضرت و او زد كه پس حضرت باقر علیه الّس. خـانـه خـود بـرگشت 

آن حضرت را نديد و آن ملعونه و ساير كّفار قريش آن حضرت را ُمذمَّم مى گفتند يعنى بسیار مذّمت كرده 

شده و حضرت مى فرمود كه خدا نام مرا از زبان ايشان مـحـو كـرده اسـت كـه نـام مـرا نـمـى بـرنـد و 

 (131). ـذمـّت مـى گـفـتـند و مذّمم نام من نیستمـذمـّم را م

ون كّفار قريش از جنگ بدر برگشتند ابولھب از ابـن شـھر آشوب و اكثر موّرخان روايت كرده اند كه چ: پـنـجـم 

ھمین كـه مـالقـات كـرديـم يكديگر را  : ابوسفیان پرسید كه سبب انھزام شما چه بود؟ ابوسفیان گفت

گريختیم و ايشان ما را كشتند و اسیر كردند ھر نحو كه خـواسـتـنـد و مردم سفید ديدم كه بر اسبان َاْبَلق 

 .مان و زمین و ھیچ كس در برابر آنھا نمى توانست ايستادسوار بودند در میان آس

ابولھب كه اين را شنید بـرخـاست و ابورافع . اينھا مالئكه اند: ابـورافـع بـا اّم الفـضـل ـ زوجـه عـّباس ـ گفت 

 را بر زمین زد ام الفضل عمود خیمه را گرفت و بر سر ابولھب زد كـه سـرش شـكـسـت و بـعـد از آن ھـفـت

مرضى بود كه عرب از سرايت آن حذر مى كردند،  (عدسه )مبتال كرد و  (عدسه )روز زنده ماند و خدا او را به 

پس به اين سبب سه روز در خـانـه مـانـد كـه پـسرھايش نیز به نزديك او نمى رفتند كه او را دفن كنند تا 

عالمه مجلسى فرموده كه اكنون بر سر راه  (132)آنكه او را كـشیدند و در بیرون مّكه انداختند تا پنھان شد

ى انـدازد و تـل عـظـیـمـى شـده ُعْمَره واقع است و ھركه از آن موضع مى گذرد سنگى چند بر آن موضع مـ

اسـت ؛ پـس تـاءمـّل كـن كـه مـخـالفـت خـدا و رسـول چـگـونـه صاحبان نسبھاى شريف را از شرف خود بى 

بھره گردانیده است و اطاعت خـدا و رسـول چـگـونـه مـردم بـى حـسب و نسب را به َدَرجات رفیع بلند 

 (133). حق گردانیده استساخته است و به اھل بیت عّزت و شرف مل

 معجزات نوع ششم

يمان آوردن بعض از در معجزات آن حضرت است در مستولى شدن بر شیاطین و جّنیان و ا: نوع ششم 

 :ايشان و ما در اينجا اكتفا مى كنیم به ذكر چند امر

عـلى بـن ابـراھـیـم روايـت كـرده اسـت كـه حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از مّكه بیرون : اّول 

كس اجابت آن  رفت با زيد بن حارثه به جانب بازار عـُكـاظ كـه مـردم را بـه اسـالم دعـوت نـمايد، پس ھیچ

مى گويند به نماز  (وادى مجّنه )حضرت نكرد، پس به سـوى مكه برگشت و چون به موضعى رسید كه آن را 

شـب ايستاد و در نماز شب تالوت قرآن مى نمود، پس گروھى از جن گذشتند و چون قرائت آن حـضـرت را 

ت فـارغ شـد بـه جـانـب قـوم خـود چون حضرت از تالو. ساكت شويد: شـنـیـدنـد بـعـضى با بعضى گفتند

به درستى كه ما شنیديم كتابى را كه نازل شده است بعد از موسى ! رفتند، انذاركنندگان گفتند اى قوم ما

از او گذشته است ، ھدايت مى كند به سوى حّق و به   در حالتى كه تصديق كننده است آنچه را كه پیش 

ـیـد داعى خدا را و ايمان آوريد تا بیامرزد گناھان شما را و پناه دھد اجـابـت كـن! سوى راه راست ؛ اى قوم 

شما را از عذاب الیم ؛ پس برگشتند به خدمت آن حضرت و ايمان آوردند و آن جناب ايشان را تعلیم كـرد 

ب كرد شـرايـع اسـالم ، و حـق تـعـالى سـوره جـن را نـازل گـردانـیـد و حـضـرت والى و حـاكـمى برايشان نص

و در ھمه وقت به خدمت آن حـضـرت مـى آمـدنـد و امـر كـرد حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم را 

مـسـائل ديـن را تـعـلیـم ايـشـان نـمـايـد و در میان ايشان مؤ من و كافر وناصبى و يھودى و نصرانى 

 (134).اند)جاّن(ومجوسى مى باشد و ايشان از فرزندان 

شـیـخ مـفـیـد و طـبـرسـى وسـايـر مـحـّدثـیـن روايـت كـرده انـد كـه چـون حـضـرت رسـول خـدا صـلى : دوم 



یـه و آله و سـّلم بـه جـنگ بنى المصطلق رفت به نزديك وادى ناھموارى فرود آمدند، چون آخر شب الّله عـل

شد جبرئیل نـازل شـد و خـبـر داد كـه طـايـفه اى از كافران جّن در اين وادى جاكرده اند ومى خواھند به 

ود كه برو به سوى اين وادى و چون امیرالمؤ منین علیه الّسالم را طلبید و فرم  اصـحاب تو ضرر برسانند، پس 

دشمنان خدا از جّنیان متعرض تو شوند دفع كن ايشان را به آن قـوتـى كـه خـدا تـرا عـطا كرده است و 

متحصن شو از ايشان به نامھاى بزرگوار خدا كه تـرا بـه عـلم آنـھـا مخصوص گردانیده است و صد نفر از 

رمـود كـه بـا آن حـضرت باشید و آنچه بفرمايد اطاعت نمائید؛ پس صحابه را با آن حضرت ھمراه كـرد و فـ

امیرالمؤ منین علیه الّسالم متوجه آن وادى شد و چون نزديك كنار وادى رسید فرمود به اصحاب خود كه در 

كـنـار وادى بـايـسـتید و تا شما را رخصت ندھم حركت نكنید و خود پیش رفت و پناه برد بـه خـدا از شـر 

منان خدا و بھترين نامھاى خدا را ياد كرد و اشاره نمود اصحاب خود را كـه نـزديـك بـیـائیـد، چـون نـزديـك دش

آمـدنـد ايـشـان را آنـجـا بـازداشـت و خـود داخـل وادى شـد، پـس بـاد تـنـدى وزيـد نـزديـك شـد كه لشكر بر 

ت فرياد زد كه منم علّى بن ابى طالب علیه الّسالم و رو درافتند و از ترس قـدمـھـاى ايـشان لرزيد، پس حضر

وصـى رسـول خـدا و پـسـر عـّم او، اگـر خـواھـیـد و تـوانـیـد در بـرابر من بايستید، پس صـورتـھـا پـیـدا شد 

مانند زنگیان و شعله ھاى آتش در دست داشتند و اطراف وادى را فرو گرفتند و حضرت پیش مى رفت و 

ى نمود و شمشیر خود را به جانب راست و چـپ حـركـت مـى داد چون به نزديك آنھا رسید تالوت قرآن م

 .مانند دود سیاھى شدند و باال رفتند و ناپیدا شدند

پس حضرت ، الّله اْكَبر گفت و از وادى باال آمد و به نزديك لشكر ايستاد، چون آثار آنھا بـرطـرف شـد صـحـابـه 

حضرت فرمود كه . ھالك شويم و بر تو ترسیديم  المؤ منین ؟ ما نزديك بود از ترس چه ديدى يا امیر: گـفتند

چون ظاھر شدند من صدا به نام خدا بلند كـردم تـا ضـعـیف شدند و رو به ايشان تاختم و پروا از ايشان 

ز مسلمانان نكردم و اگر بر ھیبت خود مـى مـانـدنـد ھـمه را ھالك مى كردم ، پس خدا كفايت شّر ايشان ا

نمود و باقیمانده ايـشـان بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم رفتند كه به آن حضرت 

ايـمان بیاورند و از او امان بگیرند و چون جناب امیرالمومنین علیه الّسالم با اصحاب خود بـه خـدمـت حـضـرت 

ت و خـبـر را نـقـل كرد حضرت شاد شد و دعاى خیر كرد براى رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـرگـشـ

او و فرمود كه پیش از تو آمدند آنھا كه خـدا ايـشـان را بـه تـو تـرسـانـیـده بـود و مـسـلمـان شـدنـد و مـن 

 (135). اسـالم ايـشـان را قبول كردم

در منزلى از منزلھاى راه شام فـرود آمـد و  (تمیم دارى )ابـن شـھر آشوب روايت كرده است كه : سـوم 

ن قـاعـده اھـل جـاھـلیـّت بـود امـشـب مـن در امـان اھـل ايـن واديـم و ايـ: چـون خـواسـت بـخـوابـد گـفـت 

كـه امـان از جـنـیـان اھل وادى مى طلبیدند ناگاه ندائى از آن صحرا شنید كه پناه به خدا ببر كه جّنیان 

كسى را امـان نـمـى دھـند از آنچه خدا خواھد و به تحقیق كه پیغمبر اّمیان مبعوث شده است و ما در 

شیاطین برطرف شد و جّنیان را به تیر شھاب از آسـمـان رانـدنـد بـرو بـه  در پى او نماز كرديم و مكر (حجون )

 (136). نـزد مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم رسول پروردگار عالمیان

دار فنا را وداع كـرد بـال بـر  t شیخ طبرسى و غیر اواز ُزْھرى روايت كرده اند كه چون حضرت ابوطالب: چھارم 

رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم شـديـد شـد و اھـل مـكـّه اتـفـاق بـر ايـذاء و اضرار آن حضرت 

آن حضرت متوّجه طايف شد كه شـايـد بـعـضـى از ايـشـان ايمان بیاورند؛ چون به طايف رسید نمودند، پس 

و  (عـبـیـديـا لیل ) .سه نفر ايشان را مالقات نـمـود كـه ايـشـان رؤ سـاى طـايـف بـودنـد و بـرادران بـودنـد

 .دپسران عمرو بن عمیر و اسالم را بر ايشان اظھار فرمو (حبیب )و  (مسعود)

: و ديگرى گفت  .من جامه ھاى كعبه را دزديده باشم اگر خدا ترا فرستاده باشد: يـكـى از ايـشـان گفت 



 خدا نمى توانست از تو بھتر كسى براى پیغمبرى بفرستد؟

والّله ، بعد از اين با تو سخن نمى گويم ؛ زيرا كه اگر پیغمبر خدائى شاءن تو از آن عظیم تر : سـومـى گفت 

و . با تو سخن توان گفت و اگر بر خدا دروغ مى گوئى سـزاوار نـیـسـت بـا تـو سـخـن گـفتن  است كه

استھزاء نمودند به آن حضرت و چون قوم ايشان ديدند كه سركرده ھاى ايشان با آن حضرت چنین سلوك 

ش را مجروح كردند در دو طرف راه صف كشیدند و سـنـگ بـر آن حـضـرت مـى انـداخـتند تا پاھاى مبارك

گردانیدند و خون از آن قدمھاى عرش پیما جارى شد، پس به جانب باغى از باغھاى ايشان آمد كه در سايه 

درختى قـرار گـیرد، ُعْتبه و شیبه را در آن باغ ديد و از ديدن ايشان محزون گرديد؛ زيرا كه شـَدت عـداوت 

 (عـداس )رت را ديدند غالمى داشـتـنـد كـه او را ايـشـان را با خدا و رسول مى دانست ، چون آن دو تن حض

مـى گـفـتـنـد و نـصـرانـى بـود از اھـل نـیـنـوا انـگـورى بـه او دادنـد و از براى آن حضرت فرستادند، چون غالم 

. از اھل نینوا: به خدمت آن حـضـرت رسـیـد حـضـرت از او پـرسـیـد كـه از اھـل كـدام زمـیـنـى ؟ گـفـت 

تو چه مى دانى كه يونس : عداس گفت . ت فرمود كه از اھل شھر بنده شايسته يونس بن َمّتى حضر

كیست ؟ حضرت فرمود كه من پیغمبر خدايم و خدا مرا از قّصه يونس خبر داده اسـت و قـصـّه يـونس را براى 

 .مبارك مى چكید عداس به سجده افتاد و پاھاى آن حضرت را مى بوسید و خون از آن پاھاى .او نقل كرد

چـون ُعْتبه و شیبه حال آن غالم را مشاھده كردند ساكت شدند و چون غالم به سوى ايشان برگشت 

چرا براى محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم سجده كردى ؟ و پاھاى او را بوسیدى ؟ و ھرگز نسبت : گفتند

ت و خـبر داد مرا از احوال يونس بن متى اين مرد شايسته اس: به ما كه آقاى توئیم چنین نكردى ؟ گفت 

تو فريب آن را مـخـور كـه مـرد فـريبنده اى است و دست از دين : پیغمبر خدا، ايشان خنديدند و گفتند

خود بر مدار؛ پس حضرت از ايـشـان نـاامـیـد گـرديـده بـاز بـه سـوى مـكـّه مراجعت نمود و چون  (ترسائى )

رسید در میان شب مشغول نماز شد، پس در آن موضع گروھى از جّن ) ضعى است كه اسم مو) (َنْخِله )به 

بر آن حضرت گذشتند و آن حضرت نماز بامداد مى كرد و در نماز قرآن ) كه موضعى است از يمن ) (نصیبین )

 تالوت مى نمود چون گوش دادند و قرآن شنیدند ايمان آوردند و به سوى قوم خود برگشتند و ايشان را به

 .اسالم دعوت نمودند

و بـه روايـت ديـگـر حـضرت ماءمور شد كه تبلیغ رسالت خود نمايد به سوى جّنیان و ايـشان را به سوى 

به سوى آن  (نصیبین )اسالم دعوت نمايد و قرآن برايشان بخواند، پس حق تعالى گروھى از جن را از اھل 

ـور شـده ام كـه امـشـب بـر جـنیان قرآن بخوانم حضرت فرستاد و حضرت با اصحاب خود گفت كه مـن مـاءم

چون به اعالى : كى از شماھا از پى من مى آيد؟ پس عبدالّله بن مسعود با آن حضرت رفت ؛ عبدالّله گفت 

شـد خـّطى براى من كشید و فرمود كه در میان اين خط بنشین  (حـجـون )مّكه رسیديم و حضرت داخـل دره 

بـه سـوى تـو بـیـايـم ، پـس آن حـضـرت رفـت و بـه نـمـاز مـشـغـول شـد و شروع كرد در  و بیرون مـَرو تـا مـن

تالوت قرآن ناگاه ديدم كه سیاھان بسیار ھجوم آوردند كه مـیـان مـن و آن حـضرت حايل شدند كه صداى آن 

شان ماندند و چون حضرت از پراكنده شدند مانند پـاره ھاى ابر و رفتند و گروھى از اي  جناب را نشنیدم ، پس 

مردان سیاه ديدم كه جامه ھاى ! بلى : آيا چیزى ديدى ؟ گفتم : نماز صبح فارغ شد بـیـرون آمـد و فـرمـود

و به روايت ابن عباس ھفت نفر بـودنـد و . فرمود كه اينھا جّن نصیبین بودند. سفید بـر خـود بـسته بودند

 .قوم ايشان و بعضى گفته اند نه نفر بودندحـضرت ايشان را رسول گردانید به سوى 

 معجزات نوع ھفتم

: فـقـیـر گـويـد. در معجزات حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم است در اخبار از َمْغیبات : نوع ھفتم 

از كه ما را كافى است در اين مقام آنچه بعد از اين ذكر خواھیم كرد از اخبار امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم 



غیب ؛ زيرا كه آنچه امیرالمؤ منین علیه الّسالم از غیب خبر دھد از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم اخذ 

 : كرده و از مشكات نبّوت اقتباس كرده

َجمیع َاحاديثنا ِاّال ماَنَدر تنتھى إ لى اءئمتنا االثنى عـشـرَوھـُْم ) : قـاَل شـیـخـنـَا اْلبـھـائى رحـمه الّله

ـْتـُھوَن ِاَلى النَّبى صلى الّله علیه و آله و سّلم الّن ُعلومُھْم ُمقتبَسة ِمْن تلَك المشكاةيـَ  (. ن

 : لكن ما به جھت تبرك و تیّمن به ذكر چند خبر اكتفا مى كنیم

و  حـِمـْیـَرى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت كـرده كـه حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله: اّول 

يـا : او گـفـت . نـمـود (فـدا)سّلم در روز بدر اشرفى ھائى كه عباس ھمراه داشت از او گـرفـت و از او طـلب 

عباس گفت ! پـس چـه پـنـھـان كـردى نـزد امـّ الفـضـل زوجـه خود: فـرمـود. رسـول الّله مـن غـیـر ايـن نـدارم 

و؛ زيرا كـه ھـیـچ كـس حاضر نبود به غیر از خدا در وقتى من گواھى مى دھم به وحدانّیت خدا و پیغمبرى ت: 

بـگـو بـه آنـھـا كـه در دسـت شما ھستند از اسیران )كه آن را به او سپردم ، پس حّق تعالى فـرسـتـاد كـه 

اسـت كه اگر خدا بداند در دل شـمـا نـیـكـى ، بـه شـمـا خـواھـد داد بـھـتـر از آنـچـه از شـمـا گـرفـتـه شـده 

چـنان صاحب مال شد كه بیست غالم او تجارت مى كردند كه كمتر آنچه نزد ھر يك   و آخـر عـبـّاس  (137)(

 (138).یست ھزار درھم بودبود ب

حـضـرت رسـول  ابـن بـابـويـه و راونـدى روايت كرده اند از ابن عباس كه ابوسفیان روزى به خدمت: دوم 

مـى خـواھـم از تـو سـؤ الى بـكـنـم ؟  !يـا رسـول الّله : صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم آمـد و گـفـت 

آمده اى كه : فرمود! بگو: حـضـرت فرمود كه اگر مى خواھى من بگويم كه چه مى خواھى بپرسى ؟ گفت 

حضرت فرمود كه من . بـلى ، يـارسـول الّله  :گـفـت . از عمر من بپرسى كه چـنـد سـال خـواھـد شـد

. گواھى مى دھم كه تو راست مى گوئى : ابوسفیان گفت . شصت و سه سـال زنـدگـانـى خـواھـم كرد

به خدا  : ابـن عـباس گفت! حـضـرت فـرمـود كـه بـه زبـان گـواھـى مـى دھـى و در دل ايـمـان نـدارى 

ود، ابـوسـفـیـان منافق بود يكى از شواھد نفاقش آن بود كه چون در سوگند كه چنان بود كه آن حضرت فرم

آخر عمر نابینا شده بود روزى در مـجـلسـى نـشسته بوديم و حضرت على بن ابى طالب علیه الّسالم در آن 

ى در اين كس: مجلس بـود پـس مـؤ ذن اذان گـفت چون َاْشَھُد َانَّ ُمَحّمَدا َرُسوُل الّلِه گفت ، ابوسفیان گفت 

 مجلس ھست كه از او بايد مالحظه كرد؟

 . نه: شخصى از حاضران گفت 

 . ابوسفیان گفت ببینید اين مرد ھاشمى نام خود را در كجا قرار داده است

خدا ديده ترا گريان گرداند اى ابوسفیان ، خدا چنین كرده : پس حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم گفت 

 : كه حق تعالى فرموده است است او نكرده است ؛ زيرا

خدا بگرياند ديده كسى را كه : ت ابوسفیان گـف. ؛ و بلند كرديم از براى تو نام ترا(139)(َو َرفـَعـْناَلَك ِذْكَرَك)

 (140).گفت در اينجا كسى نیست كه از او مالحظه بايد كرد و مرا بازى داد

راوندى از ابوسعید ُخْدرى روايت كرده است كه در بعضى از جنگھا بیرون رفتیم و نـُه نـفـر و ده نـفـر  :سـّوم 

بـا يـكـديـگـر رفـیـق مـى شـديـم و عمل را میان خود قسمت مى كرديم و يكى از رفیقان ما كار سه نفر را 

او مردى است از : رت عـرض كـرديـم فـرمـودمى كرد و از او بسیار راضـى بـوديـم ، چـون احـوالش را بـه حـضـ

اھل جھنم ، چون به دشمن رسیديم و شروع به جنگ كرديم آن مرد تیرى بیرون آورد و خود را كـشـت ، 

چـون بـه حـضـرت عـرض كـردنـد فـرمـود كـه گـواھـى مـى دھـم كه منم بنده و رسول خدا صلى الّله علیه و 

 (141).شود آله و سّلم و خبر من دروغ نمى

سّلم راونـدى روايـت كـرده اسـت كـه مـردى بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و : چـھـارم 



حضرت فـرمـود كـه بـرو بـه بـازار، چـون روز ديـگـر شـد گـفـت . دو روز است كه طعام نخورده ام : آمد و گفت 

. يـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم ديروز رفتم به بازار و چیزى نیافتم و بى شـام خـوابـیـدم : 

ديد كه قافله آمده است و مـتـاعى آورده اند، پس ، از آن متاع خريد فـرمـود كه برو به بازار، چون به بازار آمد 

و به يك اشرفى نفع از او خريدند و اشرفى را گـرفـت و بـه خـانـه بـرگشت روز ديگر به خدمت آن حضرت آمد 

: گفت ! حضرت فرمود كه از فالن قافله متاعى خريدى و يك دينار ربح يافتى . در بازار چیزى نیافتم : و گفت 

گواھى مى دھم كه تو صادقى و از براى اين انـكـار كـردم كـه : پس چرا دروغ گفتى ؟ گفت : فرمود. بلى 

بـدانم آنچه مردم مى كنند تو مى دانى يا نه و يقین من به پیغمبرى تو زيـاده گـردد؛ پـس حـضـرت فـرمـود 

دا او را غنى مى گرداند و ھركه بر خود َدِر سؤ الى كـه ھـر كـه از مـردم بـى نـیـازى كـنـد و سـؤ ال نـكـند خ

بعد از آن ديگر آن مرد   بگشايد خدا بر او ھفتاد َدِر فـقر را مى گشايد كه ھیچ چیز آنھا را سّد نمى كند؛ پس 

 (142).از كسى سؤ ال نكرد و حالش نیكو شد

- ٧ - 

 
 

روايـت شـده كـه چـون جـعـفـر بـن ابـى طـالب از حـبـشـه آمـد حـضـرت رسول صلى الّله علیه و : پـنـجـم 

نام قريه اى است از قراى  ( با ھمزه) (ه مؤ ت)فرستاد ـ و  (ُمْؤَته )آله و سّلم او را در سال ھشتم به جنگ 

بلقا كه در اراضى شام افتاده است و از آنجا تـا بـیـت المـقـّدس دو مـنزل مسافت دارد ـ پس حضرت او را با 

زيد بن حارثه و عبدالّله بن َرواحـه بـه تـرتـیـب امـیـر لشكر كرد، پس چون به موته رسیدند، قیصر لشكرى 

ا آماده كرد پس ھر دو لشكر زمین جنگ تنگ گرفتند و صف راست كردند؛ جعفر بن ابى عظیم براى جنگ آنھ

از ! طالب چون شیر شمیده شمشیر كشیده از پیشروى صف بیرون شد و مردم را ندا در داد كـه اى مـردم 

خواست تا اسـبـھـا فـرو شـويد و پیاده رزم دھید و اين سخن از براى آن گفت كه لشكر كّفار فراوان بودند 

مسلمانان در پذيرفتن اين فرمان . مسلمانان پیاده شوند و بدانند كه فرار نتوان كرد نـاچـار نیكو كارزار كنند

گرانى كردند اّما جعفر خود از اسـب بـه زيـر آمـد و اسـب را پـى زد، پـس َعَلم را بگرفت و از ھر جانب حمله 

له ور گـشـتـنـد و در پـیـرامـون جعفر پّره زدند و شمشیر و نیزه در انداخت جنگ انـبـوه شـد و كـافـران حـمـ

بـرآوردنـد و نـخـسـتین ، دست راست آن حضرت را قطع كردند َعَلم را به دست چپ گرفت و ھـمچنان رزم 

مى داد تا پنجاه زخم از پیش روى بدو رسید و به روايتى نود و دو زخم نیزه و تـیـر داشـت ، پـس دسـت 

را قـطـع كـردنـد ايـن ھنگام َعَلم را با ھر دو بازوى خويش افـراشـتـه مـى داشـت كـافـرى چـون ايـن چـپـش 

 .بديد خشمگین بر وى عبور داد و شمشیر بر كمر گاھش بزد و آن حضرت را شھید كرد و َعَلم سرنگون شد

د شـد حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه از جـابـر روايـت شـده كـه ھـمـان روزى كـه جـعـفـر در مـُوتـَه شـھـیـ

و آله و سّلم در مدينه بعد از نماز صبح بر منبر برآمد و فرمود كـه الحـال بـرادران شـمـا از مـسـلمـانـان بـا 

مـشـركـان مـشـغـول كـارزار شـدنـد و حـمـله ھـر يـك را و جـنـگ ھـر يـك را نـقـل مـى كـرد تا گفت كه زيد 

َعَلم را جعفر بـرداشـت و پـیـش رفـت و متوّجه جنگ شد، پس : شد و َعَلم افتاد، پس فرمود بن حارثه شھید

فرمود كه يك دستش را انداختند و َعَلم را به دسـت ديـگـر گـرفـت ، پـس فـرمـود كـه دسـت ديـگرش را 

فرمود كه   افتاد، پس  انداختند و َعَلم را به سینه خود چـسـبـانید، پس فرمود كه جعفر شھید شد و َعَلم

َعَلم را عبدالّله بن َرواحـه بـرداشت و از مسلمانان فالن و فالن كشته شدند و از كافران فالن و فالن كشته 



شـدنـد، پـس گـفـت كـه عـبـدالّله شـھـیـد شـد و عـََلم را خالد بن ولید گرفت و گريخت و مسلمانان 

 .گريختند

ه خانه جعفر رفت و عبدالّله بن جعفر را طلبید و در دامن خود نـشانید و دست پـس از مـنـبـر به زير آمد و ب

! چنان دست بر سرش مى كشى كه گويا يتیم است : برسرش مالید والده او َاْسماء ِبَنت ُعَمْیس گفت 

كه فرمود . حضرت فرمود كه امروز جعفر شھید شد و چون اين را گفت ، آب از ديـده ھـاى مـبـاركش روان شد

پیش از شھید شدن ، دستھايش بريده شد و خدا به عوض آن دستھا، او را دو بال داد از ُزمّرد سبز كه اكنون 

 (143).با مالئكه در بھشت پرواز مى كند به ھرجا كه خواھد

و از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم فاطمه 

 علیھاالّسالم را گفت برو و گريه كن بر پـسر عّمت و واَثكاله مگو ديگر ھرچه در حّق او بگوئى راست گفته اى

و بـه روايـت ديـگـر فـرمـود بر مثل جعفر بايد گريه كنند گريه كنندگان و به روايت ديـگـر حـضـرت  (144).

لیـھـاالّسالم را امر فرمود كه طعامى براى َاْسماء ِبْنت ُعَمیْس بسازد و به خانه او بَرَود و او را فـاطـمـه عـ

 (145).تسلى دھد تا سه روز

كه ما در اينجا اگرچه فى الجمله از رشته كالم خارج شديم لكن شايسته و مناسب بود آنچه ذكر : فقیر گويد

 .شد

بـالجـمـله ؛ خـبـر داد رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از نامه اى كه حاطب ابِن َابى بـَْلَتَعة به اھل 

ر داد ابوذر را به بالھا و اذيتھائى كه بـه او وارد خـواھـد شـد و آنـكـه تـنھا و خب. مّكه نوشته بود در فتح مّكه 

و . زندگانى خواھد كرد و تنھا خواھد مرد و گروھى از اھل عراق موّفق به غسل و كفن و دفن او خواھند شد

به جنگ خبر داد كه يكى از زنان من بر شترى سـوار خـواھـد شـد كه پشم روى آن شتر بسیار باشد و 

 .برسد سگان بر سر راه او فرياد كنند (َحْواَءب )وصّى من خواھد رفت چون به منزل 

و خـبـر داد . خواھند كشت و آخر زاد او از دنیا شربتى از َلَبن بـاشـد (فـئه بـاغـیه )و خـبـر داد كـه عـمـّار را 

ه به او ملحق خواھد شد و در مجالس كـه حـضـرت زھـرا عـلیـھـاالسـّالم اّول كـسـى است از اھل بیتش ك

بسیار، امیرالمؤ منین علیه السـّالم را خـبـر داد كـه ريشش از خون سرش خضاب خواھد شد و امیرالمؤ 

 .منین علیه الّسالم پیوسته منتظر آن خضاب بود

كـان و ھـم در مـجـالس بـسـیار، خبر داد از شھادت امام حسین علیه الّسالم و اصحاب آن حضرت و مـ

شـھـادت ايـشـان و كـشندگان ايشان و خاك كربال را به اّم سلمه داد و خبر داد كه در ھنگام شھادت 

و خبر داد از شھادت امام رضا علیه السـّالم و مـدفـون . حسین علیه الّسالم اين خاك خون خواھد شد

عـرب بیعت امیرالمؤ منین علیه شـدن آن حـضـرت در خـراسـان و فـرمـود بـه زبـیـر، اّول كـسـى كـه از 

الّسالم را بشكند تو خواھى بود و فرمود بـه عـبـّاس عـمـوى خـود كه واى بر فرزندان من از فرزندان تو و خبر 

و خبر داد . صـحـیفه قاطعه را كه قريش نوشته بودند لیسیده به غیر نام خدا كه در آن است  (ارضه )داد كه 

مـردن رفـاعـة بن زيد منافق و ھزار ماه سلطنت بنى امّیه و كشتن معاويه ُحْجر بن  از بـنـاء شـھـر بـغـداد و

و از واقعه حّره و كور شدن ابن عباس و زيد بن ارقم و مردن نجاشى پادشاه . عدى و اصحاب او را به ظلم 

 .حبشه و كشته شدن اسود َعْنسى در يمن در ھمان شبى كه كشته شد

حّمد بن الحنفیه براى امیرالمؤ منین علیه الّسالم و نام و ُكْنیت خود را بـه او و خـبـر داد از والدت مـ

 . و خـبر داد از دفن شدن ابو اّيوب انصارى نزد قلعه قسطنطنیه الى غیر ذلك. بـخـشـیـد

 : بعد از تعداد جمله از معجزات آن حضرت فرموده (حیاة القلوب )عالمه مجلسى در 

از معجزات آن حضرت مذكور شد از ھزار يكى و از بسیار، اندكى اسـت و جـمـیـع اقـوال  آنـچه: مـُؤ لف گـويـد)



و اطـوار و اخـالق آن حـضرت معجزه بود، خصوصا اين نوع معجزه كه اخـبـار بـه امـور مـغـیـبـه اسـت كـه 

افقان مى گفته اند كه سخن پـیـوسـتـه كـالم مـعـجـز نـظـام سـیـد َانـام بـر ايـن نوع مـشـتـمـل بـوده و من

. آن حضرت را مگوئید كه در و ديوار و سنگ ريـزه ھـا ھـمـه ، آن حـضـرت را خـبـر مـى دھـند از گفته ھاى ما

و اگر عاقلى تفّكر نمايد و عـقـل خـود را حـَكـَم سـازد ھـر حـديـثـى از احـاديـث آن حـضـرت و اھـل بـیت آن 

يفه ايشان و ھر حكمى از احكام شريعت مقّدسه آن حضرت معجزه اى است حضرت و ھر كلمه از كلمات ظر

 . شافى و خرق عادتى است

آيا عاقلى تجويز مى كند كه يك شخص از اشخاص انسانى بدون وحى و الھام جناب مقدس سـبـحـانـى 

لق منتظم گردد و شـريـعـتـى تـوانـد احـداث نـمـود كـه اگـر بـه آن عمل نمايند امور معاش و معاد جمیع خ

رخنه ھاى ِفَتن و نزاع و فساد به آن مـسـدود گـردد و ھـر فـتـنـه و فـسادى كه ناشى شود از مخالفت 

قوانین حّقه او باشد و در خـصـوص ھـر واقعه از بیوع و تجارات و ُمضاربات و معامالت و منازعات و مواريث و 

و آقـا و بـنـده و خـويـشـان و اھل خانه و اھل بلد و امراء و كیفیت مـعـاشـرت پـدر و فـرزنـد و زن و شـوھـر 

رعايا و ساير امور قانونى مقّرر فرموده باشد كه از آن بھتر تـخـیـّل نـتوان كرد و در آداب حسنه و اخالق كريمه 

رّبانى در ھر حديثى و خطبه اى اضعاف آنچه حكما در چندين ھزار سال فكر كرده اند بیان نمايد و در معارف 

معانى در مـدت قـلیـل رسـالت آن قدر بیان فرموده كه با وجود تضییع و افساد طالبان ُحطام دنیا   و غوامض 

آنـچـه بـه مـردم رسـیـده تـا روز قـیامت فحول ُعلما در آنھا تفكر نمايند به صد ھزار يك اسرار آنھا نمى توانند 

 . انتھى (146)رسید

 در وقـايع اّيام و سنین عمر شريف حضرت رسالت پناه صلى الّله علیه و آله و سّلم: فـصـل شـشـم 

بـعـد از ُھبوط آدم علیه الّسالم  6163صـد و شـصـت و سـه سـال مـوّرخـیـن گـفـتـه انـد كـه شـش ھـزار و 

وفات حضرت آمنه ـ  6169والدت با سعادت حضرت خاتم النبیین صلى الّله عـلیـه و آله و سّلم واقع شد و در 

ھـمـانـا چون حضرت محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم شش ساله شد آمنه . رضى الّله عنھا ـ واقع شـد

از بنى عدى بن الّنجارند و در مدينه سـكـونـت دارنـد  (147)خاالن من : نزديك عـبـدالمـطـلب آمـد و گـفت به 

ازت رود بدان اراضى شوم و ايشان را پرسشى كنم و محّمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم را نـیـز بـا اگر اج

عـبـدالمـطـّلب آمـنه را رخصت داد و او پیغمبر صلى . خـود خـواھـم بـرد تـا خـويـشـان مـن او را ديـدار كـنند

و . آن حضرت بود روانه مدينه گشت ) دايه (ن كه حاضنه الّله علیه و آله و سّلم را برداشته به اتفاق ُاّم َاْيَم

در دارالّنابغه كه مـدفـن عـبـدالّله پدر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در آنجا است يك ماه سكون اختیار 

كـه  (بـواَا)فـرمـود و خـويـشـان خـود را ديـدار كـرد و از آنـجـا بـه سـوى مّكه كوچ داد ھنگام مراجعت در مـنـزل 

جسد . مـیـانـه مـكـّه و مـديـنـه اسـت مـزاج آن مـخّدره از صّحت بگشت و ھم در آن مـنزل درگذشت 

مباركش را در آنجا به خاك سپردند و اينكه در اين اعصار قبر آمنه را در مـكـه نـشـان دھـنـد گـويـنـد بـراى آن 

ـْوا)اسـت كـه از  ـْمـَن بـه مـكـّه نـقـل كـردنـد  (َاب و چـون آمـنـه ـ رضـى الّله عـنـھـا ـ وداع جـھـان گـفـت ُاّم َاي

رسـول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم را برداشته به مّكه آورد عبدالمّطلب آن حضرت را در بـرگـرفـته رّقت 

دست به خوردنى و ھرگز بى او خوان طعام ننھادى و . خود به كفالت آن حضرت بپرداخت   نمود و از آن پس 

گويند از بھر عبدالمّطلب فراشى بـود كـه ھـر روز در ظـل كـعبه مى گستردند و ھیچ كس از قبیله . نبردى 

وى بر آن ِوساَده پاى نمى نـھـاد و ھـمـیـن كـه عـبدالمّطلب بیرون مى شد بر آن فراش مى نشست و 

رت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم و چون قبیله بیرون از آن ِوساَده جاى بر زمین مى كردند اّما حض

 : درمى آمد بر آن فراش مى رفت و عبدالمّطلب او را در آغوش مى كشید و مى بوسید و مى گفت

 (ماَرَاْيُت ُقْبَلًة َاْطَیَب ِمْنُه َوال َجَسدا َاْلَیَن ِمْنُه)



و سّلم گذشته بود عبدالمّطلب وفات  كـه ھـشـت سال از سّن مبارك پیغمبر صلى الّله علیه و آله 6171و در 

 (148).فرمود

او را در باب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و نـقـل است كه چون اجل آن بزرگوار نزديك شد ابوطالب را طلبید و 

او را حفظ كن و او را به لسان و مال و دست نصرت كن زود باشد كه او : سّلم سفارش بسیار كرد و فرمود

مرگ بر من آسان گشت ، : سّید قوم شود، پس دست ابوطالب را گرفت و از وى عـھـد بـسـتاد آنگاه فرمود

و آله و سـّلم را بـر سـیـنـه خـود گـذاشت و بگريست و دختران خود را فرمود كه محّمد صلى الّله علیه   پس 

بر من بگرئید و مـرثـیه گويید كه قبل از مرگ بشنوم ، پس شش تن دختران او ھر يك قصیده اى در مرثیه 

ـسـت سـاله عبدالمّطلب اين جمله شنید و از جھان بگذشت و اين ھنگام صد و بـی. پـدر بـگـفتند و بخواندند

بـود و روايـات در مـدح عـبـدالمـطـّلب بـسـیـار اسـت و وارد شـده كـه او اّول كـسـى بـود كـه قـائل شـد بـه 

 (149). بـدا و مـبعوث خواھد شد در قیامت با ُحسن پادشاھان و سیماى پیغمبران

 پنج سّنت عبدالمّطلب 

و نـیـز روايـت شـده كـه عبدالمّطلب در جاھلیت پنج سّنت مقرر فرمود حق تعالى آنھا را در اسالم جارى 

 :گردانید

 :ق تعالى در قرآن فرستاداّول آنكه زنان پدران را بر فرزندان حرام كرد و ح

 ؛(150)(.َوال َتْنِكُحوا ماَنَكَح آبآُؤُكْم ِمَن النِّسآِء)

 :مس آن را در راه خدا داد و خدا فرستاددوم آنكه گنجى يافت و ُخ

 ؛(151)(.َواْعَلموا َانَّما َغِنْمُتِم ِمْن َشًى َفاَءنَّ لّلِه ُخُمَسُه)

 :سّوم آنكه چون چاه زمزم را حفر نمود آن را سقايه حاّج نمود و خدا فرستاد

 ؛(152)(َاَجَعْلُتْم ِسقاَيَة الحآجِّ)

چـھـارم آنـكـه در ديـه كـشتن آدمى صد شتر مقّرر كرد و خدا اين حكم را فرستاد، پنجم آنكه طواف نزد 

 .قريش عددى نداشت پس عبدالمّطلب ھفت شوط مقّرر كرد و خدا چنین مقّرر فرمود

مى كـشتند نمى عـبـدالمطلب به َاْزال م قمار نمى كرد و بت را عبادت نمى كرد و حیوانى كه به نام بت 

لسـّالم و بیايد در بـاب احـوال امـام رضـا عـلیـه ا .(153)خورد و مى گفت من بر دين پدرم ابراھیم باقیم 

كه دوازده سال و دو  6175و در سنه . اشـعـارى از عبدالمّطلب كه حضرت امام رضا علیه السـّالم فـرموده 

ماه و دو روز از سن شريف حضرت رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم گذشته بود، ابوطالب از بھر 

چـون ابـوطـالب اراده سـفـر شـام كـرد رسول  تجارت ، سفر شـام را تـصـمـیـم عـزم داد و روايـت شـده كـه

مرا به كه مـى سـپـارى نـه پـدرى ! اى عّم: خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به مھار ناقه او چسبید و گفت 

دارم و نـه مـادرى ؛ پس ابوطالب گريست و آن حضرت را با خود بـرد و ھـرگـاه در راه ھـوا گـرم مـى شـد 

شد و بر باالى سر آن حضرت سـايـه مـى افـكـنـد تـا آنـكـه در اثـنـاى راه بـه صـومـعـه  ابـرى پـیدا مى

چون ديد كه ابر با ايشان حركت مى كند از صومعه خـود . مى گفتند(154)(بحیرا)راھـبـى رسـیـدنـد كـه او را 

به زير آمد و طعامى براى ايشان مھیا كرده ايشان را به سوى طعام خود دعوت نمود، پـس ابـوطـالب و 

ّلم را نـزد متاع خود سـايـر رفـقـا رفـتـنـد بـه صـومـعـه راھـب و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـ

آيـا كـسـى ھـسـت از : ديد كه ابـر بـر بـاالى قـافـله گـاه ايـسـتـاده اسـت پـرسـیـد (بحیرا)گذاشتند؛ چون 

. نه ، مگر يك طفلى كه او را نزد متاع خود گـذاشـتـه ايم : اھـل قـافـله كـه بـه ايـنـجـا نـیـامده است ؟ گفتند

ه كسى كه از طعام من تخّلف نمايد او را نیز بـطلبید؛ چون به نزد آن حضرت سزاوار نیست ك: بحیرا گفت 

فرستادند و آن حضرت به صومعه روان شد ابر نیز ھـمـراه آن حـضـرت حـركـت كـرد، پـس بـحـیـرا گـفـت كـه 



ـوطالب اين پسر تو است ؟ اب: بحیرا با ابوطالب گفت . پسر ابوطالب است : ايـن طـفـل كـیـسـت ؟ گفتند

ھنوز به دنـیـا نـیـامـده بـود كـه پـدرش : چه شد؟ فرمود  پرسید كه پدرش . اين پسر برادر من است : فرمود

بـحـیـرا گـفـت كـه ايـن طـفـل را به بالد خود برگردان كه اگر يھود او را بشناسند چنانكه من . وفـات نـمـود

زرگ است و او پیغمبر اين اّمت است كه به شمشیر خروج شناختم ھرآينه او را بـكشند و بدان كه شاءن او ب

 (155).خواھد فرمود

كه آيا ابوطالب با آن حضرت به شام رفت يا به سبب كالم بحیرا از  كه در اينجا اختالف است: فـقـیـر گـويـد

ھمانجا با حضرت مراجعت كرد يا حضرت را برگردانید و خود به شام رفت از براى ھر يك قائلى است والّله 

 . العالم

كـه بـیست و پنج سال از سّن شريف حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم  6188و در سـنـه 

ـذشـتـه بـود خـديـجـه ـ رضى الّله عنھا ـ را تزويج فرمود و آن مخّدره دختر خـويـلد بـن اسـد بـن عـبـدالعـّزى گ

 (جاريه )بـن قـصـّى بـن كـالب بـوده و نـخست زوجه عتیق بن عائذ المـخزومى بود و فرزندى از او آورد كه 

سدى گشت و از او ھند بن ابى ھالة را آورد و چون نام داشت و از پس عتیق زوجه ابوھالة ابـن مـنذر اال 

ابوھالة وفات كرد خديجه از مـال خـويـش و شـوھـران ثـروتى عظیم به دست آورد و آن را سرمايه ساخته به 

شرط مـضـاربـه تـجـارت كـرد تـا از صـنـاديـد تـوانـگـران شـد چـنـدانـكـه نـقـل شـده كـه كـارداران او ھـشـتـاد 

شتر از بھر بازرگانى مى داشتند و روز تا روز مـال او افـزون مـى شد و نام او بلند مى گشت و بر بام  ھزار

و قـصـّه تـزويـج . خانه او قّبه اى از حرير سبز با طـنـابـھـاى ابـريـشـم راسـت كـرده بـودنـد بـا تـمـثـالى چـنـد

است و ذكرش خارج از اين مختصر است ولیكن ما در  او بـا رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مفّصل

 : اينجا به يك روايت اكتفا مى كنیم

شـیـخ كـلیـنـى و غـیـر او روايـت كـرده انـد كـه چـون حـضـرت رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم 

ب بـا آل خـود و جمعى از خواست كه خديجه بنت خويلد ـ رضى الّله عنھا ـ را بـه عـقـد خـود درآورد ابـوطـال

قريش رفتند به نزد ورقة بن نوفل عموى خديجه پس ابتدا كرد ابوطالب به سخن و خطبه اى ادا كرد كه 

 : مضمونش اين است

حـمـد و سپاس خداوندى را سزاست كه پروردگار خانه كعبه است و گردانیده است ما را از زرع ابراھیم علیه 

علیه الّسالم و جاى داده است ما را در حرم امن و امـان و گـردانـیـده است ما را الّسالم و از ذرّيه اسماعیل 

گردانیده است ما را بـه خـانـه خـود كـه مـردم از اطـراف جـھان قصد   بر ساير مردم حكم كنندگان و مخصوص

ما در اين شھرى كه آن مى نمايند و حرمى كه میوه ھرجا را به سـوى او مـى آوردنـد و بـركت داده است بر 

در آن ساكنیم ؛ پس بدانید كـه پـسـر بـرادرم مـحّمد بن عبدالّله صلى الّله علیه و آله و سّلم را به ھیچ يك 

از قريش نـمـى سـنـجـنـد مـگـر آنكه او زيادتى مى كند و ھیچ مردى را با او قیاس نكنند مگر آنكه او 

عـديـل و نـظـیـر نـیـسـت و اگـر در مـال او كـمـى ھـسـت پس مال عـظـیـمـتـر اسـت و او را در مـیـان خـلق 

اعطائى است از حق تعالى كه جارى كرده بر بندگان به قدر حـاجـت ايـشـان و مـانـنـد سـايـه اى اسـت كـه 

او را به خديجه رغبت است و خديجه را نیز با او رغبت است ، آمده ايم كه او را از تو . به زودى بگردد

واستگارى كنیم به رضا و خواھش او و ھـر مـَھـْر كـه خـواھـیـد از مـال خـود مـى دھـیـم آنـچـه در حال خ

خواھید و آنچه مؤ ّجل گردانید و به پروردگار خانه كعبه سوگند مى خورم كه او را شـاءنـى رفـیـع و مـنـزلتـى 

 .ل است پس ابوطالب ساكت شدمـنـیـع و بـھـره اى شـامـل و ديـنـى شـايـع و راءيـى كام

و ورقة عم خديجه كه از جمله قّسیسان و علماى عظیم الشاءن بود به سخن درآمد و چون از جواب ابوطالب 

 .قاصر بود تواترى در نفس و اضطرابى در سخن او ظاھر شد و نتوانست كه نیك جواب بگويد



ت پرده حیا اندكى گشود و به زبان فصیح چـون خـديـجه آن حال را مشاھده نمود از غايت شوق به آن حضر

 :فرمود

ھـر چـنـد تـو از من َاْولى ھستى به سخن گفتن در اين مقام اّما اختیار مرا بیش از من نـدارى ! اى عـّم مـن 

بفرما عّم خود را كه ناقه . تـزويـج كـردم بـه تـو اى مـحـمـّد نـفـس خـود را و مـَھـْر مـن در مـال من است . 

براى ولیمه زفاف بكشد و ھر وقت خواھى به نزد زن خود درآى ؛ پس ابوطالب فرمود كه اى گروه گواه اى 

 .باشید كه خديجه خود را به محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم تزويج كرد و َمْھر را خود ضامن شد

طالب در غـضب شده ابو! پـس يكى از قريش گفت چه عجب است كه َمْھر را زنان براى مردان ضامن شوند

برخاست و چون آن جناب به خشم مى آمد جمیع قريش از او مى ترسیدند و از سـطـوت او حـذر مـى 

نـمـودنـد؛ پـس گـفـت كـه اگـر شـوھـران ديـگـر مـثل فرزند برادر من باشند زنان به گرانترين قیمتھا و 

 .باشند مھر گران از ايشان خواھند طلبیدبلندترين مھرھا ايشان را طلب خواھند كرد و اگر مانند شما 

و چون . پـس ابـوطـالب شـتـر نـحر كرد و زفاف آن ُدّر صدف انبیاء و صدف گوھر خیر الّنساء مـنعقد گرديد

خديجه ـرضى الّله عنھا ـ به حباله حضرت محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم درآمد، عبدالّله بن غنم كه 

 :عار را در تھنیت انشاد كرديكى از قريش است اين اش

 : شعر

َھنیئا مرئیا يا َخديَجُة َقْد َجَرْت
 َلِك الطَّْیُر فیما كاَن ِمنِك بَاْسَعٍد

َتَزوَّْجِت ِمْن َخْیِر اْلَبِريَِّة ُكِلھا
 َو َمْن َذا الَّذى ِفي الّناسع ِمْثَل ُمحّمٍد

ِبِه َبشََّر اْلِبّراِن عیَسى ْبُن َمْرَيٍم
 ُموَسى ْبُن ِعْمراَن َفیاُقْرَب َمْوِعٍدَو

َاَقرَّْت ِبِه اْلُكّتاُب ِقْدما ِبَانَُّه
 (156)َرُسوٌل ِمَن اْلَبْطحآِء ھاٍد َو ُمْھَتٍد

كـه سـى سـال از والدت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم گـذشـته بود  6193و در سـال 

 . والدت با سعادت امیرالمؤ منین علیه الّسالم واقع شد چنانكه بیايد در باب سّوم ان شاء الّله تعالى

آن حضرت گذشته باشد قريش كعبه را خراب كـردنـد و از سـر بـنـا  كـه سـى و پـنج سال از عمر 6198و در 

 كـردنـد و بـر طـول و عـرض خـانـه افـزودنـد و ديـوارھـا را بلند برآوردند به نحوى كه در جاى خود نگارش يافته

. 

ّله بـه سـن روز بـیـسـت و ھـفـتـم شھر رجب كه با روز نوروز مطابق بود حضرت محّمد بن عـبـدال 6203و در 

چھل سالگى مبعوث به رسالت شد و به روايت امام حسن عسكرى علیه السـّالم چـون چـھـل سـال از 

سـّن آن حـضـرت گـذشـت حـق تـعـالى دل او را بھترين دلھا و خاشعتر و مطیعتر و بزرگتر از ھمه دلھا يافت 

را گشودند و فوج فوج از مالئكه به زمین  پس ديده آن حضرت را نور ديگر داد و امر فرمود كه درھاى آسمان

مى آمدند و آن حضرت نظر مى كرد و ايشان را مى ديد و رحمت خود را از ساق عرش تا سر آن حـضـرت 

پس جبرئیل فرود آمد و اطراف آسمان و زمین را فرو گرفت و بازوى آن حضرت را حركت داد و . مـتـصل گردانید

 : چه چیز بخوانم ؟ گفت: فرمود. يا محّمد بخوان : گفت 



 (157)(... ِاْقَرء ِباْسِم َربََّك الَّذي َخَلَق، َخَلَق اِالْنساَن ِمْن َعَلق)

و به روايت ديگر پس بار ديگر جـبـرئیـل بـا ھـفـتـاد ھـزار مـلك و  (158).حـیـھـاى خـدا را بـه او رسـانـیـدپـس و

یـكـائیـل بـا ھـفـتـاد ھـزار مـََلك نـازل شـدنـد و كـرسـى عـّزت و كـرامـت بـراى آن حضرت آوردند و تاج نبوت مـ

بر سر آن سـلطـان سـرير رسالت گذاشتند و لواى حمد را به دستش دادند و گفتند بر اين كرسى باال رو و 

رخ بود و پايه اى از آن از زبرجد بود و پايه اى از خداوند خود را حمد كن و به روايت ديگر آن كرسى از ياقوت س

 (159). مرواريد

رت از كـوه حـِراء بـه زيـر آمـد، انـوار جـالل او را فـرو گرفته بود كه پـس چـون مـالئكـه بـاال رفـتـنـد و آن حـضـ

ھیچ كس را ياراى آن نبود كه به آن حضرت نظر كند و بـر ھـر درخـت و گـیـاه و سـنـگ كـه مـى گـذشت آن 

سَّالُم َعَلْیَك يا َرُسوَل َالسَّالُم َعَلْیَك يا َنِبىَّ الّلِه، َال) :حضرت را سجده مى كردند و به زبان فصیح مى گفتند

 .(الّلِه

يا مـحـمـّد صلى : خديجه گفت . و چـون داخـل خـانـه خـديـجه شد از شعاع خورشید جمالش خانه منور شد

الّله علیه و آله و سلم اين چه نور است كه در تو مشاھده مى كنم ؟ فرمود كه اين نور پیغمبرى است ، 

 .(مٌَّد َرُسوُل الّلِهال ِال َه ا ال الّلُه ُمَح) :بگو

خـديـجـه گفت كه سالھا است من پیغمبرى ترا مى دانم ، پس شھادت گفت و به آن حضرت ايـمـان آورد؛ 

چون خوابید از . اى خديجه ، من سرمائى در خود مى يابم جامه اى بر من بپوشان : پـس حضرت فرمود

 :جانب حق تعالى ندا به او رسید

 (160)(ُر ُقْم َفَاْنِذْر َوَربََّك َفَكبِّْريا َايَُّھا اْلُمدَّّث)

دا، و پروردگار خود را پـس تـكـبـیـر بـگـو و اى جـامـه بـر خـود پـیچیده برخیز پس بترسان مردم را از عذاب خ

 : به بزرگى ياد كن ؛ پس حضرت برخاست و انگشت در گوش خود گذاشت پس گفت

 .َالّلُه َاْكَبُر َالّلُه َاْكَبُر

 (161).پس صداى آن حضرت به ھر موجودى رسید و ھمه با او موافقت كردند

آنـكـه مدت سه   اظـھـار فـرمـود رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم دعوت خود را از پس  6207و در 

پنھانى دعوت مـى فـرمـود و گـروھـى روش آن  سال حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مردمان را

َفاْصَدْع ِبما ُتْؤَمُر َو َاْعِرْض َعِن : (حـضـرت را گـرفـتـنـد و ايـمـان آوردنـد جـبـرئیـل ايـن آيـه مـبـاركـه آورد

 (162).(اْلُمشِركیَن ِاّنا َكَفْیناَك اْلُمْسَتْھِزئیَن

امر كرد آن حضرت را كه آشكارا دعوت كند؛ پس آن حضرت به كوه صفا باال رفت و مردم را انذار كرد و شرح 

برايشان و اذيـّت و آزارھائى كه به آن حضرت دعوت آن حضرت مردم را به دين مبین و خواندن قرآن مجید 

و ما در نوع پنجم از معجزات آن حضرت اشاره كرديم به آنچه مناسب اينجا . رسید خارج از اين مختصر است 

 .است ، به آنجا رجوع شود

و از آن سـوى كّفار قريش در رنج و شكنجه مسلمانان سخت كوشیدند و بدان كس كه قدرت بر زحمت او 

ند به زبان زيان مى كردند و ھركه را قوم و عشیرتى نبود به عذاب و عـقـاب مـى كـشـیـدنـد و در نداشت

رمـضاء مّكه به گرسنگى و تشنگى بازمى داشتند و زره در تن ايـشـان مـى كردند و به توقف در آفتاب حكم 

 .مى دادند چندان كه از پیغمبر خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم تبرى جويند

فـقـیر گويد كه در ذكر اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در ذكر عّمار اشاره خواھد شد به صدمات 

 . و اذيتھاى كفار قريش بر مسلمانان

چـون مـسـلمـانـان  .ھجرت اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم به حبشه واقع شد 6028و در سال 



به ستوه شدند و با ظلم كفار قريش صبر نـتوانستند، از حضرت رسول صلى  از شـكـنـجه كفار قريش سخت

حـضـرت ايشان را اجازت داد كه به ارض . الّله علیه و آله و سّلم دستورى طلبیدند تا به شھر ديـگـر شـونـد

حبشه ھجرت كنند؛ چه آنكه مردم حـبـشـه از اھل كتاب اند و نجاشى پادشاه حبشه به كسى ظلم نمى 

و اين ھجرت نخستین اسـت كـه بـعـضـى از اصـحـاب بـه سـوى حـبـشـه كـوچ دادند و ھجرت بزرگ آن . دكن

بود كه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـه سـوى مدينه كوچ داد و از كسانى كه به حـبـشه 

و . ُعْتَبة بن ربـیعة با زوجه اش سھلة حضرت رقّیه و ابوُحَذْيفة بن   ھجرت كردند ُعثمان بن عّفان و زوجه اش 

در حبشه محّمد بن ابوحذيفه را حق تعالى به او داد و ديگر ُزبـَیـر بـن العـّوام و مـُْصَعب ابن ُعَمْیر بن ھاشم 

بن عبدمناف بن عبدالّدار و عبدالّرحمن بن عـوف و ابـوسـلمة و زوجه اش اّم سلمة و عثمان بن مظعون و 

با زوجه اش َاسماء بنت ُعَمْیس و عمرو بن سعید بن العاص و برادرش  t جعفر بن ابى طالب عامر بن ربیعه و

خالد و اين ھـر دو تـن با زن بودند و ديگر عبدالّله بن َجْحش با زوجه اش اّم حبیبه دختر ابوسفیان و 

د در مـاه رجـب از ابوموسى اشعرى و ابو عبیده جراح و اشخاصى ديگر كه جمیعا زياده از ھشتاد مرد باشن

مـكـّه بـیـرون شدند كشتى در آب راندند و به اراضى حبشه درآمدند و در آن مـمـلكـت از كـین و كید قريش و 

عذاب آن جماعت آسوده شدند و در جوار نجاشى ايمن زيستند و بـه عـبـادت حـق تـعـالى پـرداختند و 

 : مودهنجاشى به نصرت پیغمبر فر  حضرت ابوطالب در تحريص 

 : شعر

َتَعلَّْم َملیَك اْلَحْبِش َانَّ ُمَحّمدا
 َنِبىُّ كمُوسى َواْلَمسیِح ْبِن َمْرَيٍم

َاتى ِبُھدى ِمْثَل الَّذى َاَتیاِبِه
 فُكلُّ ِبَاْمِر الّلِه َيْھدى َو َيْعِصُم

َو ِانَُّكْم َتتُلوَنُه فى ِكتاِبُكْم
 (163)م ِبِصْدِق َحديٍث الَحديِث اْلـُمرجِّ

َوِانََّك ما َيْاتیَك ِمّنا ِعصاَبٌة
 ِبَفْضِلَك ِاّال عاَوُدوا باَلّتَكرُِّم

وا لّلِه ِندا َو َاْسِلُمواَفال َتْجَعُل
 (164)َفِانَّ َطريَق اْلَحقِّ َلْیَس ِبُمْظَلٍم 

- ٨ - 

 
 

پنج سال از بعثت گذشته باشد والدت با سعادت حضرت فاطمه ـ صلوات الّله علیھا ـ كه  6209و در سال 

 . واقع شد به نحوى كه در باب دوم بیايد ان شاء الّله تعالى

و مجمل آن چنان . حضرت رسول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـه شـعـب درآمـد 6210و در سال 

مسلمانان را پناه جائى مانند حبشه به دست شـد ھـركـس از است كه چون مشركین نگريستند كه 

مـسـلمـین بدان مملكت سفر كردى ايمن گشتى و ھم آن مردمان كه در مّكه سكونت دارنـد در پـنـاه 

ابـوطالب اند و در اسالم حمزه نیز ايشان را تقويتى شد، انجمنى بزرگ كـردنـد و تـمـامـى قريش بر قتل 



علیه و آله و سّلم ھمدست شدند؛ چون ابوطالب بر اين انديشه آگھى يافت آل ھاشم و پیغمبر صلى الّله 

گويند جاى داد و اوالد   عبدالمّطلب را فراھم كرد و ايشان را با زن و فرزند به درّھاى كه ِشْعب ابوطالبش 

صرت پیغمبر صلى عبدالمّطلب مسلمان و غـیـر مسلمانشان از بھر حفظ قبیله و فرمانبردارى ابوطالب در ن

و ابـوطـالب بـه . الّله عـلیـه و آله و سـّلم خـوددارى نـكردند جز ابولھب كه سر برتافت و با دشمنان ساخت 

اتـفـاق خـويـشـان خـود بـه حـفـظ و حـراسـت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم پرداخت و از دو سوى 

و . على علیه الّسالم را بسیار شب به جاى پیغمبر خفتن فرمودآن دّره را ديده بان بازداشت و فرزند خود 

حمزه ھمه شب بـا شـمـشـیـر برگرد پیغمبر مى گشت ؛ چون كّفار قريش اين بديدند و دانستند كه بدان 

حـضـرت دست نیابند چھل تن از بزرگان ايشان در دارالّندوة مجتمع شدند و پیمان نھادند كـه بـا فـرزندان 

ب و اوالد ھاشم ، ديگر به رفق و مدارا نباشند و زن بديشان نـدھـنـد و زن از ايشان نگیرند و عبدالمّطل

بديشان چیزى نفروشند و چیزى از ايشان نخرند و با آن جـمـاعـت كـار بـه صـلح نـكـنـنـد مـگـر وقـتـى كـه 

كردند و بر صحیفه نگار نموده و مھر  پـیـغـمـبر را به دست ايشان دھند تا به قـتل آورند و اين عھد را استوار

بر آن نھادند و به اّم الجـالس ـ خـاله ابـوجـھـل ـ سـپـردنـد تـا نیكو بدارد و از اين معاھده بنى ھاشم در 

ِشْعب محصور ماندند و ھیچ كس از اھل مّكه با ايشان نیروى فروختن و خريدن نداشت جز اوقات حج كـه 

ب در مّكه حاضر مى شدند ايشان نیز از شعب بیرون شده چـیـزھـاى خـوردنى مقاتلت حرام بود و قبائل عر

از عرب مى خريدند و به شعب برده مى داشتند و اين را قريش نیز روا نـمـى دانستند و چون آگاه مى 

شدند كه يكى از بنى ھاشم چیزى مى خواھد بخرد بھاى آن را گـران مـى كـردند و خود مى خريدند و اگر 

مى شدند كه كسى از قريش به سبب قرابت يكى از بنى عبدالمّطلب از اشیاء خوردنى چیزى به  آگاه

ِشْعب فرستاده او را زحمت مى كـردنـد و اگـر از مـردم شـعـب كـسـى بـیرون مى شد و بر او دست مى 

ابوالعاص بن  و از كسانى كه گاھى براى آنھا خوردنى مى فرستاد. يافتند او را عذاب و شكنجه مى كردند

ربـیـع ـ دامـاد پـیـغـمـبر صلى الّله علیه و آله و سّلم ـ و ھشام بن عمرو و حكیم بن َحزام بن ُخَوْيلد ـ 

 .برادرزاده خديجه ـ بود

و نـقـل شـده كـه ابـوالعـاص شـتـران از گـنـدم و خـرمـا حمل داده به شعب مى برد و رھا مى كرد و از اينجا 

 . بر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرموده كه ابوالعاص حق دامادى ما بگذاشتاست كه حضرت پیغم

بـالجـمـله ، سـه سـال كـار بـديـنـگـونـه مـى رفـت و گـاه بـود كـه فـريـاد اطـفـال بـنـى عـبـدالمـطـّلب از 

 .شدت گرسنگى و جوع بلند بود تا بعضى مشركین از آن پیمان پشیمان شدند

از ايشان كه ِھشام بن عمرو و ُزَھْیر ْبن ُاَمّیة بن ُمغیرة و ُمْطِعم ْبن َعِدّى و َاُبو الَبْخَترى و َزْمَعة بن و پـنـج نفر 

. عھد كنند و آن صحیفه را بدرند  اال سود بن المطلب بن َاَسد مى باشند با ھم پیمان نھادند كه نقض 

پـنـج نـفـر آمدند و از اين مقوله سخن در پیش صبحگاه ديگر كه صناديد قريش در كعبه فراھم شدند و آن 

آوردند كه ناگاه ابوطالب با جمعى از مـردم خـود از شـعـب بـیـرون آمـده بـه كـعـبـه انـدرآمـد و در مـجـمـع 

تمام   ابوجھل را گمان آنكه ابوطالب از زحمت و رنجى كه در شعب برده صبرش . بـنـشـسـت   قـريـش 

: ابوطالب آغاز سخن كرد و فـرمود. كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم را تسلیم كند گشته و اكنون آمده

اى مردمان سخنى گويم كه جز بر خیر شما نیست ، برادرزاده ام محمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم مـرا 

یعت را بخورد و نام خدا را به را بدان صحیفه برگماشت تا ُرُقوم جـور و ظـلم و قط (َاَرضه )خبر داده كه خداى 

جا گذاشت اكنون آن صحیفه را حاضر كنید اگر او راست گفته است ، شما را با او چه جاى سخن است از 

. كید و كینه او دست برداريد و اگـر دروغ گـويـد، ھـم اكـنـون او را تـسـلیـم كـنـم تـا بـه قـتـل رسـانـیـد

بگرفتند و بیاوردند چون گشودند   پس برفتند و آن صحیفه را از ُاّم جالس مـردمـان گـفـتـند نیكو سخنى است 



مردمان چون . خورده بودجز لفظ ِبْسِمَك الّلُھمَّ كه در جاھلیت بر سر نامه ھا مى نگاشته اند (َاَرضه )تمام را 

 .اين بديدند شرمسار شدند

آنـگـاه ابوطالب به . ريم از اين صحیفه قاطعه ظالمه ما بیزا: پـس مـُطـْعـِم بـن عـَِدّى صحیفه را بدريد و گفت 

روز ديگر آن پنج نفر به اتفاق جمعى ديگر از قريش به شعب رفتند و بنى عبدالمّطلب . شعب مراجعت فرمود

لكـن . را به مّكه آوردند و در خانه ھاى خود جاى دادند و مـّدت سـه سـال بـود كـه در شـعـب جـاى داشـتـنـد

ن بـعـد از آنـكـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از شـعـب بـیـرون شـد ھـم بر مـشـركـیـ

عقیدت نخست چندانكه تـوانـسـتـنـد از خـصـمـى آن حـضـرت خـويـشـتـن دارى نـكـردند و در اذّيت و آزار آن 

 .حضرت بكوشیدند به نحوى كه ذكرش را مقام گنجايش ندارد

در   اّما ابوطالب ، پـس وفـاتـش . وفـات ابـوطـالب و خـديجه رضى الّله عنھما واقع شد 6213و در سـال 

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و  .بـیـسـت و شـشـم رجـب آخـر سـال دھـم بـعـثـت اتـفـاق افـتـاد

ت از پیش روى جنازه او سـّلم در مـصـیـبـت او بـگـريـسـت و چـون جـنـازه اش را حمل مى كردند آن حضر

 :مى رفت و مى فرمود

و جاللت شـاءن . اى عـّم، صـله رحم كردى و در كار من ھیچ فرونگذاشتى خدا تو را جزاى خیر دھد

ابـوطـالب و نـصـرتـش از رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و ديـگـر فـضـائل او از آن گـذشـتـه 

ر بـگـنـجـد و مـا در فـصـل خـويـشـان حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و اسـت كـه در ايـن مـخـتـصـ

 .سّلم به مختصرى از آن اشاره خواھیم نمود

و بـعـد از سـه روز و به روايتى سى وپنج روز، وفات حضرت خديجه رضى الّله عنھا واقـع شـد و رسـول خـدا 

مـكـّه دفـن كـرد و بـعـد از وفـات (165)(َحُجون )ت خـويش در صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم او را بـه دسـ

اك بـود كـه از خـانـه كـمـتـر بـیـرون شـد و از ايـن روى آن ابـوطالب و خديجه رضى الّله عنھما چـنـدان غـمـنـ

 : امیرالمؤ منین علیه الّسالم در مرثیه آن دو بزرگوار فرموده. سال را عاُماْلحْزن نام نھاد

 : شعر

َاَعْیَنىَّ ُجود ا باَرَك الّلُه فیُكما
 َعلى ھاِلَكْیِن ما َترى َلُھما ِمْثًال

حآِء َو اْبِن َرئیسھاَعلى َسیِِّد اْلَبْط
 َو َسّیَدِة النِّسواِن َاوََّل َمْن َصّلى

ُمصاُبُھما ْدجى ِلَى اْلَجوَّ َواْلـَھوا
 َفِبتُّ ُاقاسى ِمْنُھما اْلـَھمَّ َوالثَّْكلى

َلَقْد َنَصرا ِفي الّلِه ديَن ُمَحمٍَّد
 َعلى َمْن َبغى ِفي الّديِن َقد َرَعیا ِاّال

 : رت در مرثیه ابوطالب فرمودهو ھم آن حض

 : شعر

َابا طاِلٍب ِعْصَمُة اْلُمْسَتجیِر
 َوَغْیَث الَْمُحول َو ُنوَر الظَُّلِم



َلَقْد َھدَّ َفْقُدَك َاْھَل اْلِحفاِظ
 َفَصّلى َعَلْیَك َوِلىُّ النَِّعِم

َوَلّقاَك َربَُّك ِرْضواَنُه
 َعمَِّفَقْد ُكْنَت ِللطُّْھِر ِمْن َخْیِر

و بـعـد از وفـات ابـوطـالب مـشـركـین عرب بر خصمى آن حضرت بیفزودند و زحمت او را پـیـشـنـھـاد خاطر 

كردند چنانكه يكى از ُسفھاى قوم به اغواى آن جماعت ، روزى مشتى خاك بر سر مباركش ريخت و آن 

 . حضرت جز صبر چاره ندانست

طائف شد و ما قصه سفر آن حضرت را به طائف به نحو اختصار در  از جـھت دعوت مردم ، به 6214و در سـال 

 . صمن معجزات در استیالء آن حضرت بر شیاطین و جّنیان ذكر كرديم

و اين اّول زنى . حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم َسْوَده بنت َزْمَعة را تزويج فرمود 6214و در سال 

 .يج فرمودبود كه آن حضرت بعد از خديجه تزو

حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم تـا خـديـجـه زنده بود ھیچ زن ديگر نـگـرفـت و ھـم در 

آن سـال عايشه را خطبه كرد و آن ھنگام او شش ساله بود و زفاف او در سال اّول ھجرت افتاد و ھم در آن 

 .سال ابتداى اسالم انصار شد

 .یغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم اتفاق افتادمعراج پ 6215و در سال 

 معراج پیامبر صلى الّله علیه و آله و سّلم 

بـدان كـه از آيـات كـريـمـه و احـاديـث مـتواتره ثابت گرديده است كه حق تعالى حضرت رسـول صـلى الّله 

ـه آسـمـانـھـا تـا سـِْدَرة علیه و آله و سّلم را در يك شب از مّكه معظمه تا مسجد َاْقصى و از آنجا ب

و رازھاى نھانى و معارف . و عجائب خلق سموات را به آن حـضـرت نـمود. اْلمـُنـَْتھى و عرش اعال سیر داد

نامتناھى به آن حضرت القا فرمود و آن حضرت در بـیـت المـعـمـور و تـحـت عرش به عبادت حق تعالى قیام 

 .قات كرد و داخل بھشت شد و منازل اھل بھشت را مشاھده نمودو با انبیاء علیھماالّسالم مال. نمود

و احاديث متواتره خاّصه و عاّمه داللت دارد كه عروج آن حضرت به بدن بود نه به روح ، در بـیـدارى بـود نـه در 

و شّكى : خـواب ، و در میان قدماى علماى شیعه در اين خالفى نبوده چنانچه عـالمـه مـجـلسى فرموده 

ه بعضى در باب جسمانى بودن معراج كرده اند يا از عـدم تـتـبـع اخبار و آثار رسول خدا و ائّمه ُھدى ك

علیھماالّسالم است يا به َسَبب َعدم اعتماد بـر اخـبار حّجتھاى خدا و وثوق بر شبھات غیر متدّينین از 

ر حـديـث از طـُرق مـخـتـلفـه در اصـل حكماست و اگر نه چون تواند بـود كـه شـخـص مـعـتـقـد چـنـديـن ھـزا

مـعـراج و كیفّیات و خصوصّیات آن بشنود كه ھمه ظاھر و صريحند در معراج جسمانى بـه مـحـض اسـتـبـعـاد 

 (166).َوھـْم يـا شـُبـھـات واھـیـه حـكـمـا، ھـمـه را انـكـار و تاءويل نمايد

 (جـِْئتـَُك بـرُوحـى )و اين مـثـل . ذكر شده منافات ندارد (عـََرْجَت ِبرُوِحِه)در بـعـض نـُسـَخ  (عـََرجـَْت بـِِه)و اگـر 

ذكر  (تحّیة الّزائر)كـرش نـیـسـت و تفصیل آن را شیخ ما عالمه نورى در اسـت بـه بـیـانـى كـه مـقـام ذ

 (167). فرموده

ه معراج پیش از ھجرت واقع شد و آيا در شب ھفدھم ماه رمضان ، يـا بـیـسـت و و بـدان كـه اتفافى است ك

يـا در مـاه ربـیـع االّول دو سـال بـعـد از بعثت ؟ . يـكـم مـاه مـزبـور، شـش مـاه پـیـش از ھـجـرت واقـع شـده 

لب يا مسجدالحرام ؟ اختالف است و در مكان عروج نیز خالف است كه خانه اّم ھانى بوده يا ِشْعب ابى طا

 :و حق تعالى فرمود



 (168).(... سـُبـْحـاَن اّلذى َاسـْرى بـِعـَبـِْدِه َلیـًْال مـَِن اْلمـَسـْجـِِد اْلحـَراِم ِاَلى اْلمـَسـْجـِِداالَْقـصـى)

يـعـنـى مـنـّزه اسـت آن خـداونـدى كـه سیر داد بنده خود را در شبى از مسجدالحرام به سوى 

مـسجداقصى آن مسجدى كه بركت داده ايم دور آن را براى آنكه نمايانیم او را آيات عظمت و جالل خود، به 

 . ا و داناستدرستى كه خداوند شنو

بـعـضـى گـفته اند كه مراد از مسجدالحرام ، مّكه معّظمه است ؛ زيرا كه تمام مّكه محّل نماز و محترم است 

و از احاديث بسیار ظاھر . و مشھور آن است كه مسجد اقصى مسجديست كه در بیت المقّدس است . 

و نیز اختالف . رترين مسجدھا است مى شود كه مراد، بیت المعمور است كه در آسمان چھارم است و دو

است كه معراج آن حضرت يك مرتبه بوده يا دو مرتبه يا زيادتر؟ از احـاديـث معتبره ظاھر مى شود كه چندين 

علما از حضرت صادق . مرتبه واقع شد و اختالفى كه در احاديث معراج ھست مى تواند محمول بر اين باشد

تعالى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم را صد و بیست مرتبه  علیه الّسالم روايت كرده اند كه حق

به آسمان برد و در ھـر مـرتبه آن حضرت را در باب واليت و امامت امیرالمؤ منین علیه الّسالم و ساير ائّمه 

 (169).طاھرين علیھماالّسالم زياده از ساير فرايض تاءكید و توصیه فرمود

 : قال اْلُبوصیرى

 : شعر

َسَرْيَت ِمْن َحَرٍم َلْیًال ِالى َحَرٍم
 َكما َسرَى اْلَبْدُر في داٍج ِمَن الظَُّلِم

لى َاْن ِنْلَت َمْنزَلًةَفِظْلَت َتْرقى ِا
 َلْم ُتْدَرْك َوَلْم ُترم (قاَب َقْوَسْیِن)ِمْن 

َوَقّدَمْتَك َجمیُع االَْْنِبیاِء ِبھا
 َوالرُُّسُل َتْقديَم َمْخدُوٍم َعلى َخَدٍم

َو َاْنَت َتْحَتِرُق السَّْبَع الطِّباَق ِبِھْم
 فى َمْوَكٍب ُكْنَت فیِه صاِحَب اْلَعَلم

َحّتى ِاذا َلْم َتَدْع َشاْءوا ِلُمْسَتِبٍق
 ِمَن الدُُّنوِّ َوال َمْرقًى ِلُمْسَتِنٍم

بـیـعـت مـردم مـديـنـه در عـقـبـه بـار دوم واقـع شـد و مـردم مـديـنـه بـا رسول خدا صلى  6216و در سـال 

را در مدينه مانند تن و جان   ابش الّله علیه و آله و سّلم عقد بیعت و شرط متابعت استوار كردند كه جن

چون اين معاھده . خويش حفظ و حراست نمايند و آنچه بر خويشتن نپسندند از بھر او پـسـنـده ندارند

مضبوط شد مردم مدينه به وطن خويش باز شدند و كفار قـريـش از پـیمان ايشان با پیغمبر آگاه گشتند اين 

ه شورى افكندند، چھل نفر از دانايان مجّرب گزيده در دارالّندوه جمع معنى بر كین و كید ايشان بیفزود كار ب

شدند شیطان به صـورت پـیـرى از قـبـیـله نـَجـْد داخـل ايـشـان شـد و بـعـد از تـبـادل افـكـار و اظھار راءيھا، 

شیرى برنده راءى ھمگى بر آن قرار گرفت كه از ھر قبیله مردى دالور انـتـخاب كرده و به دست ھر يك شم

دھند تا به اّتفاق بر آن جناب تازند و خـونـش بـريزند تا خون آن حضرت در میان قبائل پھن و پراكنده شود و 

عشیره پیغمبر را قـّوت مـقـاومـت بـا جـمـیـع قـبـائل نـبـاشـد الجـرم كـار بـر ِديـَت افـتـد؛ پـس جـمـله دل بر 

پس آن اشخاصى كه ساخته اين كار شده بـودنـد در شـب اّول ماه . ختنداين نھادند و به إ عداد اين مھم پردا



ربیع اال ّول در اطراف خانه آن حضرت آمدند و كمین نھادند از بھر آنـكـه چـون پـیـغـمـبـر بـه رخـتـخواب رود بر 

َو ِاْذ (يـفـه حق تعالى پـیـغـمـبـرش را از ايـن قـصـه آگـھـى داد و آيـه شـر. سرش ريخته و خونش بريزند

م را به جاى خـود نازل شد و ماءمور گشت كه امیرالمؤ منین علیه الّسال(170)(يـَمـْكـُُر بـَِك الَّذيـنـَ َكَفرُوا

پس امیرالمؤ منین علیه الّسالم را فرمود كه مشركین قريش امشب . بـخـوابـانـد و از مـديـنـه بـیـرون شود

و ترا امر  (ثـور)قصد من دارند و حق تعالى مرا ماءمور به ھجرت كرده است و امر فرموده كـه بـروم بـه غـار 

كه من رفته ام ، تو چه مى گوئى و چه مى كنى ؟ امیرالمؤ منین  كنم كه در جاى من بخوابى تا آنكه ندانند

بلى ، : يا نبى الّله ، آيا تو به سالمت خواھى ماند از خوابیدن من در جاى تو؟ فرمود: علیه الّسالم عرض كرد

بـود  امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم خـنـدان شـد و سـجـده شـكـر بـه جـاى آورد و ايـن اّول سـجـده شـكـر

بـرو بـه ھـر سـو كه خدا ترا ماءمور : كـه در اين اّمت واقع شد؛ پس سر از سجده برداشت و عرض كرد

گردانیده است ، جانم فداى تو باد و ھر چه خواھى مـرا امـر فرما كه به جان قبول مى كنم و در ھر باب از 

یـار گـريـسـت و او را بـه خـدا سـپـرد و حق تعالى توفیق مى طلبم ؛ پس حـضـرت او را در بـرگـرفـت و بـسـ

 :جبرئیل دست آن حضرت را گرفت و از خانه بیرون آورد و حضرت خواند

ـِْن َايـْديـھـِْم سـَّدا َو مـِْن خـَْلفـِھـِْم سـَّدا فـََاغـْشـَیـْنـاھـُْم فـَھـُم الُيْبِصرُوَن)  (171)(َوجـَعـَْلنـا مـِْن بـَی

 .و كف خاكى بر روھاى ايشان پاشید و فرمود شاَھِت اْلُوُجوُه و به غار ثور تشريف برد

يكى صبح متوجه غار ثور شد از آن طـرف امـیـرالمـؤ منین و به روايتى به خانه اّم ھانى تشريف برد و در تار

كـفـّار قـريش خواستند آن شب . علیه الّسالم در جاى آن حضرت خوابید و رداى آن حضرت را بر خود پـوشـیـد

نـمـى گـذارم كـه شـب داخـل : در خانه آن حضرت بريزند ابولھب كه يك تن از ايـشـان بـود مـانـع شـد گـفـت 

ـه شـويـد؛ زيـرا كه در اين خانه اطفال و زنان ھستند امشب او را حراست مى نمائیم صـبـح بـر او مـى خـان

ھـمـیـن كـه صـبـح خـواسـتـنـد قـصـد خـود را بـه عـمـل آورنـد امـیرالمؤ منین علیه الّسالم مقابل . ريـزيـم 

عـلى ، مـحّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم يـا : آن جماعت گـفـتـنـد. ايشان برخاست و بانگ برايشان زد

شما او را به من نـسـپـرده بـوديـد، خـواستید او را بیرون كنید، او خود بیرون رفت ، پس : كجا است ؟ فرمود

 .دست از على علیه الّسالم برداشته به جستجوى پیغمبر شدند

 :ستادحق تعالى اين آيه در شاءن امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرو فر

 (172)(َو َمِن الّناِس َمْن َيْشري َنْفَسُه اْبِتغآَء َمرضاِت الّلِه)

ه علیه و آله و سّلم سه روز در غار ثور بود و در روز چـھـارم روانـه مـديـنـه پـس حـضـرت پـیـغـمـبـر صلى الّل

شـد و در دوازدھـم مـاه ربـیـع اال ّول سـال سـیـزدھـم بـعثت وارد مدينه طیبه شد و اين ھجرت پیغمبر صلى 

 .الّله علیه و آله و سّلم به مدينه مبدء تاريخ مسلمانان شد

عـد از پـنـج مـاه يـا ھـشـت مـاه ، حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم و در سـال اّول ھـجـرى بـ

عقد برادرى مابین مھاجر و انصار بست و امیرالمؤ منین علیه الّسالم را برادر خود قرار داد و در ماه شّوال آن 

 .زفاف با عايشه فرمود

 وقايع سال دوم ھجرى

ان از جـانـب بـیـت المـقدس به سوى كعبه گشت و در اين سـال در سـال دوم ھـجـرى قـبـله مـسـلمـانـ

تـزويـج حـضـرت فـاطـمـه صـََلواُت الّلِه عـََلْیھا با امیرالمؤ منین علیه الّسالم شد بـعـضـى از مـحـقـّقـیـن 

تعالى بسیارى در شـاءن اھـل بـیـت عـلیـھـمـاالسـّالم نازل شده و حق  (ھـَْل َاتـى )گـفـتـه انـد كـه سـوره 

َلَعلَّ ذِلَك ِاْجالًال ِلفاِطَمَة َصَلواُت ) ! از نعمتھاى بھشت را در آن سوره مذكور داشته و ذكر حورالعین نفرموده

و نـیـز در ايـن سال حكم قتال با . شـد  و در آخـر شـعـبـان سـنـه دو، روزه مـاه رمـضـان فـرض  (الّلِه َعَلْیھا



 .مشركین نازل شد

ـْواء)ز ھـفـتـاد روز از سـنـه دو گـذشـتـه ، غـزوه و پـس ا نـام دھـى اسـت بـزرگ  (173)(َابـْواء)واقـع شـد و  (َاب

است از مدينه و در آنجا است قبر حضرت آمنه والده حضرت  (فـُْرع )مـیـان مـكـّه و مـديـنـه و آن از اعـمـال  در

گويند و از اينجا  (174)(َوّدان )پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و ھـم دھـى ديـگر در آنجا است كه آن را 

 .است كه اين غزوه را، غزوه َوّدان نیز گويند

و در ايـن غـزوه كـار بـه صـلح رفـت و حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بدون محاربه مراجعت فرمود 

 .پیش آمد (َسِرّيه حمزه )پس از اين . لواء در اين غزوه حضرت حمزه بودو حامل 

 فرق َغْزَوه و َسِرّيه

بايد دانست كه چون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم لشكرى را به حرب مى گـمـاشـت و خود آن 

گويند و َسرّيه  (َسِرّيه )بعث و  گويند و اگر آن حضرت با ايـشان نبود آن را (غزوه )حضرت با آن لشكر بود آن را 

نفر است و نھايتش چھارصد طايفه اى از جیش را گـويـنـد كه فرستاده شود براى دشمن ، َاَقّلش ُنه  (175)

گويند واگر از ھـشـتـصـد زيـادتـر  (منس )از صد است تا پانصد و زيادتر را  (َسِرّيه )و بعضى گـفـتـه انـد كـه 

گـويند و در عدد غزوات آن حضرت  (176)(حـَجـْفـَْل)گـويـنـد و اگـر از چـھـارھـزار زيـادتـر شـد  (جـیـش )شـد 

 . اختالف است از نوزده تا بیست و ھفت گفته اند لكن قتال در ُنه غزوه واقع شده

بود كه آن حضرت با دويست نفر از اصـحـاب بـه قـصـد  در شـھـر ربـیـع اال خر غزوه ُبواط پیش آمد و آن چنان

كاروان قريش از مدينه تا ارض ُبواط طّى مسافت فرمود و با دشمن ُدچـار نـشـده مـراجـعـت فـرمـود و 

كوھى است مابین مّكه و  (178)كـوھـى اسـت از جـبـال جـھـیـنـه در نـاحـیه َرْضوى و َرْضوى  (177)بـواطـ

مدينه نزديك به َيْنَبع كه كیسانیه مى گويند محّمد بن حنفّیه در آنجا مقیم است ، زنده مى باشد تا خروج 

 .كند

بـه  (مـُْدِلْج)نام موضعى است از بـراى بـنـى  (179)پس از غزوه ُبواط، غزوه ذوالُعَشْیره پیش آمد و ُعَشیره 

ـْبـُع ) در مـیـان مـكـّه و مـديـنـه و آن چـنـان اسـت كـه رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم شنید كه  (يـَن

جماعتى از قريش به جھت تـجـارت مـسـافـر شـام انـد پـس سـر ھـم بـا جـمـاعـتـى از ابوسفیان با 

اصـحـاب از دنبال او به ارض ذوالُعشیره آمد ابوسفیان را مالقات نفرمود لكن بزرگان بنى ُمْدِلْج كه در نـواحـى 

 .ھادندذوالعـُشـَیـره بـودند به خدمت آن حضرت رسیدند و كار بر مصالحه و مھادنه ن

در شـَھـْر جـُمـادى اال خرة غزوه َبْدر اُالؤ لى روى نمود از اين جھت كه خبر به پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و 

بیرون شده به سه منزلى مدينه آمدند و   سـّلم كـه كـُْرِز بـْن جـابـر الفـِْھرى از مّكه به اتفاق جمعى از قريش 

رسول خدا صلى الّله علیه . مردم را از مراتع مدينه برانده و به مّكه بردند شتران آن حضرت و چھار پايان ديگر

و آله و سّلم رايت جنگ را بـه عـلى عـلیـه السـّالم سـپـرد و بـا جـمـعـى از مـھـاجـر بـر نـشـسـتـه بـه منزل 

كه از نواحى بدر است بر سر چاھى فرود شد و سه روز آنـجـا بـیـاسـود و از ھر جانب فحص  (180)َسَفوان 

 .ة بودحال مشركین فرمود و خبر ايشان نیافت الَجَرم باز به مدينه شد و اين وقت َسْلخ ُجمادى اال خر

و ھـم در سـَنـَه دو، غزوه بدر كبرى پیش آمد و ملّخصش آن است كه كفار قريش مانند ُعتَبه و َشْیَبه و ولید 

بن ُعتبه و ابوجھل و َاُبواْلَبْخَترى و َنْوَفِل بِن ُخَوْيِلْد و ساير صناديد مـكـّه بـا جـمـاعـت بـسیار از مردمان جنگى 

جاه تن به شمار رفـتـه انـد اعـداد جـنگ با پیغمبر صلى الّله علیه و آله و كه مجموع ايشان به ُنھصد و پن

سّلم كرده از مّكه بیرون شدند و ادوات طرب و زنان ُمَغّنیه براى لھو و لعب با خود برداشتند و صد اسب و 

 .ھفتصد شتر با ايشان بود

ش عـلف و آذوقه لشكر را كـفـیـل بـاشـد و ده و كـار بـر آن نـھـادنـد كـه ھـر روز يـك تـن از بـزرگـان قـريـ



شـتـر نـَحـْر كـنـد و از آن طـرف حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم با سیصد و سیزده تن از اصحاب 

خود از مدينه حركت كردند تا به اراضى بدر درآمدند و بدر اسم چاھى است در آنجا كه كشته ھاى مشركین 

و چون پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در اراضى بدر قرار گرفت جـاى به جاى دست  را در آنجا افكندند

ه ذ ا َمْصَرُع ُفالٍن و كشتنگاه ھر يك از صناديد قريش را مى نمود و : مبارك بر زمین اشاره نمود و مى فرمود

 .ھیچ يك جز آن نبود كه فرمود

پیش روى بر سر تّلى برآمدند و نظاره لشـكـر پـیغمبر  در ايـن وقـت لشـكـر دشـمـن پـديدار گشت كه از

مسلمانان در نظر ايشان سخت حقیر و كم نمودند چنانكه ايشان نیز در چشم مسلمانان اندك . ھمى كردند

 .نمودند

ُلُكْم فى َاْعُیِنِھْم ِلَیْقِضَى الّلُه َاْمرا َو ِاْذ يـُريـكـُمـُوھـُْم ِاِذاْلتـَقـَْیُتْم في َاْعُیِنُكْم َقلیًال َو ُيَقلِّ) : ق اَل الّلُه تـَعـالى

 (181)(.كاَن َمْفُعوال

علیه و آله و سّلم در پشت آن تّل فرود شدند و از آب دور بـودند و چون قـريش پس از نظاره پیغمبر صلى الّله 

فرود آمدند عمیر بن وھب را با گروھى فرستادند كه لشكر اسالم را احـتـیـاط كـند بلكه شماِر ايشان را باز 

نظر كرد كه پس عمیر اسب بر جھاند و از ھر سوى به گـرد مـسـلمانان برآمد و بر گرد بیابان شد و نیك . داند

مبادا مسلمانان كمین نھاده بـاشـنـد بـاز شـده و گفت در حدود سیصد تن مى باشند و كمینى ندارند لكن 

 .ديدم شتران يثرب حمل مرگ كرده اند و زھر مھلك در بار دارند

- ٩ - 

 
 

ماَلُھْم َمْلَجاٌء ِاّال ُسُیوُفُھْم َو ما َاري ُھْم ُيَوّلُوَن َحّتى َامـا تـََرْونـَھـُْم خـُْرسـًا ال َيَتَكلَُّموَن َيَتَلمَُّظوَن َتَلمَُّظ اَالفاعي 

 ُيْقَتُلوا َو الُيْقَتُلوَن َحّتى َيْقُتُلوا ِبَعَدِدِھْم؛

يـعـنـى آيـا نـمـى بـینید كه خاموشند و چون افعى زبان در دھان ھمى گردانند پناه ايشان شـمـشـیـر 

كنند تا كشته شوند و كشته نشوند تا به شـمـار خـويـش دشـمـن ايـشـان اسـت ، ھـرگز پشت به جنگ ن

 (182).بـكشند؛ پشت و روى اين كار را نیك بنگريد كه جنگ با ايشان كارى سھل نتواند بود

حـكیم بن حزام چون اين بشنید از عتبه درخواست كرد كه مردم را از جنگ بازنشاند عتبه گفت اگر توانى 

ابن حنظلّیه يعنى ابوجھل را بگو ھیچ توانى مردم را بازگردانى و با محّمد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و 

: ّم تـوَانـد رزم نـدھـى ؟ حـكـیـم نـزد ابـوجھل آمد و پیغام عتبه بگذاشت ابوجھل گفت مـردم او كـه ابـنـاِء عـ

كـنـايـه از آنـكـه ترس و بددلى عارض او شده و ھم عتبه بر پسر . ِاْنَتَفَخ ُسْحُره ؛ يعنى پر باد شده ُشش او

 .خود ابوحذيفه كه مسلمانى گرفته و با محّمد است مى ترسد

ان ابـوجـھـل را بـراى عـتـبـه گـفـت كـه نـاگـاه ابـوجـھـل از دنبال رسید عتبه روى با او كرد و حـكـیـم سـخـنـ

تـعـیـیـر مـى كـنـى مـرا، معلوم خواھد شد كه كیست آن كس كه ُشش او پر  (183)يا ُمَصفِّر اِالْست : گفت 

از آن طـرف پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از بـھـر آنـكـه مـسـلمـانـان را دل بـه جـاى  . باد گشته

ھر چند دانسته بود كه  (184)(حـُوا ِللسِّْلم فـَاجـْنـَحـْ َلھاَو ِاْن جـَنـَ)آيـد و كـمـتـر بـیـم جـنـگ كـنـنـد بـه مـفـاد 

نـمـانـد پـیام براى قريش فرستاد كه ما را در خاطر نیست  قريش كار به صلح نكنند از بھر آنكه جاى سـخـن

كه در حرب شما مبادرت كنیم ؛ چه شما عشیرت و خويشان منید، شما نیز چندان با من به معادات نرويد 



مرا با عرب بـگذاريد اگر غالب شدم ھم از براى شما فخرى باشد و اگر عرب مرا كفايت كرد شما به آرزوى 

 .نكه رنجى بكشیدخود برسید بى آ

اى جماعت قريش ھر كـه سـخـن بـه : قـريـش چـون اين كلمات شنودند از میانه عتبه زبان برگشود و گفت 

لجاج كند و سر از پیام محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم بتابد رستگار نشود؛ اى قريش گفتار مرا بپذيريد و 

ابوجھل بیم كرد كه . مھتر و بـھـتـر شـمـا است رعايت كنیدجانب محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم را كه 

اين چه آشوب است كه افكنده اى ھمانا از ! ھـان ، اى عـتـبه : مبادا مردم به فرمان عتبه باز شوند گـفـت 

نسبت دھى و خائف   مرا به ترس: بیم عبدالمّطلب از بھر مراجعت حیلتى كرده اى ؟ عتبه برآشفت و گفت 

بیا تا ما با ھم نبرد كنیم و بر مردمان : از شتر به زير آمد ابوجھل را از اسب بكشید و گفت . خوانى 

كیست و شجاع كدام است ؟ َاكابر قريش پیش شدند و ايشان را از ھم  (185)مـكـشـوف سـازيم كه َجبان 

 .درآمدند  دور كردند در اين وقت آتش حرب زبانه زدن گرفت و از دو سوى ، مردان كارزار به جوش و جنبش

بیتوانى زره  اّول كـس عـُتـْبـه بـود كـه آھـنـگ مـیـدان كرد از خشم آنكه ابوجھلش به ُجْبن نسبت داد پس

نبود كه بر سر او راسـت آيـد الجـرم ِعمامه به  (ُخودى )بپوشید و چون سرى بزرگ داشت در ھمه لشكر 

پس ھر سه . سر بست و برادرش شیبه و پسرش ولید را نیز فرمان داد كه با من به میدان آيید و رزم دھید

مـبـارز طـلبیدند سه نفر از طايفه انصار به جنگ تن اسب برجھاندند و در میان دو لشكر، كّر و فـّرى نـمـوده 

عتبه گفت . ما از جمله انصاريم : شـمـا چـه كـسـانـید و از كدام قبیله ايد؟ گفتند: عتبه گفت . ايشان آمدند

شما كفو ما نیستید ما را با شما جنگ نباشد و آواز برداشت كه اى محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم از : 

مـام مـا كـس بـیـرون فـرسـت تـا بـا مـا رزم دھـد و از اقـران و اكـفـاء مـا بـاشـد رسـول خـدا صـلى بـنـى اعـ

الّله عـلیـه و آله و سـّلم نـیـز نمى خواست كه نخستین انصار به مقاتله شـونـد؛ پـس على علیه الّسالم و 

ف را رخصت رزم داد و اين ھر سه تن چون حمزة بن عبدالمّطلب و عبیدة بن الحارث بن المّطلب بن عبد منا

 : و حمزه گفت. شیر آشفته به میدان شتافتند

 .ُكْفٌو َكريٌم َو َاَنا َاَسُد الُحَلفاء: عـتـبـه گفت  .َانـَا حـَمـَْزُة بـُن عـبـدالمـطـّلب َاسـَُد الّلِه َوَاسـَُد َرسـُوِلِه

بین شمرده و ما در ذكر آباء پیغمبر صلى الّله علیه و آله و و از ايـن سـخـن ، عـتـبـه خود را سّید ُحلفاى مطّی

 . سّلم اشاره به ِحْلف مطّیبین نموديم

 . امـیـرالمـؤ مـنـیـن علیه الّسالم با ولید دچار گشت و حمزه با شیبه و ُعبیده با ُعْتبه: بـالجـمـله 

 :پس امیرالمؤ منین علیه الّسالم اين رجز خواند

 : شعر

ِى اْلَحْوَضْیِن عبدالمّطلباَنا ابُن ذ
 َوھاِشُم اْلـُمطِعم فِى اْلعاِم السََّغب

 ُاْوفي ِبمیثاقى َوَاْحمى َعْن َحَسٍب

پـس شـمـشـیـرى بـر دوش ولید زد كه از زير بغلش بیرون آمد و چندان ذراعش ، سطبر و بزرگ بود كه چون 

 .بلند مى كرد صورتش را مى پوشانید

. ع را سخت بر سر امیرالمؤ منین علیه الّسالم بكوفت و به جانب عتبه پدرش گريخت گـويـند آن دست مقطو

 .حضرت از دنبالش شتافت و زخمى ديگر بر رانش بزد كه در زمان جان داد

امـا حـمـزه و شـیـبه با ھم درآويختند و چندان شمشیر بر ھم زدند و به گرد ھم دويدند كه تـیـغـھـا از كـار 



مسلمانان از دور . ا درھم شكست ، پس تیغ به يك سوى افكندند و يكديگر را بـچـسـبیدندشـد و سـپـرھـ

چون آن بديدند ندا در دادند كه يا على نظاره كن كه اين سگ چسان بر عّمت غلبه كرده ، على علیه 

! اى عّم: ودالّسالم به سوى او شد و از پس حمزه درآمد و چون حـمـزه بـه قـامـت از شیبه بلندتر بود فرم

سر خويش به زير كن ، حمزه سر فـرو كـرد پـس عـلى علیه الّسالم تیغ براند و يك نیمه سر شیبه را بیفكند 

 .و او را ھالك كرد

بیتوانى با ھـم حـمله بردند   امـّا عبیده چون با عتبه نزديك شد و اين ھر دو سخت دالور و شجاع بودند پس 

كرد تا نیمه سر بدريد و ھمچنان عتبه در زير تیغ شمشیرى بر پاى عبیده  و عبیده تیغى بر فرق عتبه فرو

افكند چنانكه ساقش را قطع كرد از آن سوى امیرالمؤ مـنـین علیه الّسالم چون از كار شیبه پرداخت آھنگ 

 عتبه نمود ھنوز رمقى در عتبه بود كه جان او را نـیـز بگرفت ؛ پس حضرت در قتل اين ھر سه تن ، شركت

 :كرد و از اينجا است كه در مصاف معاويه او را خطاب كرده مى فرمايد

شمشیرى كه بر جد و دايى و  :يعنى (َاخاَك و خاَلَك َوَجدََّك َيْوَم َبدٍر (186)عـِنـدى السَّیـُْف الَّذى َاعـْضـَْضُتُه

 (187)برادرت در يك رزمگاه زدم ، نزد من است 

پـس آن حـضـرت بـه اتـفـاق حـمـزه ، عـبـیـده را بـرداشـتـه بـه حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم 

آورده پیغمبر سرش در كنار گرفت و چنان بگريست كـه آب چـشم مباركش بر روى عبیده دويد و مغز از ساق 

وفـات يـافـت و در آنـجـا مـدفـون  (صـَفـْراء)يـا  (ْوحـآءَر)عبیده مى رفت و ھنگام مراجعت از بدر در ارض 

گـشـت و او ده سـال از آن حـضرت افزون بود و حق تعالى اين آيه در حق آن شش تن كه ھر دو تن با ھم 

 :مخاصمت كردند فرو فرستاد

اٌب ِمَن الّناِر ُيَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُؤِسِھم ھذاِن َخْصماِن اْخَتَصُموا في َربِِّھُم َفالَّذيَن َكَفرُوا ُقطَِّعْت َلُھْم ِثی)

 (188)(.اْلَحمیُم

ه نـفـر ُرعـْبـى در دل كـفـّار افـتاد، ابوجھل قريش را تحريص بر بـعـد از كـشـتـه شـدن ايـن سـ: بـالجـمـله 

 :شیطان به صورت سراقة بن مالك شده قريش را گفت . جنگ ھمى كرد

 .ِاّني جاٌر َلُكْم ِاْدَفُعوا ِاَلىَّ ر ايَتُكْم

يـدل مـى كـرد بـر پـس رايـت مـیـسـره را بـه دسـت گـرفـتـه و از پـیـش روى صـف مـى دويـد و كـفـّار را قـو

 :از آن طـرف پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم اصحاب را فرمود. جـنـگ 

 .ُغّضُوا َاْبصاَرُكْم َو عّضُوا َعَلى النَّواِجِد

و بر قّلت اصحاب خويش نگريست دست به دعا برداشت و از حق تعالى طلب نصرت كرد، حق تعالى مالئكه 

 .را به مدد ايشان فرستاد

ُيْمِدْد ُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آال ٍف ِمَن الَمالئَكِة  ... َوَلَقد َنَصَرُكُم الّلُه ِبَبْدٍر َوَاْنُتم َاِذلٌَّة: (لّله تعالى قال ا

 (189)(ُمَسوِّمیَن

پـس جـنـگـى عـظـیـم در پـیـوسـت شـیـظـان چـون چـشـمـش بـر جـبـرئیـل و صـفـوف فـرشـتـگـان افتاد 

اى سراقه كجا مى گريزى ؟ اين : َعَلم را بینداخته آھنگ فرار كرد، ُمَنبَّه پسر َحّجاج گريبان او را گرفت و گفت 

كاريست كه در اين ھنگام مى كنى و لشكر ما را در ھم مى شكنى ، ابلیس دستى بر سینه  چه ناساخته

 . دور شود از من كه چیزى مى بینم كه تو نمى بینى: او زد و گفت 

 (190)(َتَرْوَنَفَلّما َتراَئِت اْلِفَئتاِن َنَكَص َعى َعِقَبْیِه َو قاَل ِاّني َبرى ُء ِمْنُكْم ِاّني َارى ما ال : قـاَل تـَعالى )

د و و حـضـرت اسدالّله الغالب على بن ابى طالب علیه الّسالم چون شیر آشفته به ھر سو حـمـله مـى بـر

مـرد و مـركـب بـه خـاك مـى افـكـنـد تـا آنـكـه سـى وشـش تـن از َابـْطـال رجـال رااز حـیـات بـى بـھـره 



كه چون مقاتلت مرا با ولید بن عتبه   فـرمـود و از آن حـضـرت نقل است كه فرمود عجب دارم از قريش 

بن ابى سفیان بیرون افتاد چگونه بر  مشاھده كردند و ديـدنـد كـه بـه يـك ضرب من ھر دو چشم حنظلة

 (191)!حرب من اقدام مى نمايند؟

ل رسیدند كه از جمله آنھا بود عتبه و شیبه و ولیـد بـن عـتـبـه و بـالجمله ؛ ھفتاد نفر از صناديد قريش به قت

و چون . حـنـظـلة بـن ابـى سـفـیـان و طـُعـَیـمـَة بـْن عـَِدّى و عـاص بـن سـعـیـد و نوَفل بن ُخَوْيلد و ابوجھل 

و مـسـلمـانـان از سر ابوجھل را براى پیغمبر بردند سجده شكر به جـاى آورد، پـس كـفـار ھـزيـمـت كـردنـد 

و از جـمـله اسـیران . دنـبـال ايـشان بشتافتند و ھفتاد نفر اسیر كردند و اين واقعه در ھفدھم ماه رمضان بود

، نضربن حارث و ُعْقَبة بن ابى ُمَعْیط بود كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم فـرمان قتل ايشان را داد و 

ى الّله علیه و آله و سـّلم بـودنـد و عـُقـبـه ھـمـان اسـت كـه بـه رضـاى اين ھر دو دشمن قوى پیغمبر صل

 .بر روى مبارك آن حضرت افكنده بود (192)ُامـیَِّة بـِْن خـََلف كـه او نـیـز كشته شد خیو

در خـبـر اسـت كـه چـون نـضـر بـن حـارث بـه دسـت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـه قتل رسید 

 : خواھرش در مرثیه او قصیده گفت كه از جمله اين سه بیت است

 : شعر

َوَال ْنَت َنْجُل َنجیَبٍة (193)َاُمَحمٌَّد
 (194)في َقْوِمھا َواْلَفْحُل َفْحُل ُمْعرٌق

ما كاَن َضرََّك َلو َمَنْنَت َوُربَّما
 َمنَّ اْلَفتى َو ُھَو اْلُمغیظ اْلـُمْحَنُق

َالنَّْضُر َاْقَرُب َمْن َاَسْرَت ِقراَبًة
 ْعَتُقَوَاَحقُُّھْم ِاْن كاَن ِعْتٌق ُي

َلْو ُكْنُت َسِمْعُت  :چـون مـرثیه او به سمع مبارك حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید فرمود

 (195).ِشْعَرھا َلما َقَتْلُتُه

 (196)آمد و قـَْیُنقاع   و در سنه دو نیمه شوال كه بیست ماه از ھجرت گذشته بود غزوه َبنى َقْیُنقاع پیش

بدان كه كفار بعد از ھـجـرت پـیـغـمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم با . طايفه اى از يھودان مدينه مى باشند

قسمى آنان بـودنـد كـه حـضـرت بـا آنـھا قرار گذاشته بود كه جنگ نكنند با آن . آن حضرت سه قسم بودند

ن حضرت را و ايشان جھودان بنى ُقَرْيظه و بنى النَّضیر و بنى َقْیُنقاع حضرت و يارى ھم نكنند دشمنان آ

 .بودند

و قـسـم دوم آنـان بـودنـد كـه بـا آن حـضرت حرب مى كردند و دشمنى آن حضرت بپا مى داشتند و ايشان 

 .كفار قريش بودند

د چه خواھد شـد عـاقـبـت امـر قسم سّوم آنان بودند كه كارى با آن حضرت نداشتند و منتظر بودند كه ببینن

آن حـضـرت مـانند طوائف عرب لكن بعضى از ايشان در باطن دوست داشتند ظھور امر آن حضرت را مانند 

قبیله ُخزاعه و بعضى بعكس بودند مانند بنى بكر و بعضى بـودنـد كـه بـا آن حـضـرت بودند به ظاھر و با 

ئف ثالثه يھود َغْدر كردند؛ اّول كسى كه نقض عھد كرد از ايشان دشمنش بودند در باطن مانند منافقان و طوا

 .، بنى قینقاع بودند

و سببش آن شد كه در بازار بنى قینقاع زنى از مسلمانان بر دِر دكان زرگرى نشسته پس از آن زرگر يا مرد 



برخاست  ديگرى از يھود براى تسخیر جامه پشت او را چاك زد و گره بست ، آن زن بى خبر بود چون

سرينش پیدا شد يھوديان بخنديدند آن زن صیحه كشید، مـردى از مـسـلمـا چون اين بديد آن جھود را به 

يھودان از ھر سو مـجـتـمـع شـده آن مـرد مـسـلمـان را بـه قـتـل رسـانـیـدنـد و . كیفر اين كار زشت بكشت 

آله و سّلم رسید، آن حضرت بزرگان يھود را طـلب ايـن قـصـه در حـال بـه پـیـغمبر خداى صلى الّله علیه و 

چرا پیمان بشكستید و نقض عھد كرديد از خداى بترسید و بیم كنید از آنـچـه قـريـش را افـتـاد : كرد و فرمود

ايشان . كـه بـا شما نیز تواند رسید و مرا به رسالت باور داريد؛ چه دانسته ايد كه سخن من بر صدق است 

ما را بیم مده و از جنگ قريش و غـلبـه بـر ايـشان فريفته مشو ھمانا با قومى رزم دادى ! داى محّم: گفتند

كه قانون حرب ندانستند اگر كـار با ما افتد طريق محاربت خواھى دانست ، اين بگفتند و برخاستند و دامن 

 :اين ھنگام جبرئیل اين آيه شريفه آورد. برافشاندند و بیرون شدند

 (197)(.خاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخیاَنًة َفاْنِبْذ ِاَلْیِھْم َعلى َسوآٍءَوِاّما َت)

سپرد و لشكر ساخت و آھنگ  tه خلیفتى بداد و رايت جنگ به حمزهپـس حـضـرت َابـُوُلبـابـه را در مـدين

جماعت يھود چون قّوت مقابله و مقاتله نداشتند به حصارھاى خويش پـنـاه جـسـتـنـد پانزده روز . ايشان كرد

در تنگناى محاصره بودند تا كار بر ايشان تنگ شد و رعب و تـرس در دلشـان جاى كرد ناچار رضا دادند كه از 

پـس ابـواب حصارھا گشوده بیرون آمدند پیغمبر صلى الّله . حصار بیرون شده حكم خداى را گردن نـھـنـد

ـِْن قـُدامـَة سلمى را، تا دست آن جماعت را از پشت ببندد و در خاطر  ـِْذر ب علیه و آله و سلم امر فـرمـود مـُن

عبدالّله بن ُاَبّى ـ كه در میان . گى بودندداشت كه ايـشـان را مـقـتـول سازد و ايشان ھفتصد تن مرد جن

مـسـلمـانـان مردى منافق بود ـ از حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم درخواست كرد كـه در حـق 

ايـشـان احـسـان فـرمـايد و در اين باب اصرار كرد؛ پس حضرت از ريختن خون ايـشـان بـگـذشـت ولكـن بـه 

ـن كـردنـد و امـوال و اثـقـال و قـالع و ضـیـاع ايـشان به جاى ماند و به َاْذِرعات امـر آن حـضـرت جـالى وط

 .شام پیوستند (198)

پیش آمد و آن آبى است از بـنـى سـَُلیـْم در سـه  (199)در سنه دو در ماه شّوال ، غزوه َقرَقرُة اْلُكْدرو نیز 

و سـبـب ايـن غـزوه آن شـد كـه رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را مسموع افتاد . ى مـديـنـه مـنـزل

كه جماعتى از بنى ُسَلْیم و بنى غـَطـْفـان در َقرَقره الُكْدر انجمن كرده اند كه به خون قريش در مدينه 

الم داد و با دويست نفر از اصحاب دو شبیخون آرند، پس حـضـرت رايت جنگ را به امیرالمؤ منین علیه الّس

روزه بـه آنـجا تشريف برد وقتى رسید كه آن جماعت رفته بودند از آن جماعت كسى ديدار نشد تـا حـضـرت 

 .مـراجـعـت فـرمـود و بـعـضـى ايـن غـزوه را در سال سوم ذكر كرده اند

غزوه َسويق پیش آمد و سبب آن شد كه  و نـیـز در سـنـه دو در عـُْشر آخر ذى القعده يا در ذى الحجه

ابوسفیان بعد از واقعه بدر نذر كرد كه خود را به زن نچسباند و روغن به خود نـمـالد تـا ايـن كـین از محمد 

صلى الّله علیه و آله و سّلم و اصحاب او باز جويد؛ پس با دويست تن از مّكه كوچ كرده تا ُعَريض كه در ناحیه 

بن عمرو نام داشت با برزيگر او بگرفت و  (200)سید و در آنجا يك تن از انصار را كه َمْعَبدمدينه واقع است ر

بـا چـنـد نـخـله خـرمـا بـسـوخـت و دل بـر آن نـھـاد كـه بـه نـذر خـود عـمـل كـرده  بكشت و يـك دو خـانـه

چون اين خبر به محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم رسـیـد ابـوُلبـابـه را بـه . پـس بـه شـتاب برگشت 

چون ابوسفیان را . ن شتافت خـلیـفـتـى گـذاشـت و بـا دويـسـت نـفـر از مـھـاجـر و انصار از دنـبال ابوسفیا

معلوم گشت كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم بـا لشـكر به استعجال مى آيد، ھراسناك شد امر كه 

لشكريان انبانھاى سويق را كـه بـه جـھـت زاد راه داشـتـنـد بـريـخـتـنـد تـا از بـھـر فرار سبكبار شوند و 

 (ذات الّسويق )آن انـبـانـھـا را بـرگـرفتند و از اين جھت اين غزوه را مسلمانان از دنـبـال رسـیـدنـد و 



خـوانـدنـد؛ پس حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم تا اراضى َقْرَقرُة اْلُكْدر بر اثـر ايشان رفت و ايشان 

ا در سال سّوم و مّدت اين غزوه پنج روز بود و بعضى اين غزوه ر. را نیافت پس به مدينه مراجعت فرمود

 .دانسته اند

و در سـنـه دو، بـه قـولى والدت حـضـرت امـام حـَسـَن عـلیـه السـّالم واقع شد و بسیارى سال سوم گفته 

 . و كیفّیت والدت شريفش بیايد در باب چھارم. اند

 وقايع سال سوم ھجرت 

و غزوه َاْنمار نیز نامیده (202)پـیـش آمـد و ايـن غـزوه را غـزوه ذى َاَمر (201)در سـال سـوم غـزوه غـَطـْفـان 

اند و آن موضعى است از نواحى نجد و سبب اين غـزوه آن بود كه رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم 

جـمع شده اند كه اطراف مدينه را  (ذى َامـَر)را مسموع افتاد كه گروھى از بـنـى ثـَعـَْلبـَة و مـُحـاِرْب در 

گفته  (َغْوَرث )است و خطیب او را  (ُدْعُثور)تاختنى كنند و غنیمتى به دست آرند و پسر حارث كه نام او 

سـیـّد آن سـلسـله است ؛ پس پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم با چھارصد و پنجاه نفر بـه شـتـاب بـه 

بـا مـردمـان خـويـش بـه قـَُلل ِجبال گريختند و كسى از ايشان ديده نشد جز مردى  رفـت ، ُدعـْثـور (ذى امـَر)

از بنى َثْعَلَبه كه مسلمانان او را گرفتند خدمت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم بردند حضرت بر او اسالم 

ى رفت مردمان از ھر عرضه كـرد اسالم آورد، پس باران سختى آمد چنانكه از تن و جامه لشكريان آب ھم

سو پراكنده شدند و به اصالح كاالى خويش پرداختند و پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم نیز جامه برآورد و 

بیفشرد و بر شاخه ھاى درختى افكند و خود نیز در سايه آن درخت بیارمید، در اين وقت ُدْعُثور طمع در آن 

اى مـُحـمـّد مـَْن َيْمَنُعك ِمّنى اْلَیْوم ؛ يعنى : مـده و گـفـت حضرت كرده با شمشیر به بالین آن حضرت آ

خـداونـد عـَّز و جـَّل، در ايـن وقـت جـبـرئیـل بـر : كیست كه ترا از شّر من امروز كفايت كـنـد؟ حـضـرت فـرمـود

بـر سر او ايستاد و حضرت آن تیغ بـرگـرفـت و . سـیـنـه اش زد كـه تـیـغ از دسـتـش افـتاد، و بر پشت افتاد

پس . دانستم كه تو پیغمرى ! ھیچ كس : َمْن َيْمَنُعَك ِمّني ؛ كیست كه ترا حفظ كند از من ؟ گفت : فرمود

حضرت شمشیرش را به او رّد كـرد پـس بـه نـزد قـوم خـود رفت و ايشان را به اسالم دعوت . شھاَدَتْین گفت 

 :ا فرستادحق تعالى اين آيه مباركه را در اينج. كرد

 (203)(.َفَكفَّ َاْيِدَيُھْم َعْنُكْميـا َايُّھِا الَّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْیُكْم ِاْذ َھمَّ َقُوٌم َاْن َيْبُسُطوا ِاَلْیُكْم َاْيِدَيُھْم )

پـس پـیـغـمـبر خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم به مدينه مراجعت فرمود و مّدت اين سفر بیست و يك روز 

 .بود

و او چندانكه  ربـیـع االّول مقتول گشت 14و در سـَنـه سـه ، بـنـابـر قـولى كـعـب بـن اشـرف جـھـود در 

 . توانستى از آزار مسلمانان دست باز نداشتى و پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را ھجا گفتى

) بـه ضـّم(پیش آمد و آن موضعى است در ناحیه فـُرع و فـُرع  (204)و نـیـز در سـنـه سـه ، غزوه َبْحران 

قـريـه اى اسـت از نواحى َرَبذه و سبب اين غزوه آن شد كه خدمت حـضـرت پـیـغـمـبـر صـلى الّله علیه و آله 

حضرت . نـجـمنى كرده اند و كیدى انديشیده اندا (بـَحـْران )و سّلم ، عرض كردند كه جماعت بنى ُسَلْیم در 

با سیصد تن به آھنگ ايشان حركت كرد بنى ُسلیم در اراضى خود پراكنده شدند حضرت بى آنكه دشمنى 

 .ديدار كند مراجعت فرمود

و نیز در اين سنه ، حضرت رسـول صـلى . و ھـم در سـنـه سـه ، والدت امـام حـسین علیه الّسالم واقع شد

 .ه عـلیـه و آله و سـّلم حـَفـْصـَه را در شـعـبان و زينب بنت ُخَزْيَمة را در ماه رمضان تزويج فرمودالّل

و نـیـز در مـاه شوال سنه سه ، غزوه ُاُحد روى داد و آن َجَبلى است مشھور نزديك به مدينه به مسافت يك 

ن از كـیـن و كـیـد مسلمانان مملو بود ھمانا قريش بعد از واقعه بدر سخت آشفته بودند و سینه شا. فرسخ 



و پیوسته در ِاعداد كار بودند و تجھیز جیش مى نمودند تا پنج ھزار كس فراھم شد كه سه ھزار شتر و 

دويست اسب در میان ايشان بود پس به قصد جـنـگ بـا پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم به جانب 

را ھمراه برداشتند كه در میان لشكر سوگوارى كنند و بر كشتگان  مدينه كوچ دادند و جمعى از زنان خود

 .خويش بگريند و مرثیه گويند تا كین ھا بجوشد و دلھا بخروشد

از آن طـرف پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم چون خبردار شد ِاعداد جنگ فرموده با لشكر خود به 

تیار فرمود و صف آرائى لشكر فـرمـود و لشـكـر را چـنـان بـداشـت ُاُحد تشريف ُبرد و مكانى را براى حرب اخ

كـه كـوه ُاحـُد در قـفـا و جـَبـَل عینین از طرف چپ و مدينه در پیش روى مى نمود و چون در كوه َعْیَنْین 

آنـجـا شكافى بود كـه اگـر دشـمـن خواستى كمین بازگشادى عبدالّله بن ُجَبْیر را با پنجاه تن كماندار در 

اگر ما غلبه كنیم و غـنـیـمـت جـوئیـم : گـذاشـت كـه َاعـداء را از مرور آن شكاف مانع باشند و فرمود

و چون از تسويه صفوف فارغ شد . قـسـمـت شما بگذاريم شما در فتح و شكست ما از جاى خود نجنبید

 :خطبه خواند و فرمود

و ساَق اْلُخطَبة (ِه الّلُه فى ِكتاِبِه ِمَن اْلَعَمِل ِبطاَعِتِه َوالتَّناھى َعْن ُمحاِرِمِه اُوصیُكْم ِبما َاْوصاني ِب! َايُّھـَا النـّاُس

 َقد َبیََّن َلُكْم اْلَحالَل َوالَحراَم َغْیر َانَّ َبْیَنُھما ُشَبھا ِمَن االَْْمِر َلْم َيْعَلْمھا َكثیٌر ِمَن الّناِس ِاّال) الّشريَفَة ِالى َقْوِلِه

َم َفَمْن َتَرَكھا َحِفَظ ِعْرَضُه َو ديَنُه َو مـَْن َوَقَع فیھا كان كالّراعى ِالى َجْنِب اْلِحمى َاْوَشَك َاْن َيَقَع فیِه َمْن ُعِص

َجَسِد ِاذا ْاْل َوَلْیَس َمِلٌك ِاّال َوَلُه ِحمًى َاال َو َانَّ حـِمـَى الّلِه مـَحـارمـُُه َوَاْلمـُؤ ِمُن ِمَن الُمؤ ِمنیَن َكالراءِس ِمَن

 . اْشَتكى َتداعى َعَلْیِه ساِيُر َجَسِدِه َوالسَّالُم َعَلْیُكم

از آن سوى مشركین نیز صفھا برآراستند، خالد بن ولید با پانصد تن میمنه را گرفت و عـِْكِرَمة بن ابى جھل با 

سواران گشت و عبدالّله بن  پانصد نفر بر میسره بايستاد و َصفوان بن ُامّیه به اتفاق عمرو بـن العـاص سـاالر

ربیعه قائد تیر اندازان شد و ايشان صد تـن كـمـانـدار بـودنـد و شـتـرى را كـه بـر آن بـت ھـُبـَْل حـمـل داده 

بـودند از پیش روى بداشتند و زنان را از پشت لشكريان واداشتند و رايت جنگ را به طلحة بن ابى طلحه 

لیه و آله و سّلم پرسید كه حـامـل ِلواء كـفـار كـیست ؟ گفتند از قبیله حضرت رسول صلى الّله ع. سپردند

ُمْصَعب بن ُعَمْیر را كه از بنى عبدالدار بود طلبید   پس . َنْحُن َاَحقُّ ِباْلَوفآِء مـِنـْھـُْم: بنى عبدالدار، حضرت فرمود

 .و رايت نصرت را به او سپرد

كـبـش كـتـیـبـه )وى آن حضرت ھمى بود؛ پس طلحة بن ابى طلحه كه مـُصـْعـَب عـََلم بـگـرفـت و از پـیش ر

اند و مبارز طـلبـیـد، ھـیـچ كـس جـرئت مـیـدان او بود اسب بر جھ (صـاحـب عـلم مـشـركین )و  (205)(

. نـداشت ، امیرالمؤ منین علیه الّسالم چون شیر غّرنده با شمشیر برنده به سوى او تاختن كرد و رجز خواند

دانستم كه جز تـو كـس بـه میدان من نیايد؛ پس بر آن حضرت حمله كرد و ! اى َقْصم : طلحه گفت 

ود آورد، حضرت با سپر، آن زخم را دفع داد آنگاه چنان تیغى بر فرقش زد كه شمشیرى بر آن حضرت فر

 . مغزش برفت و بر زمین افتاد و عورتش مكشوف شد، از على زنھار جست على علیه الّسالم بازگشت

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از قتل او شاد گشت و تكبیرى بلند گفت ، مسلمانان بـانـگ تـكبیر 

از پس طلحه برادرش ُمصعب َعَلم بگرفت ، امیرالمؤ منین علیه الّسالم نیز او را بكشت ؛ پس يك . ند كردندبل

يك از بنى عبدالدار َعَلم گرفتند و كشته شدند تا آنكه از بنى عبدالدار ديگر كس نبود كه علمدار شود، 

لمؤ منین علیه الّسالم او را نیز ملحق به نام داشت آن علم را برافراشت امیرا (صواب )غالمى از آن قبیله كه 

 .ايشان نمود



- ١٠ - 

 
 

در خـبـر اسـت كـه ايـن غـالم حـبـشى بود و در بزرگى جثه مانند گنبدى بود و در اين وقت دھانش كف كرده 

به خدا سوگند كه نمى كشم به عوض آقايان خود غیر محمد : بود و ديده ھايش سرخ شده بود و مى گفت 

امیرالمؤ منین علیه . ه علیه و آله و سّلم را، مسلمانان از او ترسیدند و جـراءت مـیدان او نكردندصلى الّل

مسلمانان . الّسالم ضربتى بر او زد كه او را از كمر دو نـیـم كـرد و بـااليش جدا شد و نیم پائین ايستاده بود

حمله بردند و كفار را در ھم شكستند و پس مسلمانان . بر او نظر مى كردند و از روى تعّجب مى خنديدند

ھزيمت دادند و ھـر كـس از مـشـركـیـن بـه طـرفـى گـريـخـت و شـتـرى كـه ھـُبـَْل را حـمـل مـى كـرد در 

پـس مسلمانان دست به غارت برآوردند كـمـانـداران كـه شـكاف كوه را . افـتـاد و ھـُبـَْل نـگـونـسـار شـد

نان به َنْھب و غارت مشغولند قّوت طـامـعـه ايشان را حركت داد از بھر غنیمت از داشتند ديدند كه مسلما

جاى خود حركت كردند ھر چند عبدالّله بن ُجَبْیر مـمانعت كرد، متابعت نكردند براى غارتگرى عزيمت 

ـفـاق عـِكـِْرمـَة بـْن عبدالّله با كـمـتـر از ده كـس بـاقـى مـانـد خـالد بـن ولیـد بـه ات. لشكرگاه دشمنان كردند

َابـى جھل با دويست تن از لشكريان كه كمین نھاده بودند بر عبدالّله تاختن كرده و او را با آن چند تن كه به 

جاى بودند به قتل رسانیدند و از آنجا از قفاى مسلمانان بیرون شده تیغ بـر ايـشـان نھادند و َعَلم مشركان 

علم خود را بر پاى ديـدنـد روى بـه مـصـاف نـھـادنـد و شـیـطـان بـه بر پاى شد و ھزيمت شدگان چون 

صـورت جـُعـَْیل ْبن ِسراَقه درآمد و ندا در داد كه َاال ِانَّ ُمحمَّدا َقْد ُقِتَل؛ يعنى آگاه باشید كه محمَّد كـشـته 

نـھـادنـد بـه نـحـوى  مسلمانان از اين خبر وحشت آمیز به خويشتن شدند و از دھشت تیغ بر يكديگر. گشت 

پـدر حـُذيـفـه را بـه قتل رسانیدند و رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را گذاشته رو به  (يـمـان )كـه 

ھزيمت نھادند و امیرالمؤ منین علیه الّسالم پیش روى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رزم مى داد و از 

مى آمد، امیرالمؤ منین علیه الّسالم او را دفع مى داد تـا آنـكـه نـود  ھر طرف كه دشمن به قصد آن حضرت

و شـنـیـدنـد . جـراحـت بـه سر و صورت و سینه و شكم و دست و پاى امیرالمؤ منین علیه السـّالم رسـیـد

و جـبـرئیـل بـه پـیـغـمـبـر (206).مـنـادى از آسـمـان نـدا كـرد ال فـَتـى ِاّال عـَلٌى َو ال سـَیـَْف ِاّال ُذواْلفـِقـار

حضرت . آشكار مى كند ايـن مـواسـات و جوانمردى است كه على علیه الّسالم! يـا رسـول الّله : عـرض كـرد

 (207).َاَنا ِمْنُكما: جبرئیل گفت . ِانَُّه مـِنـّي َوَانـَا مـِنـُْه؛ عـلى از مـن اسـت و مـن از عـلى ام : فـرمـود

بـالجـمـله ، نـقل است كه عبدالّله بن َقِمَئة كه يك تن از مشركان بود به آھنگ پیغمبر تیغ كشیده قصد آن 

حضرت نمود، چون ُمصَعب بن ُعَمیر َعَلمدار لشكر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم بود نخست قصد 

را به دست چپ گرفت و دسـت چـپـش را نـیـز قـطـع كرد پس مصعب كرد دست راستش را قطع كرد علم 

ابن . زخمى ديگر بر او زد تا شھید شد و َعَلم بیفتاد لكن َمَلكى به صورت ُمْصعب شده و َعَلم را برافراخت 

َقِمَئة پس از شھادت مصعب سنگى چـنـد بـه دسـت كرده به سوى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم 

اه سنگى بـر پیشانى مبارك آن حضرت آمد و در ھم شكست و حلقه ھاى خون بر پیشانیش فرو پرانید ناگ

ريخت و خـون بـر صـورتـش جـارى شـد حـضرت آن خون را پاك مى كرد كه مبادا بر زمین رود و عذاب از 

 :آسمان فرو شود، و مى فرمود

 .ُھم ِاَلى الّلِه َتعالى َكْیَف ُيْفِلُح َقْوٌم َشجُّوا َنِبیَُّھْم َوُھَو َيْدُعو

و عـتـبـة بـن ابـى وقـّاص سـنـگـى بر لب و دندان آن حضرت زد و بعضى شمشیر بر آن حضرت فرود آوردند 



 .لكن چون زره بر تن مباركش بود كارگر نشد

 و نـقـل شـده كـه در اين گیرودار ھفتاد ضرب شمشیر بر آن حضرت فرود آوردند و خدايش حافظ بود، با اين

َالّلُھمَّ اغِفْر ِلَقْومي َفِانَُّھْم ال  : ھمه زحمت كه بدان مظھر رحمت رسید نفرين بر آن قوم نكرد بلكه گفت

 (208).َيْعَلُموَن

 شھادت حضرت حمزه رضى الّله عنه 

ـ كه َعْبد ُجَبْیِر ِبِن ُمْطِعْم بود ـ به كین حمزة بن عبدالمّطلب كـمـربـست در  (وحشى )و ھم در اين حرب 

كمین آن جناب نشست در وقتى كه آن جناب مانند شیر آشفته حمله مى برد و با كـفـّار رزم مـى نـمـود 

ود را به سوى آن حضرت پرتاب داد چنانكه بر عانه آن جناب آمده و از ديگر سوى سر به در كرد؛ و حـَربـه خـ

به قولى بر خاصره آن حضرت رسید و از مثانه بیرون آمد، پس آن زخم آن حضرت را از پاى درآورد و بر زمین 

 .افتاد و شھید گرديد

را بشكافت و جگرش را برآورده بـه نـزد ھـنـد ـ بـه بالین حمزه آمد و جگرگاه آن جناب  (وحـشـى )پـس 

زوجـه ابـوسـفـیـان ـ آورد، او بستد؛ چه خواست لختى از آن بخورد در دھان گـذاشـت حـق تـعالى در 

ھند )دھانش سخت كرد تا اجزاء بدن آن حضرت با كافر آمیخته نشود و الجرم از دھان بیفكند از اين جھت به 

عـطـا كـرد آنـگـاه ھـند به َمْصَرع  (وحـشـى )س ھر حلى و زيورى كه داشـت بـه مشھور شد؛ پ (جگرخواره 

حمزه آمد و گوشھاى آن حضرت و بعضى ديگر از اعضاى آن حضرت را بريده تا با خود به مّكه َبَرد، زنان قريش 

و شكم دريـدنـد و اجـزاء به ھند تـاءسـّى كـرده بـه حربگاه آمدند و ساير شھیدان را ُمْثله كردند، بینى بريدند 

قطع شده را به ريسمان كشیدند و دست برنجن ساختند و ابوسفیان بر َمْصَرع حمزه آمد و پیكان نیزه خود را 

 . بچش اى عاق: بر دھان حمزه مى زد و مى گفت 

يش دارد با ُحَلْیس ْبِن َعلقمه چون اين بديد بانگ كرد كه اى بنى كنانه بنگريد اين مرد كه دعوى بـزرگـى قر

اين لغزشى بود از من ظاھر شد اين را : پسر عّم كشته خود چه مى كند، ابوسفیان شرمگین شد گفت 

 .پنھان دار

بالجمله ، در اين غزوه از اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم ھفتاد تن شھید گشت بـه شـمـار 

را نكشتند و به رضاى خـود فـديـه گـرفـتـنـد و رھـا اسـیران قريش كه در َبْدر اسیر شدند و مسلمانان آنھا 

 .كـردنـد كـه در عـوض بـه عـدد ايـشـان سال ديگر شھید شوند

 شايعه شھادت پیامبر در ُاُحد

بـالجـمـله ، چـون خبر شھادت رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم در مدينه پراكنده شـد چـھـارده تـن 

نخست حضرت زھرا . ديكان ايشان از مدينه بیرون شده تا جنگگاه بیرون آمـدنداز زنـان اھل بیت و نز

علیھاالّسالم پدر بزرگوار خود را با آن جراحات دريافت و آن حـضـرت را در بركشید و سخت بگريست ، پیغمبر 

و فاطمه (209)نیز آب در چشم بگردانید آنگاه امیرالمؤ مـنـیـن عـلیـه الّسالم با سپر خويش آب ھمى آورد

علیھاالّسالم از سـر و روى پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم خون ھمى شست و چون خون باز 

مى ايـسـتاد قطعه اى از حصیر به دست كرده بسوخت و با خاكستر آن جراحت پیغمبر را ببست و از آن ن

پـس رسـول خـداى صلى الّله علیه و آله و سّلم با استخوان پوسیده زخمھاى خود را دود ھمى داد تا نشان 

 .به جاى نماند

ـگ سـاكـن شـد حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلى بـن ابـراھـیـم قـمـى روايـت كـرده اسـت كـه چـون جـن

من : گفت  (210)عـلیـه و آله و سـّلم فـرمـود كـه كـیـسـت مـا را از احوال حمزه خبر دھد؟ حارث بن ِصمَّه 

چون بـه نـزديـك او رسـیـد و حـال او را مـشـاھـده نـمـود نخواست كه آن خبر را او . موضع او را مى دانم 



حضرت امیر علیه الّسالم آمد و نزديك حمزه . يا على ، عمويت را طلب كن : پس حـضـرت فـرمـود. برساند 

خبر وحشت اثر را به سّید بشر برساند؛ پس حضرت پیغمبر صـلى الّله عـلیـه و ايـسـتـاد و نـخـواسـت كه آن 

آله و سـّلم خـود بـه جـسـتـجـوى حـمـزه آمـد چـون حـمـزه را بـر آن حـال مـشـاھـده كـرد گـريـست و 

خدا مرا  به خدا سوگند كه ھرگز در مكانى نايستاده ام كه بیشتر مرا به خشم آورد از اين مقام اگر: فرمود

حـمـزه چـنـیـن تـمـثـیـل كـنـم و اعـضـاى ايـشـان را   تمكین دھد بر قريش ھفتاد نفر ايشان را به عـوض

 :بـبـَُرم ؛ پـس جبرئیل نازل شد و اين آيه را آورد

 (211)(.ـَُو خـیـٌر ِللّصاِبريَنَلئن عـاقـَبـْتـُْم فـَعـاقـِبـُوا بـِمـِثـِْل مـا عـُوقـِبـْتـُْم بـِِه َوِلِئْن صـَبـَرتـُْم َلھ)

صبر كنید البّته بھتر است يـعـنـى اگـر عـقـاب كنید پس عقاب كنید به مثل آنچه عقاب كرده شده ايد و اگر 

 . براى صبر كنندگان

پس حضرت گفت كه صبر خواھم كرد و انتقام نخواھم كشید، پس حضرت ردائى كه از ُبرد يـمـنـى بـر دوش 

مـبـاركش بود بر روى حمزه انداخت و آن رداء به قامت حمزه نارسا بود و اگـر بر سرش مى كشیدند پاھايش 

را مى پوشانیدند سرش پیدا مى شد؛ پس بر سرش كشید و پاھايش را از علف پیدا مى شد و اگر پاھايش 

و گیاه پوشانید و فرمود كه اگر نـه آن بـود كـه زنـان عـبـدالمـّطلب اندوھناك مى شدند ھر آينه او را چنین 

ود؛ مى گذاشتم كه درندگان صحرا و مرغان ھوا گوشت او را بخورند تا روز قیامت از شكم آنھا محشور ش

پس حضرت امر فـرمود كه كشتگان را  (212). زيـرا كـه داھـیه ھر چند عظیمتر است ثوابش بیشتر است

نماز كرد برايشان و دفن كرد ايشان را و ھفتاد تكبیر بر حمزه گفت در نماز و بعضى گفته اند كه جمع كردند و 

در  (213)پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود جـسـد حـمـزه را بـا خـواھرزاده اش عبدالّله بن َجْحش 

و عـبـدالّله بـن عمرو بن حرام پدر جابر را با َعْمروْبن اْلَجُموح به يك قبر نھادند و از اين گـونـه ، . يك قبر نھادند

حد مى سپردند و آنـانكه قرائت قرآن بیشتر ھـر كـس بـا كـسـى ماءلوف بود ھر دو تن و سه تن را در يك ل

كرده بودند به لحد نزديكتر مى نھادند و شھیدان را با ھمان جامه ھاى خون آلود به خاك مى سپردند و آن 

 :حضرت مى فرمود

ْاِتي الّلَه َيْوَم اْلقیامة َواْللَّْوُن َلْوُن الدَِّم َزمُِّلوھـُْم فـي ِثیاِبھِم َو ِدمآِئِھُم َفِانَُّه َلْیَس ِمْن َكِلٍم ُكِلَم ِفي الّلِه ِاّال َوُھَو َي)

 (214)(.َوالّريُح ريُح اْلِمْسِك

و  (215)وارد شـده كـه حـضـرت حـمـزه را كـفـن كـرد براى آنكه او را برھنه كرده بـودنـدلكـن در حـديـثـى 

عـبـدالّله و عـمـرو چـون در مـعـبـر سـیـل بـود وقـتى سیالب بیامد و قبر ايشان را روايـت شـده كـه قـبـر 

ببرد، عبدالّله را ديدند كه دست بر جراحت خـويـش دارد چـون دست او را باز داشتند خون از جاى جراحت 

شـش سـال پـدرم را  جـابـر گـفـت كـه بـعـد از بـیـسـت و. برفت الجرم دست او را به جاى خـود گـذاشـتـنـد

كه بر روى ساقھايش ) اسپند(در قـبـر بـدون تـغـیـیـر جـسـد يـافـتـم گـويـا در خـواب بـود و عـلف َحْرَمل 

 .ريخته بودند تازه بود

داشـت بـه ھـر   بـالجـمله ؛ چون پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم از كار شھدا پرداخت راه مدينه پیش 

رسید مرد و زن بیرون شده بر سالمتى آن حضرت شكر مى كردند و كشتگان خود را از  قبیله اى كه مى

 .خاطر مى ستردند

مـادر َسْعد بن ُمعاذ به نزد آن جناب شتافت و در اين وقت پسرش سعد عـنـان اسـب  (كـُبـَیـْشـة )پـس 

اينك مادر من است كه ! رسول الّله يـا  :پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم داشـت پـس عـرض كـرد

مـرحـبـا بـِھـا، چـون كـُبـَیـْشة برسید : پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فـرمـود. به مالزمت مى رسد

يـا  :عـرض كـرد. رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم تـعـزيـت فـرزنـدش عـمـرو بـن مـعـاذ را بـاز داد



ا به سالمت يافتم ھیچ مصیبت و َاَلمى بر من حملى و ثقلى نیفكند، پس حـضـرت دعـا چون تر! رسول الّله 

كـرد كـه حـزن بـازماندگانشان برود و حق تعالى مصیبتشان را عوض و اجر مـرحـمـت فـرمايد و به سعد 

ه مداواى فرمود كه جراحت يافتگان قوم خود را بگوى كه از مرافقت من باز ايستند و به منازل خود شده ب

پس سعد جراحت زدگان را كه سـى تـن بودند امر كرد بروند و خود سعد چون حضرت را به . خويش پردازند

ايـن ھـنـگـام كـمتر خانه اى در مدينه بود كه از آن بانگ ناله و سوگوارى بلند . خانه رسانید مراجعت كرد

لیه و آله و سلم اشك در چشمانش بگشت و نشود جز خـانـه حـمـزه عـلیـه السـّالم پیغمبر صلى الّله ع

ولكـِنَّ حـَمـَْزَة ال بـَواكي َلُه اْلَیْوم ؛ يعنى شھداى ُاُحد گريه كننده دارند لكن حمزه گريه كننده امروز : فـرمـود

ريید ديگر بر كشتگان خود نگ: َسْعد بن ُمعاذ و ُاَسْیِد بن ُحَضْیر كه اين را شنیدند زنان انصار را گفتند. ندارد

نخست برويد نزد حضرت فاطمه علیھاالّسالم و او را ھـمـراھـى كـنید در گريستن بر حمزه ، آنگاه بر 

زنان چنان كـردنـد چـون صـداى گـريه و شیون ايشان را پیغمبر صلى الّله علیه و آله . كشتگان خود گريه كنید

و از آن روز مـقـرر شـد  (216).مواسات كرديدبـرگـرديد، خدا شما را رحمت كند ھمانا  :و سّلم شنید فـرمـود

 .حه كنند آنگاه براى خودكـه ھـر مـصـیـبـتـى بـر اھـل مـديـنـه واقـع شـود، اول بر حمزه نو

كـحـل البـصـر )و فـضـايـل حـمـزه بـسـیـار اسـت و شـعـراء بـسـیـار او را مـرثـیـه گـفـته اند و من در كتاب 

فـضـل زيـارت آن جـنـاب را بـا الفاظ  (مفاتیح الجنان )به آن اشاره كرده ام و در  (فـى سـیـرة سـیـّد البشر

د ذكر كردم اين كتاب را مـجـال بـیـشـتـر از ايـن نـیـسـت و در ذكـر خـويـشـان زياتش و زيارت شھداء ُاُح

 ان شاء الّله تعالى. حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم نیز مختصرى از فضیلت او ذكر مى شود

.(217) 

و اين واقعه در نیمه شوال سنه سه واقع شد و بعضى گفته اند كه روز پنجشنبه پنجم شوال قريش به ُاُحد 

 . والّله العالم. رسیدند و جنگ در روز شنبه واقع شد

  كـه از آنـجـاتـا مـديـنـه ھـشـت مـیـل راه اسـت و مـلخـص  و آن مـوضـعـى اسـت: غـزوه حـمـراء االسـد

خـبـرش آن اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم به مالحظه اينكه مبادا قريش ساز 

مراجعت كنند و به سوى مدينه تاختن آرند حكم فرمود تا بالل ندا در داد كه حكم خداوند قادر و قاھر است 

د آنـانـكـه در ُاُحد حاضر بودند و جراحت يافتند به طلب دشمنان بیرون شوند؛ پس اصـحـاب كار كه بـايـ

معالجه و مداوا گذاشتند و بر روى زخمھا سالح جنگ پوشیدند و َعَلم را به دست امیرالمؤ منین علیه 

 .الّسالم داد

م از جنگ ُاحد مراجعت نمود ھـشـتـاد بـا آنـكـه در خـبـر اسـت كـه چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسال

جـراحـت بـه بـدن مـبـاركـش رسـیـده بـود كـه فـتـیـله داخل آنھا مى شد بر روى نطعى خوابیده بود پیغمبر 

پس تا حمرآء اال سد از پى كّفار بتاخت و در آنجا . صلى الّله علیه و آله و سّلم چون او را بـديـد بـگريست 

مـراجـعـت فـرمـود و در مـراجعت معاوية بن مغیره اموى و َاُبو َعزَّة ُجَمحى را گرفته به چند روز ماند آنگاه 

مدينه آوردنـد، حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـر قـتـل ابـوعـّزه فـرمـان داد؛ زيـرا كـه چـون 

نـشـود اين مرتبه نیز آغاز ضراعت و زارى در بدر اسیر شد پیمان نھاد كه ديگر به جنگ مـسـلمـانـان بـیـرون 

ال ُيْلَدُغ اْلُموِمُن ِمْن ُجْحٍر َمَرَتْیِن؛مؤ : نھاد كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم او را رھا كند حضرت فرمود

 (218).من از يك سـوراخ دوبـار گـزيـده نـمـى شـود پـس او را بـه قتل رسانیدند

 وقايع سال چھارم ھجرى

 ( مـُالعـُِب اَالسـِنَّه)در ايـن سـال در مـاه صـفـر، عـامـر بـن مـالك بن جعفر كه ُمَكّنى به ابو برآء و ملّقب به 

اسـت و در قـبـیـله بنى عامر بن َصْعَصعه صاحب حكم و فرمان بود از اراضـى نـَجـْد بـه مـديـنـه سـفـر كـرد 



مرا از : خـدمـت حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید، حضرت اسالم بر او عرضه كرد، عرض كرد

زرگند، روا باشد كه جـمـاعـتى از مسلمانان و ھربى نیست لكن قوم من گروھى ب  بیعت و متابعت تو ھراس 

من از مردم نجد ايمن : فرمود. را با من به نجد بفرستى تا مردمان را به بیعت و متابعت تو دعوت نـمـايـنـد

در جـوار و َامان من باشند كسى را با ايشان : عرض كـرد. نیستم و مى ترسم بر ايشان آسیبى رسانند

اد نفر و بـه قـولى چـھـل نـفـر از َاخـیـار اصـحاب انتخاب فرمود كه از جمله تعرضى نیست ؛ پس حضرت ھفت

ِمْلحان و برادرش ُسَلْیم و حارث بن ِصمَّه و عامر بن ُفَھْیره و نافع بـن بـَُدْيل بن  بن(219)ُمْنِذر ْبن عمرو و ِحرام 

و غیر ايشان كه ھـمـگـى از وجـوه صـحـابـه و قـُّراء و ُعّباد بودند  (220)ورقاء الخزائى و عمرو بن ُاَمّیه َضْمرى 

روزھا ھیزم مى كشیدند و مى فروختند و بـھـاى آن را از بھر اصحاب ُصفَّه طعام مى خريدند و شبھا را به 

 .رات طـاھـرات ھـیـزم نقل مى دادندنماز و تالوت قرآن و عـبـادت بـه پـا مـى داشـتـنـد و ھـم از بـراى حـجـ

پـس پـیـغـمـبـر صلى الّله علیه و آله و سّلم ُمْنِذر بن َعْمرو را در آن َسِرّيه امارت داد و به بـزرگـان نـجـد و 

ايشان ھمه جا طّى . قـبـیـله بـنى عامر مكتوب فرمود كه تعلیم فرستادگان را در شرايع پذيرفتار باشید

و آن ، چاه آبى است میان ارض بنى عامر و حّره بنى ُسلیم در عالیه  (221)ه ِبْئر َمُعونه مسافت كردند تا ب

شكرگاه كردند و شتران خود را به عمرو بن ُامّیه و مردى از انصار و به قولى حارث نجد؛ پس آن اراضى را ل

بـن صـِمَّه سـپردند تا بچرانند ؛ آنگاه مكتوب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را به حـرام بـن مـلحان دادند 

آن مـكـتـوب  (حـِرام )ود بـبـرد و تا به نزديك عامر بن الطفیل بن مالك عامرى كه برادرزاده عامر بن مـالك بـ

چون اين بديد  (حرام ) .مـبـارك را به میان قبیله برده به عامر دھد، عامر قـبول نكرد و به قولى گرفت و بیفكند

فرياد برداشت كه اى مردمان ، آيا مرا امان مى دھید كه پیغام پیغمبر را بگذارم ، ھنوز سخن تمام نكرده كه 

! ُفْزُت بـَِربِّ اْلكـَعـْبـَِة: گفت  (ِحرام ) .درآمـده نـیـزه بـدو زد كـه از جانب ديگر سر به در كرد يك تن از قـفـايـش

ايـن وقـت عـامـر بـن الطـفـیـل قـبـیـله سـَُلیـم و عـُصـَیَّة و ِرْعل و َذْكوان را جمع كرده بعد از آنكه قبیله بنى 

آن جماعت را برداشته در بئر َمعونه بر سر   راھـى نـكـردنـد پس عامر به واسطه زينھارى ابوبرآء به او ھـمـ

مسلمانان تاختند و تـمـامـى را بـه قـتـل رسـانیدند جز كعب بن زيد كه در آن حربگاه با جراحت بسیار افتاده 

و  .پس او جان به در ُبرد و در جنگ خندق شھید شد. بود، كّفار او را مقتول پنداشتند و به جاى گذاشتند

عامر به مالحظه آنكه عمرو از قبیله ُمَضْر است او را نكشت و گفت بر مادر من  .عمرو بن امّیه را گرفتند

 . واجب شده است كه بنده اى آزاد كند پس موى پیشانى عمرو را بريد و در ِازاى نذر مادر، آزاد ساخت

ه دو مرد از قبیله بنى عامر برخورد و عـمـرو راه مـديـنـه پـیش گرفت ھمین كه به اراضى َقْرَقره رسید ب

ايشان در زينھار رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم بودند و عمرو از اين آگھى نداشت چون آن دو تن 

به خواب رفتند به عوض خون اصحاب خود، آن دو تن عامرى را بكشت چون به مدينه آمد و آن خبر به پیغمبر 

ايـشـان در امـان مـن بـودنـد اداى ديـت ايـشـان بـايـد : گفت ، حـضـرت فـرمـود صلى الّله علیه و آله و سّلم

و رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از شـھـادت شـھـداء بـئر مـَعـُونـه سـخـت مـلول گـشـت . كـرد

و اضافه مى فرمود بر  (222)رين مى كردگـويـنـد يـك مـاه يـا چـھـل روز بـر قـبـائل رعـل و َذكـوان و عـُصـَیَّة نـفـ

َذلى ِلْحیانى جماعتى از عـضـل و ايشان قـبـیـله بـنـى لحـیـان عـَْضل و قاره را؛ زيرا كه سفیان بن خالد ُھ

قـاره را بـه حـیـله روانـه كرد تا به مدينه آمدند و اظھار اسالم كردند و ده تن از بزرگان اصحاب را مانند عاصم 

بن ثابت و َمرَثد ْبن َابى َمْرَثد و ُخَبْیب بن َعِدّى و ھفت تـن ديـگـر را ھـمراه بردند كه در میان قبیله تعلیم 

چون به اراضى َرجیع ـ كه آبى است از بنى ُھَذْيل ـ رسیدند دور ايشان را احاطه كردند ھفت تن . كنندشرايع 

ايشان را بكشتند و سه نفر ديگر را امان دادند و با ايشان نیز غدر كردند، آِخُر اَالمر ايشان نیز كشته شدند و 

 .گويند (َسِرّيه َرجیع )اين َسِرّيه را 



ابـوبـرآء چـنـدان . ثابت و َكْعب بن مالك در شكستن پیمان ابوبرآء شعرھا انشاء كردند بالجمله ؛ حّسان بن

مـلول و حـزيـن شـد كـه در آن حـُزن و انـدوه بـمـرد و عـامـر بـن الطُّفـَیـْل به نفرين حضرت رسول صلى الّله 

 .د و ھالك شدعلیه و آله و سّلم در خانه زنى َسلولّیه ُغّده اى چون غّده شتران برآور

ھمانا معلوم باشد كه جھودان بنى النَّضـیـر ھـزار تـن . و نـیـز در سـنـه چـھـار ، غـزوه بـنى النَّضیر پیش آمد

بـودنـد و جـھـود بـنـى قـُريـْظـه ھـفـتصد تن و چون بنى الّنضیر ھم سـوگـنـدان عـبـدالّله بـن ُابـَىِّ مـنـافـق 

شتند و بر بنى ُقَريظه فزونى مى جستند چنانكه پیمان نھادند و سجّل كردند كه بـودنـد قـوتـى بـه كمال دا

چون از قبیله قريظه يك تن از بنى النضیر بكشد خونخواھان ديت يك مرد تمام بگیرند و قـاتـل را نـیـز 

نند و واژگونه بر بـكـشـنـد و اگـر از بـنـى النـضـیـر يـك تـن از بـنـى قـريظه بكشد روى قاتل را قیر اندود ك

 .نشانند و نیم ديت از وى ستانند  ِحمارش 

و ايـن جمله در مدينه نشیمن داشتند و در امان رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بودند بـه شـرط 

 .آنـكـه دشمنان را بر رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم نشورانند و با اعداى دين ھمداستان نشوند

اه چـنـان افـتـاد كـه مـردى از قـبـیـله قـريـظـه يك تن از بنى الّنضیر بكشت ، وارث مـقتول خواست تا بر نـاگـ

حسب پیمان و سجّل ھم قاتل را بكشد و ھم ديت بستاند در اين وقت چون اسـالم قوت يافته بود و جھودان 

ورات راست نیايد اگر خواھید قصاص ضعیف بودند بنى قريظه پیمان بشكستند و گفتند اين حـكـومـت بـا ت

كنید وگرنه ديت ستانید، عاقبت سخن بـدانـجـا خـتـم شـد كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و 

چون اين داورى به نزد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آوردند . سّلم در میان ايشان حاكم باشد

ت نبود برانداخت و چنانكه بنى قريظه مى گفتند حكم آن حـضـرت نـفـاذ حضرت ايـن پیمان را كه با تورات راس

الجـرم بـنـى النـّضـیـر بـرنـجـیـدنـد و در دل گـرفـتـند كه چون وقت به دست كنند كیدى كنند تا اينكه . يـافـت 

اى آنكه ديه آن حضرت بر. آمد  قّصه عمرو بن امیه و كشتن او دو نفر عامرى را كه در امان حضرت بودند پیش 

دو نفر را از بـنـى النـضـیـر قـرض كـنـد يـا استعانتى از ايشان جويد به جانب ِحصن ايشان رفت ، جـھـودان 

آنـچـه فرمان دھى چنان كنیم لكن استدعا داريم آنكه به حصار ما درآمده امروز میھمان ما : عـرض كـردنـد

ه درون حصار شدن را روا نـدانست لكن فرود شده پشت مبارك باشید، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم ب

جھودان گفتند ھرگز مـحـمـد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـدين آسانى . بر حصار ايشان داده بنشست 

 .به دست نشود يك تن بر بام شود و سنگى بر سر او بغلطاند و ما را از زحمت او برھاند

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از . ـشـه ايـشـان را مـكـشـوف داشـت در حـال ، جـبـرئیـل انـدي

چـون بـه مـديـنه درآمد ُمَحمَّد ْبن َمْسَلَمه را فرمود كه به . جاى خود حركت فرموده راه مدينه پیش گرفت 

ختید الجرم از نزديك بنى النضیر مى شوى و ايشان را مى گوئى كه با من َغْدر كرديد و عھد خويش تباه سا

جھودان مھّیاى كوچ . ديار من به در شويد، اگر از پس ده روز يك تن از شما ديده شود عرضه ھالك گردد

شـدنـد عـبـدالّله بـن ُاَبّى ايشان را پیغام داد كه شما ھم سوگندان من مى باشید ھرگز از خـانـه ھاى خود 

من با دو ھزار تن از قـوم خـود در يـارى شما حاضرم ،  بیرون مشويد و حصار خود را از بھر دفاع محكم كنید،

 . اگر رزم دھید مقاتلت كنیم و اگر بیرون شويد موافقت نمائیم

 (223)(...َاَلْم َتَر ِاَلى الَّذيَن ناَفُقوا َيُقوُلوَن ِالخواِنِھم : (قاَل الّلُه تعالى 

يـھـودان در حـصانت حصون خويش پرداختند و پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را پیام فرستادند كه ھرچه 

حـضـرت رسـیـد تـكـبـیرگفت و چون اين پیغام به . خواھى مى كن كه ما از خانه خويش بیرون نشويم 

اصحاب نیز تكبیر گفتند پس رايت جنگ را به امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم داد و از پـیـش بـفـرسـتـاد و خـود 

آن جـنـاب از دنـبـال شـتاب گرفت و نماز ديگر در بنى النضیر گذاشت و ايشان را محاصره فرمود و عبدالّله بن 



 . دست بازداشتُاَبّى از اعانت ايشان 

 (224)(.میَنكـَمـَثـَِل الشَّْیطاِن ِاْذ قاَل ِلِالْنساِن اْكُفْر َفَلّما َكَفَر قاَل ِاّنى َبرىٌّ ِمْنَك ِاّنى َاخاُف الّلَه َربَّ العاَل)

حضرت امر فرمود درختان خرماى . جھودان پانزده شبانه روز در تنگناى حصار خويشتن دارى ھمى كردند

گويند حكمت ايـن حـكـم آن بـود كـه جـھـودان . ايشان را از بیخ بزنند جز يك نوع از خرما كه َعْجوة نام داشت 

چـون كـار بـر جـھـودان صـعـب افـتـاد نـاچـار دل بـر جـالى . اراضـى يـك بـاره دل بـرگـیـرنـداز وقـوف در آن 

. وطـن نـھـادنـد پـیـغـام فـرسـتـادنـد كـه مـا را امـان ده كـه امـوال و َاثـقـال خـود را حـمـل داده كـوچ كـنـیـم 

ايشان رضا ندادند، پس از . كـرد بـا شـمـا نـگـذارم زياده از آنچه شتران شما حـمـل تـوانـد : حـضـرت فرمود

. چـون نـخـسـت سـر برتافتید ھرچه داريد بگذاريد و بگذريد: حـضـرت فـرمـود .چند روزى ناچار راضى شـدنـد

جھودان ھراسان شدند و دانستند كه اين نوبت به سالمت جان نیز دست نیابند سخن بر اين نـھـادنـد و از 

ھاى ايشان بھره مسلمانان خواھد گشت به دست خويش خانه ھاى خود را ھمى خراب  غم آنكه خانه

 .كردند

 (225).(يـُخـِْربـُوَن بـُیـُوتـَُھْم ِبَاْيديِھْم َوَاْيدى اْلمْؤِمنیَن َفاْعَتِبرُوا يا اُولِى اَالْبصار:(قـاَل الّلُه تـعـالى 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم محّمد بن َمْسَلَمه را فرمان داد تا ايشان را كوچ دھد و ھـر سـه تـن 

ايشان را بود، رخـصـت يـافـتـنـد كـه ھـرچـه  را يـك شـتـر و يـك مـَشك بداد و به قولى ششصد شتر كه

تـوانـسـتـنـد بـرگـرفـتـنـد و حمل دادند و ديگر اسباب و اسلحه خود را جا گذاشتند، دف زنان و سرود گويان از 

آنگاه جـمـاعـتـى بـه . كنايت از آنكه ما را از اين بیرون شدن اندوھى و باكى نباشد. بازار مـديـنـه عـبور كردند

ـام و گـروھـى بـه َاْذِرعـات و بـرخـى بـه خـیـبـر شـدنـد و امـوال ايـشـان بـھـره رسول خداى صلى الّله ش

حضرت پیغمبر صلى الّله   علیه و آله و سّلم شد كه ھرچه خواھد بكند و به ھركه خواھد عطا فرمايد؛ پس 

ال را بر مھاجران قسمت كنم و حكم كنم كه علیه و آله و سلم انصار را مـخـتـار فرمود كه اگر خواھید اين م

از خانه ھاى شما بیرون شوند و خود كار خويش را كفیل باشند و اگر نه شما را از اين غنیمت قسمت دھم 

و كـار شـمـا بـا مـھـاجـريـن بـرقرار باشد؛ چه از آن وقت كه آن حضرت به مدينه ھجرت فـرمـود و امـر فـرمـود 

ك تن از مھاجران را به خانه خود جاى داده با مـال خـود شـريك كند و معاش او را كفیل كـه ھركس از انصار ي

باشد، َسْعد بن ُمعاذ و سعد بن ُعباده عرض كردند كه اين مال را جمله بر مساكین مھاجرين قسمت فرماى 

خود شريك و سھیم دانیم كه ما بدان رضا داريم و ھمچنان ايشان را در خـانـه ھـاى خـود بـداريـم و بـا اموال 

َالّلُھمَّ اْرَحِم اَالْنصاَر َوَاْبنآَء اَالْنصاِر : قاَل: و تمامت انصار متابعت ايشان نمودند حضرت در حق ايشان دعا فرمود

 .َواءبناء َاْبنآِء اَالْنصار

 (226)(...االيماَنَوالَّذيـَن تـَبـَوَُّؤ الّداَر َو: (و ھـم ايـن آيـه كـريـمـه در حـق ايـشـان نـازل شـد

ـل بـن رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم آن مال را بر مھاجرين قسمت كرده و از انصار، جز سـھ

. حـنـیـف و َابـُُودجـانـَه ، كـس را بـھـره نـداد؛ زيـرا كـه ايـشـان را از امـوال بـه غـايـت تـھـى دسـت يـافـت 

آنگاه مرابع و مزارع و آبار و َانھار آن جماعت را به امـیـرالمـؤ مـنین علیه الّسالم بخشید و آن حضرت از بھر 

 (227). شتاوالد فاطمه علیھاالّسالم موقوف دا

- ١١ - 

 
 



 وقايع سال پنجم ھجرى

بنت َجْحش را بـه حـبـاله  و در سال پنجم ھجرى ، حضرت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم زينب

 . نـكـاح درآورد و ھـنـگـام زفـاف او ، آيـه حـجـاب نازل گشت

نام چاھى است كه بنى الُمْصطِلق بر سر آن  (228)و نـیز در سنه پنجم ، غزوه ُمَرْيسیع واقع شد و ُمَرْيسیع 

و آن آبى است از بنى خزاعه میان مّكه و مـديـنـه از نـاحـیـه قـديـد و ايـن غـزوه را . چاه نزول مى كردند

لقب ُجَذْيَمة بن سعد است و ايشان َبْطنى از خزاعه مى  (229)غـزوه بـنـى المـصـطلق نیز گويند و ُمْصَطِلق 

ه آن بود كه حارث بن ابى و سـبـب اين غزو. باشند و سّید قبیله و قـائد ايـشـان حـارث بـن ابـى ضـِرار بـود

ضـرار جـمـاعـتـى را بـا خود بر حرب رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم ھمداستان كـرد چون اين خبر 

به پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید تجھیز لشكر كرده روز دوشـنـبـه دوم شعبان از مدينه حركت 

در عرض راه به وادى خوفناكى درآمد و . الزم آن حضرت بودندفرمود و از زوجات ، ام سلمه و عايشه م

يـا : لشكريان فرود آمدند؛ چون پاسى از شب گـذشـت جـبـرئیـل عـلیـه السـّالم نـازل شـد و عـرض كـرد

جماعتى از كّفار جّن در اين وادى انجمن شده اند و در خـاطـر ! رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم 

اگـر تـوانـنـد لشـكـريـان را گـزنـدى رسـانـنـد، پـس حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم حضرت دارنـد 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم را طلبید و به جنگ ايـشـان فـرسـتـاد و امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم بر ايشان 

ديگر تكرار (ه علیه و آله و سّلم ذكر كرديم و ما اين قّصه را در معجزات حضرت رسول صلى الّل. ظفر يافت 

 .( نكینم

بالجمله ؛ پس از آن رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به اراضى ُمَرْيسیع وارد شد و بـا حـارث و قـوم 

صفوان ـ كه صاحب لواى مشركین بود ـ به دست قتاده كـشـتـه گـشـت و رايـت كـفـار . او جـھـاد كردند

. شد و مردى كه مالك نام داشت با پسرش به دست امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم به قتل رسیدسـرنـگون 

لشكر حارث فرار كردند مسلمانان از عقب ايشان بتاختند و ده تن از ايشان را به خاك انداختند و از 

 .مسلمانان يك تن شھید شد

رفت و جمعى از كفار كشته گـرديـدنـد و جـمعى بـالجـمـله ؛ از پـس سـه روز كـه كـار بـه حـرب و ضـرب مى 

فرار نمودند بقیه اسیر و دستگیر گشتند از جمله دويست تن از زنان ايـشان گرفتار گشت و دو ھزار شتر و 

پنج ھزار گوسفند غنیمت لشكريان گشت و از جمله زنـان ، بـَرَّة دخـتر حارث بن ابى ِضرار بود كه در سھم 

او را مـكـاتـب سـاخـت كـه بـھـاى خـود را تـحـصـیـل كـرده  (ثـابـت )واقع شـد،    ثابت بن قیس بن شماس

از رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم خـواسـت كـه در  (بـَرَّة ) .بـه او بـپـردازد و آنـگـاه آزاد بـاشـد

گفت آن بھتر كدام . ر در حق تو دريغ ندارم چـنـیـن كـنم و از آن بھت: فـرمـود. اداء كـتـابت او اعانتى فرمايد

پـس . ھیچ دولت با اين برابر نبود: عرض كرد. وجه كتابت ترا بدھم آنگاه ترا تزويج كنم : است ؟ فرمود

بگرفت و نام او را جَوْيريَّة گـذاشـت و در سـلك   حـضـرت نـجـم كـتابت وى بداد و او را از ثابت بن قیس

مسلمانان چون دانستند كه ُجَوْيريَّة خاّص رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه  . ساخت زوجـات خـويـش مـنسلك

و آله و سـّلم گـشـت ، گـفتند روا نباشد كه خويشان ضجیع پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در قید 

ھرگز :  عايشه گفت. اسر و رقّیت باشند؛ پس ھر زن كه از بنى المصطلق اسیر داشتند آزاد ساختند

 .نشنیدم زنى را در حّق خويشاوندان خود آن فضل و بركت كه جويريه را بود

بـالجـمـله ؛ رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم پس از حرب ، چھار روز ديگر در آن اراضـى اقـامـت 

) اه بـن مـَسـْعـُودجـَھـْجـ(داشـت آنـگاه طريق مراجعت پیش گرفت و در مراجعت از اين غزوه ، قّصه َجْھجاه 

َلِئْن َرجـَعـْنـا ِاَلى اْلمـَديـنـَِة : (بـن سعید غفارى و سنان ُجَھنى روى داد و عبدالّله ُابىِّ منافق گفت 



. اگر به مدينه بـرگـشـتـیم آن كس كه عزيزتر باشد ذلیلتر را بیرون كند (230)(َلیـُخـْرجـَنَّ اَالَعزُّ ِمْنَھا اَالَذلَّ

زيـد . كنايت از آنكه عزيز منم و رسـول خـداى صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم ـ نـَعـُوُذ بـِالّلھـِـ ذلیـل اسـت 

قـم كـه ھـنـوز به حّد بلوغ نرسیده بود كلمات او را شنیده براى حـضـرت پـیـغـمـبر صلى الّله علیه و آله بـن ار

زيد . عبدالّله به نزد آن حضرت آمد و قـَسـَم خـورد كه من نگفته ام و زيد دروغ گفته است . و سّلم نقل كرد

نازل شد و صدق زيد و نفاق ابن ُابّى معلوم گشت و ھم  (ِاذا جـآَءَك اْلمـُنـافـُِقوَن) : آزرده خاطر بود كه سوره

 . در مراجعت از اين غزوه ، واقع شد قّصه ِاْفك عايشه

 جنگ احزاب 

و در شـّوال سـنـه پنج ، غزوه خندق پیش آمد و آن را غزوه احزاب نیز گويند؛ از بھر آنكه قـريـش از ھمه َعَرب 

و انگیزش اين غزوه از آن بـود كـه چـون رسـول خـداى صـلى . كردنداستمداد نموده از ھر قبیله حزبى فراھم 

الّله عـلیـه و آله و سّلم جھودان بنى النضیر را از مدينه بیرون كرد عداوت ايشان با آن حضرت زياد شد، پس 

و ِكنانة ) كزبیر( بن اءبى الُحَقْیق) به تشديد الم (بیست تن از بزرگان ايشان مـانـند ُحَیّى بن اَءْخَطب و َسّالم 

بن قیس و ابوعامر راھب منافق به مّكه شدند و با ابوسفیان و پنجاه نفر از ) به فتح ھاء(بن الّربیع وَھْوذة 

صناديد قريش در خانه مّكه معاھده كردند تا زنده باشند از حرب محمد صلى الّله عـلیـه و آله و سّلم دست 

انه چسبانده و به سـوگـنـد ايـن مـعـاھـده را مـحـكـم كـردنـد، پـس بازندارند و سینه ھاى خود را به ديوار خ

ابوسفیان جمع آورى لشكر كرد . از آن قـريـش و يـھـودان از قـبـايـل و ھـم سـوگندان خود استمداد كردند

پس با چھار ھـزار مـرد از مـكـّه بـیـرون شـد و در لشـكر ايشان ھزار شتر و سیصد اسب بود و چون به 

مـَرُّالظَّھـران رسـیـد دو ھزار مرد از قبائل َاْسَلم و َاْشَجع و ِكناَنة و ِفزاَره و َغطفان بديشان پـیـوسـت و 

پـیـوسـتـه مدد براى او مى رسید تا وقتى كه به مدينه رسید ده ھزار تن مرد لشكرى براى او جمع شده 

 .بود

 پیشنھاد سلمان در جنگ خندق

ن اين خبر به پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید با اصحاب در ايـن بـاب امـّا از آن سـوى ، چـو

مـشـورت فـرمـود، سـلمـان رضـى الّله عـنـه عـرض كرد كه در ممالك ما چون لشـكـرى انـبـوه بـر سر بلدى 

رت سخن او را تاختن كند از بھر حصانت گرد آن شھر را خندقى كنند تا روى جـنـگ از يـك سـوى بـاشـد، حض

ھر ده كس را چھل َذْرع و به روايتى ده ذرع بھره رسید و پیغمبر . پسنديد اصحاب را امر به َحْفر خندق فرمود

صلى الّله علیه و آله و سّلم نیز با ايشان در حفر خندق مدد مى فرمود تا مدت يك ماه كار خندق را به پايان 

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمان داد تـا در ھـر باب  رسانیدند و ُطرق آن را بر ھشت باب نھادند و

يك تن از مھاجر و يك تن از انصار با چند كس از لشكر حارس و حافظ بـاشـنـد و حـصـار مـديـنـه را نـیـز 

ھا به اسـتـوار فـرمـوده زنـان و كـودكـان را بـا اموال و اثقال جاى دادند سه روز پیش از آمدن قريش اين كار

 .نظام شد

اگر توانى جھود بنى قريظه را از مـحـمد صلى : امـّا از آن سـوى ابوسفیان ُحَیّىبن َاخطب را طلبید و گفت 

ُحَیّى ابن اخطب به در حـصـار كـعـب بـن اسد كه قائد . الّله علیه و آله و سّلم بگردانى نیكوكارى است 

دوباره . ت كه ُحَیّى اسـت و از بـھـر چـه آمـده پـاسـخ نـدادكعب دانس. قبیله بنى قريظه بود آمد در بكوفت 

سندان بكوفت و فرياد كرد كه اى كعب در بـگـشـاى كـه عـّزت ابـدى آورده ام اشـراف قـريـش و قـبـائل عـرب 

ما در جـوار مـحمد صلى : كعب گفت . ھـمـدسـت و ھمداستان شده اينك ده ھزار مرد جنگى در مى رسند

 . لیه و آله و سّلم جز نیكوئى مشاھده نكرده ايم بى موجبى معاھده او را نشكنیمالّله ع

بـالجـمـله ؛ حـُیـَّى بـن اَءخـطـب بـه حـیـله و شـیـطـنـت داخـل در حـصـار شـده و دل كـَعـْب را نـرم كرد و 



مـن بـه حـصـار تـو درآيـم تـا  سوگند ياد كرد كه اگر قريش از محّمد صلى الّله علیه و آله و سـّلم بـازگـردنـد

آنـچه از براى تو است مرا باشد آنگاه عـھـدنـامـه پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را گرفت و پاره كرد و 

چون نقض عھد قريظه در چنین وقت كه . بیرون شده به ابـوسـفـیـان پیوست و او را بدين نقض عھد مژده داد

ى عظیم بود مسلمانان را كسرى در قلوب افتاد، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و لشكر قريش مى رسید َخْطب

 .سلم ايشان را دل ھمى داد و از جانب خداى وعده نصرت نھاد

در ايـن ھـنگام لشكر كّفار فوج فوج از قفاى يكديگر رسیدند بعضى از مسلمین كه دلھاى ضـعـیـف داشـتـند 

ترسیدند كه چشمھا در چشمخانه ھا جا به جاى شد و دلھا از فزع به چون اين لشكر انبوه بديدند چنان 

 .گلوگاه رسید

ـْكـُْم َوِاْذ زاغـَتـِ اَالْبصاُر: (كـَمـا قـاَل الّلُه تـعـالى   (231)(.ِاْذ جـآُؤكـُْم مـِْن فـَْوقـِكـُْم َو مـِْن َاسـْفـََل مـِن

پس از آن سـوى . بالجمله ؛ لشكر كّفار از ديدن خندق شگفت ماندند؛ چه ھرگز خندق ندانسته بودند

اصحاب پـیـغـمـبر صلى الّله  .دادندخـنـدق بـیـسـت و چـھـار روز يـا بـیـست و ھفت روز مسلمانان را حصار 

علیه و آله و سّلم در تنگناى محاصره گرفتار رنج و َتَعب بودند بعضى از منافقین مسلمانان را بیم داد و 

 .ايشان را بیاموخت كه حفظ خانه ھاى خود را بھانه كرده رو به سوى مدينه كنند

ِمْنُھُم النَِّبَى َيُقوُلوَن ِانَّ ُبُیوَتنا َعْوَرٌة َو ماِھَى ِبَعْوَرٍة ِاْن ُيريدُوَن ِاّال  َويـَسـْتـَْاِذُن فـَريـٌق: (قـاَل الّلُه تـَعـالى 

 (232)(.ِفرارا

پس يـك روز عمرو بن  .بـالجـمله ؛ در اّيام محاصره حربى واقع نشد جز آنكه تیر و سنگ به ھم مى انداختند

ل و َعْبَدوّد و َنْوَفْل بن عبدالّله بن اْلُمَغْیَره و ِضرار ْبن اْلَخّطاب و ُھَبْیَرة بـن َابـى َوھـب و عـِكـِْرمـَة بن َابى َجْھ

از ُشْجعان و ُفْرسان قريش بـودنـد تـا كـنـار خـنـدق تـاخـتـن كـردنـد و مـضیقى پیدا ِمْرداس ِفْھرى كه ھمه 

كرده از آن تنگناى جستن كردند و ابـوسـفـیان و خالد بن الولید با جماعتى از مبارزان قريش در كنار خندق 

حاجت افتد ما نیز به شما  گـفتند شما ساخته باشید اگر. صف زدند، عمرو بـانـگ داد كـه شـمـا ھـم درآئیـد

 . پیوسته شويم

پس عمرو چون ديو ديوانه اسب بر جھاند و لختى گرد میدان براند و ندائى ضخم در داد و مـبـارز طـلبـیـد 

بـرابـر مـى نـھـادنـد واصحاب ، وصف  (ھزار سوار)مـى نامیدند و او را با  (فـارس يـَْلیـَل )چـون عـمـرو را 

ـُْر سـرھـا بـه زيـر افكندندشجاعت او را شنید ابن الخّطاب به جھت . ه بودند ال َجَرم َكَانَّ َعلى ُرُؤِسِھُم الطَّی

عذر اصحاب سخنى چند از شجاعت عـمـرو تـذكـره كـرد كـه خـاطـر اصـحـاب شـكـسـتـه تـر شـد و 

نید كه عمرو مبارز مى طلبد رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم چون ش. مـنـافـقـان چیره تر شدند

من به : ھیچ دوستى باشد كه شر اين دشمن بگرداند؟ على مرتضى صلوات الّله علیه عرض كرد: فرمود

ديگر باره عمرو ندا در داد كه كـیست از شما كه به . حضرت خاموش شد. میدان او شوم و با او مبارزت كنم 

شما را گمان آن است كه كـشـتـگان شما به بھشت روند و  نزد من آيد و نبرد آزمايد و گفت َايُّھا الّناس

كشتگان ما به جھّنم ، آيا دوست نمى دارد كسى از شما كه سفر بھشت كند يا دشمن خود را به جھّنم 

 : فرستد؟ پس اسب خود را به جوالن درآورد و گفت

 : شعر

 َوَلَقْد َبِحْحُت ِمَن النِّداءِيَجم
 (233)؟ِعُكْم َھْل ِمْن مبارز



حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و . يـعـنـى بـانـگ مـن درشـت و خـشـن شـد از بـس طـلب مـبـارز كـردم 

كیست كه اين سگ را دفع كند؟ كسى جواب نـداد، امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم : آله و سـّلم فـرمود

يا : حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود كه . من مى روم او را دفع كنم : بـرخاست و گفت 

 ! ن على بن ابى طالبمم: على علیه الّسالم عرض كرد! على ، اين عمرو بن َعْبَدوّد است 

 : و چه نیكو گفته مرحوم ملك الشعرا در اين مقام

 : شعر

پیمبر سرودش كه عمرو است اين
 كه دست يلى آخته زآستین

على گفت اى شاه اينك منم
 كه يك بیشه شیر است در جوشنم

نـام داشت بر امیرالمؤ منین  (ضـول ذات الفـ)پـس پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم زره خـود را كـه 

علیه الّسالم پوشانید و عمامه سحاب خود را بر سـر او بـسـت و دعـا در حـق او كرد و او را به میدان 

 :امیرالمؤ منین علیه الّسالم به سرعت آھنگ عمرو كرد و در جواب اشعار او فرمود. فرستاد

 : شعر

الَتْعَجَلنَّ َفَقْد َاتا
 َصوِتَك َغْیَر عاجٍزُك ُمجیُب 

ُذوِنیٍَّة َوَبصیَرٍة
 َوالِصْدُق ُمْنجى ُكلَّ فائٍز

ِاّنى الََْرُجو َاْن ُاقیَم
 َعَلْیَك ناِئَحَة اْلَجناِئِز

ِمْن َضْرَبٍة َنْجالء َيْبقى
 (234)َصْوُتھا َبْعَد اْلـَھزاِئز

پـس (235) (َبَرَز اال يماُن ُكلُُّه ِاَلى الشِّرِك كـُِلِه) :ايـن وقـت پـیـغـمـبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم عمرو را دعوت فرمود به يكى از سـه امـره يـا اسالم آورد، يا دست از جنگ 

عمرو امر سوم را اختیار كرد اّما در نھان از .سب پیاده شودپیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم بدارد، يا از ا

يا على به سالمت باز شو ھنوز ترا میدان : الجـََرم گـفت . جنگ با امیرالمؤ منین علیه الّسالم تـرسـنـاك بـود

من و من اينك ھشتاد ساله َمردم ، ديگر آنكه  (ھـنـوزت دھان شیر بويد ھمى )و نبرد با مردان نـرسـیـده ، 

با پـدرت دوست بودم و دوست ندارم كه ترا بكشم و نمى دانم پسر عّمت به چه ايمنى ترا بـه جـنگ من 

فرستاد و حال آنكه من قدرت دارم ترا به نیزه ام بُربايم و در میان آسمان و زمین ُمعّلق بدارم كه نه مرده 

 . باشى و نه زنده

. بگذار، ھمانا من دوست مى دارم كه ترا در راه خدا بكشم  اين سخنان: امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمود

پس عمرو پیاده شد و اسب خود راپى كرد و با شمشیر كشیده بر سر امیرالمؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم 

تـاخـت و بـا يـكديگر سخت بكوشیدند كه زمین از گرد تاريك شد و لشـكريان از دو جانب ايشان را نمى 



مر عمرو فرصتى كرد و شمشیر خود را بـر امـیـرالمـؤ مـنـیـن علیه الّسالم فرود آورد، امیرالمؤ آِخر اَال. ديدند

منین علیه الّسالم سپر در سر كشید شـمشیر عمرو سپر را دو نیمه كرد و سر آن جناب را جراحتى 

د و پاى او را قطع رسانید، حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم چون شیر زخم خورده شمشیرى بر پاى او ز

َقْد َجَلْسَت ِمّني َمْجِلسًا ! يا على : كرد، عمرو به زمین افتاد، حضرت بر سینه اش نشست ، عمرو گفت 

چون مرا كشتى جامه از تن من باز مكن ، : آنگاه گفت . در جاى بزرگى نشستى ! َعظیما، يعنى اى على 

 . فرمود اين كار بر من خیلى آسان است

 و بن عبدوّد به دست على علیه الّسالم كشته شدن عمر

و ابـن ابـى الحديد و غیر او گفته اند كه چون امیرالمؤ منین علیه الّسالم از عمرو ضربت خـورد چـون شـیـر 

خـشـمـناك بر عمرو شتافت و با شمشیر سر پلیدش را از تن بینداخت و بـانـگ تـكـبـیر برآورد مسلمانان از 

پـس رسول خدا صلى الّله علیه و آله و . الّسالم دانستند كه عمرو كشته گـشـت صداى تكبیر على علیه 

 (236). سّلم فرمود كه ضربت على در روز خندق بھتر است از عبادت جن و انس تا روز قیامت

ايراد فرموده مناسب مى دانم در اينجا ذكر نمايم ؛ قاَل  (ھائّیه )شیخ ُاْزرى قّصه قتل عمرو را در قصیده 

 : رحمه الّله

 : شعر

َظَھَرْت ِمْنُه ِفي اْلَورى َسَطواٌت
 ما َاَتى اْلَقْوُم ُكلُُّھْم ما َات يه ا
َغصَّْت ِبَجْیِش َعْمرو ْبِن َودٍّ َيْوَم

 َلـَھواِت اْلَفال َوضاَق َفضاھا
َوَتَخّطى ِالَى اْلَمديَنِة َفْردا

 الَيھاُب اْلِعدى َوال َيْخشاھا
َفَدعاُھْم َو ُھْم ُالُوٌف َول ِكْن

 َيْنُظُروَن الَّذي َيِشبُّ َلظاھا
َاْيَن َانُتْم ِمْن َقْسَوٍر عاِمري

 تَِّقى اُالْسَد َبْاَسُه في َشراھاَت
َاْيَن َمْن َنْفُسُه َتُتوُق ِاَلى اْلَجّناِت

 َاْو ُيوِرُد اْلَجحیَم ِعداھا
َفاْبَتَدى اْلـُمْصَطفى ُيَحدُِّث

 َعّماُيوَجُر الّصاِبُروَن فى ُاْخري ھا
قائًال ِانَّ ِلْلَجلیِل ِجنانا

 راھاَلْیَس َغْیَر اْلُمھاِجريَن َي
َمْن ِلَعْمٍرو َوَقْد َضِمْنُت َعَلى الّلِه

 َلُه ِمْن ِجناِنِه َاْعالھا
(237)َفاْلَتَوْوا َعْن َجواِبِه َكَسواٍم

 ال َتراھا ُمجیَبًة َمْن َدعاھا
َفِاذاُھْم ِبفاِرٍس ُقَرِشي



 َتْرُجُف اَالْرَض خیَفًة َاْن َيطاھا
ِسواَى َكفیٌل (238)قائًال ما َلھا

 ھِذِه ِذمٌَّة َعَلىَّ َوفاھا
َوَمشى َيْطُلُب اْلبراز َكما

 َتْمشي ِخماُص اْلحشى ِالى َمْرعاھا
َفاْنَتضى ُمْشِرِفیًَّة َفتَلّقى

 َساَق َعْمرٍو ِبَضْرَبٍة َفَبراھا
ف ِمْنُهَوِاَلى اْلَحْشِر َرنَُّة السَّْی

 َيْمَالُء اْلخاِفَقْیِن َرْجُع َصداھا
يا َلھا َضْرَبًة َحَوْت َمْكُرماٍت

 َلْم َيِزْن ِثْقَل َاْجِرھا َثَقالھا
ه ِذِه ِمْن ُعالُه ِاْحدى اْلـَمعالى

 َوَعلى ھِذِه َفِقْس ماِسواھا

او گريختند و از خندق عبور كردند و نوفل بن از جـابـر روايـت اسـت كـه چـون عـمـرو بـر زمـین افتاد رفقاى 

عبدالّله در میان خندق افتاد، مسلمانان سنگ بر او مى افكندند او گفت مرا بـه ايـن مذّلت مكشید كسى 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم پیش شده و بـه يـك ضـربـت كـارش بـسـاخت و ُھَبْیره . بیايد و با من مقاتله كند

چه بسیار شبیه است قّصه : پس جابر گفت . زد زره اش را افـكـند و بگريخت  س زينش را ضربتى بر قرپو

 !كشتن عمرو به قّصه كشتن داود جالوت را

بـالجـمـله ؛ آنـگـاه كـه جـنـگ بـه پـاى رفـت قـريـش كـس فـرسـتـادنـد كـه جـَسـَد عمرو و نـوفـل را از 

ُھَو َلُكْم ال َنْاُكُل َثَمَن اْلَمْوت ى ؛ : لّله علیه و آله و سّلم فرمودمسلمانان بخرند و ببرند، رسول خداى صلى ا

 . جسدھا مال خودتان باشد ما بھاى مردگان نمى خواھیم

چون اجازت برفت خواھر عمرو بر بالین او بنشست ديد كه زره عمرو كه مانند آن در عرب يـافـت نـمـى شـد 

ماَقَتَلُه ِاّال ُكْفٌو َكريٌم؛ يعنى برادر مرا نكشته است  : ن نكرده اند، گفتبا ساير اسلحه و جامه از تن عمرو بیرو

 ! عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـّالم: كیست كشنده برادر مـن ؟ گـفـتـنـد: پس پرسید. مگر مردى كريم 

 (239):آنـگـاه ايـن دو بـیـت انـشـاء كرد

 : شعر

َلْو كاَن قاِتُل َعمْرٍووَغْیَر قاِتلِه
 َلُكْنُت َاْبكي َعَلْیِه اَِّخَر االََْبِد

ل ِكّن قاِتَلُه َمْن الُيعاُب ِبِه
 (240)ُبوُه َبْیَضة اْلَبَلِدَمْن كاَن ُيْدعى َا

ينه گريه مـى كـردم بـر او مى بود، ھر آ) يعنى على علیه الّسالم (يـعـنى اگر ُكشنده َعْمرو، غیر كشنده او

لیكن كشنده عمرو كسى است كه عیب كرده نمى شود عمرو به كشته شدن از دست او . تـا آخرالزمان 

 . آن كسى كه خوانده مى شد پدرش مھتر مردم

بالجمله ؛ در اين محاصره قريش اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را، كار بر اصحاب پیغمبر صلى 



 .علیه و آله و سّلم كه سخت بود الّله

َقْد َبَلَغِت اْلُقُلوُب الحـَن اجـَِر؛ جـانھاى : ابوسعید ُخدرى خدمت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم عرض كرد

بگويید َالل ُھمَّ اسُتْر : ما به لب آمد آيا كلمه اى تلقین مى فرمايید كه بدان ايمنى جوئیم ؟ حـضـرت فـرمود

منافقین نیز زبان شناعت دراز داشـتـنـد، پـیـغـمـبـر صـلى الّله علیه و آله و سّلم به . َو ا ِمْن َرْوعاِتنا َعْوراِتنا

و از حق تعالى خواست ) الّدعاء)ياَصريَخ اْلَمْكُروبیَن : مسجد فتح درآمد و دست به دعا برداشت و گفت 

كه زلزله در لشكرگاه كّفار درانداخت و خیمه ھا و كفايت دشمنان را، حق تعالى باد صبا را بر ايشان فرستاد 

ديـگ آنـھـارا سـرنگون ھمى ساخت و به روايتى فرشتگان آتشھا را مى نشاندند و میخھاى خـِیـام بـرمـى 

كـنـدنـد و طـنـابـھـا را مـى بـريـدنـد چـنـدان كـه كـفـار از ھـول و ھـیـبـت جـز فـرار و ھـزيـمـت چـاره اى 

 .د و سـبـب انـھـزام مـشـركـیـن عـمـده اش قتل عمرو و نوفل شدنـديـدنـ

 (241)(َوكـاَن الّلُه قـَويـّا َعزيزا) (بـعـلى بـن ابـى طـالب )(َوكـَفـَى الّلُه اْلمـُؤ مـِنـیـَن اْلقـِتـاَل)

بعضى از ُعلما گفته اند كه اگر نه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم َرحَمًة ِلْلعالمین بودى اين باد كه بر 

 . َاْحزاْب وزيد از باد عقیم عاديان در شدت و سورت افزون آمدى

فیان گفت كه ديرى است در اين بلد مانديم و چھارپايان خويش را سـقط كرديم از ُحذيقه نقل است كه ابوس

و كارى نساختیم جھودان نیز با ما مخالفت كردند اكنون ببینید اين باد با مـا چـه مـى كند، بھتر آن است كه 

نـبـش كـردنـد و اين بگفت و راه بـرگـرفـت ، قـريـش نـیـز جـ . به سوى مّكه كوچ دھیم و از اين زحمت برھیم

 .بـه حمل اثقال مشغول گشتند و به ابوسفیان ملحق شدند

 خیانت بنى قريظه و حكم سعد بن معاذ

؛ چـون پـیـغـمـبر صلى ) به ضّم قاف بر وزن ُجَھْینه است (و نیز در سنه پنج ، غزوه بنى ُقَرْيَظه واقع شد و آن 

انه فاطمه عـلیـھـاالسـّالم شـد و تـن بـشـسـت و الّله علیه و آله و سلم از جنگ خندق فارغ گشت به خ

مـجـمـره طـلبـیـد تـا بـخـور طـیـب كـنـد، جـبـرئیل آمد و عرض كرد كه سالح جنگ باز كردى و ھنوز فرشتگان 

در سالح جنگند اكنون ساخته جنگ باش و بر يھودان بنى قريظه تاختن فرماى سوگند به خداى من اينك 

پس بـالل از . ـشـان را مـانـنـد بـیـضـه مـرغـى كـه بـر سـنـگ شـكـنـنـد در ھـم شـكـنـم بروم تـا حـصـار اي

جـانـب پـیـغـمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مردم را ندا داد كه حركت كنند و نماز عصر در بنى قريظه 

و ھر روز با سنگ و تیر پس پانزده روز و به قولى بیست و پنج روز گرد حصار ايشان بودند . گذاشته شود

حرب قائم بود تا آنكه حق تعالى َھْولى در دل يـھـودان افـكـنـد و از محاصره اصحاب ايشان را به تنگ آمده 

: سعد گفت . بودند از ِقالع خويش به زيـر آمـدند و به حكومت َسعد بن ُمعاذ در حّق ايشان راضى شدند

را بـكـشـیـد و زنـان و كـودكـانـشـان را بـرده گـیـريـد و امـوال حكم من آن است كـه مـردان بـنـى قـريـظـه 

پـس مـردان ايـشـان كـشته گشتند و زنانشان اسیر شدند و مالھايشان بھره . ايـشـان را قـسـمـت كـنـیـد

 (242).مسلمانان شد

ـَْزَل الذَّيـَن ظـاھـَُروھـُْم مـِْن َاْھِل اْلِكتاِب ِمْن َصیاصیِھْم َوَقَذَف فى ُقلوِبِھُم الرُّْعَب فريقا : (قـال الّله تـعـالى  َو َان

َاْرَضُھْم َوِدياَرُھْم َو َاْمواَلُھْم َوَاْرضا َلْم َتَطؤ ھا َوكاَن الّلُه على ُكلِّ َشى ء  َيْقُتُلوَن َو تاْءِسروَن فَريقا َوَاْوَرَثُكْم

 (243).(َقديرا

و روايـت اسـت كـه در غـزوه خـنـدق تـیـرى بـه رگ اكـحـل سـَْعد بن ُمعاذ رسید خون نمى ايستاد از حق 

اين است . تعالى خواست كه خون بايستد تا انجام امـر بـنـى قـُريظه را بر مراد ديده آن وقت زخم باز شود

 .َرْحمُة الّله َعَلْیِه. كه كار بر ُمراد او شد به ھمان جراحت از جھان فانى درگذشت 

و نـیـز در سـنـه پـنـج ، مـاه بـگـرفـت جـھـودان مـديـنـه طـاس ھـمـى زدنـد و رسـول خـداى صـلى الّله 



 .و ھـم در ايـن سال غزوه دومة الجندل پیش آمد. عـلیـه و آله و سـّلم نـمـاز خـسـوف گـذاشـت 

بر مجتازان و كاروانیان تاختن مى بردند رسـول خـداى در آن اراضـى گـروھـى از اشـرار ھـمـدسـت شده 

شـھـر ربـیـع االّول با ھزار مرد رزم آزماى بیرون شده تا بدان نواحى  25صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در 

دزدان رھزن چون اين بـدانـسـتـند بجستند، مسلمانان مال و مواشى ايشان را ماءخوذ داشته . تاختن برد

مـوضعى  (244)(ُدومه )داشـتـنـد و بـیـسـتـم ربـیـع الثـانى وارد مدينه شدند و   و طريق مدينه پـیـش براندند 

و مسافتش تا مدينه مشرفه پانزده يـا شـانـزده روز اسـت چـون  (َجَبل طّى)ج منزلى شام نزديك است در پن

 . به معنى سنگ است (جندل )از سـنـگ بـنـا شـده دومـة الجندل گويند؛ چون كه 

 وقايع سال ششم ھجرى

نـزول (245)(ا اْلحـَجَّ َواْلعـُمـَْرَةلّلِهَوَاتـِمُّو(در ايـن سـال بـه قـولى حـج كـعـبـه فـريـضـه شـد و آيـه كـريـمـه 

 .يـافـت و بـعـضـى گـفـتـه انـد كـه وجـوب حـج در سال نھم نازل شد

و ھـم در ايـن سـال ، غـزوه ذات الرِّقـاْع پـیـش آمـد و چنان بود كه خبر به مدينه آوردند كه جماعت َغطفان و 

َبنى ُمحاِرب و َاْنمار و َثْعَلبه به قصد مدينه تجھیز لشكر كنند حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم ابوذر 

لى بـا چـھـارصـد يا ھفتصد كس به جانب نجد بیرون تاخت تا به را به خلیفتى گذاشت و در نیمه ُجمادى اُالو

رفت و از آنـجـا در ذات الرقـاع فـرود آمـد؛ چـون ايـشان از عزم پیغمبر صلى الّله علیه و آله و  (نخله )موضع 

شت سّلم آگھى يافتند َھْولى بزرگ در دلشان جاى كرده فرار كرده در سر كوھھا پناه جستند و از غايت َدْھ

مسلمانان رسیدند و زنان ايشان را بـرده گـرفـتـنـد در ايـن   بسیارى از زنان خود را نتوانستند كوچ داد پس

وقـت ھـنـگـام نـمـاز رسـیـد مـسـلمـیـن بـیـم داشـتـند كه به نماز مـشـغـول شـوند دشمنان ناگاه بر ايشان 

د در اين وقت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم نماز بتازند؛ چه آنكه دشمنان از دور و نزديك نگران بودن

 : خوف گذاشت و موافق بعضى روايات اين آيه مباركه در اين مقام نازل گشت

 (246)(...َوِاذا ُكْنَت فیِھْم َفَاَقْمَت َلُھُم الصَّلوَة َفْلَتُقْم طائَفٌة ِمْنُھْم َمَعَك)

- ١٢ - 

 
 

اختالف است ؛ بعضى گفته اند كه پاھا از اثر پیاده رفتن مجروح  (ذات الرقاع )و در وجه تسمیه اين غزوه به 

و بـعضى گفته اند كه . دند و به قولى رايتھا از رقـعـه ھـا كـرده بـودنـدشده بود رقعه ھا و پاره ھا بر پاھا پیچی

كوھى كه در آن اراضى بود رنگھاى مختلف داشت چون جامه ُمَرقَّع و بعضى آن را اسم درختى گرفته اند كه 

غائب   پیغمبر در نزد آن فرود آمده و نقل شده كه در اين غزوه مسلمانان زنى را اسیر كردند كه شوھرش 

بود چـون شـوھـرش حـاضـر شـد از دنـبـال لشـكـر حـضـرت رفـت چـون حـضـرت در منزل فرود آمد، فرمود كه 

كى امشب پاسبانى ما مى كند؟ پس يك تن از مھاجران و يك تن از انـصـار گـفـتـند ما حراست مى كنیم ؛ و 

ه تو اّول شب حراست بكن و من در آخر شب در دھان دّره ايستادند و مھاجرى خوابید و انصارى را گـفـت كـ

ديـد شخصى ايستاده است تیرى بر او انداخت آن تیر بر . انصارى به نماز ايستاد و شوھر آن زن آمـد  پس . 

تیر ديگر انداخت آن را نیز كشید از بدن  انـصـارى تیر را كشید و نماز را قطع نكرد پس . بدن انصارى نشست 

كرد پس تیر سوم افكند آن را نیز كشید پس به ركوع و سجود رفت و سـالم گـفـت و خود و نماز را قطع ن

شوھر آن زن ديـد كـه ايـشـان مـطـلع . رفیق خود را بیدار كرد و او را اعالم كرد كه دشمن آمده است 



تـیـر اّول مـرا  چـرا در! سـُبـحـان الّله : شـدنـد گـريـخـت و چـون مـھـاجـرى حـال انـصـارى را ديـد گـفـت 

سوره مى خواندم و نخواستم آن سوره را قطع كنم و چون تـیـرھـا پـیـاپـى شـد بـه : بـیـدار نـكـردى ؟ گفت 

ركـوع رفـتم و نماز را تمام كردم وترا بیدار كردم و به خدا سـوگـنـد كـه اگـر نـه خوف آن داشتم كه مخالفت 

یـر نـمـوده بـاشـم ھـر آيـنـه جـانـم قطع مى شد پیش از آنكه آن آن حضرت كرده باشم و در پاسبانى تـقـصـ

 (247)! سوره را قطع كنم

مھاجرى ، عمار ياسر بود و انصارى ، عّباد بن بشر و سوره اى كه مى خواند سوره كھف آن مرد : فـقـیـر گويد

 .بود

به كسر الم و فتح آن نـیـز لغـتـى اسـت ،  (َلحیان )و نـیـز در سنه شش ، غزوه َبنى ِلْحیان اتفاق افتاد ـ و 

ـِْن مـُْدِركـَه اسـت و ايـشـان دو طـايـفـه انـد  از بـھـر آنـكـه از آن روز كـه  (قـارَّة )و  (ـَل عـَض)ابـن ھـَُذيـل ب

قـبـیـله ھـذيـل ، عـاصـم بـن ثـابـت و خـُبـَیـُْب بـُْن عـَِدّى و ديـگـران را بـه قـتـل آوردنـد و بـا پـیـغـمـبـر غـَدر 

پس با دويست تن . دكـردنـد، پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در دل داشـت كـه ايـشـان را كیفر كن

به قصد ايشان از مدينه بیرون شد؛ چـون بـنـى لحـیـان از قـصـد آن حـضـرت آگـھـى يـافـتـنـد بـه قـَُلل جـِبـال 

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم يك دو روز در اراضى ايشان بود و تا ُعْسفان . شـتـافـته متحّصن شدند

 .ين سفر چھارده شبانه روز بودمّدت ا. تشريف برده مراجعت فرمود

آبـى  (248)(قـََرد)و ھـم در سـنـه شـش ، غـزوه ذى قـََرد اتـّفـاق افـتـاد و آن را غـزوه غـابـَة نـیـز گـويـنـد و 

و سـبـبـش آن بـود كـه حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بیست شتر . اسـت نـزديـك مـديـنـه 

ـِْن حـِصـْن  ـْنـَِة اب حـَصـیـن (شیرده داشت كه در غابه مى چريد و ابوذر غـفـارى نـگـھـبـان آنـھـا بـود پـس عـُیـَی

چھل سوار آنھا را غارت كردند و پسرى از ابوذر شھید كردند و مردى از غفار نیز بكشتند و زوجـه فـزارى بـا ) 

او را نـیـز اسـیـر كـردنـد لكـن آن زن ايـشـان را غـافـل كـرده سـوار بر شترى از شتران پیغمبر صلى الّله علیه 

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید و آله و سّلم شده شبانه فـرار كـرده به مدينه آمد چون به خدمت 

اين بد پـاداشـى : حضرت فرمود. عرض كـرد كه من نذر كرده ام ھرگاه نجات يافتم اين شتر را َنْحر كنم 

اسـت كـه بـه اين شتر مى كنى بعد از آنكه بر او سوار شدى و ترا به خانه آورد بخواھى او را كشتن و 

 .ٍة َوال الََِحٍد فیما الُيْمَلُكالَنْذَر في َمْعِصَی: فرمود

بالجمله ؛ چون پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را آگھى دادند ندا بلند شد ي ا َخْیَل الّلِه ِاْركـَبـُوا؛ پـس 

سـوار شـده بـا پـانـصـد و بـه قـولى با ھفتصد نفر حركت فرمود و ِلوائى بـه مـقـداد داده و او را جـلوتـر 

مـقـداد بـه دنـبـال دشـمـن شـده به آخر ايشان رسیده پس َابوَقتاده ِمْسَعَده را بكشت و َسَلَمة  فـرسـتـاد

 : ْبن َاْكَوْع پیاده دنبال دشمن را گرفته و ايشان را مى زد و مى گفت

ُخْذھا َو َاَنا اْبُن اَالْكَوِع
 َواْلَیوُم َيْوُم الرَُّضِع؛

مـِْن قـَْوِلھـِْم َلئیـٌم )منم پسر اكوع و امروز روز ھالك ناكسان و لئیمان است  يعنى بگیر اين تیر را و بدان كه

كـّفار فرار كرده به ِشْعبى درآمـدنـد كـه در آنـجـا چـشـمـه ذى َقَرد بود  (راضـٌِع اى َرضـََع الُلْؤَم فـى بـَطـِْن ُامَِّه

 .آله و سّلم نیاشامیده فرار كردندخواستند آبى بنوشند از ترس لشكر پیغمبر صلى الّله علیه و 

و ھم در سنه شش ، رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم آھنگ مّكه فرمود براى عمره در ماه ذى 

القعدة و ھفتاد شتر از بھر قربانى براند، از مسجد َشَجره ِاحرام بر بست و ھزار و پـانـصـد و بـیست يا 



چـون ايـن خـبـر بـه . زنان ، اّم َسَلمة مالزم خدمت آن حـضـرت بـودچھارصد نفر ھمراه آن حضرت بود و از 

مشركین مّكه رسید با ھم قرار دادند كه حضرت پیغمبر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم را از زيـارت خـانـه بـاز 

است بر سر چاھى دارنـد و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در حـَُديبّیه كه يك منزلى مّكه 

كه انـدك آب داشـت لشـكـرگاه كرد و به اندك زمانى آب چاه تمام گشت ، مردم به آن حضرت شـكـايت 

آن جناب تیرى بیرون كرده فرمود تا به چاه فرو كردند، آن وقت چندان آب بجوشید كه تمامى لشكر . بردند

 (249)!سیراب شدند

 صلح حديبّیه

ـْبـِیَّه  بـَُديـل بـِن َوْرقـاء خـُزاعـى از جانب قريش به حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و  (250)بـالجـمـله ؛ در حـَُدي

ما براى : حضرت فرمود. آله و سّلم آمد و عرض كرد كه قريش متفق اند كه شما را از زيـارت كـعـبه منع كنند

صد ُعْمَره داريم و شتران خويش را َنْحر كنیم و گوشت آنھا را براى شما بگذاريم جنگ بیرون نشده ايم بلكه ق

از َپِس ُبَدْيل ، ُعْرَوة بن مسعود ثقفى آمد، حضرت آنچه . كه با ما آھنگ جنگ دارند زيان خواھند كرد  و قريش 

ه و آله و سّلم را نگران بود عروه در نھانى اصحاب پیغمبر صلى الّله علی. با ُبَدْيل فرموده بود با وى فرمود

يعنى مى نگريست حشمت پیغمبر را در چشم ايشان مشاھده مى فرمود چون به میان قريش باز شد 

به خدا سوگند كه من به درگاه َكْسرى و قـَیـْصـر و نجاشى شده ام ، ھیچ پادشاھى در ! اى مردمان : گفت 

نـیـفـكـند جز آنكه مردمان بر روى و جلد خود  نزد رعّیت و سپاھش بدين عظمت نبوده است ، آب دھـان

مسح كنند و چون وضو سازد بر سر ربـودن آب وضويش مردم نزديك است به ھالكت رسند اگر موئى از 

محاسنش بیفتد از بھر بركت برگیرند و با خود دارند و چون كارى فرمايد ھر يك از ديگرى سبقت جويد و چون 

اينك بـر شـمـا امـرى فـرمـوده  (251)ت كنند و ھیچ كس در وى تند نگاه نكندسـخـن گـويد آوازھا نزد او پس

پذيريد؛ سوگند به خدا لشكرى ديدم كه جان فدا كنند تا بر شما كـه رشـد و صـالح شـمـا در آن اسـت ب

 .غالب شوند

را از قـصـد آن  بالجمله ؛ حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم عثمان را به مّكه فرستاد كه قريش 

 عثمان به جانب مّكه شد و ده نفر از. حـضرت آگھى دھد و مسلمانان را بگويند كه َفَرج نزديك است 

مھاجرين از پس عثمان به مّكه شدند ناگاه خبر آوردند كه عثمان با آن ده نـفـر در مـكـّه كـشـته گشتند و 

شیطان اين سخن را در لشكر پیغمبر پھن كرد، پیغمبر فـرمـود از ايـنـجا باز نشوم تا سزاى قريش ندھم و در 

یعت فرمود بر اينكه از جاى نروند و اگر حرب پاى درخت سمره كه در آن موضع بـود بـنـشـسـت و بـا اصـحاب ب

بر پاى شـود دسـت بـاز ندارند و اين بیعت را بیعت الّرضوان گفته اند؛ زيرا كه خداى تعالى در سوره فتح 

 : فرموده

 (252)(...َلَقْد َرِضَى الّلُه َعِن المؤ ِمنیَن ِاْذ ُيباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة)

از اين بیعت در دل قريش ھولى عظیم افتاد ُسھیل بن عمرو و حفص بن احنف را فرستادند تا در مـیـان 

پـس مـا بـیـن آن حـضـرت و ُسھیل كار به صلح رفت و نامه . ـه كـنـنـدقـريـش و آن حـضـرت كـار بـه مـصـالح

 : صلح نوشتند كه ملخصش اين است كه

ده سـال مـیـان مـسـلمـانـان و قـريـش مـحـاربـه نـبـاشـد و اموال و َاْنُفس يكديگر را زيان نكنند و به بالد )

مسلمانى گیرد قريش زحمت او نكند و ھر كس يكديگر بى زحمت و دھشت سفر كنند و ھر كـه از كـافران 

به عھد قريش درآيد مسلمانان بـه كین او نشوند و سال آينده رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم حج و 

عمره را قضا فـرمـايـد امـّا مسلمین سه روز افزون در مّكه نمانند و اسلحه خويش در غالف بدارند و اگر 

ّى خود به حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم پیوسته شود ھر چند كـسى بى اذن و اجازه ول



مسلمان باشد او را نپذيرند و باز فرستند و ھر كس از مسلمین بى اجازت ولّى خود به نزد قريش شود او را 

 (.نفرستند و در پناه خود نگاه بدارند

 ناراحتى برخى از صحابه از قرار داد حديبّیه

حابه از اين صلح دلتنگ بودند و برخى را خاطر مشّوش ، كه چرا خواب پـیـغمبر صلى الّله گـروھـى از صـ

علیه و آله و سّلم كه به زيارت كعبه رفته و عمره گذاشته و كلید خـانـه بـه دسـت داشـتـه راسـت نـیـامـد و 

م ا َشَكْكُت في ُنُبوَّة ُمَحمٍَّد ) : تو ابـن الخـَطـّاب ايـن سـخـن از دل به زبان آورد و گف. فـتـح مـكـّه نـشـد

ـْبـیَّه  يـعـنـى ھـرگـز شك نكرده بودم در پیغمبرى و نبوت محمد (253).(َصلَّى الّلُه َعَلْیِه و آِلِه َقطُّ ِاّال َيْوَم اْلحـَُدي

 ؟!صلى الّله علیه و آله و سّلم چنان شكى كه در روز حديبّیه كردم 

ما چگونه بدين خوارى گردن نھیم و بـديـن مـصالحه رضا : و بـا پـیـغـمـبـر صلى الّله علیه و آله و سّلم گفت 

تو ما را گفتى به زيارت كعبه : گفت . خدايم و كار جز به حكم خدا نكنم من پیغمبر : دھیم ؟ حضرت فرمود

ھیچ ، گفتم امسال اين كار به : رويم و عمره گزاريم چه شد؟ پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

رد و پس چـرا سـتـیـزه كـنـى ؟ در غـم مـبـاش كـه زيـارت كـعـبـه خـواھى ك: انجام شود؟ گفت نه ، فرمود

 (254). طواف خواھى گذاشت

 (255)(...َلَقْد َصَدَق الّلُه َرُسوَلُه الرُّْؤيا ِباْلحقِّ: (َكما َقاَل الّلُه َتعالى 

 وقايع سال ھفتم ھجرى 

 ذكر فتح خیبر

آله و سلم از ُحديبیه سـوره فـتـح بر  ھـمـانا معلوم باشد كه ھنگام مراجعت حضرت رسول صلى الّله علیه و

و  (256)(َوَاثاَبُھْم َفْتحا َقريبا: (آن حضرت نازل شد و اين به فتح خیبر بشارتى مى كرد َكما قاَل الّلُه تـعـالى 

 :اين خیبر راھفت حصن محكم بود و به اين اسامى معروف بودند

بـه (ـ كـَتـیـبـه  3 (كصبور كوھى است به خیبر و بر آن كوه است حصار ابوالعتق يھودى (ـ َقموص  2ـ ناِعم  1

به فتح واو (ـ وطیح  6) بـه فـتح نون (ـ َنطاة  5 )به كسر شین و فتح نیز(ـ ِشق  4) تقديم تاء مثّناة كسفینة 

 .( به ضّم سین مھمله و كسر الم(ـ ُسالِلم  7) و كسر طاء مھملة و آخر آن حاء مھمله بر وزن امیر

آنگاه . بـعـد از مـراجعت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از ُحديبّیه قريب بیست روز در مدينه بودند

جھودان چون از قصد پیغمبر آگاھى . گ كنند پس با ھزار و چھارصد تن راه خیبر پیش گرفت فرمود ِاعداد جن

 .يافتند در حصارھا متحّصن شدند

بیرون شدند   روزى مـردم خـیـبـر از بـھـر كـار زرع و حـرث بـیـل ھـا و زنـبـیـل ھا گرفته از قلعه ھاى خويش 

عـلیـه و آله و سلم افتاد كه در اطراف ِقالع پره زده اند فرياد  ناگاه چشم ايشان بر لشكر پیغمبر صـلى الّله

پیغمبر صلى . برداشتند كه سـوگـنـد به خداى اينك محّمد و لشكر او است اين بگفتند و به حصارھا گريختند

 :الّله علیه و آله و سّلم چون اين بديد فرمود

 .(ِبساَحِة َقْوٍم ِاّال َفسآَء َصباُح اْلُمْنَذريَن الّلُه َاْكَبُر َخَرَبْت َخْیَبُر ِاّنا م ا َنَزْلنا)

ھـمـانـا بـیـل و زنـبیل را كه آالت ھدم است چون رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم در دسـت 

از آن طرف جـھـودان دل بـر مـقاتلت  .خـیـبـريـان مـعـايـنه فرمود به فال نیك گرفت كه خیبر منھدم خواھد شد

و فرزند را در قلعه كتیبه جاى دادند و علف و آذوقه در حـصـن نـاعـِم و حـصار صعب برھم نھادند و  نھاده زن

حباب بن مـنـذر عـرض كـرد ايـن جـھـودان ايـن درخـتـان نـخـل را از . مردان جنگ در قلعه نطاة انجمن گشتند

به قطع نخلستان رود اندوه ايشان فـرزنـدان و اھـل و عـشـیـرت خود بیشتر دوست مى دارند اگر فرمان 

پس اصحاب چھارصد نخله قطع . فـراوان گـردد، پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود باكى نباشد



 .كردند

بالجمله ؛ مسلمانان با جھودان جنگ كردند و بعضى از قلعه ھا را فتح نمودند، آنگاه قلعه قـمـوص را 

سـخـت و مـحـكـم بـود و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم دردى مـحـاصـره كـردنـد و آن قـلعـه 

الجرم ھر روز يك تن از اصحاب . شديد در شقیقه مبارك پیدا شده بود كه نمى تـوانست در میدان حاضر شود

ھزيمت شده يك روز ابوبكر رايت برداشت و . َعَلم بگرفت و به مبارزت شـتـافـت و شبانگاه فتح نكرده باز شد

باز آمـد و روز ديـگـر عمر َعَلم بگرفت و ھزيمت نموده برگشت چنانكه ابن ابى الحديد كه از اھل سّنت و 

 :جماعت است در قصیده فتح خیبر گويد

 : شعر

َوِاْن َاْنَس ال َاْنَس اّلَذيِن َتَقّدما
 َوَفرَُّھما اْلَفرَُّقْد َعِلما ُحوٌب

ْد َذَھبا ِبھاَوِللّراَيِة الُعظمى َوَق
 َمالِبُس ُذلٍّ َفْوَقھا َوَجالبیُب

َيُشلُّھما ِمْن آِل ُموسى َشَمْرَدٌل
 َطويُل ِنجاِد السَّْیِف َاْجَیُد َيْعُبوُب

َعَذْرُتُكما ِانَّ اْلِحماَم َلـُمْبَغٌض
 (257)َوِانَّ َبقآَء النَّفِس للنَّفِس َمْحُبوُب

البّته اين َعَلم را فـردا بـه مـردى : شبانگاه كه عمر آمد حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

نـده اسـت ، دوسـت مـى دارد خـدا و رسول را و دوست مى دارد او را خدا و دھـم كـه سـتـیـزنـده نـاگـريـز

روز ديـگـر اصـحاب جمع گشته و ھمه آرزومند اين . رسولش و خداى تعالى خیبر را به دست او فتح كند

. او را درد چشمى است كه نیروى جنبش ندارد: على كجا است ؟ عرض كردند :دولت بزرگ بودند، فرمود

َسَلَمة ْبن االَْْكَوْع برفت و دست آن حضرت را گرفته به نزديك پیغمبر صلى الّله علیه و ! او را حاضر كنید: فرمود

آله و سّلم آورد حضرت سر او را بر روى زانوى خود نھاده و آب دھان مبارك بر چشمھايش افكند ھمان وقت 

 : َحّسان بن ثابت در اين باب اين اشعار بگفت. َرَمدش خوب گشت 

 : شعر

َو كاَن َعِلٌى َاْرَمَد اْلَعْیِن َيْبَتغي
 َدوآًء َفَلّما َلْم ُيِحسَّ ُمداِويا

َشفاُه َرُسوُل الّلِه ِمْنُه ِبَتْفَلٍة
 َفُبوِرَك َمْرِقیا َوُبوِرَك راقیا

َوقاَل َسُاْعِطى الّراَيَة اْلَیْوَم صاِرما
 َكِمّیا ُمِحّبا ِللرَُّسوِل ُمواِلیا

ِحبُّ ِال ھى َواِالل ُه ُيِحبُُّهُي
 ِبِه َيْفَتُح الّلُه اْلُحُصوَن اَالواِبیا

َفَاْصفى ِبھا ُدوَن اْلَبِريَِّة ُكلِّھا
 (258)َعلیا َوَسّمـاُه اْلَوزيَر اْلـُمؤ اِخیا



على گرفتار چشم درد بود و دنبال دارويى مى گشت تا بھبود يابد ولى به چـیـزى دسـت نیافت ؛ : تـرجـمـه 

پس  تا اينكه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم او را به وسیله آب دھـان خـود شـفا عنايت فرمود،

مبارك باد آن كه شفا يافت و مبارك باد آن كسى كه شفا داد؛ و پیامبر فرمود كه امروز پرچم را به مرد شجاع 

و دلیرى خواھم داد كه خدا را دوست مـى دارد و خـدا مـن پـیـامـبـر را دوسـت دارد و آن مـرد دالور را ھـم 

ھاى محكم و نفوذناپذير را مى گشايد و نفوذپذير  دوست دارد و به وسیله دست تـوانـاى او، خـداونـد قلعه

مى سازد و بـراى ايـن كـار از مـیـان ھمه مسلمانان فقط على علیه الّسالم را برگزيد و او را وزير و برادر 

 .خويش نامید

ى حـصـار پـس عـلم را بـه امـیرالمؤ منین علیه الّسالم داد، امیرالمؤ منین َعَلم بگرفت و َھْرَوله كنان تا پـا

قـَمـوص بـرفـت ، مـَْرحـَب بـه عـادت ھـر روز از حـصـار بـیـرون آمـده مـانـند پیل دمنده به میدان آمد و َرَجز 

 :خواند

 : شعر

َقْد َعِلَمْت َخْیَبُر َاّني َمْرَحٌب
 شاِكى الّسالِح َبَطٌل مَجرٌَّب

 جھز به سالح ُبّران و پھلوانى ُمجّرببـه طور قطع مردم خیبر مى دانند كه من ھمانا مرحب ھستم م

 :امیرالمؤ منین علیه الّسالم چون شیر غضبان بر وى درآمد و فرمود

 : شعر

َاَنا الَّذى َسمَّْتنى ُاّمى َحْیَدَرة
 (259)...ِضْرغاُم آجاٍم َوَلْیٌث َقْسَوَرٌة

 من آن كس ھستم كه مادرم مرا حیدر نامیده و مانند شیران بیشه اى ھستم كه بسیار خشمگین است

ه گفته بود كه چـون مـرحـب ايـن رجز از امیرالمؤ منین علیه الّسالم شنید كالم دايه كاھنه اش به ياد آمد ك

بر ھمه كس غلبه توانى كرد اّال آن كس كه نام او حیدره باشد كه اگر با او جـنـگ كـنـى كـشـتـه شـوى ؛ 

حـیدره بسیار است از بھر چه مى : شـیـطـان بـه صـورت حـِبـْرى مـُمـَثَّل شـده و گـفـت . پـس فـرار كـرد

ى كند و زخمى بر آن حضرت زند كه امیرالمؤ منین گريزى ؟ پس مرحب باز شتافت و خـواست كه پیش دست

علیه الّسالم او را مـجـال نگذاشت و ذوالفقار بر سرش فرود آورده و او را به خاك ھالك انداخت ؛ و از پس او 

ـْطـال رجـال و بـه ش ـْن َابـى اْلحـُقـَیـْق كـه از صـنـاديـد قـوم بـود و عـنـتـر خـیـبـرى كـه از َاب ـجـاعـت و َربـیـع ب

 .جـالدت مـعـروف بـود ومـُرَّة و يـاسـر و امـثـال ايـشـان را كـه از شـُجـْعـان يـھـود بـودنـد، بـه قتل رسانید

امیرالمؤ . را بـبستند  يـھـودان ھـزيـمـت شده به قلعه َقموص گريختند و به چستى و چاالكى دروازه َقموص 

ى دروازه آمد بى توانى آن َدِر آھـنـیـن را بگرفت و حركت داد منین علیه الّسالم با شمشیر كشیده به پا

چنانكه آن قلعه را لرزشى سخت افتاد كه َصفّیه دختر ُحَیّى بـن اخطب از فراز تخت خود به زير افتاد و در 

چھره او جراحتى رفت پس حضرت آن در را از جاى بكند و بر فراز سر ُبرده سپر خود نمود و لختى رزم بداد، 

كرده و خود در مـیـان  (260)آنگاه حضرت آن َدر را بر سر خندق ، َقْنَطره . ھودان در بیغوله ھا گـريختندي

ايـسـتـاده و لشـكـر را از آن عـبـور داد، آنـگـاه آن َدر را چھل ذراع به قفاى سر پرانید، چھل كس خـنـدق 

 . خواستند او را جنبش دھند امكان نیافت



 اشعار شیخ ُاْزرى در شجاعت على علیه الّسالم 

به چند بیت از و ُشعرا بخصوص شعراى َعَرب ، اشعار بسیار در اين مقام گفته اند و شايسته است كه ما 

 اشعار شیخ ُازرى رحمه الّله تمثل جوئیم ؛

 :قاَل َولّلِه َدرُُّه

 : شعر

َوَلُه َيْوُم َخْیَبر َفَتكاٌت
 َكُبَرْت َمْنَظرا َعلى َمْن َراھا

َيْوَم قاَل النَِّبىُّ ِاّنى ُالْعطي
 راَيتي َلْیَثھا َوحاِمي ِحماھا

فاستطالت َاعن آُق ُكلِّ َفِريٍق
 ِلَیَرْوا َاىَّ م آِجٍد ُيْعط اه ا

َ َفَدعا َاْيَن واِرُث اْلِحْلِم واْلب
 ـْاِس ُمجیُر االّياِم ِمْن َبْاساھا

َاْيَن ُذوالنَّْجَدِة اْلُعلى َلْوَدَعْتُه
 ِفى الثَُّرّيا َمرُوَعٌة َلّباھا

َفاتاُه اْلَوِصىُّ َاْرَمَد َعْیٍن
 َشفاھاَفَسقاھا ِمْن ريِقِه َف

َوَمضى َيْطُلب الّصُفوَف َفَولَّْت
 َعْنُه ِعْلما ِباَءّنُه َاْمض اه ا

َو َبرى َمْرَحبا ِبَكِفر ِاْقِتد اٍر
 َاْقِويآَء اَالْقداِر ِمْن ُضَعفاھا

َوَدحى باَبھا ِبُقوَِّة َباءٍس
 َلْو َحَمْتُه اَالْفالك ِمْنُه َدحاھا

ُمجیٌبعائٌذ ِلْلُمؤ مِّلیَن 
 ساِمٌع ماُتِسرُّ ِمْن َنْجوي ھا

روايـت شده كه در روز فتح خیبر جعفر بن ابى طالب علیه الّسالم از حبشه مراجعت فرمود و حـضـرت 

و جعفر از  (261)را بدو آموخت  (نماز جعفر)رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم از قدوم او مسرور شد و 

حبشه ھدايا براى آن حضرت آورده بود از غالیه ھا و جـامـه ھـا و در مـیـانـه قـطـیفه زر تار بود كه پیغمبر 

ه امیرالمؤ منین علیه الّسالم عطا فرمود، حضرت امیر علیه الّسالم سلك آن را صلى الّله علیه و آله و سّلم ب

از ھم باز كرد ھـزار مـثـقـال بـه مـیـزان مـى رفت ، آن جمله را به مساكین مدينه بخش كرد و ھیچ براى خود 

 . نگذاشت

 برگزارى ُعْمَرُة القضاء در سال ھفتم ھجرى

و آن چـنـان بـود كـه چـون حـضـرت رسول صلى الّله . ُة اْلقـَضـَاء واقـع شـدو ھـم در سـال ھـفـتـم ، عـُمـَْر

علیه و آله و سلم از خیبر مراجعت فرمود زيارت مّكه را تصمیم عزم داد و در مـاه ذى قعده فرمان كرد تا 

حاضر بودند با  پـس آن جـمـاعـت كـه در ُحديبیه. اصحاب ساخته سفر مّكه شوند و ُعمره ُحديبیه را قضا كنند



جمعى ديگر عازم مّكه شدند و ھفتاد شتر از بھر َھْدْى برداشتند و سالح برداشتند كه اگر قريش عھد 

پس حضرت بر ناقه قصوى سوار شد و اصحاب . بشكنند بى سالح نباشند، لكن آن را آشـكـار نـداشـتـند

به مّكه  (َثِنّیه َحُجون )ه تلبیه كنان از پیاده و سواره مـالزم ركاب شدند و شمشیرھا در غالف حمايل ساخت

درآمدند و عبدالّله َرواحه مھار شتر بكشید و پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم ھمچنان بـه 

مـسـجـدالحـرام درآمـد و سـواره طـواف فـرمـود و بـا مـِحـَْجنى كه در دست داشت ِاْسِتالم حـَجـَراَالسـَْود 

كرده و در طواف جـالدتـى كـنـنـد تـا كـافران ايشان را ضعیف  (262)ود اصـحـاب اضطباع فـرمـود و امـر فـرمـ

پس سه روز در مّكه ماندند آنگاه مراجعت . ب از آن روز براى زائرين مّكه بماندندانند و اين دويدن و شتا

 .نمودند

 ازدواج پیامبر با ُاّم حبیبه

و در سـنـه ھـفـت حـضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم با اّم َحبیبه بنت ابى سفیان زفاف كرد و او در 

ھر مسلمانى گرفت و بـا ھـم به حبشه ھجرت نمودند و در اّول ، زوجه عبدالّله بن َجحش بود به اّتفاق شو

حبشه شوھرش مرتّد شد و بر دين ترسايان بمرد، لكـن اّم حـَبـیـبـه در اسـالم خـود ثـابـت مـانـد تـا آنـكـه از 

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم مـكـتـوبـى رسـیـد بـه نجاشى به خواستگارى آن حضرت اّم 

بیبه را، پس نجاشى مجلسى بساخت و جعفر بن ابى طالب و مسلمین را جمع كرد و خود به وكالت ح

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم اّم حبیبه را با خالد بن سعید بن العـاص كـه از جـانـب ام حـبـیبه 

 : وكالت داشت عقد بستند و نجاشى خطبه قرائت كرد به اين عبارت

الّلُه َو َانَّ  لّلِه المـَِلِك اْلقـُّدُوِس السَّال ِم اْلمـُؤ مـِن اْلمـُھـَیـْمـِِن اْلعـَزيـِز اْلجـَبـّاِر َاشـْھـَُد َاْن ال ِال ه ِاالَاْلحـَمـُْد)

َل الّلِه كـَتـََب ِاَلىَّ َاْن ُاَزوِّجـَُه ُامَّ مـُحـَمََّدا عـَبـُْدُه َوَرُسوُلُه َوَانَُّه الَّذى َبشََّر ِبِه ِعیَسى ْبُن َمْرَيَم َاّما َبْعُد َفِانَّ َرسـُو

 .(َحبیَبَة ِبْنَت َابى ُسْفیاٍن َفَاَجْبُت ِالى ماَدعاھا ِاَلْیِه َرُسوُل الّلِه َوَاْصَدقُتھا َاْرَبَع ِمَاَة ديناٍر

 .آنگاه بفرمود چھارصد دينار مھر او را حاضر كردند

 : آنگاه خالدبن سعید گفت

 َوَرُسوُلُه َاْرَسَلُه ّلِه َاحـْمـَُدُه َوَاسـْتـَعـیـنـُُه َوَاسـْتـَغـْفـُِرُه َوَاشـْھـَُد َاْن ال ِال َه ا ال الّلُه َوَانَّ مـَُحمَّدا َعْبُدُهَاْلحـُمـُْد ل)

َفَقْد َاَجْبُت ِالى ماَدعا ِاَلْیِه َرُسوُل ِباْلُھدى َوديِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الّديِن ُكلِِّه َوَلْو كـَِرَه اْلمـُشـِركـُوَن َاّما َبْعُد 

و آله  الّله صلى الّله علیه و آله و سـّلم َو َزوَّْجُتُه ُامَّ َحبیَبة ِبْنَت َابى ُسْفیان َفبارَك الّلُه ِلَرُسوِلِه صلى الّله علیه

 .(و سّلم 

 .ن طعام خوردند و برفتندآنـگـاه خـالد پـولھـا را بـرداشـت و نـجاشى فرمود طعام آوردند و مجلسیا

 وقايع سال ھشتم ھجرى

. در سـنـه ھـشت ، جنگ ُموَتْه واقع شد و آن قريه اى است از قراى َبْلقاء كه در اراضى شام افـتـاده اسـت 

و سـبـب ايـن حـرب آن شـد كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم حارث بن ُعَمْیر َاْزِدّى را با 

به سوى حاكم بـُصـْرى ـ كـه قـصـبـه اى اسـت از َاعـمـال شـام ـ فـرسـتـاد، چـون بـه ارض مـُوَته  نامه اى

رسید، شـَُرحـْبـیل ْبن َعْمرو َغّسانّى كه از بزرگان درگاه قیصر بود با او دچار شده او را به قـتـل رسـانـیـد، 

د فرمان داد تا لشـكـر تـھـیـّه جـنـگ ديده به ارض چون اين خبر به پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسی

ُجْرف بیرون شوند و خود حضرت نیز به ارض ُجْرف تـشـريف بردند لشكر را عرض دادند سه ھزار مرد جنگى 

به شمار آمد؛ پس حضرت رايت سـفـیـد بـبـسـت و بـه جـعـفر بن ابى طالب داد و او را امارت لشكر داد و 

مـانـد، زيد بن حارثه امیر لشكر باشد و اگر او را حادثه پیش آيد، عبدالّله بن َرواحة عـََلم فرمود اگر جعفر نـ

 .بـردارد و چـون عـبـدالّله كشته شود، مسلمانان به اختیار خود كسى را برگزينند تا ِامارت او را باشد



خن تـو صـدق اسـت از اين اگر تو پیغمبرى و س! يا اباالقاسم : شـخصى از جھودان كه حاضر بود عرض كرد

چند كس كه نام بردى ھیچ يك زنده برنگردد؛ زيرا كه انبیاء بنى اسـرائیـل اگـر صد كس را بدين گون شمردند 

ھمه كشته شدند؛ پس حضرت فرمان كرد تـا جـائى كـه حارث كشته شده تاختن كنند و كافران را به اسالم 

پس لشكريان طى مسافت كرده تا به ُموَته نزديك . ن جنگ كننددعوت كنند اگر اسالم نـیـاوردنـد بـا ايشا

ايـن خـبـر بـه شـَُرحـْبـیـل رسید از قیصر لشكرى عظیم طلبید، قريب صد ھزار مرد بلكه افزون براى . شدند

 .جنگ با اصحاب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مھّیا شدند

- ١٣ - 

 
 

 شھادت مظلومانه جعفر طّیار

لمـانان كه خواھان شھادت و دخول ِجنان بودند از كثرت لشكر فتورى در خود نديده و دل بـر جـنگ مـسـ

نھادند؛ پس ھر دو لشكر مقابل ھم صف كشیدند حضرت جعفر از پیش روى صف بـیـرون شـد و نـدا در داد 

تا مسلمانان پیاده شوند كـه اى مردم ، از اسبھا فرود شويد و پیاده رزم دھید، و اين سخن بـراى آن گـفـت 

  پـس خـود پـیـاده شـد و اسـب خـود را عـَقـْر كرد پس . و بدانند كه فرار نتوان كرد ناچار نیكو كارزار كـنـنـد

جـنـگ انبوه شد و كافران گروه گروه حمله ور گشتند و در . َعَلم بگرفت و از ھر جانب حمله درانـداخـت 

یر بر او آوردند نخست دست راست آن حضرت را جدا كردند َعَلم را به دست پیرامون جعفر پرّه زدنـد و شـمش

چپ گـرفـت و ھـمـچـنان رزم مى داد تا پنجاه زخم از پیش روى بدو رسید؛ پس دست چپ را قطع كـردنـد 

ايـن ھـنـگـام َعَلم را با ھر دو بازوى خود افراخته مى داشت ، كافرى شمشیرى بر كمرگاھش زد و آن 

را به قتل رسانید َعَلم سرنگون شد؛ پس زيد بن حارثه َعَلم بـرداشـت و نـیكو مبارزت كرد تا كشته حضرت 

و ما در اواخر فصل معجزات . پس از او، عبدالّله بن َرواحه علم بگرفت و جـھـاد كـرد تـا بـه قتل رسید . گشت

 .ه آنجا مراجعه شودپیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم اشاره به جنگ ُموَته نموديم ب

روايـات در فـضـیـلت جـعـفـر بـسـیـار اسـت و روايـت شـده كـه حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم 

و روزى با . فرمود كه مردم از درختھاى مختلف خلق شده اند و من و جـعـفـر از يك درخت خلق شده ايم 

 (263). جعفر فرمود كه تو شبیه من ھستى در خلقت و ُخلق

ابـن بـابـويه از حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم روايت كرده است كه حق تعالى به حـضـرت رسـول 

الّله عـلیـه و آله و سـّلم وحى فرستاد كه من چھار خصلت جعفر بن ابـى طـالب را شـكـر كـرده ام و  صـلى

پـسـنـديـده ام ؛ پـس حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم او را طلبید و از او آن چھار خصلت را 

اّول . خبر داده است اظھار نمى كردم  اگر نه آن بود كه خدا ترا! يـا رسول الّله : پرسید، و جعفر عـرض كـرد

آن اسـت كـه ھـرگـز شـراب نـخـوردم بـراى آنـكـه دانـسـتـم اگـر شـراب بخورم عقلم زايل مى شود، و ھرگز 

دروغ نگفتم ؛ زيرا كه دروغ مردى و مرّوت را كم مى كند، و ھرگز زنا با حرم كسى نكردم ؛ زيرا دانستم كه 

كنم ديگرى زنا با حـرم مـن خـواھد كرد و ھرگز بت نپرستیدم براى آنكه دانستم كه  اگر من زنا با حرم ديگرى

سـزاوار اسـت كـه خـدا تـرا : حـضـرت دسـت بـر دوش او زد و فـرمـود  پـس  .از آن نفع و ضرر متّصور نـیـسـت 

و در حديث سّجادى است كه ھیچ روز بـر حـضرت رسول  (264). دو بـال بـدھـد كـه بـا مـالئكه پرواز كنى

ه و َاَسد َرُسوله حـمزه اسدالّل  صلى الّله علیه و آله و سّلم بدتر نگذشت از روز ُاُحد كه در آن روز عـمـّش 



 (265).شھید شد و بعد از آن ، روز ُموَته بود كه پسر عّمش جعفر بن ابى طالب شھید شد

 ذات الّسالسلذكر جنگ 

مـلخـص آن چـنـان اسـت كـه دوازده ھزار سوار از اھل وادى يابس جمع شدند و با يكديگر عھد كـردنـد كـه 

جبرئیل اين خبر را به پیغمبر صلى الّله . مـحـمـّد و عـلى ـ عـلیـھـمـا الصـلوة والسـّالم ـ را بـه قتل رسانند

ضـرت را كـه ابـوبـكـر را بـا چـھـار ھـزار سـوار از مـھـاجـر و انصار به علیه و آله و سّلم رسانید و امر كرد آن حـ

جنگ ايشان بـفـرسـتد؛ پس حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم ابوبكر را با چھار ھزار نفر بـه جـنـگ 

با ايشان جنگ  ايـشـان فـرسـتـاد و امـر فـرمـود كـه اّول اسـالم بـر ايـشـان عرضه كند ھرگاه قبول نكردند

 .كند مردان ايشان را بكشد و زنان ايشان را اسیر كند

پـس ابـوبـكـر بـه راه افـتـاد و لشـكـر خـود را بـه تـَاَءنـّى مـى بـرد تـا بـه اھـل وادى يابس رسید نزديك به 

به الت و ُعّزى : نددشمن فرود آمد، پس دويست نفر از لشكر كّفار با اسلحه قـتـّال به نزد ابوبكر آمدند و گفت

سوگند كه اگر خويشى و قرابت نزديك كه با تو داريم ما را مانع نمى شد ترا با جمیع اصحاب تو مى كشتیم 

به قسمى كه در روزگارھا بعد از اين ياد كنند؛ پس برگرديد و عافیت را غنیمت شمريد كه ما را با شـمـا 

ا مـى خـواھـیـم بـه قـتـل رسـانـیم ؛ پس ابوبكر صالح در كـارى نـیـسـت و مـا مـحـمـّد و بـرادرش عـلى ر

برگشتن ديد لشكر را حركت داده به خدمت حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مراجعت نمودند، 

حضرت با وى فرمود كه مخالفت امر مـن كـردى آنـچـه گفته بودم به عمل نیاوردى ، به خدا قسم كه عاصى 

عـمـر را بـه جـاى او نـصب كرد و با آن چھار ھزار نفر لشكر كه با ابوبكر بودند او را به وادى من گرديدى ؛ پس 

 (266).يابس فرستاد قّصه او ھم مثل قّصه ابوبكر شد

پـس حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم امیرالمؤ منین علیه الّسالم را طلبید و او را وصّیت نمود به 

پس حضرت امیر . آنچه كه ابوبكر و عمر را به آنھا وصّیت نمود و خبر داد آن حضرت را كـه فـتـح خـواھـد كرد

اجر و انصار متوّجه آن ديـار گـرديـد و بـر خـالف رفـتـار ابـوبـكـر و عـمـر بـه تـعـجـیل علیه الّسالم با گروه مھ

مى رفت تا به جائى رسیدند كه لشكر كّفار و ايشان ھمديگر را مى ديدند، پس امـر فـرمـود ايـشـان را كـه 

آن حضرت آمدند و پرسیدند كه تو  فـرود آيـنـد؛ پـس بـاز دويـسـت نـفـر مـكـمـّل و مـُسّلح از كّفار به سوى

كیستى ؟ فرمود منم عـلى بـن ابـى طالب پسر عّم و برادر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم شما را 

ما ترا مى خواستیم و مطلب ما : گفتند. دعوت مى كنم به اسالم تا در نیك و بد با مسلمانان شريك باشید

كه ما ترا و اصحاب ترا خواھیم كشت و وعده مـا و شـمـا فردا چاشت تو بود، اكنون مھّیاى جنگ شو و بدان 

حضرت فرمود كه واى بر شما، مرا شما به كثرت لشكر و وفور عسكر مى ترسانید، من استعانت به  . است

، پس چون شب (َوال حـَْوَل َوال قـُوََّة ِاّال بـِالّلِه اْلعـَِلّى العـَظیِم)خدا و مالئكه و مسلمانان مى جويم بر شما 

و چون . درآمد حضرت فرمود كه اسبان را رسـیـدگـى كـنـیـد و جـو بـدھـیـد و زيـن كـنـیـد و مـھـیـّا بـاشـید

صبح طالع شد در اّول صـبح فريضه صبح را َادا كرد ھنوز ھوا تاريك بود كه بر سر ايشان غارت برد و ھنوز آخر 

ى ايشان كشته گرديدند و زنان و فـرزنـدانـشـان اسـیر لشكر آن حضرت ملحق نشده بود كه مردان جنگ

گرديدند و مالھاى ايشان را به غنیمت گرفت و خانه ھاى ايشان را خراب كرد و اموال ايشان را برداشت و 

 . برگشت

 : و حق تعالى سوره عاديات را در اين باب فرستاد قاَل تعالى

 . زدنى  بان دونده كه در وقت دويدن نفس زنند نفس ؛ سوگند ياد مى كنم باس(َواْلَعاِدياِت َضْبحا)

 . ؛ پس بیرون آورندگان آتش از سنگھا به ُسّمھاى خويش(َفاْلُموِرياِت َقْدحا)

عـلى بـن ابـراھـیـم گـفـتـه اسـت كـه در زمین ايشان سنگ بسیار بود چون ُسم اسبان بر آن سنگھا مى 



 .(267)خورد آتش از آنھا مى جست 

 . ؛ پس قسم به غارت كنندگان در وقت صبح(َفاْلُمغیراِت ُصْبحا)

نگیختند در سفیده دم گردى را در كنار آن قبیله پس به میان ؛ پس برا(َفَاَثْرَن ِبِه َنْقعا َفَوَسْطَن ِبِه َجْمعا)

 . درآوردند در آن وقت گروھى را از كافران

؛ به درستى كـه انـسـان پـروردگـار (ِانَّ اِالْنساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد َوِانَُّه َعلى ذِلَك َلَشھیٌد َوِانَُّه ِلُحبِّ اْلَخْیِر َلَشديٌد)

ت و بـه درسـتـى كـه بـر بـخـل و كـفـران خـود گـواه اسـت و بـه درسـتـى كـه در خـود را نـاسـپـاس اسـ

 . مـحـبـت مال و زندگانى سخت است

ن ؛ آيا نمى داند انسا(َافـَال يـَعـَْلُم ِاذا بـُعـْثـَِر مـا فـِى اْلقـُُبوِر َوُحصَِّل ما ِفى الصُُّدوِر ِانَّ َربَُّھْم ِبِھْم َيْوَمئٍذ َلَخبیٌر)

كه چون بیرون آورده شود آنچه در قبرھا است از مردگان و حاضر كرده شود آنچه در سینه ھا است ، به 

 . درستى كه پروردگار ايشان در آن روز به كرده ھاى ايشان دانا است

و روايـت شـده كـه حـضـرت امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم ِعصابه اى داشت كه چون به جنگ شـديـد 

ى مـى رفت آن عصابه را مى بست ؛ پس چون خواست به جنگ مذكور تشريف ببرد به نزد فاطمه عـظـیـمـ

پـدرم مـگـر تـرا بـه كـجـا مـى فـرسـتـد؟ : علیھاالّسالم رفت و آن عصابه را طلبید، فاطمه علیھاالّسالم گفت 

م از خطر آن سفر گريان شد، مـرا بـه وادى الّرمـل مـى فـرسـتد، حضرت فاطمه علیھاالّسال: حـضـرت گـفـت 

پس در اين حـال حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم داخـل شـد و پرسیدند از فاطمه 

علیھاالّسالم كه چرا گريه مى كنى ، آيا مى ترسى كه شـوھـرت كشته شود؟ ان شاء الّله كشته نمى 

 نمى خواھى كشته شوم و به بھشت بروم ؟! يا رسول الّله : حضرت امیر علیه الّسالم عرض كرد. شود

پـس حـضـرت امـیر علیه الّسالم روانه شد و حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم بـه مـشـايـعـت او 

و چـون مـراجـعـت نـمـود حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـا . رفـت تـا مـسـجـد َاحـْزاب 

ال آن حضرت بیرون رفت و صحابه از دو طرف راه صف كشیدند و چون نظر حضرت شاه صـحـابـه بـه استقب

واليت بر خورشید سپھر نبّوت افتاد خود را از اسب به زير افكند و به خدمت حضرت شـتـافـت و قـدم 

شـو سـوار ! سـعـادت شـِیـَم و ركـاب ظـََفر انتساب آن حضرت را بوسید، پس حضرت فـرمـود كـه يـا عـلى 

كه خدا و رسول از تو راضیند؛ پس حضرت امیر علیه السـّالم از شـادى اين بشارت گريان شد و به خانه 

پس حضرت از بعضى از لشكر پرسید كه چگونه يافتید امیر . برگشت و مسلمانان غنیمتھاى خود را گـرفـتـند

و مشاھده كرديم ، در ھر نماز كه به او خود را در اين سـفـر؟ گفتند بدى از او نديديم ولیكن امر عجیبى از ا

چرا در نـمـازھـاى واجـب بـه ! يا على : اقـتـدا كـرديـم سـوره قـُْل ُھَوالّلُه َاَحٌد درآن نماز خواند، حضرت فرمود

بسیار  به سبب آنكه آن سوره را! يـا رسـول الّله : غـیـر قـُْل ھـَُوالّلُه َاحـٌَد سـوره ديـگـرى نـخـوانـدى ؟ گـفـت 

. حضرت فرمود كه خدا نیز ترا دوست مى دارد چنانكه تو آن سوره را دوست مى دارى . دوست مى دارم 

اگـرنـه آن بـود كـه مـى تـرسم در حّق تو طايفه اى از اّمت بگويند آنچه  ! پس حضرت فرمود كه يا على

امروز بر ھیچ گروه نگذرى مگر نصارى در حق عـیـسـى گـفتند ھر آينه سخنى چند در مدح تو مى گفتم ، 

 (268).آنكه خاك از زير پاى تو از براى بركت بردارند

گويند براى آن است كه حضرت امیر علیه السـّالم چـون بـر  (ت الّسالسل ذا)كه اين جنگ را : فقیر گويد

دشـمـنـان ظـفـر يـافـت اكـثـر مـردان ايـشـان را كـشـت و زنـان و اطـفـال ايـشـان را اسـیر كرد و بقّیه مردان 

مـوضـع كـه جـنـگ  و از آن .ايشان را به زنجیرھا و ريسمانھا بست از آن جھت ذات السـّالسـل نـامـیـده شـد

 .واقـع شـد تـا مـديـنـه پـنـج منزل راه بود

 :در سنه ھشت فتح مّكه معظمه واقع شد



ھـمـانـا از آن روز كـه مـیان رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و قريش در ُحديبّیه كار بـه صـلح 

ْین َتَعرُّضى نـشـود قـبـیـله بـنـى بـكر و ِكنانة انـجـامـیـد از جمله شروط آن بود كه با جار جانَبْین و حلیف طرَف

حلیف قريش بودند و جماعت َبنى ُخزاَعه از ُحَلفاء و ھم سـوگـنـدان اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و 

يك روز يكى از بنى بكر . سّلم به شمار مى شدند و میان بنى بـكـر و خـزاعـه رسـم خـصـومـت مـحـكم بود

ر ھجاى پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مى خواند، غالمى از بنى ُخزاعه اين بشنید او شعرى چند د

را منع كرده مفید نیفتاد، پس بر او َدويد و سر و روى او را درھم شكست ؛ طايفه بنى بكر به جھت يـارى او 

ن پـیـغـمبر را شكستند و در مـقاتلت بنى خزاعه يك جھت شدند و از قريش مدد خواستند، كفار قريش پیما

بنى بكر را به آالت حرب يارى دادند و جمعى نیز با ايشان ھمراه شـده بـر سـر خـزاعـه شـبـیـخـون زدنـد در 

اين خبر به پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید . مـیـانـه بـیـسـت تـن از خـزاعـه مـقـتـول گشت 

عـه را نـصـرت نـكـنـم ؛ پـس در طـلب لشـكـر بـه قـبـايـل عـرب كـس نصرت داده نـشـوم اگـر خـزا: فرمود

فـرسـتـاد و پـیـام داد كـه ھـركـه ايـمـان بـه خـدا دارد َاوَّل مـاه رمـضـان شـاكى اّلسالح در مدينه حاضر شود 

س اين خبر به و ھركه در مدينه بود به ِاعداد جنگ ماءمور گشت و در طرق و شوارع ديده بانان گذاشت كه ك

 .مّكه نبرد

حـاطـب بـن َابـى بـَْلتـَعـَة مكتوبى به قريش نوشت و ايشان را از عزم پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم 

آگـھـى داد و آن مكتوب را به زنى ساره نام داد كه به قريش رساند، سـاره آن نـامـه را در گـیـسـوان خـود 

ه پـیـش گـرفـت ، جـبـرئیـل ايـن خـبـر به پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم پـوشـیـده داشـت و راه مـكـّ

آورد و آن حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم را بـا جـمـعـى از دنـبـال آن زن فـرسـتاد كه نامه را از او گرفته 

ھد َقَسم مى خورد كه نـامـه بـا حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم ھرچه به آن زن فرمود نامه را بد. بیاورد

سـاره چـون چنین ديد . مكتوب را بیرون آر واّال ترا خواھم كشت  :مـن نـیست حضرت تیغ بكشید و فرمود

حضرت آن نامه را به خدمت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم آورد، . نامه را بیرون آورده و به آن حضرت داد

خـواسـتـم حّقى بر قريش پیدا كنم كه به رعايت آن : كردى ؟ عرض كـرد چرا چنین: حضرت از حاطب پرسید

 :پس اين آيه مباركه در اين وقت نازل شد. حمايت بازماندگان من كنند

 (269)(...يا َايَُّھا الَّذيَن آَمُنوا ال َتتِِّخُذوا َعُدوِّى َو َعُدوَُّكْم َاْوِلیآَء)

گويد كـه در منزل   ابن عباس. پـس روز دوم مـاه رمـضان يا دھم آن با ده ھزار مرد از مدينه حركت فرمود

. انكه مردم نگريستند و از آن پـس تا مّكه روزه نگرفت ُعْسفان آن حضرت َقَدحى آب برگرفت و بیاشامید چن

جابر گفته بعد از آنكه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم آب آشـامـیـد مـعـروض داشـتـنـد كه بعضى از 

ـرت بـا از آن سـوى چـنـان افـتـاد كـه عـبـّاس عـمـوى آن حـض. اُولِئَك اْلعـُصـاُة: مردم روزه دارند دو كّرت فرمود

اھـل و عـشیرت خود از مّكه ھجرت نموده به قصد مدينه در بیوت ُسْقیا يا ذواْلُحَلْیَفه به حـضـرت رسـول 

ھـجـرت تـو : صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم پیوست ، آن حضرت از ديدار او شاد خاطر گـشـت و فـرمـود

ت و فـرمـان كـرد تا اھل خود را به مدينه فرستاد و آخـريـن ھجرتھا است ، چنانكه نبّوت من آخرين نبّوتھا اس

پس حضرت طـّى طـريـق كـرده تـا چـھـار فـرسـخـى مـكـّه بـرانـد و در منزل . خويشتن ھمراه آن حضرت شد

 َمرَّ الظَّھران فرود آمد

 عّلت دشمنى عمر بن خّطاب با ابوسفیان

به مّكه درآيد از جماعت قريش يك تـن زنـده نـمـانـد، عباس بن عبدالمّطلب با خود انديشید كه اگر اين لشكر 

ھـمـى خـواست تا به موضع اراك رفته مگر تنى را ديدار كند پس بر اسـتر خاص رسول خداى صلى الّله 

علیه و آله و سّلم نشسته تا اراك براند ناگاه بانگ ابوسفیان و ُبدْيل ْبن َوْرقا را اصغا نمود كه با يكديگر سخن 



ـَْت ! يـا ابـالفـضـل : ابـوسـفـیـان عـبـّاس را بـشـنـاخـت گـفـت . ند، ابوسفیان را صـدا زدمى گوي بـَِابـي َان

ايـنـك رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم است ! واى بـر تـو: َوُامـّي ، چـه روى داده ؟ عـبـّاس گـفـت 

براين استر رديف من : گفت   ون چـاره كار ما چیست ؟ عّباس اكـنـ : با دوازده ھزار َمرد ُمبارز، ابوسفیان گفت

و دانسته باش اى ابوسفیان كه امشب كار . باش تا ترا خدمت آن حضرت بـبـرم و از بـھـر تو امان طلبم 

طاليه با ُعمر بـن الخـطـاب اسـت اگر ترا ديدار كند زنده نگذارد؛ زيرا كه در میان عمر و ابوسفیان در زمـان 

گويند ھند زوجه ابوسفیان ھمواره با چند تـن از جـوانان قريش . ھـلّیت كار به خصومت نھانى مى رفت جـا

ابواب مؤ الفت و مخالطت بازداشت و عمر يك تن از آن جمله بود و از اين روى با ابوسفیان كه رقیب ھند بود 

 . كینى و كیدى داشت

ـبـّاس آھـنـگ خـدمـت رسول خداى صلى الّله علیه و آله و بـالجـمـله ؛ ابـوسـفـیـان رديـف عـبـّاس شـد ع

سّلم نمود چون به خیمه ُعمر بن الخّطاب رسید، عمر ابـوسـفیان را بديد از جاى بجست و خدمت پیغمبر 

ايـن دشـمـن خـداى را نـه امان است نه ! يـا رسـول الّله : صلى الّله علیه و آله و سّلم آمد و عرض كـرد

 . من او را امان داده ام! يارسول الّله : عّباس گفت . رماى تا سر او را برگیرم ايمان ، بف

 . ساخته ايمان باش تا امان يابى! اى ابوسفیان : پـیـغـمـبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

ُافٍّ َلَك ما َاْفَحَشَك ما : َعَلْیِھما قاَل اُبوُسفیان  (270)ِاْسَلْح: قـاَل فـَمـا نـَصـْنـَُع بـِاّلال ِت َواْلُعّزى َفقاَل َلُه ُعَمُر

 . ُيْدِخلَك يا ُعَمر في َكالمي َوَكالِم ِاْبن َعّمي

ابوسفیان از  .پلیدى كـن بـر آنھا: كه دو ُبت بزرگند چه كنم ؟ ُعمر گفت  (ُعّزى )و  (الت )با : سفیان گفت ابو

ُاّف باد بر تو چه قدر فّحاشى چه افتاده كه در میان سخن من و سخن پسر : اين كلمه برآشفت و گفت 

رسول خداى صلى الّله . سـتـى چـنین كرداگر بیرون اين خیمه بودى بـا مـن نـتـوانـ: عمر گفت . عّمم درآئى 

امشب ابوسفیان را در خیمه خويش بدار : علیه و آله و سلم ايشان را از غلظت بازداشت و با عّباس فرمود

 .پس شب را ابوسفیان در خیمه عّباس به صبح آورد. بامداد نزد من حاضر كن 

مـؤ ّذن رسـول خـدا : دى اسـت ؟ عـبـّاس فـرمـودصـبـح نـداى اذان بـالل شـنـیـد، پـرسـیـد ايـن چـه مـنـا

صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت پـس ابـوسـفـیـان نـظـاره كـرد كـه رسـول خـداى صلى الّله علیه و آله 

و سّلم وضو مى ساخت و مردم نمى گذاشتند كه قطره اى از آب دست مباركش به زمین آيد و از يكديگر 

 .مى مالیدند  ى خويش مى ربودند و بر رو

ھرگز نديده ام مانند چنین روزى را، كه پادشاه  !به خدا سوگند!ِبالّلِه َلْم َاَرَكاْلَیْوِم َقطُّ َكْسرى َوال َقْیَصَر: َفقاَل

 !عجم و روم را به اين قسم تعظیم كنند

يـا رسـول : عرض كـرد  عباس. بـالجـمله ؛ بعد از نماز به خدمت آن حضرت آمد و از بیم جان شھادتین گفت 

حـضـرت . مكانتى مـخـصـوص فـرمـاى   ابـوسـفـیـان مـردى فـخـر دوسـت اسـت او را در مـیان قريش ! الّله 

ھـركـه از اھـل مـكـّه بـه خـانـه ابـوسـفـیـان داخل شود ايمن است ؛ و ھم فرمود ھر كه سالح از : فـرمـود

در بـبندد يا داخل مسجد الحرام شود ايمن است ؛ پس امر فرمود كه تن دور كند و يا به خانه خويش رود و 

ابوسفیان را در جاى مضیقى وادارد تا لشكر خدا بر او عبور دھد؛ پس ابوسفیان را در تنگناى َمْعَبر بازداشت 

 و لشكر فـوج فوج از پیش روى او مى گذشت ، بعد از عبور طبقات لشكر و افواج سپاه كتیبه اى كه پیغمبر

صلى الّله علیه و آله و سّلم در قلب آن جاى داشت ديدار شد و پنج ھزار مرد از َابـطال ِرجال مھاجر و انصار 

مالزم ركاب بودند ھمه با اسبھاى تازى و شتران سرخ موى و تـیـغـھاى ُمَھنَّد و ِزِره داودى طّى مسافت 

 .و بزرگ شدپادشاھى برادر زاده ت! اى عباس : ابوسفیان گفت . ھمى كردند

پس ابوسفیان شتاب زده بـه مّكه . پادشاھى مگوى ، اين نبّوت و رسالت است ! َوْيَحَك: عـباس مى گفت 



رفت قريش ابوسفیان را ديدند كه به شتاب ھمى آيد و از دور نگريستند كه غـبار لشكر فضاى جھان را تار و 

و سـّلم خـبـر نـداشتند كه ابوسفیان فرياد كرد كه تیره كرده و ھنوز از رسیدن پیغمبر صلى الّله علیه و آله 

واى بر شما اينك محمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم است كه با لشكرى چون َبْحر َمّواج در مى رسد و 

دانسته باشید ھركه بـه خـانـه من درآيد و ھر كه ِسالح جنگ بیفكند و ھركه در خانه خود رود و َدْر بر روى 

 . ھركه در مسجدالحرام درآيد، در امان استخود ببندد و 

و ھند ريش او را گرفت و بـسـیـار آسـیـب . اين چه خبر است كه براى ما آورده اى ! َقّبَحَك الّلُه: قريش گفتند

 .كرد و فرياد زد كه بكشید اين پیر احمق را كه ديگر از اين گونه سخن نكند

ـانـنـد سـیـل تـا ذى طـُوى بـرانـدنـد و رسـول خـداى صلى الّله علیه پـس افـواج كـتـائب از قـفـاى يـكـديـگـر م

آن حضرت چون كثرت مسلمین و فتح . و آله و سّلم در ذى ُطوى آمد لشكريان در اطراف آن حضرت پـّره زدنـد

اده مّكه نگريست ھنگام وحدت و ھجرت خويش را از مّكه ياد آورد و پیشانى مبارك را بر فراز پاالن شتر نھ

 :سجده شكر گذاشت ؛ چه آن ھنگام كه ھجرت به مدينه مى فرمود روى به مّكه نمود و فرمود

َك َبَدًال َوِاّني َلُمْغَتمُّ َعلى َالّلُه َيْعَلُم َاّني ُاِحبَُّك َوَلْوال َانَّ َاْھَلَك َاْخَرُجوني َعْنَك َلما اَثْرُت َعَلْیَك َبَلدا َوَال اْبَتَغْیُت ِب)

 .(َكُمفاِرَقِت

 فـرود آمـد در سـرا پـرده اى كـه از اديـم سرخ افراخته بـودنـد پـس غـسـل فـرموده (271)پـس در حـَجـُون 

شاكى السِّالح بر راحله خود برنشست و سوره فتح قرائت مى كرد تا به مسجد الحرام درآمد و حجراالسود 

را با ِمْحَجن خويش استالم فرمود و تكبیر گفت ، سپاه مسلمین نیز بانگ تكبیر دادند چنانكه صداى ايشان 

اوثان كه در اطراف خانه نصب بود  پس از ناقه فرود آمد و آھنگ تخريب اصنام و. ھمه دشت و كوه را گرفت 

فرمود و با آن چوب كه در دست داشت به آن ُبتان اشاره مى فرمود با گوشه كمان به چشم ايشان مى 

 :خالنید و مى فرمود

 (273).(َوما ُيْبِدى ُء اْلباِطُل َوما ُيعیُد)(272)(جآَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلباِطُل ِانَّ اْلباِطَل كاَن َزُھوقا)

بـُتـان يـك يـك از آن اشـاره بـه زمـین سرنگون شدند و چند بتى بزرگ بر فراز كعبه نـصـب كرده بودند امیرالمؤ 

. منین علیه الّسالم را امر فرمود كه پا بر كتف آن حضرت نھاده بـاال رود و بـتـھا را بر زمین افكنده بشكند

ؤ منین علیه الّسالم آن بتھا را به زير افـكـند و درھم شكست آنگاه به رعايت َاَدب خود را از میزاب امیرالم

از : به زير انـداخـت و چـون بـه زمـیـن آمد تبّسمى كرد، حضرت سبب آن را پرسید، عرض كردكعبه  (274)

چـگـونـه آسـیـب بـیـنـى و حـال آنـكـه : فـرمـود ! جائى بـلنـد خـود را بـه زيـر افـكـنـدم و آسـیـبـى نـديـدم

گرفت آن   پـس ! جـبـرئیـل فـرو گـذاشـتـه  مـُحـَمَّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم تـرا بـرداشـتـه اسـت و

حضرت كلید خانه كعبه را و در بگشود و امر فـرمـود كـه صـورت انبیاء و مالئكه را كه مشركین بر ديوار خانه 

باب را به دست داشت و تھلیالت معروفه را بـگـفت (275)عـِضـاَدتـَْین   پـس . رسم كرده بودند محو كـنـنـد

ماذا َتُقوُلوَن َوماذا تظنُّوَن؟ در حق خويش چه مى گـوئیـد و چه گمان : آنگاه اھل مكه را خطاب كرد و فرمود

ُقوُل َخْیرا َوَنُظنُّ َخْیرا َاٌخ َكريٌم َواْبُن َاٍخ َكريٍم َوَقْد قـََدْرَت؛ سـخـن به خیر مى گوئیم و گمان به َن: داريد؟ گفتند

خیر مى بريم برادرى كريم و برادرزاده كـريـمـى ايـنـك بـر مـا قـدرت يـافـتـه اى بـه ھـر چـه خـواھـى دسـت 

 .م را از اين كلمات رّقتى آمد و آب در چشم بگردانیدرسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّل. دارى 

من آن : آنگاه حضرت فرمود .اھل مّكه چون اين بديدند گريه به ھاى ھاى از ايشان بلند شد و زارزار بگريستند

پس جرم و  (276).(یَنال َتْثريَب َعَلْیُكُم اْلَیْوَم َيْغِفُرالّلُه َلكـُْم َوُھَو َاْرَحُم الّراِحم(گويم كه برادرم يوسف گفت 

يب كرديد و از پیش بـد قـومـى بـوديد از براى پیغمبر خود و او را تكذ: جنايت ايشان را َمْعُفّو داشت و فرمود

برانديد و از مّكه بـیـرون شدن گفتید و از ھیچگونه زيان و زحمت مسامحت نكرديد و بدين نیز راضى نشديد 



تـا مـديـنـه بـتاختید و با من مقاتلت انداختید و با اين ھمه از شما عفو كردم ِاْذَھُبوا َفَاْنُتُم الطَُّلقآُء شما را آزاد 

 .و به ھر جا خواھید بباشیدكردم راه خويش گیريد 

پـس ھـنـگـام نـمـاز پـیـشـیـن رسـید بالل را فرمان رفت تا بر بام خانه بانگ نماز در داد مـشـركـیـن بـرخـى 

در مـسـجـدالحـرام و گـروھـى بـر فـراز جـِبـال چـون اين ندا بشنیدند جماعتى از قريش سخنان زشت 

و . مـرا بـد مى آيد كه پسر ِرياح مانند خر بر بام كعبه فرياد كند :ھـل گـفـت گفتند، از جمله ِعْكِرَمة بن ابى جـ

من سخن : َابوسفیان گفت . شكر خدا را كه پدر من زنده نماند تا اين ندا بشنود: خالد بن ُاَسْید گفت 

جبرئیل اين خبر به . ـنـدنـكـنـم زيـرا كـه ايـن ديـوارھـا، مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم را خـبـر دھ

حضرت ايشان را حاضر ساخت و سـخـن ھركس بر روى او بگفت ؛ . پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم داد

بعضى مسلمانى گرفتند پس مردان قريش آمدند و بیعت كـردند از جمله ابوُقحافه بود كه در آن وقت پیر و 

 .الّلِه َواْلَفْتُح نازل شدكور بود مسلمانى گرفت و سوره ِاذا جآَء َنْصُر

 بیعت زنان با پیامبر اسالم

پـس نـوبـت زنـان آمـد؛ پـس حـضـرت قـَدح آبـى را دسـت در آن داخـل كـرد آنگاه با زنان فرمود ھركه مى 

خواھد با من بیعت كند دست در اين قدح كند؛ زيرا كـه مـن بـا زنـان مـصـافحه نكنم و به قولى ُامّیه خواھر 

 :يجه از زنان براى آن حضرت بیعت گرفت و اين آيه مبارك در بیعت زنان فرود شدخد

 (277).(..يا َايَُّھا النَِّبىُّ ِاذا جآَءَك اْلُمْؤِمناُت ُيباِيْعَنَك)

ظاھر معنى آيه آنكه اى پیغمبر ھرگاه بیايند به سوى تو، زنان مؤ منه كه بیعت كنند با تو برآنكه شريك 

نگردانند با خدا چیزى را و دزدى نكنند و زنا ندھند و نكشند اوالد خود را و نـیـاورنـد بـھـتـانى كه افترا كنند 

اھاى خود يعنى فرزند ديگرى را به شـوھـر خـود ملحق نكنند و نافرمانى تو نكنند در ھر امر میان دستھا و پ

نیكى كه به ايشان بفرمائى پس بـیـعت كن با ايشان و طلب آمرزش كن از براى ايشان از خدا، به درستى 

دختر حارث بـن (278)چون حضرت اين آيه را بر ايشان خواند ُاّم حكیم . كه خدا آمرزنده و مھربان است 

اسـت كـه حـق  آن كـدام مـعـروف! يـا رسـول الّله  : ھـشـام كـه زن عـِكـِْرمـَه پـسـر ابـوجـھـل بـود گـفـت

تعالى فرموده كه ما معصیت تو در آن نكنیم ؟ حضرت فرمود كه در مصیبتھا طپانچه بر روى خود مزنید و روى 

خود رامخراشید و موى خود را مكنید و گريبان خود را چاك نكنید و جامه خود را سیاه نكنید و واوياله مگوئید و 

 .ن شرطھا حضرت با ايشان بیعت كردپس بر اي. بر فراز قبر ھیچ مرده اقامت نكنید

- ١۴ - 

 
 

 ذكر غزوه ُحَنْین

بـعـد از فـتـح مـكـّه قـبـايل عرب بیشتر فرمان پذير شدند و مسلمانى گرفتند لكن قبیله َھواِزن و َثقیف كه 

ْوِف مردمى دالور بودند تنّمر و تكّبر ورزيدند و با ھم پیمان نھادند كه با پیغمبر جنگ كنند پس مالك بن َع

َنْصِرّى كه قائد َھواِزن بود به تجھیز لشكر پرداخت و قبائل را با زنان و كودكان و اموال و مواشى كوچ ھمى 

پس مالك كس به قبیله بنى سعد فرستاد و استمداد كرد، . داد، و چھار ھزار مرد جنگى در میان ايـشـان بود

. ا است و در میان ما بزرگ شده با او رزم ندھیم محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم رضیع م: ايشان گفتند

 .مالك به تكرير ِارسال ُرُسل و تقرير مكاتیب و رسائل گروھى را از ايشان بفريفت و با خود كوچ داد



بالجمله ؛ از دور و نزديك تجھیز لشكر كرد چندان كه سى ھزار َمْرد دالور بر او گرد آمد پـس طـّى طريق كرد 

از آن سوى اين خبر بـه پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و . ادى ُحَنْین نام دارد ُاْطراق كرددر پھن دشتى كه و

سّلم رسید به ِاعداد كار پرداخت َعتاُب بن ُاَسْید را به حكومت مّكه بازداشت و ُمعاذبن َجَبل را براى تعلیم 

ر مردم خود كه مجموع دوازده ھزار بود و مردم مّكه نزد او گذاشت ؛ پس با دو ھـزار نـفر از اھل مكه و ده ھزا

به قولى با شانزده ھـزار مـرد جـنـگـى از مـكـه خـیـمـه بیرون زد و يك صد ِزِره و بعضى ديگر از آالت حرب از 

و روايت است كه ابوبكر در آن روز . صـَفـوان بـن امـیـّه بـه عاريت گرفت و كوچ داده راه با حنین نزديك كرد

 (279).كرى جمع شده اند ما مغلوب نخواھیم شد و چشم زد لشكر راعجب لش: گفت 

ّلُه فـي مـَواطـَِن كـَثـیـَرٍة َوَيْوَم ُحَنْیٍن ِاْذ َاْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْن ُتْغِن َعْنُكْم َلقـَْد نـَصـََركـُُم ال: (قـال الّله تـَعـالى 

 (280).(..َشْیئا

از آن سوى مالك بن عوف فرمان داد تا جماعتى از لشكر او در طريق مسلمانان كمین نھادند و گـفـت چـون 

اّما رسول خدا صلى الّله علیه و آله و . لشكر محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم درآيند به يك باره حمله بريد

میرالمؤ منین علیه الّسالم سپرد و ساير َعَلمھا را به قائدان سّلم چون سفیده صبح بزد رايت بزرگ را به ا

نخست خالد بن الولید با جماعتى كه ايشان . سپاه سپرد، پس از راه نشیب به وادى ُحَنْین متعاقب گشتند

را سالح جنگ نبود بدان اراضى درآمد و چون طريق عبور لشكر به مضیقى مى رفت لشكريان ھمه گروه 

اين ھنگام مردم َھواِزن ناگاه از  .ور داد نـاچـار بـه تفاريق از طريق متعّدده رھسپار بودندنتوانستند عـبـ

 .كمینگاه بیرون تاختند و مسلمانان را تیرباران كردند

اّول كـس قـبـیـله بـنـى سـَُلیـْم كـه فـوج خـالد بـودنـد ھـزيـمـت شـدنـد و از دنـبـال ايـشـان مـشـركین 

ان بودند بگريختند اين وقت اصحاب آن حضرت اندك شدند و نیروى آن جنگ با خود نديدند قريش كه نومسلم

 .ايشان نیز ھزيمت شدند

و در ايـن حـرب حـضـرت سـوار بـر اسـتـر بـیـضـاء يـا بـر ُدْلدل جاى داشت از قفاى ھزيمتیان ندا درمى داد كه 

 مردم ؟ِالى َاْيَن َايَُّھا الّناُس؟ كجا فرار مى كنید اى 

بالجمله ؛ اصحاب ھمه فرار كردند جز ده نفر كه ُنه نفر آنھا از بنى ھاُسم بودند و دھمى ايـشـان ايـمـن بـن 

عّباس بن  (281). اّم ايـمـن بـود و ايـمـن را مـالك بـه قـتـل رسـانـیـد باقى ماند ھمان ُنه نفر ھاشمّیین

عبدالمّطلب از طـرف راسـت آن حـضـرت بـود و فـضـل بـن عـبـاس از طـرف چـپ و ابـوسفیان بن حارث بن 

الم در پیش روى آن حضرت شـمـشـیر مى زد و عبدالمّطلب زين استر را گرفته بود و امیرالمؤ منین علیه الّس

دشمن را دفع مى داد و َنْوَفل بن حارث و َربیَعة بن حارث و عبدالّله بن زبـیـر بـن عـبدالمّطلب و ُعْتَبة و ُمْعِتب 

دو پسران ابولھب اين جمله اطراف آن حضرت را داشـتـنـد و بـقـیـّه اصـحـاب ھـمـه فـرار كـردنـد؛ پـس 

رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـتر خود را جنبش داد و به كّفار حمله برد و رزمى صعب حـضـرت 

 :افكند و فرمود

 : شعر

َاَنا النَّبىُّ ال َكِذُب
 . َاَنا اْبُن عبدالمّطلب

چگاه مـن پـیامبر خدا ھستم و ھیچ دروغى در اين ادعا نیست ، منم فرزند عبدالمّطلب و جز در اين جنگ ھی

 .آن حضرت رزم نداد



از فـضـل بـن عـبـاس نـقـل اسـت كـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم در آن روز چـھـل نـفر از دلیران و 

شجاعان را افكند كه ھر يك را به دو نیم كرده بود چنانكه بینى و ذكـر ايـشـان دو نـصـف شـده بـود نـصـفـى 

گر در نیم ديگر و فـضـل گـفـت كـه ضـربـت آن حـضـرت ھـمـیـشـه بـكـر بـود، در يـك نـیـم بـدن و نـصـف دي

 . يـعـنـى بـه ضـربـت اّول به دو نیم مى كرد و احتیاج به ضربت دوم نداشت

بـالجـمـله ؛ مـردى از ھـَواِزن كه نامش ابوَجْرَول بود علم سیاھى بر سرنیزه بلندى بسته بـود در پـیـش 

مـى آمـد و بر شتر سرخى سوار بود چون ظفر مى يافت بر مـسلمانى ، او را مى كشت ، لشـكـر كـفـّار 

پس علم را بلند مى كرد كه كّفار مى ديدند و از پى او مى آمدند و اين َرَجز مى خواند و به جرئت تمام مى 

 :آمد

 : شعر

َاَنا َاُبو َجْرَول ال ُبراَح
 (282)َحّتى ُنبیَح اْلَیْوَم َاْو ُنباُح

 ما از اينجا برنمى گرديم تا اينكه اين مسلمانان را نابود كنیم يا خود نابود شويم. من ابوَجْرَول ھستم 

حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم سـر راه او را گـرفـت اّول شـتـرش را كـه مـانـنـد شـتـر  پـس

 :اصـحـاب جـََمل بود ضربنى زد كه بر زمین افتاد آنگاه ضربتى بر َاُبوَجْرَول زد و او را دو نیم كرد و فرمود

 : شعر

َقْد َعِلَم اْلَقْوُم َلَدى الصَّباِح
 (283)َدى اْلـَھْیجآء ُذوِنضاٍحِاّني َل

 را به تیر و شمشیرمـردم بـه طـور قـطـع مى دانند كه من در میدان جنگ سیراب كننده ھستم دشمنان 

مـشركین را بعد از قتل او توان مقاومت اندك شده رو به ھزيمت نھادند، از آن طرف عّباس كه مردى َجھُوِرىُّ 

ُسوَرِة  (284)الصَّْوت بود اصحاب را ندا كرد كه ي ا َمْعَشَر اال ْنصاِر يا َاْصحاَب َبْیَعِة الشـَجـََرِة يـا َاصـْحاَب

پس حضرت مشتى خاك بر دشمنان پراكند و . الَبَقَرِة؛پس مسلمانان رجوع كردند و در عقب كـفـّار تـاخـتـند

 !ھاى شما زشت بادفرمود شاَھِت اْلُوُجوُه؛ رو

ـٍْش نـَكـاًال فـََاِذْق آِخَرھا نـَواًالخـدايـا ھـمـانـا : وقـاَل صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم  َالّلھـُمَّ ِانََّك َاَذقـَْت َاوََّل قـَُري

 .تـو آغاز قريش را سختى چشانیدى و اينك پايان آن را به خوشى ختم فرما

در آن حربگاه حاضر شدند، و مالك بن عوف با جمعى از َھواِزن و َثقیف فرار  و روايت شده كه پنج ھزار فرشته

كه موضعى است در سـه مـنـزلى مـكـّه شـتـافـتـنـد و  (اوطاس )كرده به طائف رفتند و جماعتى به 

ز ھركس ا: رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود. گـريـخـتـنـد (نـخـله )گـروھـى بـه بـطـن 

 . مسلمانان كافرى را كشت سالح جنگ و جامه مقتول از آِن قاتل است

و در اين جـنـگ از مسلمانان . گـويـند در آن حربگاه ابوطلحه بیست كس را بكشت و سلب ايشان را برگرفت 

چون جنگ ُحنین به پاى رفت ھزار و پانصد مرد دالور با قائدى چند از پى ھزيمتیان . چھار كس شھید شد

 .تند و ھركه را بیافتند بكشتندبرف

 اسارت خواھر رضاعى پیامبر

سـه روز كـار بـديـن گـونـه مـى رفـت تـا زنـان و اموال آن جماعت فراھم شد، پس حضرت پیغمبر صلى الّله 



مضبوط  (285)علیه و آله و سّلم امر فرمود ھر غـنیمت كه در جنگ حنین ماءخوذ داشته اند در ارض ِجْعراَنة 

دارند تا قـسـمـت كـنـنـد و آن شـش ھـزار اسـیـر و بـیـسـت و چـھـار ھـزار اشـتـر و چـھـل ھـزار اوقـیـه 

دخـتـر حلیمه خواھر رضاعى  (286)و در میان اسیران ، َشْیم اء. بـر زيادت از چھل ھزار گوسفند بودنـقـره و 

ون خود را معرفى كرد حـضـرت پـیـغـمـبـر صـلى الّله علیه و آله و سّلم با او مھربانى فرمود آن حضرت بود، چ

و رداى خود را از بـراى او پـھـن كـرد و او را بـر روى رداى خـود نـشـانـیـد و بـا او بـسـیـار سـخـن گـفـت و 

رود؛ َشْیما مراجعت به وطن را اختیار  احوال پرسید و او را مخّیر كرد كه با آن حضرت باشد يا به خانه اش

حضرت او را غالمى و به روايتى كنیزكى و دو شتر و چند گوسفند عـطـا كـرد و در جـِعـْرانـه كه تقسیم . كرد

غنائم بود در باب اسیران ھوازن با آن حضرت سخن گـفـت و شفاعت ايشان نمود؛ حضرت فرمود كه نصیب 

لب را بـه تـو بـخـشـیدم اما آنچه از ساير مسلمانان است تو خود از ايشان خود را و نصیب فرزندان عبدالمّط

 .شفاعت كن به حّق من برايشان شايد ببخشند

چـون حـضـرت نـمـاز ظـھـر خواند، دختر حلیمه برخاست و سخن گفت ، ھمه از براى رعايت پـیـغـمـبـر صـلى 

د جز َاْقَرْع بِن حاِبْس و عـَُیْینة بن ِحْصن كه ابا كردند از الّله عـلیه و آله و سلم اسیران َھواِزن را بخشیدن

نصیب ايشان را ! خداوندا: حضرت فرمود كه از براى حّصه ايشان در اسیران قرعه بیندازيد و گفت . بخشیدن 

نصیب يكى از ايـشـان خـادمى افتاد از بنى عقیل و نصیب ديگر خادمى از بنى نمیر،  پس . پست گردان 

 .ايشان چنین ديدند نصیب خود را بخشیدندچون 

، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم قـسـمت فرمود (اوطاس )و روايـت شـده كـه روزى كـه زنھا را در وادى 

امر كرد كه ندا كنند در میان مردم كه زنان حامله را جماع نكنند تا وضع حمل ايشان شود و غیر حامله را 

 .ض ببینندجماع نكنند تا يك حی

بالجمله ؛ رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم دوازده روز از ماه ذى القعده مانده بود كـه از جـِْعرانه 

احرام بست و به مّكه آمد و طواف بگذاشت و كار عمره بكرد و ھمچنان َعّتاب بـن ُاسـَیـْد را به حكومت مّكه 

او مقّرر داشت و بـسـیـار بود كه َعّتاب اداى خطبه نمودى و  بازداشت و از بیت المال روزى يك درھم در وجه

ھمى گفتى خداوند گرسنه بدارد جگر آن كس را كـه روزى بـه يـك درھـم قـنـاعـت نـتـوانـد نـمـود، مـرا 

 . رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم درھمى دھد و بدان خرسندم و حاجت به كس نبرم

، زيـنـب بـنـت رسـول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم ـ زوجه ابوالعاص بن الّربیع ـ  و ھـم در سـنـه ھـشـت

و او را دو . گويند از بـھر او تابوتى درست كردند و اين اّول تابوت است كه در اسالم ساخته شد. وفات كرد

ز فوت حـضـرت فـاطـمه فـرزنـد بـود يـكـى عـلى كـه نزديك به بلوغ وفات كرد و ديگر امامه كه بعد ا

 .علیھاالّسالم بر حسب وصیت آن مظلومه ، زوجه امیرالمؤ منین علیه الّسالم شد

و ھـم در ايـن سـال ابـراھـیم پسر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم متوّلد شد، و بیايد ذكـر آن بـزرگـوار در 

 . یه و آله و سّلمفـصـل ھـشـتـم در بـیـان اوالد حـضـرت رسول صلى الّله عل

 وقايع سال نھم ھجرى

در مـسـتـھـّل سـال نھم ھجرى ، حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم براى اخذ زكات عـامـالن 

بنو تمیم زكات . بـگـمـاشـت تـا بـه قـبـائل مـسـلمـانـان سـفـر كـرده زكـات امـوال ايـشـان را مـاءخـوذ دارنـد

فر براى كیفر آنھا كوچ كردند پس ناگھانى برايشان بتاختند و يازده مرد و يازده زن و خود را ندادند پنجاه ن

از دنبال ايشان ، بزرگان بنى َتمیم مانند ُعطارد ْبن حاجب . سى كودك از ايشان اسـیر كرده به مدينه بردند

خطیب و شاعر خود به مـديـنـه آمـدنـد و به در  بن ُزراَرة و ِزْبِرقاْن بن َبْدر و َعْمرو ْبن َاْھَتْم و َاْقَرع بن حاِبس با

يا محمد صلى الّله علیه و آله و : ُحُجرات پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم عبور مى كردند و مى گـفـتـند



 :اين آيه مباركه در اين باب نازل شد. بیرون آى ؛ آن حضرت را از خواب قیلوله بیدار كردند ! سّلم

ْیرا َلُھم َوالّلُه ُيناُدوَنَك ِمْن َورآِء اْلُحُجراِت َاْكَثُرُھْم ال َيْعِقُلوَن َوَلْو َانَُّھْم َصَبرُوا َحّتى َتْخُرَج ِاَلْیِھْم َلَكاَن َخِانَّ الَّذيَن )

 (287).(َغُفور َرحیٌم

پـس بـنـوتـَمـیـم عـرض كـردنـد كه ما شاعر و خطیب خود را آورده ايم تا با تو به طريق مـفاخرت سخن كنیم 

ام و نه براى مفاخرت م ا ِبالشِّْعِر ُبِعْثُت َوال ِباْلِفخ اِر ُاِمْرُتمن نه براى شعر گفتن مبعوث شده : حضرت فرمود. 

 (288)ُعطاِرد برخاست و خطبه در فضیلت بنوتمیم خواند؛ پس ِزْبِرقان . كردن امر شده ام بیاريد تا چه داريد

 :بن بدر اين اشعار انشاد كرد

 : شعر

َنْحُن اْلِكراُم َفالَحىُّ ُيعاِدُلنا
 َنْحُن الرُُّؤُس َوفینا الّساَدُة الرَُّفُع

َوُنْطِعُم الّناَس ِعْنَد اْلَقْحِط ُكلَُّھُم
 ِمَن الشَّريف ِاذا َلْم ُيوَنِس اْلَفَزُع

سخن به انجام بردند، ثابت بن قیس ـ خطیب انصار ـ به فـرمـان حـضـرت  چـون خـطـیـب و شـاعـر بـنوتمیم

سـیـد ابـرار صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم خـطـبـه اى َافـْصـَح و َاطـَْول از خـطبه ايشان ادا كرد؛ آنگاه حضرت 

ه اين چند شعر از آن ، َحّسان را طلبید و امر فرمود ايشان را جواب گويد؛ حّسان قصیده اى در جواب گفت ك

 : است

 : شعر

ِانَّ الذَّواِئَب ِمْن ِفْھٍر َوِاْخَوِتِھْم
 َقْد َبیَُّنوا ُسنًَّة ِللّناِس ُتتََّبُع

َيْرضى ِبھا ُكلُّ َمْن كاَنْت َسريَرُتُه
 َتْقوَى اِالل ِه َوِباَالْمِر الَّذي َشَرُعوا

َقْوٌم ِاذا حاَرُبوا َضرُّوا َعُدوَُّھم
 َاْو حاَوُلوا النَّْفَع في َاْشیاِعِھْم َنَفُعوا

َسِجیٌَّة ِتْلَك ِمْنُھْم َغْیُر ُمْحَدَثٍة
 إ ّن الَخال ِئَق َحقا َشرُّھا الَبَدُع

ال َيْرَفُع الّن اُس ما َاْوَھْت َاُكفُُّھْم
 ِعْنَد الدِّفاِع َوال ُيوُھوَن ما َرَفُعوا

اُقوَن َبْعَدُھُمِاْن كاَن ِفي الّناِس َسّب
 َفُكّل َسْبٍق َالْدنى َسْبِقھْم َتِبُع

الَيْجَھُلوَن َوِاْن حاَوَلْت َجْھَلُھُم
 في َفْضِل َاْحالِمِھْم َعْن ذاَك ُمتََّسُع

ِاْن ِعفٌَّة ُذِكَرْت ِفي اْلَوْحي ِعفَُّتُھْم
 الَيْطَمُعوَن َوال ُيْرديِھُم الطََّمُع



سوگند به خداى كه محّمد را از غیب ظفر كرده اند، خطیب او از خطیب ما و شاعر او : گفت َاْقَرع بن حاِبس 

از شاعر ما نیكوتر است و اسالم خويش را استوار كردند؛ پس حضرت اسیران ايشان را بازگردانید و ھر يك را 

 .عطائى درخور او عنايت فرمود

 (289)ذكر غزوه َتُبوك 

و شام ؛ و نام ِحصن و چشمه اى است كه لشكر اسالم تا آنجا  (290)و آن نـام مـوضـعـى است میان ِحْجر

براندند و اين غزوه را غزوه فاضحه نیز گويند؛ چه بسیار كس از مـنـافـقـیـن در اين غزوه فضیحت شدند و اين 

و ايـن غـزوه واپـسـیـن . حـطـى زحـمـت فـراوان ديـدنـدلشكر را جیش الُعْسره گويند؛ چه در سختى و قـ

غـزوات رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم است و سبب اين غزوه آن بود كه كاروانى از شام بـه 

مـدينه آمد براى تجارت به مردم مدينه ابالغ كردند كه سلطان روم تجھیز لشكرى كـرده و قـبـائل َلْخم و ُحذام 

رسـیـده  (بـَْلقـاء)له و َغّسان نیز بدو پیوسته اند و آھنگ مدينه دارند، و اينك مـقـّدمـه ايـن لشـكـر بـه و عام

الجـََرم رسـول خـدا صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم فرمان كرد كه مسلمانان از دور و نزديك ساخته جنگ 

رسیدن میوه ھا و نباتات و درودن حـبـّات و لكن اين سفر به مردم مدينه دشوار مى آمد؛ چه ھنگام . شوند

 غـالت بـود و ايـن سـفـر دور و ھـوا گـرم و اعـداء بـسـیـار بـودنـد الجـرم تثاقل مى ورزيدند آيه شريفه آمد كه

: 

ـْفـُِروا فـي سـَبـیـِل الّلھـِ اّثاَق)  (291).(...ْلُتْميـا َايُّھـَا الَّذيـَن آمـَنـُوا مـاَلكـُْم ِاذا قـیـَل َلكـُْم ان

رى كـرده بـود، پـس جـمـاعـتـى بـراى تـجـھـیـز جـیـش صـدقـات خـود را آوردنـد و ابـوعـقـیـل انـصـارى مـزدو

حـضـرت . دو صـاع خـرمـا تـحـصـیـل كـرده يـك صـاع بـراى عیال خود نھاد و يك صاع ديگر براى ساز لشكر آورد

آن را گـرفت و داخل صدقات كرد، منافقان بر ِقّلت صدقه او ُسخرّيه كردند و بعضى حرفھا زدند، آيه شريفه 

 :نازل شد

 (292)(...عیَن ِمَن اْلُمؤ ِمنیَن ِفى الصََّدقاِتَالَّذيَن َيْلِمزُوَن اْلُمطَّوِّ)

فرستادند تا در ِاعداد و تـھـیه سپاه به كار  بالجمله ؛ بسیارى از زنان مسلمین زيورھاى خود را براى حضرت

برد،پس حضرت كار لشكر بساخت و ھمى فرمود َنْعَلیْن فراوان با خـود برداريد؛ چه مردم را چون نعلین باشد 

. به شمار سواران رود؛ پس سى ھزار لشكر آھـنـگ سـفـر تـَبوك كرد و از اين جماعت ھزار تن سواره بود

و تن به شـمـار آمـدنـد بـه عـذر فـقـر و عـدم بـضـاعـت خواستند با لشكر كوچ نكنند جماعتى كه ھشتاد و د

زود باشد كه خداوند حاجت مرا به : و ديگر عذرھا تـراشـیـدنـد، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

 :شما نگذارد ؛ پس اين آيه نازل شد

 (293).(..ؤ َذَن َلُھْمَوجآَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اَالْعراِب ِلُی)

و بـعـالوه مـردم را نیز از و ديـگـر گـروھـى از مـنـافـقـیـن بدون آنكه عذرى بتراشند از كوچ دادن تقاعد ورزيدند 

اين سفر بیم مى دادند و مى گفتند ھوا گرم است يا آنكه مى گفتند مـحـمـد صـلى الّله عـلیـه و آله و 

سـّلم گـمان مى كند كه حرب روم مانند ديگر جنگھا است ، ھـرگـز يـك نـفـر ھـم از ايـن لشـكـر كـه بـا وى 

فـَِرَح (ـال ايـن سـخـنـان مـى گـفـتـنـد، در شـاءن ايـشـان نـازل شـد مـى رونـد بـرنـمـى گـردنـد، و امـث

 (294).(..اْلمـُخـَلَّفـُونـَ ِبَمْقَعِدِھْم

 عّلت شركت نكردن على علیه الّسالم در جنگ تبوك 

چون رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم بعضى از منافقین را رخصت اقامت و تقاعد از سفر فرمود 

 (295).(..َعَفى الّلُه َعْنَك ِلَم َاِذْنَت َلُھْم(حق تعالى نازل فرمود 

بـالجـمـله ؛ چون منافقین رخصت اقامت يافتند در خاطر نھادند كه ھرگاه سفر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و 



ضرت را نھب و غارت كـنـنـد و عـشیرت و عیال را آن سّلم طول بكشد يا در تبوك شكسته شود خانه آن ح

حضرت چون از َمكنون خاطر منافقین آگھى يافت ، امیرالمؤ منین علیه الّسالم . حضرت از مدينه بیرون نمايند

را به خلیفتى در مدينه گذاشت تا منافقین از قـصـد خـود بـاز ايـستند و ھم مردم بدانند كه خالفت و نیابت 

از مدينه بیرون شد   غمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از بـراى عـلى عـلیـه السـّالم اسـت ، پـس بعد از پی

منافقین گـفـتـنـد رسـول خـداى صلى الّله علیه و آله و سّلم را از على علیه الّسالم ثقلى در خاطر اسـت و 

المؤ منین علیه الّسالم رسـیـد از مـديـنـه بیرون اين خبر چون به امیر. اگـرنـه چـرا او را بـا خـود كـوچ نـداد

شده در ُجْرف به آن حضرت پیوست و اين مطلب را به حضرتش عرض كرد، حضرت او را امر به برگشتن كرد و 

 :فرمود

 (296).(ـْدى َامـا تـَْرضـى َاْن تـَكـُوَن مـِنـّي بـِمـَنـِْزَلِة ھـاروَن مـِْن مـُوسـى ِاّال َانَُّه ال نـَبـِىَّ بـَع)

 بـالجمله ؛ رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم طريق تبوك پیش داشت و لشكر كوچ دادند و در ھیچ

سفر چنین سختى و صعوبت بر مسلمانان نرفت ؛ چه بیشتر لشكريان ھر ده تـن يـك شـتـر زيـادت نداشتند 

و آن را به نوبت سوار مى گشتند و چندان از زاد و توشه تھى دست بودند كه دو كس يك خرما قوت مى 

 ! ساخت ، يك تن لختى مى مكید و يك نیمه آن را از بھر رفیق خود مى گذاشت

 (300).(السََّخَنَة (299)َواال ھاَلَة (298)َوالتَّمـَْر الزَّھـیَد (297)كـاَن زاُدھـُُم الشَّعـیـَر اْلمـُسـَوَّسـََو)

مـنـازل ايـشـان نـايـاب بـود چـنـدان كه با اين ھمه ِقّلت و ديـگـر آنـكـه بـا حـِّدت ھـوا و سـورت گـرمـا آب در 

راحله ، شتر خويش را مى كشتند و رطـوبـات َاحـشـاء و َامـعـاى آن را به جاى آب مى نوشیدند و از اين 

 .جھت اين لشكر را َجْیُش اْلُعْسَرِة مى نامیدند كه مالقات سه عسرت بزرگ كردند

 (301).(..ـَْد تـاَب الّلُه عـََلى النَِّبىِّ َواْلُمھاِجريَن َواَالْنصاِر الَّذيَن اتََّبُعوُه فى ساَعِة اْلُعْسَرِةَلق: (قـاَل الّله تـَعـالى 

 معجزات پیامبر در سفر جنگ تبوك 

و در ايـن سـفـر مـعـجـزات بسیار از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ظاھر شد مانند ِاخبار آن حضرت 

از سخنان منافقین و تكّلم آن حضرت با كوه و جواب او به لسان فصیح و مـكـالمه آن حضرت با جّنى كه به 

سر راه پديدار شده بود و خبر دادن آن حـضـرت از شـتـرى كـه گـم شده بود و زياد شدن صورت مار بزرگ در 

بالجمله ؛ رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم . آب چشمه َتُبوك به بركت آن حـضـرت ِالى غـَیـِْر ذلك 

كه امپراطور ُاروپـا و  وارد تبوك گـشـت ؛ چـون خـبـر ورود آن حضرت در اراضى تبوك پراكنده شد ھراقلیوس

مـمـالك شـام و بـیـت المـقـدس بـود و در حـِمـْْص جـاى داشـت و از نخست به حضرت رسـول صـلى الّله 

عـلیـه و آله و سـلم ارادتـى داشت و به روايتى مسلمانى گرفت ، مردم مملكت را به تصديق پیغمبر صلى 

تافتند و چـنـان بـرفـتـنـد كـه ھراقلیوس بیمناك شد كه مبادا الّله علیه و آله و سّلم دعوت كرد، مردم سر بر

پادشاھى او تباھى گیرد، الَجَرم دم فـرو بـست و از آن سوى چون پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم 

شما چه : بدانست كه آھنگ قیصر به سوى مدينه خبرى به كذب بوده است صناديد اصحاب را طلبید و فرمود

؟ از اينجا آھنگ روم كنیم تا مملكت بنى االصفر را فرو گیريم يا به مدينه مراجعت نـمـائیم ؟ مى انديشید

 . بعضى صالح را در مراجعت ديدند؛ پس حضرت از تبوك به جانب مدينه رھسپار گشت

 توطئه براى كشتن پیامبر در َعَقبه

ین بودند كه مى خواستند در َعَقبه شتر و در مراجعت قّصه اصحاب َعَقَبه روى داد و ايشان جماعتى از منافق

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را رم دھند و آن حضرت را بكشند، چون كـمـیـن نـھـادنـد جـبـرئیـل 

پس حـضرت سوار شد و عّمار ياسر را فرمود تا . پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را از ايشان آگھى داد

ُحَذْيفه را فرمود تا شـتـر بـرانـد چـون بـه عـقـبـه رسـیـد فـرمـان كـرد كـه كـسـى مھار شتر ھمى كشید و 



قـبـل از آن حـضرت بر َعَقَبه باال نرود و خود بر آن عقبه شد سواران را ديد كه ُبرقعھا آويـخـتـه بـودنـد كـه 

ـتند و عّمار با ُحَذْيفه پیش شده شـنـاخـتـه نـشـونـد پـس حـضرت بانگ بر ايشان زد، آن جماعت روى بـرتـاف

: پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم به حذيفه فرمود  پس . بر روى شتران ايشان ھمى زد تا ھزيمت شدند

چـون چـھـره ھـاى خـود را پـوشـیـده بـودنـد نـشـنـاختم ؛ پس پیغمبر : شناختى اين جماعت را؟ عرض كـرد

ـرمـود ايـن سخن با كس مگوى و لھذا ُحذيفه در میان صحابه ممتاز بود به نامھاى ايشان را بـرشـمـرد و ف

ـُْرُه: و مى گفتندو در شاءن ا (302). شـنـاخـتـن مـنافقین و بعضى قّصه . صاِحُب السِّّر الَّذي الَيْعَلُمُه غـَی

و . منافقین َعقََبه را در مراجعت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم از سـفـر حـجـة الوداع نـگـاشـتـه انـد

ضـرار را كـه مـنـافـقـیـن ھـم در مـراجـعـت از تـبـوك حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم مـسـجـد 

بـنـا كرده بودند مـقـابـل مسجد ُقبا و مى خواستند ابوعامر فاسق را براى آن بیاورند، فرمان داد كه خراب 

زنند؛ پس آن مسجد را آتش زدند و از بنیان كندند و مطرح پلیديھا ساختند و در شـاءن ايـن   كـنـند و آتش 

 (303).(..َوالَّذيـَن اتَّخـَُذوا مـَسـْجـِدا ِضرارا: (شـده مـسـجـد و مـسـجـد قـُبـا نـازل 

م وارد مدينه گشت و به قولى ھنوز از مـاه رمـضان چیزى بالجمله ؛ حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّل

باقى بود پس نخست چنانكه قانون آن حضرت بود به مسجد درآمد و دو ركعت نماز گزاشت پس از مسجد 

 .به خانه خود تشريف برد

منافقین بود   یس و بـعـد از مـراجـعـت آن حـضـرت از تـَبـوك در عـُشـْر آخـِر شـَّوال ، عـبدالّله بن ُابّى كه رئ

مريض شد و بیست روز در بستر بیمارى بـود و در ذى القعده وفات كرد و عنايت پیغمبر صلى الّله علیه و آله 

عـبـدالّله و ھـم به جھت حكمتى چند كه ديگران بر آن واقف   و سّلم در حق او به جـھـت رعـايـت پـسـرش 

و ھم در سنه نھم ، ابوبكر ماءمور شد كه . خود به شرح رفته  نبودند و اعـتـراض عـمـر بـر آن حـضرت در جاى

مّكه رود و آيات اوائل سوره َبرائت را بر مردمان قرائت كند؛ چون ابوبكر از مـديـنـه بـیـرون شـد و از 

و سـّلم نازل  ذوالحـَُلیـْفـه مـُحـْرم شـده و لخـتـى راه پـیـمـود جـبـرئیـل بـر پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله

را از تو ادا نكند جز تو يا  يعنى اين آيات(304).الُيَؤّديھا ِاّال َاْنَت َاْوَرُجٌل ِمْنَك: شد و از خداى سالم آورد و گفت 

مردى كه از تو باشد و به روايتى گفت غیر از على عـلیـه السـّالم تـبلیغ نكند؛ پس حضرت رسول صلى الّله 

علیه و آله و سّلم امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم را امـر فرمود شتاب كند و آيات را از ابوبكر گرفته و خود در 

امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم در منزل َرْوحاء به ابوبكر رسید و آيات . فـرمـايـد موسم حج بـر مـردم قـرائت

 .را گرفته به مّكه برد و بر مردم قرائت فرمود

- ١۵ - 

 
 

 مراسم برائت از مشركین

و در احـاديـث مـعـتـبـره از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم مـنقول است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه 

الّسالم آيات را برد و در روز َعَرفه در َعَرفات و در شـب عـیـد در مـشـعر الحرام و روز عید در نزد جمره ھا و در 

تمام ايام تشريق در ِمنى ده آيه اّول برائت را به آواز بلند بر مشركین مى خواند و شمشیر خود را از غالف 

ه كعبه عريانى و حج خانه كعبه نكند مشركى و ھر كس كشیده بود و نـدا مـى كـرد كـه طواف نكند دور خان

كه امان و پیمان او مدتى داشته باشد پس امان او باقى است تا مّدت او منقضى شود و ھـركـه را مـّدتـى 



و روايـت شـده كـه روز اّول ذى الحـجـة بـود كـه پیغمبر صلى الّله . نـبـاشـد پـس مـّدت او چـھـار مـاه اسـت 

آله و سلم ابوبكر را با آيات َبرائت بـه مـكـه فـرسـتـاد و حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم در علیه و 

مـنـزل َرْوح اء در روز سـوم به ابوبكر رسید آيات را گرفته و به مّكه رفت و ابوبكر بـرگـشـت و روايات در عزل 

 (305). یه الّسالم در كتب سّنى و شیعه وارد شدهابوبكر از اداء َبرائت و فرستادن امیرالمؤ منین عل

ه وفات نمود پیغمبر صلى الّله علیه و آله و نـیـز در سـنه نھم ، نجاشى پادشاه حبشه وفات كرد، و آن روز ك

گويند جنازه نجاشى بر . امروز مردى صالح از جھان برفت برخیزيد تا بر وى نـمـاز گـزاريـم : و سّلم فرمود

 .پیغمبر ظاھر شد پس اصحاب با پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم بر او نماز گزاشتند

 وقايع سال دھم ھجرى

 اراى َنْجرانقّصه مباھله و نص

شیخ طبرسى و ديگران روايت كرده اند كه جمعى از اشراف نصاراى نجران ، خدمت حضرت رسـول صـلى 

كـه امـیـر و صـاحـب راءى  (306)يكى عاقب : الّله عـلیـه و آله و سـّلم آمـدند و سركرده ايشان سه نفر بودند

كه  (307)ايـشـان بـود و ديـگـرى عبدالمسیح كه در جمیع مـشـكـالت بـه او پـنـاه مى بردند و سوم ابوحارثه 

عالم و پیشواى ايشان بود و پادشاھان روم براى او كلیساھا ساخته بودند و ھدايا و تحفه ھا براى او مى 

مت حضرت شدند ابوحارثه بر فـرسـتـادنـد بـه سـبب وفور علم او نزد ايشان ؛ پس چون ايشان متوّجه خد

استرى سوار شد و ُكْرُز ْبن َعْلَقَمه برادر او در پھلوى او مى راند ناگاه اسـتـر ابـوحـارثـه بـه سـر درآمـد پـس 

بر تو باد آنچه  : كـُْرز نـاسـزائى بـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم گفت ، ابوحارثه گفت

به خدا سوگند كه اين ھمان پیغمبرى است كه ما انـتـظـار او : اى برادر؟ ابوحارثه گفت چرا : گـفـت ! گفتى 

مگر نمى دانى كـه ايـن گـروه نـصـارى : پس چرا متابعت او نمى كنى ؟ گفت : كرز گفت ! را مى كشیديم 

تند و راضى نمى شوند به چـه كـرده انـد بـا مـا، مـا را بـزرگ كـردنـد و صـاحـب مـال كـردنـد و گـرامـى داشـ

 .متابعت او و اگر ما متابعت او كنیم اينھا ھمه از ما بازمى گیرند

پس ُكْرز اين سخن در دلش جا كرد تا آنكه به خدمت حضرت رسید و مسلمان شد و ايشان در وقـت نـمـاز 

ب بـا ايـن زيـنـت نـیـامده عـصـر وارد مـديـنه شدند با جامه ھاى ديبا و حّله ھاى زيبا كه ھیچ يك از گروه عـر

و چون به خدمت حضرت رسیدند سالم كردند، حضرت جـواب سـالم ايـشـان نفرمود و با ايشان سخن . بودند

نگفت ؛ پس رفتند به نزد عثمان و عبدالّرحمن بن عوف كه با ايشان آشنائى داشتند و گفتند پیغمبر شما 

ديم و اكنون جواب سالم ما نمى گويد و با ما به سخن نمى نامه به ما نوشت و ما اجابت او نـمـوديم و آم

آيد؟ ايشان آنھا را بـه خـدمـت حـضـرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم آوردند و در آن باب با آن حضرت مذاكره 

كـردنـد، حضرت فرمود كه اين جامه ھاى حرير و انگشترھاى طال را از خود دور كنید و به خـدمـت آن حـضـرت 

چون چنین كردند و به خدمت حضرت پیغمبر رفتند و سالم كردند؛ حـضـرت جـواب سـالم ايـشـان گـفـت . رويد

و فـرمـود كـه بـه حـق آن خداوندى كه مرا به راستى فـرسـتـاده اسـت كـه در مـرتـبـه اّول كـه به نزد من 

گفتم ؛ پس در تمام آن روز از حضرت آمدند شیطان با ايشان ھمراه بود و من بـراى ايـن جواب سالم ايشان ن

سؤ الھا كردند و با حـضـرت مناظره نمودند؛ پس عالم ايشان گفت كه يا محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم 

ايشان گفتند كه ھرگز . او بـنـده و رسول خدا است : چه مـى گـوئى در بـاب مـسـیـح ؟ حـضـرت فـرمـود

 : رسد؟ پس اين آيه نازل شد كهديده اى كه فرزندى بى پدر به ھم 

ـْ َفَیُكوُن)  (308).(ِإنَّ مـَثـََل عـي سـى عـِنـَْدالّلِه كـَمـَثـَِل آَدَم خـََلقـَُه مـِْن تـُراٍب ثـُمَّ قـاَل َلُه كـُن

به درستى كه َمَثل عیسى نزد خدا مانند مثل آدم است كه خدا خلق كرد او را از خاك پس گفت مـر او را 

و چـون مـنـاظـره بـه طول انجامید و ايشان لجاجت در خصومت مى كردند . كـه بـاش پـس بـه ھـم رسـیـد



 : حق تعالى فرستاد كه

 ماجراى مباھله

سـآَءنـا َونـِسـآَءكـُْم فـَمـَْن حـآجََّك فـیـِه مـِْن بـَعـِْد مـا جـآَءَك مـَِن اْلعـِْلِم فـَقـُْل تـَعاَلْوا َنْدُع َاْبناَءنا َواْبنآَءُكْم َونـِ)

 (310)(309).(ْلكاِذبیَنَوَانـْفـُسـَنـا َوَانـْفـُسـَكـُْم ثـُمَّ نـَبـْتـَِھْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة الّله َعَلى ا

ـّینه و برھان يعنى پس ھركه مجادله كند با تو در امر عیسى بعد از آنچه آمده است به سوى تو از علم و ب

پس بگو اى محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم بیائید بخوانیم پسران خـود را و پـسران شما را و زنان خود را 

و زنان شما را و جانھاى خود را و جانھاى شما را، يعنى آنھا را كه به منزله جان مايند و آنھا كه به منزله 

 .س بگردانیم لعنت خدا را بر ھر كه دروغ گويد از ما و شماجان شمايند، پس تضّرع كنیم و دعا كنیم پ

پس . و چـون ايـن آيـه نـازل شـد قـرار كردند كه روز ديگر مباھله كنند و نصارى به جاھاى خود برگشتند

ابوحارثه با اصحاب خود گفت كه فردا نظر كنید اگر محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم با فرزندان و اھل بیت 

مى آيد پس بترسید از مباھله با او، و اگر با اصـحـاب و اتـبـاع خـود مـى آيـد از مـبـاھـله بـا او پـروا  خود

پـس بـامـداد حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم به خانه حضرت امیرالمؤ منین علیه . مـكـنـیـد

م حسین علیه الّسالم را در بر گرفت و حضرت الّسالم آمد و دست امـام حـسـن عـلیـه السـّالم گـرفـت و اما

امیر علیه الّسالم در پیش روى آن حضرت روان شد و حضرت فاطمه علیھاالّسالم از عقب سر آن حـضـرت 

چون نصارى آن بزرگواران را مشاھده كردند ابوحارثه پرسید كه . شـد و از مـديـنه براى مباھله بیرون آمدند

اھند؟ گفتند آنكه پیش روى او است پـسـرعـّم او اسـت و شـوھـر دخـتـر او و اينھا كیستند كه با او ھمر

مـحـبـوبـتـريـن خـلق اسـت نـزد او و آن دو طـفل ، دو فرزندان اويند از دختر او و آن زن ، فاطمه دختر او است 

سّید و عاقب  پس. كه عزيزترين خلق است نـزد او، پـس حـضـرت بـه دو زانـو نـشـسـت بـراى مـبـاھله 

به خدا سوگند كه چنان نشسته است كه : پسران خود را بـرداشـتـنـد بـراى مـبـاھـله ، ابـوحـارثـه گـفت 

اگر مـحـمـّد : به كجا مى روى ؟ گفت : سّید گفت . پـیـغـمـبـران مى نشستند براى مباھله و برگشت 

ما مباھله كند پیش از آنكه سال بر ما بگذرد يك  بـرحـّق نـمـى بود چنین جرئت نمى كرد بر مباھله و اگر با

 !نصرانى بر روى زمین نخواھد ماند

و بـه روايـت ديـگـر گـفـت كـه مـن روھـائى مـى بـیـنـم كـه اگـر از خـدا سـؤ ال كنند كه كوھى را از جاى 

وى زمین نخواھد خود بكند ھر آينه خواھد كند؛ پس مباھله مكنید كه ھالك مى شويد و يـك نصرانى بر ر

در گذر از مباھله با ما و با ما مصالحه ! اى ابـوالقـاسـم  : پس ابوحارثه به خدمت حضرت آمد و گفت. ماند

پـس حـضـرت بـا ايـشـان مـصـالحـه نـمـود كـه ھـر . كن بر چیزى كه قدرت بر اداى آن داشـتـه بـاشـیـم 

حـّله بـدھـنـد كـه قـیـمـت ھـر حـّله چھل درھم باشد و برآنكه اگر جنگى روى دھد  (311)سـال دو ھـزار

. ـامـه صـلح بـراى ايـشان نوشت و برگشتندسى ِزره و سى نیزه و سى اسب به عاريه بـدھـنـد و حـضـرت ن

پس حضرت فرمود كه سـوگند ياد مى كنم به آن خداوندى كه جانم در قبضه قدرت او است كه ھالك نزديك 

شده بـود بـه اھـل َنْجران و اگر با من مباھله مى كردند ھر آينه ھمه میمون و خوك مى شدند و ھر آيـنـه 

آتـش مـى شـد و مـى سـوخـتـنـد و حـق تـعـالى جـمـیـع اھـل نـجـران را  تـمـام ايـن وادى بـرايـشـان

مـسـتـاءصـل مـى كـرد حـتـى آنـكه مرغ بر سر درختان ايشان نمى ماند و ھمه نـصـارى پـیـش از سال مى 

 .چون سّید و عاقب برگشتند بعد از اندك زمانى به خدمت حضرت معاودت نمودند و مسلمان شدند .مردند

و ديـگـران از ھـل سـنـت در صـِحـاح خـود نـقـل كـرده انـد از عـايـشـه كـه حـضـرت  (312)صـاحـب كـَشـّاف  و

ول صـلى الّله علیه و آله و سّلم در روز مباھله بیرون آمد وعبائى پوشیده بود از موى سـیـاه پـس امـام رسـ

حسن و امام حسین و حضرت فاطمه و على بن ابى طالب علیھماالّسالم را در زير عبا داخل كرد و اين آيه 



 :خواند

 (313).(َل اْلَبْیِت َوُيطھَِّرُكْم َتْطھیراِانَّما ُيريُد الّلُه ِلُیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس َاْھ)

اھله براى آن بـود كـه ظـاھر و ھـم زمـخـشرى گفته است كه اگر گوئى كه دعوت كردن خصم به سوى مب

شود كه او كاذب است يا خصم او و اين امر مخصوص او و خصم او بود پس چه فايده داشت ضّم كردن 

 پسران و زنان در مباھله ؟

جـواب مـى گـوئیـم كـه ضـّم كردن ايشان در مباھله داللتش بر وثوق و اعتماد بر حقّیت او زياده بود از آنكه 

مباھله نمايد؛ زيرا كه با ضّم كردن ايشان جرئت نمود برآنكه َاِعّزه خود را و پاره ھاى جگر خود خود به تنھائى 

را و محبوبترين مردم را نزد خود در معرض نفرين و ھـالك درآورد و اكـتـفـا نـنـمـود بر خود به تنھائى و داللت 

ه خـواسـت خـصـم او بـا َاِعّزه و َاِحّبه اش كرد برآنكه اعتماد تمام بر دروغـگـو بـودن خـصـم خـود داشـت كـ

ھالك شوند و مستاءصل گردند اگر مباھله واقع شود و مخصوص گردانید براى مباھله پسران و زنان را ؛ زيـرا 

كـه ايـشـان عـزيزترين اھلند و به ِدل بیش از ديگران مى چسبند و بسا باشد كه آدمـى خـود را در مـعرض 

آنكه آسیبى به ايشان نرسد و به اين سبب در جنگھا زنان و فرزندان را با خود مى برده  ھالكت درآورد براى

ُمَقدَّم داشت تا اعالم نمايد كه  (َانـْفـُس )و به اين سبب حق تعالى در آيـه ، ايـشـان را بـر . اند كه نگريزند

لى اسـت كـه از ايـن قـويتر دلیلى نمى ايشان بر جان ُمَقدَّمند پس بـعـد از ايـن گـفـتـه اسـت كـه ايـن دلیـ

 . انتھى (314).باشد بر فضل اصحاب عبا

 لیه و آله و سّلم سفر حجة الوداع پیامبر صلى الّله ع

شیخ ُكلینى روايت كرده است كه حضرت رسـول صـلى . در سـال دھـم ھـجـرى سـفر حجة الوداع واقع شد

الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـعـد از ھـجـرت ده سـال در مـديـنـه مـانـد و حـّج بـه جـا نـیـاورد تـا آنـكـه در سال 

 :كه دھم ، خداوند عالمیان اين آيه فرستاد 

 (315).(َلُھْمَو َاذِّْن ِفي الّناِس ِباْلَحجِّ َيْاُتوَك ِرجاًال َوَعلى ُكلِّ ضاِمٍر َيْاتیَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعمیق ِلَیْشَھدوا َمناِفَع )

پس امر كرد رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ُمَؤذِّّنان را كه اعالم نمايند مردم را به آوازھـاى بـلنـد بـه 

آنـكـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در ايـن سال به حّج مى رود؛ پس مطلع شدند بر حج 

و حـضـرت نـامـه ھـا نـوشـت . ضرت ھركه در مدينه حاضر بود و در اطـراف مـديـنـه و اعـراب بـاديـه رفتن آن ح

بـه سـوى ھـركـه داخل شده بود در اسالم كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم اراده حّج دارد پس 

آن حضرت و در ھـمه حال تابع ھركه تـوانائى حّج رفتن دارد حاضر شود؛ پس ھمه حاضر شدند براى حّج با 

آن حضرت بودند و نظر مى كردند كه آنچه آن حضرت به جاى مى آورد، بـه جـاى آورنـد و آنـچـه مى فرمايد 

اطاعت نمايند و چھار روز از ماه ذى قعده مانده بود كه حـضـرت بـیـرون رفـت ، پـس چـون بـه ذى الحـَُلیـْفـه 

پـس مـردم را امـر فـرمـود كـه مـوى زيـر بـغـل و مـوى زھـار را ازاله كـنند و  بـود  رسـیـد اّول زوال شـمـس 

پـس غسل احرام به جا آورد و داخل . غسل نمايند و جامه ھاى دوخته را بكنند و لنگى و ردائى بـپـوشـنـد

كـه عـمـره در آن  مسجد َشَجره شد و نماز ظھر را در آن مسجد ادا نـمـود پـس عـزم نـمـود بـر حـّج تـنـھـا

داخـل نـبـاشـد؛ زيرا كه حّج تمّتع ھنوز نازل نشده بود و احرام بست و از مسجد بیرون آمد و چون به َبْیدآء 

 : رسید نزد میل اّول مردم صف كشیدند از دو طرف راه پس حضرت تلبیه حّج به تنھائى فرمود و گفت

بیك ِانَّ اْلَحْمَد والنِّْعَمَة َلَك َواْلُملَك َلَك ال َشريَك َلَك و حضرت در تلبیه خود َلبَّیـَْك الّلُھمَّ َلبَّْیَك ال َشريَك َلَك ل

ذاالمعارج بسیار مى گفت و تلبیه را تكرار مى نمود در ھر وقت كه سـواره اى مـى ديد يا بر تّلى باال مى 

با خود راند شصت و شش يا  (316)رفت يا از وادئى فرو مى شد و در آخر شب و بعد از نـمـازھـا، و َھْدى 

ـل مـكـّه شـد و چـون و روز چـھـارم ذى الحـجـّه داخ. شصت و چھار شتر و به روايـت ديـگـر صـد شـتـر بـود



بـه در مـسـجـدالحـرام رسـیـد از َدِر بـنـى شـیـبـه داخل شد و بر َدِر مسجد ايستاد و حمد و ثناى الھى به 

جاى آورد و بر پدرش ابراھیم علیه السـّالم صـلوات فـرسـتـاد پـس بـه نـزديك َحَجراَالْسَود آمد و دست بر 

فـت شـوط بر دور خانه كعبه طواف كرد و در پشت مقام ابراھیم دو ركعت حجر مالید و آن را بـوسـیـده و ھـ

 : نماز طواف به جا آورد و چون فارغ شد به نزد چاه زمزم رفت و از آب زمزم بیاشامید و گفت

 .َالّلُھَم ِاّني َاْسَئُلَك ِعْلما ناِفعا َوِرْزقا واِسعا َوِشفآًء ِمْن ُكلِّ دآٍء َوُسْقٍم

رو بـه كـعـبه خواند پس به نزديك حجر آمد و دست بر حجر مالید و حجر را بوسید و متوجه صفا  و ايـن دعـا را

 :شد و اين آيه را تالوت فرمود

 (317).(اِانَّ الصَّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشعاِئِر الّلِه َفمْن َحجَّ اْلَبْیَت َاِو اْعَتَمر َفال ُجناَح َعَلْیِه َاْنیطَّوََّف ِبِھم)

؛ يـعـنـى بـه درستى كه كوه صفا و كوه مروه از عالمتھاى مناسك الھى است ، پس كسى كه حـّج كند 

پـس بـر كـوه صـفا باال رفت و  .پس باكى نیست بر او كه آنكه طواف كند به صفا و مروه خانه را يا عمره كند، 

رو به جانب ُركن َيمانى كرد و حمد و ثناى حق تعالى به جاى آورد و دعا كرد به قدر آنكه كسى سوره بقره را 

باال رفت و به قدر آنچه  سراشیب شـد از صـفا و متوّجه كوه مروه گرديد و بر مروه  به تاءّنى بخواند، پس 

توّقف نموده بـود در صـفـا، در مـروه نـیـز تـوقـّف نمود؛ پس باز از كوه به زير آمد و به جانب صفا مـتـوجـه شـد 

بـاز بر كوه صفا توّقف نمود و دعا خواند و متوّجه مروه گرديد تا آنكه ھفت شـوط بـه جـا آورد؛ پـس چون از 

بر كوه مروه ايستاده بود رو بـه جـانـب مـردم گـردانـید و حمد و ثناى الھى به جاى  فارغ شد و ھنوز (َسْعى )

اين جبرئیل است و امر مى كند مرا كه امر نمايم كسى : آورد، پس اشاره به پشت سر خود نـمـود و گـفت 

گرداند و اگر من مى  با خود نـیـاورده اسـت به آنك ُمِحّل گردد و حّج خود را به عمره منقلب (َھْدى )را كه 

دانستم كـه چـنـیـن خواھد شد َھْدى با خود نمى آوردم و چنان مى كردم كه شما مى كنید ولكن َھْدى با 

چگونه مى شود ما به حج بیرون آئیم و از سر و موھاى ما آب : خود رانده ام ؛ پس مردى از صحابه گفت 

و سلم او را فرمود كـه تـو ھـرگـز ايمان به حّج  غسل جنابت چكد؟ پس حضرت رسول صلى الّله علیه و آله

 ! يا رسول الّله: م كـِنـانـى بـرخـاست و گفت پس ُسراَقة ْبن ماِلِك بـن جـُعـْشـُ (318).تمّتع نخواھى آورد

احكام دين خود را دانستیم چنانچه گـويـا امـروز مخلوق شده ايم پس بفرما كه آنچه ما را امر فرمودى در باب 

حّج مخصوص ايـن سـال اسـت يـا ھـمـیـشـه مـا را بـايـد حـّج تـمـّتع كرد؟ حضرت فرمود كه مخصوص اين 

پس حضرت انگشتان دستھاى خود را در يـكـديـگـر . لكـه َابـَُداالباد اين حكم جارى است سـال نـیـسـت بـ

پس در اين وقت حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن . داخـل گـردانید و فرمود كه داخل شد عمره در حّج تا روز قیامت 

عـلیـه و آله و سـّلم مـتـوجـّه  عـلیـه السـّالم كـه از جـانـب يـمـن بـه فـرمـوده حـضـرت رسـول صـلى الّله

حـّج گـرديـده بـود داخـل مـكـّه شـد و چـون بـه خـانـه حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم داخـل شـد ديد كه 

حضرت فاطمه ُمِحّل گرديده و بوى خوش از او شنید و جامه ھاى ملّون در بـَر او ديد، پس گفت كه اين 

ت ُمِحّل شدن چرا ُمِحّل شده اى ؟ حـضـرت فاطمه علیھاالّسالم گفت كه چیست اى فاطمه ؟ و پیش از وق

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مرا چنین امر كـرد ؛ پـس حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم 

قـیـقـت حـال را بـیـرون آمـد و بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم شـتـافـت كـه حـ

مـن فـاطـمه علیھاالّسالم را ! يـا رسـول الّله : مـعـلوم نـمـايـد چـون بـه خـدمـت حـضـرت رسـیـد گـفـت 

حـضـرت فـرمـود كـه مـن امر كردم مردم را كه ! ديدم كه ُمحّل گرديده و جامه ھاى رنگین پوشیده اسـت 

يا رسول الّله ، چنین احرام بستم كه : ـتـه اى ؟ گفت چنین كنند؛ پس تو يا على به چه چیز احـرام بـس

بر احرام خود : ؛ حضرت فرمود(احرام مى بندم مانند احرام رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم )

 (319). باقى باش مثل من و تو شريك منى در َھْدى من



حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم فـرمـود كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم در آن اّيام كه در 

ھا فرود نیامده بود پس چون روز ھشتم ذى  مّكه بود با اصحاب خود در َاْبَطح نـزول فـرمـوده بود و به خانه

الحّجه شد نزد زوال شـمس امر فرمود مردم را كه غسل احرام به جا آورند و احرام به حّج ببندند و اين است 

كه مراد از ايـن مـتـابـعـت ، مـتـابـعـت  (320).(َفاتَِّبُعوا ِملََّة ِاْبراھیَم(مـعـنى آنچه حق تعالى فرموده است كه 

در حـّج تـمـتـّع اسـت ؛ پـس حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم بیرون رفت با اصحاب خود تلبیه 

تـا آنـكـه بـه مـنـى رسیدند، پس نماز ظھر و عصر و شام و خفتن و صبح را در منى به جا  گويان به حّج

 (321).آوردنـد و بـامـداد روز نـھـم بـار كـرد بـا اصـحـاب خـود و مـتـوجـّه عـرفـات گرديد

و از جمله بدعتھاى قريش آن بود كه ايشان از مشعر الحرام تجاوز نمى كردند و مى گفتند مـا اھل حرمیم و 

و به از َحَرم بیرون نمى رويم و ساير مردم به عرفات مى رفتند و چون مردم از عـرفـات بـار مـى كـردنـد 

معشر مى آمدند ايشان با مردم از مشعر به منى مى آمدند و قـريـش امـیـد آن داشـتند كه حضرت در اين 

 (322)؛)ُثمَّ َافیُضوا ِمْن َحْیُث َافاَض الّناُس: (باب با ايشان موافقت نمايد پس حق تعالى اين آيـه را فـرسـتـاد

يعنى پس بار كـنید از آنجا كه با ركردند مردم حضرت فرمود مراد از مردم در اين آيه حضرت ابراھیم و 

عد از ايشان بودند كه ھمه از عـرفـات اسـمـاعـیـل و اسـحـاق علیھماالّسالم ھستند و پیغمبرانى كه ب

افـاضـه مـى نـمـودنـد، پـس چـون قـريـش ديـدنـد كـه قـبـّه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

از مشعر الحرام گذشت به سوى عرفات در دلھاى ايشان خدشه به ھم رسید؛ زيرا كه امید داشتند كه 

فرود آمد در برابر درختان  (َنِمَره )و به عرفات نرود، پس حضرت رفت تا به  حضرت از مكان ايشان افاضه نمايد

و چـون زوال . َاراك پس خـیـمـه خـود را در آنجا برپا كرد و مردم خیمه ھاى خود را بر دور خیمه آن حضرت زدند

آن وقت تلبیه را  شـمـس شـد حـضـرت غـسـل كـرد و بـا قـريـش و سـايـر مـردم داخـل عـرفـات گـرديد و در

در آنجا ايستاد و مردم بر دور آن حضرت . قطع نمود و آمد تا به موضعى كه مسجد آن حـضـرت مى گويند

خطبه اى اداء نـمـود و ايـشـان را امر و نھى فرمود، پس با مردم نماز ظھر و عصر را به جا   پس . ايستادند

حّل وقوف و در آنجا ايستاد و مردم مبادرت مى كردند به آورد به يك اذان و دو اقـامـه ، پـس رفت به سوى م

حضرت شتر را حركت داد ايشان نـیز حركت كردند و  سوى شتر آن حضرت و نزديك شتر مى ايستادند پس 

حضرت فرمود كه اى گروه مردم موقف ھـمـیـن زير پاى ناقه من نیست و به   پس . بر دور ناقه جمع شدند

رمود به تمام موقف عرفات و فرمود كه ھمه اينھا موقف است ؛ پس مردم پراكنده دست مبارك خود اشاره ف

شدند و در مشعرالحرام نیز چنین كردند؛ پـس مـردم در عرفات ماندند تا قرص آفتاب فرو رفت پس حضرت بار 

 . كرد و مردم بار كردند و امر نمود ايشان را به تاءّنى

مشركان از عرفات پیش از غروب آفتاب بار مى كـردنـد، پس رسول حـضـرت صـادق علیه الّسالم فرمود كه 

خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مخالفت ايشان نمود و بعد از غروب آفـتـاب روانـه شـد و فـرمـود كـه اى 

گـروه مـردم حـّج به تاختن اسبان نمى باشد و به دوانـیدن شتران نمى باشد ولیكن از خدا بترسید و سیر 

ائید سیر كردن نیكو، ضعیفى را پـامـال نكنید و مسلمانى را در زير پاى اسبان مگیريد و آن حضرت سر ناقه نم

را آن قدر مى كشید براى آنكه تند نرود تا آنكه سر ناقه به پیش جھاز مى رسید و مى فرمود كه اى گـروه 

شد؛ پس در آنجا نماز شام و خفتن را به يك  مـردم بـر شـمـا بـاد بـه تـاءنـّى تـا آنـكـه داخـل مـشعرالحرام

اذان و دو اقامه ادا نمود و شب در آنـجـا بـه سـر آورد تا نماز صبح را در آنجا نیز اداء نمود و ضعیفان بنى 

ھاشم را در شـب بـه مـنى فرستاد و به روايت ديگر زنان را در شب فرستاد و ُاسامة بن زيد را ھمراه 

د ايشان را كه َجَمره َعَقبه را نزنند تا آفتاب طالع گردد؛ پس چون آفـتـاب طـالع شـد از ايـشان كرد و امر كر

مـشـعـر الحـرام روانـه شـد و در مـنـى نزول فرمود و جمره عقبه را به ھفت سنگ زد و شتران َھْدى كه آن 



آورده بودسى و چھار  حضرت آورده بود شصت و چـھـار بود يا شصت و شش و آنچه حضرت امیر علیه الّسالم

بود يا سـى وشـش كـه مـجـموع شتران آن دو بزرگوار صد شتر بود و به روايت ديگر حضرت امـیـرالمـؤ 

مـنـیـن عـلیـه السـّالم شـتـرى نـیـاورده بـود و مـجـمـوع صـد شـتـر را حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و 

عـلیه الّسالم را شريك گـردانـیـد در ھـَْدى خـود و سـى و ھـفـت آله و سـّلم و حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

پـس حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم شصت و شش شتر را نحر . شـتـر را بـه آن حـضـرت داد

فرمود و حضرت امیرالمؤ مـنین علیه الّسالم سى و چھار شتر نحر نمود، پس حضرت امر نمود كه از ھر 

آن صـد شـتـر پاره گوشتى جدا كردند و ھمه را در ديگى از سنگ ريختند و پختند و حضرت رسـول  شترى از

صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـین علیه الّسالم از مراق آن تـنـاول نـمـودنـد تا آنكه 

ـران را و نـه جـُلھـاى آنـھـا را و نـه قالده از ھمه آن شتران خورده باشند و ندادند به قّصابان پوست آن شـت

پس حـضـرت سـر تـراشید و در ھمان روز متوّجه طواف خانه گرديد و . ھاى آنھا را بلكه ھمه را تصّدق كردند

طواف و سعى را به جا آورد و بـاز بـه مـنـى مـعـاودت فـرمود و در منى توّقف نمود تا روز سیزدھم كه آخر 

 (323).اسـت و در آن روز َرمـْى ھـر سـه جـَمـره نـمـود و بـار دگـر مـتـوجـّه مـكـّه گرديد اّيام تـشـريـق

كـه چـون حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم  (324)ـبـرسـى روايـت كـرده انـدشـیـخ مـفـیـد و ط

د متوّجه مدينه شد و حضرت امـیرالمؤ منین علیه الّسالم و ساير مسلمانان در از اعـمـال حـّج فارغ ش

خدمت آن حضرت بودند و چون به َغدير ُخم رسید و آن موضع در آن وقت محّل نزول قواِفل نبود؛ زيرا كه آبى و 

دنـد و سـبـب نـزول چراگاھى در آن نبود، حـضـرت در آن مـوضـع نـزول فـرمـود و مـسـلمـانـان نـیـز فـرود آمـ

آن حـضـرت در چـنـان مـوضـع آن بـود كـه از حـق تـعـالى تاءكید شديد شد بر آن حضرت كه امیرالمؤ منین 

علیه الّسالم را نصب كند به خالفت بعد از خود و از پیش نیز در ايـن بـاب وحـى بـر آن حـضـرت نـازل شـده 

ود و به اين سبب حضرت تاءخیر نمود كه مبادا در میان ُاّمت بـود لكـن مـشـتـمـل بر توقیت و تاءكید نب

اخـتـالفـى حادث شود و بعضى از ايشان از دين برگردند و خداوند عالمیان مى دانست كه اگـر از غـدير خم 

درگذرند متفّرق خواھند شد بسیارى از مردم به سوى شھرھاى خود،پس حـق تـعـالى خـواسـت كـه در 

ن جمع شوند كه ھمه ايشان نّص بر حضرت امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم را بشنوند و حّجت ايـن مـوضع ايشا

 :بر ايشان در اين باب تمام شود و كسى از مسلمانان را ُعذرى نماند؛ پس حق تعالى اين آيه را فرستاد

 (325).(..يا َايَُّھا الرُُّسوُل َبلِّْغ ما ُاْنِزَل ِاَلْیَك ِمْن َربَِّك)

؛ يـعـنـى اى پـیـغـمـبـر بـرسـان بـه مـردم آنچه فرستاده شده است به سوى تو از جانب پروردگار تو در باب 

 :ت على بن ابى طالب علیه الّسالم و خلیفه گردانیدن او را در میان اّمت پس فرمودنص بر امام

 (326).(..َوِاْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه َوالّلُه َيْعِصُمَك ِمَن الناِس)

 . ؛اگر نكنى پس نرسانده خواھى بود رسالت خدا را و خدا ترا نگاه مى دارد از شّر مردم

پـس تـاءكید فرمود در تبلیغ اين رسالت و تخويف نمود آن حضرت را از تاءخیر نمودن در آن امر و ضامن شد 

 .را از شر مردم نگاه دارد براى آن حضرت كه او

- ١۶ - 

 
 



پـس بـه ايـن سـبـب حـضـرت در چـنـان مـوضـعـى كـه محل فرود آمدن نبود فرود آمد و مسلمانان ھمه برگرد 

آن حضرت فرود آمدند و روز بسیار گـرمـى بـود پس امر فرمود درختان خارى را كه در آنجا بود زير آنھا را از 

د و فـرمـود پـالنـھـاى شـتـران را جمع كردند و بعضى را بر باالى بعضى گـذاشـتند، خس و خاشاك پـاك كـردنـ

ھمگى   پس منادى خود را فرمود كه ندا در دھد در میان مردم كه ھمه به نزد آن حضرت جـمـع شوند، پس 

ردم اجتماع جمع شدند و اكثر ايشان از شدت گرما رداھاى خود را بر پاھاى خـود پـیـچیده بودند و چون م

كردند حضرت بر باالى آن پاالنھا كه به منزله مـنـبر بود برآمد و حضرت امیر علیه الّسالم را بر باالى منبر 

طلبید و در جانب راست خود بـازداشـت پـس خـطـبه خواند مشتمل بر حمد و ثناى الھى و به موعظه ھاى 

ت خود را داد و فرمود مرا به درگاه حق تعالى بلیغه و كلمات فـصـیحه ايشان را موعظه فرمود و خبر مو

خوانده اند و نزديك شده است كه ِاجاَبت دعوت الھى كنم و وقت آن شده است كه از میان شما پـنـھـان 

شـوم و دارفـانى را وداع كنم و به سوى درجات عالیه آخرت رحلت نمايم و به درسـتـى كـه در مـیـان شـمـا 

متمّسك به آن باشید ھرگز گمراه نـگـرديـد بـعـد از مـن كـه آن كـتـاب خـدا اسـت و  مى گذارم چیزى را كه تا

عـتـرت مـن كـه اھـل بـیت من اند؛ به درستى كه اين دو تا از ھم جدا نمى شوند تا ھر دو نزد حوض كوثر 

رتر بـه شـمـا از بـر مـن وارد شـونـد؛ پس به آواز بلند در میان ايشان ندا كرد كه آيا نیستم من سزاوا

چنین است ؛ پس بازوھاى امیرالمؤ منین علیه الّسالم را گـرفت و بلند كرد آن : جـانـھـاى شـمـا؟ گفتند

ھـر كـه مـن مولى و َاْولى به : حضرت را به حدى كه سفیدى ھاى زير بغلھاى ايشان نمودار شد و گـفـت 

دوسـتى كن با ھر كه با على دوستى ! ـداونـدانفس اويم ، پس على مولى و َاْولى به نفس او است ؛ خ

كند و دشمنى كن با ھر كه با على دشمنى كـنـد و يـارى كـن ھر كه على را يارى كند و واگذار ھركه على 

پس حضرت از مـنـبـر فـرود آمـد و آن وقـت نـزديـك زوال بـود در شـّدت گـرمـا پس دو ركعت نماز . را واگذارد

پس به خـیـمـه . شد و مؤ ذن آن حضرت اذان گفت و نماز ظھر را با ايشان به جا آورد كرد پس زوال شـمـس

خـود مـراجـعـت فـرمـود و امر فرمود كه خیمه اى از براى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم در برابر خیمه آن 

رسول صلى الّله  حضرت برپا كردند و حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم در آن خیمه نشست ؛ پس حضرت

علیه و آله و سّلم فرمود مسلمانان را كه فوج فوج به خدمت آن حضرت بروند و آن جناب را تھنیت و مبارك باد 

َالَسالم َعَلیك ياامیرالمؤ  : امامت بگويند و سالم كنند بـر آن جناب به امارت و پادشاھى مؤ منان و بگويند

ر فرمود زنان خود و زنان مسلمانان را كه ھمراه بودند بروند و پس مردمان چنین كردند ، آنگاه ام! منین 

تھنیت و مبارك باد بگويند و سالم كنند به آن جناب به عمارت مؤ منان پس ھمگى به جا آورنـد و از كسانى 

كه در اين باب اھتمام زياده از ديگران كرد ابن الخّطاب بود كه زياده از ديگران اظھار شادى و بشاشت نمود 

 : به امامت و خالفت آن جناب و گفت

 (327)!َبخِّ َبخِّ َلَك يا َعلىُّ َاْصَبْحَت َمْوالَى و َمْولى ُكلِّ ُمؤ ِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة

! يعنى به به از براى تو يا على ، گوارا باد تو را ،گرديدى آقاى من و آقاى ھر مرد مؤ مـن و زن مـؤ مـنـه اى 

پـس حـَسـّان بـن ثـابـت بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم آمد و رخصت طلبید از آن 

السـّالم در ذكر قصه غدير و نصب آن جناب به امامت و خالفت  جناب كه در مدح امیرالمؤ منین عـلیـه

ودعاھايى كه حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در حـق او فـرموده قصیده اى انشاء نمايد چون 

 :از آن جناب مرخص شد بر بلندى برآمد و اين اشعار را به آواز بلند بر مردم خواند

 : شعر

َغديِرَنبیُُّھمُيناديُھُمَیوَم اْل



 ِبخٍُّم َوَاسِمْعِبالنَِّبى ُمن اِديا
وق اَل َفَمْن َمْولیُكْمو َوِلیُُّكْم

 َفقاُلوا وَلم ُيْبدوا ُھن اَك الّتعاِديا
ِالـُھَك َمْولي ناَوَاْنَت َولیُّن ا

 َوَلْن َتِجَدْن ِمّناَلَكاْلَیْوَم عاِصیًا
نيَفقاَل َلُھُقْم ياَعلىَُّوِانَّ

 َرضیُتَك ِمْنَبْعدي ِامامًاَوھاديًا
َفَخصَّ ِبھادوَن اْلَبريَِّة ُكِلّھا

 َعلیًَّاَوَسّماُه اْلوزير اْلـُمواخیا
َفَمْن ُكْنُت َمْوالُه َفھذاَولیُُّه

 َفُكوُنواَلُه َاْتب اَع صْدٍق ُمواِلیًا
ُھن اَك َدَعاالّلُھَم َواِل َولیُه

 (328)ع ادى َعِلّیًاُمعِاديًاَوُكْن ِللَّذي 

 .واين اشعار را خاّصه و عامه به تواتر روايت كرده اند

ال َتز اُل : ن اين اشعاررا بگفت حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمودروايـت اسـت كـه چون حّسا

يعنى پیوسته اى حـسـّان مؤ يِّدى به روح القدس مادام . ي ا َحّس اُن ُمَؤيَّدًا ِبُروِح اْلُقُدس م ا َنَصْرَتنا ِبِلساِنَك

ب بـر آن كـه حّسان بر واليت امیرالمؤ منین كه يارى نمايى مارا به زبان خود و اين اشعارى بـود از آن جـنـا

 .علیه الّسالم ثابت نخواھد ماند چنانكه بعد از وفات آن حضرت ظاھر شد

 : و كمیت شاعر نیز قصیده اى در قّصه غدير گفته كه اين سه شعر از آن است

 : شعر

َوَيوَم الدَّْوِح َدْوِح َغديِرُخمٍّ
 َاباَن َلُه اْلِوالَيَةَلْو ُاطیعا

َول ِكنَّالرِّجاَل َتب اَيعُوھا
 َفَلْم َاَرِمْثَلھا َخَطرًاَمنیعًا

َوَلم َاَر ِمْثَل ذاَك الَیوِم يومًا
 َوَلْم َاَرِمْثَلُه َحقًَّاُاضیعا

مقام را  (فیض القدير فیما يتعّلق بحديث الغدير)و ايـن احـقـر كـتابى نوشتم در حديث غدير موسوم به 

 . اگر نه ملّخصى از آن در اينجا ايراد مى كردمگنجايش نبود و

و چون در اوائل سـال يـازدھـم ھـجـرى بـعـد از سـفـر حـجـة الوداع وفـات حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و 

 . آله و سّلم واقع شده ، اينك ما شروع مى كنیم به ذكر وفات آن حضرت

 فات پیغمبر اكرم صلى الّله علیه و آله و سّلمدر وقـوع مـصـیـبـت عظمى يعنى و: فـصـل ھـفـتـم 

بـدان كـه اكـثـر عـلمـاى فـريـقـیـن را اعـتـقـاد آن اسـت كـه ارتـحـال سید انبیاء صلى الّله علیه و آله و سّلم 

به عالم بقادر روز دوشنبه بوده است و اكثر علماى شیعى را اعتقاد آن است كه آن روز بیست و ھشتم ماه 

و در كشف الغّمه از حضرت امام . است و اكثر علماى اھـل سـنـت دوازدھم ماه ربیع االول گفته اند صفر بوده



محمد باقر علیه الّسالم روايت كرده است كه آن حضرت در سال دھم ھجرت به عالم بقا رحلت نمود و 

ـانـد تـا وحـى بـر او ازعمر شـريـف آن حـضـرت شـصـت و سـه سـال گـذشـتـه بـود؛ چـھـل سـال در مـكـه م

نـازل شـد و بـعـد از آن سـیـزده سـال ديـگـر در مـكـه مـانـد و چـون بـه مـديـنـه ھـجـرت نـمـود پـنـجـاه و 

سـه سـال از عـمـر شـريـفـش گـذشـتـه بـود و ده سـال بعد از ھجرت در مدينه ماند و وفات آن حضرت در 

 ع شد؛دوم ماه ربیع االّول روز دوشنبه واق

كـه واقـع شـدن وفـات آن حـضـرت در دوم ربـیـع اال ّول مـوافـق بـا قـول بـعـضـى از اھـل : مـؤ لف گـويـد

سـنـت اسـت و از عـلمـاى شـیـعـه كـسـى قـائل بـه آن نـشـده پـس شـايـد ايـن فـقـره از روايـت محمول بر 

و ما  (329)ت ھاى آن بزرگوار روايـت بـسـیار وارد شده و بدان كه در كیفّیت وفات آن سرور و وصّی. تقیه باشد

 .الّله علیھما اختیار كرده اند در اينجا اكتفا مى كنیم به آنچه شیخ مفید و طبرسى رضوان

ع مـراجـعت نمود و بر آن كه چون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از حّجة الودا (330)گـفـتـه انـد

حضرت معلوم شد كه رحلت او به عالم بقا نزديك شده است پـیوسته در میان اصحاب خطبه مى خواند و 

ايشان را از فتنه ھاى بعد از خود به مخالفت فـرمـوده ھاى خود حذر مى نمود و وصّیت مى فرمود ايشان را 

ت در ديـن الھـى نـكـنـنـد و مـتـمـسـّك شـونـد بـه عـتـرت و كه دست از سّنت و طريقه او بـر نـدارنـد و بـدعـ

اھل بیت او به اطاعت و نصرت و حراست ، و متابعت ايشان را بر خود الزم دانند و منع مى كرد ايشان را از 

مختلف شدن و مرتد شدن و مّكرر مى فرمود كه اّيھا الّناس من پیش از شما مى روم و شـمـا در حـوض 

ـر مـن وارد خـواھـیـد شـد و از شـمـا سـؤ ال خـواھم كرد كه چه كرديد با دو چیز گران بزرگ كه در كـوثـر ب

كتاب خدا و عـتـرت كـه اھـل بیت من اند، پس نظر كنید كه چگونه خالفت من خواھید : میان شما گذاشتم 

اين دو چیز از ھم جدا نمى  كرد در اين دو چیز؛ بـه درسـتى كه خداوند لطیف خبیر مرا خبر داده است كه

شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند؛ به درستى كه اين دو چیز را در میان شما مى گذارم و مـى روم 

پـس سـبـقـت مـگیريد بر اھل بیت من و پراكنده مشويد از ايشان و تقصیر مكنید در حق ايـشان كه ھالك 

تى كه ايشان داناترند از شـمـا و چـنین نیابم شما را كه خواھید شد و چیزى تعلیم ايشان مكنید؛ به درس

بعد از من از دين برگرديد و كافر شويد و شمشیرھا بر روى يـكـديـگـر بـكـشـیـد پـس مـالقـات كـنـیـد مـن يا 

و بدانید كه على بن ابى طالب . على علیه الّسالم را در لشكرى مانند سـیـل در فراوانى و سرعت و شّدت 

. عّم و وّصى من اسـت و قـتـال خـواھـد كـرد بـر تـاءويـل قـرآن چـنـانـكـه مـن قـتال كردم بر تنزيل قرآن  پسر

و از اين باب سخنان در مجالس متعّدده مى فرمود؛ پس ُاسَامة بن زيد را امیر كرد و لشكرى از منافقان و 

ه با اكثر صحابه بیرون رود به سوى بالد روم به آن اھل فتنه و غیر ايشان براى او ترتیب داد و امر كرد او را ك

موضعى كه پدرش در آنـجـا شـھـیـد شـده بـود و غـرض حـضـرت از فرستادن اين لشكر آن بود كه مدينه از 

اھل فتنه خالى شود و كسى با حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منازعه نكند تا امر خالفت بـر آن حضرت 

فرستاد و حكم  (331)را مبالغه بسیار مى فرمود در بیرون رفتن و ُاسامه را به ُجْرف  مستقر گردد و مردم

د تا لشكر نزد او جـمـع شـونـد و جمعى را مقّرر نمود كه مردم را بیرون كنند و فرمود كه در آنجا توقف نماي

ايشان را حذر مى فرمود از ديـر رفـتـن ؛ پـس در اثـنـاى آن حـال آن حضرت را مرضى طارى شد كه به آن 

الم را مرض به رحـمـت الھـى واصل گرديد، چون آن حالت را مشاھده نمود دست امیرالمؤ منین علیه الّس

گـرفـت و مـتـوجـّه بـقـیـع گـرديد و اكثر صحابه از پى او بیرون آمدند و فرمود كه حق تـعالى مرا امر كرده 

َالسَّالُم عـََلیـْكـُْم، اى َاھـْل قـبـور گـوارا  : است كه استغفار كنم براى مردگان بقیع چون به بقیع رسید گفت

آن و نجات يافته ايد از فتنه ھائى كه مردم را در پیش است ، به  باد شما را آن حالتى كه صبح كرده ايد در

درستى كه رو كرده است به سوى مردم فتنه ھاى بسیار مانند پاره ھاى شب تار؛ پس مّدتى ايستاد و 



طلب آمرزش براى جـمـیـع اھـل بـقـیـع كرد و رو آورد به سوى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم و فرمود كه 

یـل در ھـر سـال قـرآن را يـك مـرتـبـه بـه مـن عـرضـه مـى كـرد و در ايـن سـال دو مـرتـبـه عرضه نمود جـبـرئ

و چنین گمان دارم كه اين براى آن است كه وفات من نزديك شـده اسـت ؛ پـس فرمود كه يا على به 

د بودن در آن يا رفتن به بھشت درستى كه حق تعالى مرا مخّیر گردانیده است میان خـزانـه ھاى دنیا و مخّل

، و من اختیار لقاى پروردگار خود كـردم چـون بمیرم عورت مرا بپوشان كه ھر كه به عورت من نظر كند كور 

مى شود؛ پس بـه مـنـزل خـود مـراجعت نمود و مرض آن حضرت شديد شد و بعد از سه روز به مسجد آمد 

ش امیرالمؤ منین علیه الّسالم و به دست چپ بر دوش فضل عـصـابـَه بـه سر بست و به دست راست بر دو

نـزديـك شـده اسـت ! اى گـروه مـردم : بن عّباس تكیه فرموده بود تا آنكه بر منبر باال رفت و نشست و گفت 

بـه نـزد حـضـرت آمـد و التماس كرد .Xكـه من از میان شما غايب شوم ھر كه را نزد من وعده باشد بیايد وع

 .ضرت را به خانه خود برد و چون به خانه عايشه رفت مرض آن حضرت شديد شدو آن ح

پـس بـالل ھـنـگـام نـمـاز صـبـح آمـد و در آن وقـت حـضـرت مـتـوجـّه عـالم قـدس بـود چـون بـالل نـداى نماز 

ه گفت كه عمر در داد حضرت مطلع نشد پس عايشه گفت كه ابوبكر را بگوئید كه با مـردم نـمـاز كـند و حفص

حضرت چون سخن ايـشـان را شنید و غرض ايشان را دانست فرمود كه ! را بگوئید كه با مردم نماز كند

دست از اين سخنان بداريد كه شما به زنـانـى مـى مـانـیـد كـه يوسف را مى خواستند گمراه كنند و چون 

و در اين وقت از سخنان آن دو زن يافت كه  حضرت امر كرده بود كه شـیـخـَیـْن با لشكر ُاسامه بیرون روند

ايشان به مدينه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن شّدت مرض برخاست كه مبادا يكى از آن دو نـفـر بـا 

مـردم نـمـاز كند و اين باعث شبھه مردم شود و دست بر دوش امیرالمؤ منین علیه الّسالم و فضل بن 

ناتوانى پاھاى نازنین خود را مى كشید تا به مسجد درآمد و چون نزديك  عّباس انداخته با نھايت ضعف و

محراب رسید ديد كه ابوبكر سبقت كرده است و در محراب بـه جـاى آن حـضـرت ايـسـتـاده اسـت و به نماز 

شروع كرده است ؛ پس به دست مبارك خود اشـاره كرد كه پس بايست و خود داخل محراب شد و نماز را از 

گرفت و اعتنا نكرد به آن مـقـدار نمازى كه سابق شده بود و چون سالم نماز گفت به خانه برگشت و سر 

: شیَخْین و جـمـاعـتـى از مـسـلمـانـان را طلبید و فرمود كه من نگفتم كه با لشكر اسامه بیرون رويد؟ گفتند

يد؟ ابوبكر گـفت كه من بیرون رفتم و پس چرا امر مرا اطاعت نكرد: فرمود . چنین گفتى! بلى يا رسول الّله 

مـن بـیـرون نرفتم براى آنكه ! يـارسـول الّله : عمر گفت . برگشتم براى آنكه عھد خود را با تو تازه كنم 

پس حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود كه . نخواستم كه خبر بیمارى ترا از ديگران بـپـرسـم 

و موافق روايتى فرمود خدا لعـنـت كـنـد  (332). را و بـیـرون رويد با لشكر اسامهروانه كنید لشكر اسـامـه 

و مـدھـوش  (333)از لشـكـر اسـامـه سـه مـرتبه اين سخن را اعاده فـرمـود كـسـى را كـه تـخـّلف نـمـايـد

ن و از حزن و اندوھى كه عارض شد آن حضرت را به سبب آن شـد از تـعـب رفـتـن بـه مسجد و برگشت

ناماليماتى كه مشاھده نمود؛ پس مسلمانان بـسـیـار گـريـسـتـنـد و صداى نوحه و گريه از زنان و فرزندان 

آن حضرت بلند شد و شـیـون از مـردان و زنـان مـسـلمـانـان برخاست ؛ پس حضرت چشم مبارك گشود و به 

ـظـر كـرد و فـرمـود كـه بـیـاوريـد از براى من دواتى و كتف گوسفندى تا آنكه بـنـويسم از سوى ايـشـان ن

براى شما نامه اى كه گمراه نشويد ھرگز؛ پس يكى از صحابه برخاست كـه دوات و كـتف را بیاورد عمر گفت 

 ا را كـتاب خدا بس استو مـ! و بیمارى بر او غـالب گـرديـده اسـت ! برگرد كه اين مرد ھذيان مى گويد: 

قـول عـُمـر اسـت و پس اختالف كردند آنـھـا كـه در آن خـانـه بـودنـد بـعـضـى گـفـتـنـد كـه قـول ،  (334)!

بـعـضـى گـفـتـنـد كـه قـول ، قـول رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت و گـفـتـنـد كه در چنین 

حالى چگونه مخالفت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم روا باشد؛ پس بار ديگر پرسیدند كـه آيا 



ود كه بعد از اين سخنان كه از شما شـنـیـدم مـرا حـاجـتـى بـه آن بیاوريم آنچه خواستى يا رسول الّله ؟ فرم

و حضرت رو از ايشان . نـیـسـت ولكـن وصـیـّت مـى كـنـم شـمـا را كـه بـا اھـل بـیـت مـن نـیكو سلوك كنید

عـلیـه  گردانید و ايشان برخاستند و باقى مـانـد نـزد او عـبـّاس و فـضـل پـسـر او و عـلى بـن ابـى طـالب

يـا رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و : پـس عـبـّاس گـفـت . السـّالم و اھـل بـیـت مـخـصـوص آن حـضـرت 

سـّلم اگـر ايـن امـر خـالفـت در ما بنى ھاشم قرار خواھد گـرفـت پـس مـا را بشارت ده كه شاد شويم و اگر 

غصب خواھند كرد پس به اصحاب خود سفارش ما را مى دانى كه بر ما ستم خواھند كرد و خالفت را از ما 

حضرت فرمود كه شـمـا را بـعـد از مـن ضـعـیـف خواھند كرد و بر شما غالب خواھند شد، و ساكت . بكن 

 .شد پس مردم برخاستند در حالى كه گريه مى كردند و از حیات آن حضرت ناامید گرديدند

د به سوى من برادرم على و عمويم عـبـّاس را؛ پـس پس چون بیرون رفتند حضرت فرمود كه برگردانی

قرار گـرفـتـنـد حـضـرت رو بـه عـبـّاس   فـرسـتـادنـد كـسـى را كـه حـاضـر كـرد ايشان را ھمین كه در مجلس 

قـبـول مـى كـنـى وصّیت مرا و وعده ھاى مرا به عمل مى آورى و ذمت ! اى عـّم پـیـغـمـبـر: كـرد و فـرمـود

عـمـوى تـو پـیـرمـردى اسـت كـثـیـر العـیـال و ! يـا رسـول الّله : ى مى گردانى ؟ عـبـّاس گـفـت مرا بر

عـطـاى تـو بـر بـاد پـیـشـى گـرفـته و بخشش تو از ابر بھار سبقت كرده و مـال مـن وفا نمى كند به وعده 

: ـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم و فـرمـودپس حضرت روى مبارك را گردانید به سـوى امـیـرالم. ھا و بخششھاى تو

تـو قـبـول مـى كـنـى وصـیـت مـرا و بـه عـمـل مـى آورى وعـده ھـاى مـرا و ادا مـى كنى ديون ! اى بـرادر

بلى ، يا : مرا و ايـسـتـادگـى مـى كـنـى در امور اھل من بعد از من ؟ امیرالمؤ منین علیه الّسالم گفت 

نـزديـك مـن بـیـا، چـون نـزديـك آن حـضـرت رفـت حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله : دفـرمـو! رسـول الّله 

بگیر اين را و بر انگشت خود كن و : و سّلم او را به خود چسبانید پس بیرون كرد انگشتر خود را و فـرمـود

ا كرد و پس طلبید آن طلبید شمشیر و زره و جمیع اسلحه خود را و بـه امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم عط

دستمالى را كه بر شكم خود مى بـسـت وقتى كه سالح مى پوشید در َحْرب و به امیرالمؤ منین علیه 

الّسالم داد؛ پس فرمود برخیز برو به سوى منزل خود به استعانت خداى تعالى ؛ پس چون روز ديگر شد 

رت و امیرالمؤ منین علیه الّسالم مالزم مرض آن حضرت سنگین شد و مردم را منع كردند از مالقات آن حض

خدمت آن حضرت بود و از او مفارقت نمى نمود مگر براى حاجت ضرورى ؛ پس حضرت رسـول صـلى الّله 

ضـعف او را فرو گرفت و   بخوانید براى من برادر و يـاور مـرا؛ پـس : عـلیـه و آله و سّلم به حال خود آمد فرمود

پس ابوبكر آمد و باالى سر آن حضرت نشست چون حضرت ! انید ابوبكر رابخو: عايشه گفت . ساكت شد

اگر : ابوبكر برخاست و بیرون شد و مى گفت . چشم خود را باز كرد و نظرش به او افتاد روى خود را گردانید

 !بخوانید عـمـر را : باز حضرت كالم سابق را اعاده فرمود؛ حفصه گفت. حاجتى بـه من داشت اظھار مى كرد

چـون عـمـر حـاضـر شـد و حـضـرت او را ديد از او ھم اعراض فرمود؛ پس فرمود بـخـوانـید از براى من برادر و 

 . بخوانید على را ھمانا كه پیغمبر غیر او را قصد نكرده: ياورم را؛ اّم سلمه گفت 

ه و سّلم بـه سـوى او كـه چون امیرالمؤ منین علیه الّسالم حاضر شد اشاره كرد پیغمبر صلى الّله علیه و آل

نـزديـك مـن بـیـا؛ پـس امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم خود را به آن حضرت چـسـبـانـیـد و پـیـغـمـبر صلى الّله 

علیه و آله و سّلم به او راز گفت در زمان طويلى ؛ پس امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـرخـاسـت و در 

پس امیرالمؤ منین . ـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم در خواب رفت گـوشـه اى نـشـسـت و حـض

يا اباالحسن چه رازى بود كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم : علیه الّسالم بیرون آمد مردم به او گفتند

فـتـوح مـى با تو مى گفت ؟ حضرت فرمود كه ھزار باب از علم تعلیم من نمود كه از ھر بابى ھزار بـاب مـ

 . شـود و وصّیت كرد مرا به آن چیزى كه به جا خواھم آورد آن را ان شاء الّله تعالى



پـس چـون مـرض حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم سنگین شد و رحلت او به ريـاض جـنـّت 

امن خود گذار كه امر نزديك گرديد، حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم را فرمود كه يا على سر مرا در د

خداوند عالمیان رسیده است و چون جان من بیرون آيد آن را به دست خود بگیر و بر روى خود بكش پس 

روى مرا به سوى قبله بگردان و متوّجه تجھیز من شو و اّول تو بر من نماز كن و از من جدا مشو تا مرا به قبر 

يارى بجوى ؛ چون حضرت امیر سر مبارك آن سرور را در من بسپارى و در جمیع اين امور از حـق تـعـالى 

دامن خود گذاشت حـضـرت بـى ھـوش شـد، پـس حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم نـظـر بـه جمال بى 

 : مثال آن حضرت مى كرد و مى گريست و ندبه مى كرد و مى گفت

 : شعر

َوَاْبَیُض ُيْسَتْسَقى اْلَغماُم ِبَوْجِھِه
 (335)َیتامى ِعْصَمٌة ِلَالراِمِلِثمال اْل

ه بركت روى او طـلب ؛ يـعـنـى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم سفید روئى است كه مردم ب

بـاران مـى كـنند و فريادرس يتیمان و پناه بیوه زنان است ؛ چون آن حضرت صـداى نـور ديـده خـود فـاطـمه را 

اين سخن عّم تو ابوطالب است اين را مگو ! شنید ديده خود گشود و به صداى ضعیفى گفت كه اى دختر

 :بلكه بگو

ـْقـََلْبُتْم َعلى َاْعقاِبُكْمَومـا مـُحَّمـٌَد ِاّال َرسـُوٌل قـَ)  (336).(ْد خـََلْت مـِْن قـَبـِْلِه الُرسـُُل َافـَِاْن مـاَت َاْوقـُتـَِل ان

پس فاطمه بسیار گريست ، پس حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم او را اشاره كـرد كـه نـزديك من 

بیا؛ چون فاطمه علیھاالّسالم نزديك او رفت ، رازى در گوش او گفت كه صورت فاطمه برافروخته شد و شاد 

علیه الّسالم دست راستش در آن حضرت مفارقت كرد حضرت امیرالمؤ منین   پس چون روح مقّدس ! گرديد

زير گلوى آن حضرت بود، پس جان شـريـف رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از مـیان دست 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم بـیـرون رفـت ، پـس دسـت خـود را بـلنـد كـرد و بـر ُروى خـود كشید؛ پس ديده 

ه و آله و سّلم را پوشانید و جامه بر قامت باكرامتش كشید، پس ھاى حّق بین پـیـغـمـبـر صـلى الّله علی

 . مشغول گرديد بر امر تجھیز آن حضرت

روايـت شـده كـه از حضرت فاطمه علیھاالّسالم پرسیدند كه اين چه راز بود كه پیغمبر صـلى الّله عـلیـه و آله 

قلق و اضطراب تو تسكین يافت ؟فرمود كه پدر  و سـّلم بـا تـو گـفـت كـه انـدوه تـو مـبـّدل بـه شـادى شد و

بزرگوارم مرا خبر داد كه اول كسى كه از اھل بیت به او ملحق خواھد شد من خواھم بود و مدت حیات من 

امیرالمؤ منین   پس ! بعد از او امتدادى نخواھد داشت و به اين سبب شدت اندوه و حزن من تسكین يافت 

بـیـد فـضـل بـن عباس را و امر كرد او را كه آب به او بدھد پس غـسـل داد او را مـتـوجـه غـسـل او شـد و طـل

پس پاره كرد پیراھن آن حضرت را از نـزد گـريبان تا مقابل ناف مبارك آن . بـعد از اينكه چشم خود را بسته بود

آب به او  (فضل )و  حضرت ، و حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم مباشر غـسـل و حنوط و كفن آن حضرت بود

مى داد و اعانت مى كرد آن حضرت را بـر غـسـل دادن ؛ پـس چـون امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم از 

غـسـل آن حـضـرت فـارغ شد پیش ايستاد و به تنھايى بر آن حضرت نماز كرد و ھیچ كس مـشـاركـت نكرد و 

و آله و سّلم و مردم درمـسجد جمع شده بودند و گفتگو  آن حضرت در نماز كردن بر پیغمبر صلى الّله علیه

مى كردند در باب اينكه چه كسى را مقدم دارند در نماز بـر آن حـضـرت و در كـجـا دفـن كـنند آن جناب را ؛ 

كه ھمانا پیغمبر صلى الّله : حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بیرون آمد و رفت نزد ايشان و فرمود  پس



آله و سلم امام و پـیـشـواى مـا اسـت در حال حیات و بعد از ممات پس دسته دسته مردم بیايند بر علیه و 

آن حضرت نـمـاز كـنـند بدون تقدم امامى و بروند به درستى كه حق تعالى قبض روح نمى فرمايد 

را دفن خواھم نمود در پـیـغـمـبـرى را در مكانى مگراينكه پسنديده آن مكان را از براى قبر او و من پیغمبر 

 . حجره اى كه وفات آن حضرت در آن واقع شده

پس مردم تسلیم كردند اين امر را و راضى شدند به آن پس چون مسلمانان از نماز بر آن حـضرت فارغ شدند 

را اھـل مـكـه بـود و ديـگـرى  (قـبـر كـن )عباس عموى پیغمبر مردى را روانه كرد به سوى ابوعبیده جّراح كه 

اھل مدينه بود و آنھا را طلبید از براى كندن قبر پیغمبر  (قبر كن )فـرسـتـاد بـه سـوى زيـد بـن سـھـل كـه 

صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم ؛ پـس زيـد بـن سـھـل را مـالقـات نـمود و امر كرد او را به حفر قبر آن حـضـرت 

مـیـرالمـؤ مـنـیـن علیه الّسالم و عّباس وفـضـل بن عباس و چـون زيـد از حـفـر قـبـر فـارغ شـد ا  ، پـس

طـايـفه انصار چون چنین ديدند صدا  .اسامة بن زيد داخل در قبر شدند براى آنكه آن حضرت را دفن نمايند

ر بلند كردند و قسم دادند امیرالمؤ منین علیه الّسالم را كـه يـك نـفـر از مـا نـیـز بـا خـود مـصـاحـب كـن د

دفـن كـردن حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم تا آنكه ما نیز از اين حّظ و بھره دارا شويم ؛ پس 

امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم َاْوِس بـْن خـَْولّى را كـه مـردى بـَْدرى و از افـاضـل قـبـیـله َخْزرج ُبود امر كرد 

نین علیه الّسالم َجَسد نـازنـیـن پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را كه داخل قبر شود؛ پس امیرالمؤ م

برداشت و به َاْوس داد كه در قبر بگذرد پس چون حضرت را داخل قبر نمود امر كرد او را كه از قبر بیرون بیايد 

و صورت حضرت رسول پس َاْوس بیرون آمـد و حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم در قـبـر نازل شد 

صلى الّله علیه و آله و سّلم را از كفن ظاھر گردانید و گـونـه مبارك آن حضرت را بر زمین مقابل قبله نھاد 

پس خشت لحد را چید و خاك بر روى او ريـخـت و ايـن واقـعـه ھـايـله در روز دوشـنـبـه بـیـسـت و ھـشـتـم 

و سـّن شـريـف آن حـضـرت شـصـت و سـه سـال بـود و . مـاه صـفـر سـال يـازدھـم از ھـجـرت بـود

بـیـشـتـرمردم حاضر نشدند بر نماز و دفن آن حضرت به جھت مشاجره در امر خالفت كه مابین مھاجر و 

 (337). انتھى. انصار واقع بود

 آيا پیامبر به شھادت رسید؟

در احـاديـث مـعـتـبره وارد شده است كه آن حضرت به شھادت از دنیا رفت چنانكه صّفار به سـنـد مـعـتـبر از 

حـضـرت را در دسـت بـزغـاله  حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده است كه در روز خیبر زھر دادند آن

مـرا بـه زھـر ! يـا رسـول الّله : چـون حـضـرت لقـمـه اى تـنـاول فـرمـود آن گـوشـت بـه سـخـن آمـد و گـفـت 

آلوده اند؛ پس حضرت در مرض موت خود مى فرمود كه امروز پـشـت مـرا در ھـم شـكـست آن لقمه كه در 

صّى پیغمبرى نـیـسـت مـگـر آنـكـه بـه شـھادت از دنیا بیرون مى خیبر تناول كردم و ھیچ پیغمبر و و

آن حضرت را زھر داد در ذراع گوسفندى و چون حضرت قدرى و در روايت ديگر فرمود كه زن يھوديه  (338).رود

از آن تناول فرمود آن ذراع خبر داد كه من زھرآلوده ام پس حضرت آن را انداخت و پیوسته آن زھر در بـدن آن 

 .َصَلواُت الّلِه َعَلْیِه َوآِلِه (339).حـضـرت اثـر مـى كـرد تـا آنـكـه بـه ھـمـان عـلت از دنـیـا رحـلت فرمود

فرموده كـه مـستحب  (دروس )و مـسـتـحـب است زيارت آن حضرت از نزديك و دور چنانكه شیخ شھید در 

یغمبر و ائمه در ھر روز جمعه اگرچه زائر از قبرھاى ايشان دور بـاشـد و اگـر در بـاالى بـلنـدى است زيارت پ

 (340). بـايـسـتـد و زيـارت كـنـد افضل است انتھى

و نـیـز سـزاوار اسـت زيـارت حـضـرت رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در عقب ھر نمازى به اين 

 :الفاظى كه حضرت امام رضا علیه الّسالم تعلیم ابن ابى نصر َبَزْنطى ، فرمودند



- ١٧ - 

 
 

ْحَمُة الّلِه َوَبَركاُتُه، َالسَّالُم َعَلْیَك يا ُمَحمََّد ْبَن َعْبِدالّلِه، َالسَّالُم َعَلْیَك يا ِخَیَرَة َالسَّالُم َعَلْیَك يا َرُسوَل الّلِه َوَر

الّلِه  ُد َانََّك َرُسوُلالّله َالسَّالُم َعَلْیَك يا َحبیَب الّلِه، السَّالُم َعَلْیَك يا َصْفَوَة الّلِه، َالسَّالُم َعَلْیَك يا َامیَن الّلِه َاْشَھ

َعَبْدَتُه َحّتى َاتي َك َوَاْشَھُد َانََّك ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الّلِه َوَاْشَھُد َانََّك قـَْد نـََصْحَت الُِمَِّتَك َوجاَھْدَت في َسبیِل َربَِّك َو

مَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍد َوآِل ُمَحمٍَّد َاْفَضَل ما اْلَیقیُن َفَجزاَك الّلُه يا َرسـُوَل الّلِه َافـْضـَل مـا جـَزى نـَبـِیا َعْن ُامَِّتِه، َالّلُھ

 .َصلَّْیَت َعلى ِاْبراھیَم َو آِل ِاْبراھیَم ِانََّك َحمیٌد َمجیٌد

 در بیان احوال اوالد امجاد پیغمبر اكرم صلى الّله علیه و آله و سّلم: فصل ھشتم 

كه از بـراى رسـول خـدا صلى الّله  (341)از حضرت صادق علیه الّسالم روايت شده است  (ُقْرب اال ْسناد)در 

و تزويج . ـلثـوم و رقـیـّه و زيـنب طاھر و قاسم و فـاطـمـه و ام ك :علیه و آله و سلم از خديجه متولد شدند

بن َربیع كه از بنى امّیه  (342)نمود فاطمه را به حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم و زينب را به ابى العاص 

بود و اّم كـلثـوم را بـه عـثـمـان بـن عـُفـّان و پیش از آنكه به خانه عثمان برود به رحمت الھى واصـل شـد و 

پس از براى حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم . بـعـد از او حـضـرت ، رقـیـّه را بـه او تـزويـج نمود 

راھیم متوّلد شد از ماريه قبطّیه كه به ھـديـه فـرسـتـاده بـود از بـراى آن حـضـرت او را پـادشـاه در مدينه اب

 .اسكندرّيه با َاْستر اشھبى و بعضى از ھداياى ديگر

آنـچـه مشھور است و موّرخین نوشته اند تزويج اّمكلثوم به عثمان بعد از وفات رقّیه است و : فـقـیـر گـويـد

و شیخ طـبـرسى و ابن شھر آشوب روايت . ال دوم ھجرى در ھنگامى كه جنگ بدر بود وفات كردُرقّیه در س

كرده اند كه اوالد امجاد آن مفخر ِعباد از غیر خديجه به ھم نرسید مگر ابراھیم كه از ماريه به وجود آمد و 

آن حضرت را اّول قاسم و به اين سبب : مشھور آن است كه براى آن حضرت سه پـسر به وجود آمد

ابوالقاسم ُكْنَیت كردند و او پـیـش از بـعـثـت آن جـناب متوّلد شد؛ دوم عبدالّله كه بعد از بعثت متوّلد شد او 

را ملّقب به طـیـّب و طـاھـر گـردانـیـدنـد و ھـر دو در طـفـولیـّت در مـكـّه بـه بـھـشـت ارتحال نمودند و بعضى 

مى دانند غیر عبدالّله و بر اين قـول وقـعـى نـگـذاشـتـه انـد؛ سـوم ابراھیم  طّیب و طاھر را نام دو پسر ديگر

علیه الّسالم و روايت شده كه چون رقّیه دختر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم وفـات يـافـت 

ته مـا حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم او را خطاب نمود كه ملحق شو به گذشتگان شايس

عـثـمان بن مظعون و اصحاب شايسته او و جناب فاطمه علیھاالّسالم بر كنار قبر رقّیه نـشـسـتـه بـود و آب 

از ديـده اش در قـبـر مـى ريـخـت ، حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم آب از ديده نور ديده خود 

ردپس فرمود كه من دانستم ضعف و ناتوانى او را و از پاك مى كرد و در كنار قبر ايـسـتـاده بود و دعا مى ك

ر آن است كه والدت ابراھیم عـلیـه و مشھو (343)حق تعالى خواستم كه او را امان دھد از فشار قبر

السـّالم در مـديـنـه شـد در سـال ھـشـتم ھجرت و ابورافع بشارت اين مولود را به حضرت رسول صلى الّله 

علیه و آله و سّلم داد، حضرت غالمى به او بخشید و آن فرزند را ابـراھیم نام نھاد و در روز ھفتم از براى او 

اشید و به وزن موى سرش نقره تصّدق نمود بر مساكین و فرمود كه مويش را در عقیقه فرمود و سرش را تر

دختر منذربن زيد داد  (اّم برده )و زنان انصار در شیر دادن او نزاع كردند، پس حضرت او را به . زمین دفن كردند

د در سـال دھـم ھـجـرى در كـه او را شـیـر بـدھـد و ابـراھـیـم عـلیـه السـّالم در دنـیـا چـنـدان مـكـث نـكـر

و . يـك سـال و ده مـاه و ھـشـت روز بـود  روز ھـیـجـدھـم مـاه رجـب وفـات يـافـت و مـّدت عـمـر شـريـفـش 



و در فوت او سه امر  (344)بـه روايـتـى يـك سـال و شـش مـاه و چـنـد روزى ؛ و او را در بقیع دفن كردند

 (345). غريب به ظھور آمد كه در موضع خود به شرح رفته

كه روزى حـضـرت رسول صلى الّله  (346)و ابـن شـھـر آشـوب رحـمـه الّله از ابن عّباس روايت كرده است 

را نـشـانـیـده بـود و بـر ران راسـت خـود   علیه و آله و سّلم نشسته بود و بر ران چپش ابراھیم پسرش 

امـام حـسـین علیه الّسالم را و يك مرتبه اين را مى بـوسـیـد و يك مرتبه او را ناگاه آن جناب را حالت وحى 

! اى محّمد: ض شد و چون آن حالت از او زايـل گـرديد فرمود كه جبرئیل از جانب پروردگار من آمد و گفت عار

پروردگارت تـرا سـالم مـى رسـانـد و مـى فرمايد كه اين ھر دو را براى تو جمع نخواھم كرد يكى را فـداى 

ه سـوى سـیـّدالشھداء علیه ديگرى گردان پس حضرت نظر كرد به سوى ابراھیم و گريست و نظر كرد ب

الّسالم و گريست پس فرمود كه ابراھیم ، مادرش ماريه است و چون بمیرد به غیر از من كسى محزون 

و مادر حسین ، فاطمه است و پدرش على اسـت كـه پـسـر عـّم مـن و بـه منزله جان من و . نخواھد شد

ر دو اندوھناك مى شوند و من نیز بر او محزون گوشت و خون من است و چون او بمیرد دخترم و پسر عمم ھ

ابراھیم را فداى حسین كردم و به ! مى گردم و من اختیار مى كنم حزن خود را بر حز ن ايشان ؛ اى جبرئیل 

پـس بـعـد از سه روز ُمرغ روح ابراھیم به جّنات نعیم پرواز نمود و بعد از آن حضرت رسـول ! فوت او رضا دادم 

لیـه و آله و سـّلم ھـرگـاه امـام حسین علیه الّسالم را مى ديد او را بر سـیـنـه خـود مـى صـلى الّله عـ

و از  .فداى تو شوم اى كسى كه ابـراھیم را فداى تو كردم : چـسـبـانـید و لبھاى او را مى مكید و مى گفت 

ب از ديـده ھـاى مـبـارك حضرت صادق علیه الّسالم روايت شده كه چون ابراھیم از دنـیـا رحـلت كـرد آ

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم فـرو ريـخـت و فـرمـود كـه ديـده مـى گـريـد و دل اندوھناك 

مى شود و نمى گويم چیزى كه باعث غضب پروردگار گردد؛ پس خطاب به ابـراھـیـم كـرد كـه مـا بـر تو 

ھیم رخنه اى مشاھده نـمـود و بـه دست خود آن رخنه را اصالح كرد اندوھناكیم اى ابراھیم ؛ پس در قبر ابرا

فرمود كه ملحق شو به سلف   و فرمود كه ھرگاه احدى از شما عملى بكند بـايـد كـه مـحـكـم بـكـند پس 

بـیـايـد ذكـر عـثـمـان بـن مـظـعـون در ذيل شھادت . شايسته خود عثمان بن مظعون رحـمـه الّله تـعـالى 

 . ان بن امیرالمؤ منین علیه الّسالمعثم

 در بـیـان مـخـتـصـرى از احـوال خويشان پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم: فـصـل نـھـم 

شـیخ طبرسى و ديگران روايت كرده اند كه آن حضرت را ُنه عمو بود كه ايشان فرزندان عـبـدالمـطـّلب 

س ، و و ابولھب و عّبا (349)و ُمَقّوم  (348)و ِضرار(347)ـزه و َغیداق بـودنـد، حـارث و زبـیـر و ابـوطـالب و حـم

مى گفتند و با او در حـفـر  (ابوالحارث )حارث بزرگترين فرزندان عبدالمّطلب بود و عبدالمّطلب را به آن سبب 

ـَْره و نـَْوفـل  و ربیعه و عبد ) بـر وزن جـوھر(جـاه زمـزم شـريـك بـود و فـرزنـدان حـارث ، ابـوسـفـیـان و مـُغـَی

و ابوسفیان برادر رضـاعـى پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم بود به سبب شیرى كه  (350)شمس بودند

ى الّله علیه و آله و سّلم شبیه بود، در سنه بیست از حلیمه سعدّيه خـورده بـود، و به حضرت رسول صل

و از َنْوَفل چند . وفـات كـرد و در بـقـیـع بـه خـاك رفـت و بـه قـولى در خـانـه عـقیل بن ابى طالب مدفون شد

فرزند بماند از جمله فرزندان او ، مغیرة بـن نـوفل است و او ھمان است كه ابن ملجم مرادى ملعون را گرفت 

در تاريخ است كه او قاضى بود در زمان عثمان و در . از آنكه ضربت بر آن حضرت زده بود و فرار مى كردبعد 

صـفـّیـن بـا حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنین علیه الّسالم حاضر بود و بعد از امیرالمؤ منین علیه الّسالم ُامامه بنت 

ا بزاد و ربیعة بن حارث ھمان است كه پیغمبر صلى ابى العاص بن ربیع را تزويج كرد؛ امامه از براى او يحیى ر

 :الّله علیه و آله و سّلم در فتح مّكه فرمود

َاوََّل َدٍم َاَضُع َدَم ِاْبِن َاال ِانَّ كـُلَّ ُماَثَرٍة كاَنْت ِفي اْلجاِھِلیَِّة َمْوُضوَعٌة َتْحَت َقَدَمّى َوِدمآء اْلجاِھِلیَِّة َمْوُضوَعٌة َوِانَّ )



 .(ْبِن الحارِثَربیَعِة 

و عّباس بن ربیعه شجاعتش در صفین مشھور است . چـه آنـكـه يـك پـسرش در جاھلیت به قتل رسیده بود

و عبدشمس بن حارث را حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم عبدالّله نام كـرد و گـفـتـه شـده كـه 

رت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم و زبیر از فـرزنـدان او در شام ھستند، و ابوطالب با عبدالّله پدر حض

يك مادر بودند و مادر ايشان فاطمه دختر َعمرو ْبِن عائِذ ْبن ِعْمران ْبن َمْخزُوم بود، و نام ابوطالب عبدمناف بود 

ن ھـر يـك و او را چھار پسر بـود، طـالب و عـقـیـل و جـعـفـر و عـلى عـلیـه السـّالم و نـقـل شـده كـه مـابـیـ

از ايـن چـھـار بـرادر ده سـال فـاصـله بـوده و ابـوطـالب دو دخـتـر داشـت ، امـّھـانـى كه نامش فاخته بود و 

و از ھمه فرزند مـانـد بـغـیـر از . و مـاَدِر ھـمه فاطمه بنت اسد بن ھاشم بن عبدمناف بود (351)ُجمانه 

طـالب ، و جـُمـانه زوجه سفیان بن الحارث بن عبدالمّطلب بوده و اّمھانى زوجـه ابـو وھـب ھـُبـَْیَرة بن عمرو 

ھا ُجعدة بن ھـُبـَیـَْره اسـت كـه فـاِرس مـیـدان حـرب و شجاع مخزومى بوده و از او اوالد آورد كه يكى از آن

و ابـوطـالب پـیـش از ھـجـرت . بوده و از جانب حضرت امیرالمؤ منین علیه السـّالم امـارت خـراسـان داشـت 

لى حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـه سـه سـال بـه رحـمـت الھـى واصـِل شـد و بـه قـو

بعد از سه روز از وفات او، وفات خديجه واقع شد و حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم آن سـال را 

 . نام نھاد و ما ذكر كرديم وفات اين دو بزرگوار را در فصل شش (عاُم اْلُحْزن )

سالم آورد و در مدينه در آخر اّيام و امـّا عباس ؛ ُكْنَیت او ابوالفضل بود و سقايت زمزم با او بود و در جنگ بدر ا

عثمان وفات يافت و در آخر عمر نابینا شده بود و مادر او و ضرار، نـُتـَیـْله بـود و او را نـُه پـسـر و سـه دخـتـر 

و عبدالّرحمن و َتّمام و ُكَثیِّر و حـارث و  (353)و مـَْعبد (352)بـود، عـبـدالّله و عـبـیـدالّله و فـضـل و قـُثـَمـْ

و مـادر امـّحـبـیـب و شش برادر كه اسمشان مقّدم ذكر شد امـّالفـضـل ُلبـابـَه . امـّحـبـیـب و آمـنـه و صـفـیـّه 

 دخـتـر حارث ھاللى خواھر میمونه دختر حارث زوجه پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بوده و با آنكه

از اراضـى  (اجـنـاديـن )اّمالفضل ايشان را در يك خانه بزاد مدفن ايشان از ھم دور افـتـاده ، قـبـر فـضـل در 

است ، و عبدالّله در طائف ، و عبیدالّله در َيَمن ، و ُقَثم در  (افريقّیه )روم اسـت ، و مـَعـْبد و عبدالّرحمن در 

 . سمرقند است

و بعضى اوالد . زنـى اسـت كـه بـعـد از خـديجه ـ رضى اهللا عنھاـ اسالم آورده و َبَغوى گفته كه اّمالفضل 

عّباس را ده پـسـر گـفـتـه انـد بـه زيـادتى عون ؛ و مؤ ّيد اين كالم تصريح عّباس است به عدد آنھا؛ 

از ھمه پسران عّباس  (355)(َتمام )خود فرموده كه  (354)(شرح ِدرايه )چـنـانـچـه شـیـخ شـھید ثانى در 

 : كوچكتر بوده و عّباس او را در برمى گرفت و مى گفت

 : شعر

َتمُّوا ِبَتماٍم َفصارُوا َعَشرة
 يا َربِّ َفاْجَعْلُھْم ِكراما َبرَرة

 (356)َواْجَعْل َلُھْم ِذْكرا َوَاْنِم الشََّجَرة 

و امـّا ابـوَلھـَب پـس فـرزنـدان او عـُتـْبـَه و عـُتـَْیَبه و ُمْعَتّب و ُدرَّة بودند و مادر ايشان امـّجـمـیـل ـ خـواھـر 

و حـضرت رسول صلى الّله علیه و . فرموده است  (َحمَّالة اْلَحَطب )فـیـان ـ است كه حق تعالى او را ابـوسـ

آله و سّلم را شش عمه بود از چند مادر ُاَمْیَمه و اّمحكیم يا ُاّم حـكـیـمـه و بـَرَّة و عـاتـكـه و صـفیه و َاْروى 

اّما امیمه كه بعضى او را فاطمه گفته اند پس او زوجه جحش بن ريان بوده ، و از او عبدالّله و  .(357)



و زينب ھمان است كه زوجه زيد بن حارثه بـود، . و اّمحبیبه آورده  (358)ُعبیدالّله و ابواحمد و زينب و َحْمَنه 

 . ى الّله علیه و آله و سّلم تزويج فرمودهزيـد او را طـالق داد و حـق تـعـالى او را بـه پـیـغـمـبر صل

ة بن حبیب بن عـَبـْد شـمـس بـن بن ربیع (359)و امـّا ام حـكـیم بن عبدالمّطلب ؛ پس او زوجه ُكَزْير

عـبـدمناف بوده ، و از او عامر را آورد و او پدر عبدالّله عامر است كه والى عراق و خراسان بود از جانب 

و اّما َبرَّة بنت عبدالمّطلب ؛ پس زوجه َاُبوُرْھم بوده و بـعـد از او زوجـه عـبـداالسـد بـن ھـالل . عثمان 

ـراى او زائیـده ابوسلمه را و ابـوسـلمـه اسـمـش عـبـدالّله اسـت و او اّول كس است مـخـزومـى شـده و از ب

كه مھاجرت كرد به حبشه با زوجه اش ُاّمَسَلمه پس از آن ھجرت كرد به مدينه و در َبْدر و ُاُحد حاضر بود و در 

ه علیه و آله و سّلم زوجه اش ُاُحد جراحتى يافت و به آن زخم وفات كرد و بعد از او ، حضرت پیغمبر صلى الّل

 .ُام َسَلمه را تزويج فرمود

و امـّا عـاتـكه بنت عبدالمّطلب ؛ پس او زوجه ُعَمْیر ْبن َوَھب بوده پس از آن زوجه كلدة بن عـبـدمناف بن 

ن عبدالّدار شد و اّما صفّیه بنت عبدالمّطلب ؛ پس او زوجه حارث بن حرب بن امّیه بود و بعد از او عّوام ب

و روايـت شده كه در وقت وفات . ُخَوْيلد ـ برادر حضرت خديجه ـ او را خواست و از وى ُزَبْیر به ھـم رسـیـد

حضرت عبدالمّطلب اين شش دختر ھمگى حاضر بـودند، عبدالمّطلب با ايشان فرمود كه بر من بگرئید و 

در مرثیه پدر بگفتند و بخواندند، پس ھر يك قصیده اى . مرثیه بگوئید و بخوانید كه قبل از مرگ بشنوم 

 . عبدالمّطلب آن مرثیه را بشنید آنگاه از جھان بگذشت

 فضائل و مقامات ابوطالب رضى الّله عنه 

و در مـیـان عموھاى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم ، حضرت ابوطالب و حمزه از ھـمـه افـضـل 

 : یتش ابوطالب چنانكه پدرش عبدالمطّلب فرمودهو ابوطالب اسمش عبدمناف است و كن. بـودنـد

 : شعر

َوَصْیُت َمْن َكنَّْیُتُه ِبطاِلٍب
 (360)َعْبَد َمناٍف َو ُھَو ذوتجاُرٍب

 .و آن بزرگوار سّید بطحاء و شیخ قريش و رئیس مّكه و قبله قبیله بود

 .َو كاَن َرِحَمُه الّلُه َشْیخا جسیما َوسیما، َعَلْیِه َبھاُء اْلُمُلوِك َووقاُر اْلُحَكمآِء

خـود را؟  به اكثم بن صیفى حكیم عرب گفتند از كه آموختى حكمت و رياست و حلم و سیادت: گـويـند

و در روايـات  (361)از حـلیـف حـلم و ادب ، سـیـّد عـجم و عرب حضرت ابوطالب بن عبدالمّطلب : گـفـت 

ـسـیـار اسـت كـه مـَثـَلش َمَثل اصحاب كھف است ، ايمان خود را پنھان كرد تا بتواند پیغمبر صلى الّله علیه ب

و آله و سـّلم را نـصـرت كـنـد و شـّر كـفـّار قريش را از آن حضرت بگرداند و ابوطالب مستودع وصـايـا و آثـار 

 (362).الّله عـلیـه و آله و سّلم رّد كردانـبـیـاء بـود و آنـھـا را بـه پـیـغـمـبـر صـلى 

كه نور محّمد و عـلى و حـسن و (و در خبر است كه نور آن جناب خاموش كند نورھاى خاليق را مگر پنج نور 

و اگر گذاشته شود ايمان ابوطالب در كـّفه ترازوئى و ايمان اين ) حسین و ائمه علیھماالّسالم مى باشد

و امیرالمؤ منین ! خلق در كّفه ديگر، ھر آينه رجحان و زيادتى پیدا كند ايمان ابـوطـالب بـر ايـمـان ايـشان 

بیاموزيد آن را : روايت شود اشـعـار ابـوطـالب و تدوين شود و مى فرمود علیه الّسالم دوست مى داشت كه

 (363). و تعلیم كنید اوالد خود را؛ زيرا كه آن جناب بر دين خدا بود و در اشعارش علم بسیار است

بـالجمله ؛ خدمات ابوطالب در دين و نصرتش از حضرت سّید المرسلین صلى الّله علیه و آله و سلم از آن 



پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كـه   گذشته است كه بیان شود و بس است در اين مقام فرمايش 

سته قريش از من جبان و ترسان بودند يعنى جرئت بر اذّيت مرا نداشتند تا وفات كرد ابوطالب ؛ پیو: فـرمـوده 

 .يعنى آن وقت جرئت بر من يافتند و بر اذّيت من اقدام كردند

 (364): ابن ابى الحديد گفته

 : شعر

َوَلْوال َاُبوطاِلُب َواْبُنُه
 َلما َمثََّل الّديَن َشْخٌص َفقاما

فذاَك ِبَمّكَة آوى َوحامى
 (365)َوذاَك ِبَیْثِرَب َجّس اْلَحماما

 و امـّا حـمزة بن عبدالمّطلب پس جاللتش بسیار است و در غزوه ُاُحد شھید شد و ما شھادت او را نگاشتیم

. 

شھید شد و ما در ذكر معجزات حضرت رسـول صـلى  و جـعـفـر بـن ابـى طـالب عـلیـھـمـاالسـّالم در مـُْوَته

 . الّله عـلیـه و آله و سـّلم و وقـايـع سال ھشتم ھجرى شھادت او را ذكر كرديم

 فضائل حضرت حمزه و جعفر طّیار علیھماالّسالم

 : اينك به مختصرى از فضائل حمزه و جعفر اشاره مى كنیم

السـّالم روايـت كـرده اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه  ابـن بـابـويـه از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه

و آله و سـّلم فـرمود كه بھترين برادران من على است و بھترين عـموھاى من حمزه است و عّباس با پدرم از 

 از حضرت (ُقْرب اال سناد)يك اصل برآمده است و فرمود كه حضرت در نماز بر حمزه ھفتاد تكبیر گفت و در 

صادق علیه الّسالم مروى است كـه حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم فـرمـودنـد كـه از مـا اسـت 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كه سّید پیشینیان و پسینیان است و خاتم پیغمبران اسـت و وصـّى 

ده او حسن و حسین علیھماالّسالم كه بھترين او كـه بـھـتـريـن اوصـیـاى پـیـغـمـبران است و دو فرزند زا

فرزندزاده ھاى پیغمبرانند و بھترين شھیدان حمزه كه عّم او است و جـعـفـر كـه بـا مـالئكـه پـرواز مـى كـنـد 

 . و روايات به اين مضمون بسیار وارد شده است .(366)و قـائم آل مـحـمـّد صـلوات الّله عـلیـھـم اجـمعین 

و عـلّى بـن ابراھیم روايت كرده كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود كه پـروردگـار مـن 

فر از اھل بیت من كه من بھترين و پرھیزكارترين ايـشـانم و فخر نمى كنم ، برگزيد مرا و بـرگـزيـد مرا با سه ن

 (367). على و جعفر دو پسر ابوطالب را و حمزه پسر عبدالمّطلب را الخ

 : و ايضا روايت كرده است از حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم در تفسیر آيه

ـِْھْم َفِمْنُھْم َمْن َقضى َنْحَبُه َوِمْنُھْم َمْن َي) ا َبدَُّلوا ْنَتِظُر َو ممـَِن اْلمـُؤ مـِنـیـَن ِرجـاٌل صـََدقـُوا م ا عـاھـَُدوا الّلَه عـََلی

 (368).(َتْبديًال

 (369). بن ابى طالب استعلّى  (َمْن َيْنَتِظُر)حـمـزه و جعفر  (مـَْن قـَضـى نـَحـْبـَُه)كـه مـراد از 

روايت شده كه بر ساق عرش نوشته است كه حمزه شیر خدا و شیر  (370)(بصائر)و نیز از آن حضرت در 

 . رسول خدا و سّیدالّشھداء است

شرو بود، روزى به خدمت و شـیـخ طوسى از جابر انصارى روايت كرده است كه عّباس مرد بلند قامت و خو

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آمد چون حضرت را نظر بر او افـتـاد تـبـسـّم نـمـود و فـرمـود كـه 



به : جـمـال مـرد بـه چه چیز است ؟ فرمود! يـا رسـول الّله : گـفـت   عـبـّاس. تـو صـاحـب جـمـالى ! اى عـّم

ه كـمـال مـرد بـه چـه چـیـز اسـت ؟ فـرمـود كـه پـرھـیـزكـارى از مـحـّرمـات و راستى گفتار در حّق؛ پرسید ك

ـرت امـام رضـا عـلیـه السـّالم روايـت شـده كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله و از حـض (371). نـیـكـى خـُلق

 (372). عـلیـه و آله و سّلم فرمودند كه حرمت مرا در حق عّباس رعايت كنید كه او بقیه پدران من است

و ابـن بـابـويـه روايـت كـرده اسـت كـه روزى جـبـرئیـل بـر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم نازل شد و 

د، حـضـرت قباى سیاھى پوشیده بود و كمربندى بـر روى آن بـسـتـه بـود و خـنـجـرى بـر آن كـمـربـنـد زده بـو

زّى فرزندان عّم تو عّباس است ؛ يا محّمد واى بر : اين چه زّى است ؟ جبرئیل گفت ! اى جبرئیل : فـرمـود

پـس حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سلم از خانه بیرون . فـرزنـدان تـو از فـرزنـدان عـّم تـو عـبـّاس 

! يـا رسـول الّله :فـرزنـدان مـن از فـرزنـدان تـو، عـبـّاس گـفـت واى بـر ! اى عّم من : گفت   آمد و با عّباس 

جارى شده است به (373)حضرت فرمود كه قلم . اگـر رخصت مى دھى آلت مردى خود را قطع مى كنم 

 (374).آنچه در اين امر واقع خواھد شد

ـرده اسـت كـه روزى عـلى بـن ابى طالب علیه الّسالم از حضرت رسـول صـلى و از ابـن عـبـّاس روايـت ك

بلى ، والّله : آيا تو عقیل را دوست مى دارى ؟ فرمود! الّله عـلیـه و آله و سـّلم پـرسـیـد كـه يـا رسـول الّله 

داشت و  يكى دوستى او، ديگرى آنكه ابوطالب او را دوست مى: او را دوست مى دارم به دو دوستى 

ھمانا فرزند او كـشـتـه خـواھـد شـد در مـحـّبت فرزند تو و ديده ھاى مؤ منین بر او خواھد گريست و مالئكه 

مـقـّربـان بـر او صـلوات خـواھـنـد فـرسـتـاد؛ پـس حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم آن قدر 

بـه خـدا شـكـايـت مـى كـنـم آنـچـه بـه اھـل : ودگريست كه آب ديده اش بر سینه اش جارى شـد و فـرمـ

یرالمؤ منین علیه الّسالم بیايد ذكر عقیل و در ذكر اصحاب حضرت ام (375). بـیت من خواھد رسید بعد از من

 . و عبدالّله بن جعفر و عبدالّله بن عّباس ان شاء الّله تعالى

 و اشـاره بـه فضائل آنھا ) ص (در ذكـــر احـــوال چـــنـد نـفـر از اصـحـاب پـیـغـمـبـر : فـــصـــل دھـــم 

 شرح حال جناب سلمان رحمه الّله

، كـه اّول اركـان اربـعـه و مـخـصوص به شرافت (376)دى اسـت رضـوان الّله عـلیـه اّول ـ سـلمـان مـحـمـّ

و مـنـخـرط در سـِلك اھـل بـیـت نـبـّوت و عـصـمـت اسـت و در فـضـیـلت او،  (377)(ْیِتَسْلماُن منَّا َاْھَل اْلَب)

 : ّله علیه و آله و سّلم فرمودهجـنـاب رسول خدا صلى ال

 (378).سـَْلمـاُن بـَحـٌْر اليـُنـَْزٌف َوكـَنـْز اليـُنـَْفُد، سلماُن ِمّنا َاْھَل اْلَبْیِت َيْمَنُح اْلِحكَمَة َوُيؤ تى اْلُبرھاَن

و حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم او را مثل لقمان حكیم بلكه حضرت صادق علیه الّسالم او را بـھـتـر از 

و از  (380). شـمـرده اسـت(379)(مـتـوسـّمـیـن )لقـمـان فـرمـوده و حـضـرت بـاقـر عـلیـه السـّالم او را از 

بـه فـتـح ) (382)و از مـُحـدَّثـیـن (381)مـى دانـسـت  (اسـم اعـظـم )روايـات مـسـتـفـاد شده كه آن جناب 

بوده و عالم به غیب و منايا و از تـُحـَف و از بـراى ايمان ده درجه است و او در درجه دھم . بـوده ) دال 

بـھـشـت در دنـیـا مـیـل فـرمـوده و بـھـشـت مـشـتـاق و عـاشـق او بـوده و خـدا و رسول صلى الّله علیه و 

و حق تعالى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را امر فرموده به . آله و سلم او را دوست مى داشتند

مان يكى از ايشان است و آياتى در مـدح او و َاقـران او نـازل شـده و جـبـرئیـل ھـر محّبت چھار نفر كه سل

وقـت بـر حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم نـازل مـى شـد امر مى كرده از جانب پروردگار كه 

؛ و شـبھا براى (383)يـا و َانـسـاب سـلمـان را سـالم بـرسـانـد و مـطـّلع گـردانـد او را بـه عـلم مـنـايـا و بـال

رسول و امیرالمؤ منین او در خدمت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مجلس خلوتى بوده و حضرت 

صلوات الّله علیھما و آلھما چیزھائى تعلیم او فـرمـودنـد از مـكـنـون و مـخـزون عـلم الّله كـه احـدى غـیـر او 



 : قابل و قّوه تحّمل آن را نداشته ؛ و رسیده به مرتبه اى كه حضرت صادق علیه الّسالم فرموده

 (384).(َواْلعـِْلَم اال خـَِر وھـَُو بـَحـٌْر ال يـُنـَْزُح َوھـَُو مـِنـّا َاھـَْل اْلَبْیِت َاْدَرَك سـَْلمـاُن اْلعـِْلَم اَالوََّل)

ك كـرد عـلم اّول و آخـر را و او دريـائى اسـت كه ھرچه از او برداشته شود تمام نشود و او از ما سـلمـان در

 . اھل بیت است

سلمان فارسى از عنفوان صبا در طلب دين حّق ساعى بود و نزد علماء اديان از ) : قـاضـى نـورالّله فـرموده

ز اين مَمّر به او مـى رسید صبر مى ورزيد تا آنكه در يھود و نصارى و غیرھم ترّدد مى نمود و در شدائدى كه ا

سلوك اين طريق زياده از ده خواجه او را فروختند و آخـر اال مـر نـوبـت بـه خـواجـه كـايـنـات ـ عـلیـه و آله 

افـضـل الصـّلوة ـ رسـیـد و او را از قوم يھود به مبلغى خريد و محّبت و اخالص و موّدت و اخـتـصـاص او 

سـبـت بـه آسـتـان نـبـوى به جائى رسید كه از زبان مبارك آن سرور به مضمون عنايت مشحون َسْلماُن نـ

 :ِمّنا َاْھَل اْلَبْیِت سرافراز گرديد َوَلِنْعَم م ا قیَل

 : شعر

كاَنْت َمَودَُّة َسْلمان َلُه َنَسبا
 (385).(َوَلْم َيُكْن َبْیَن ُنوٍح َواْبِنه َرِحما

از منصور بن بزرج روايت نـمـوده كـه گـفـت  (امالى )شیخ اجّل ابوجعفر طوسى ـ َنوََّرالّلُه َمْشَھَدُه ـ در كتاب 

ضـرت امام جعفر صادق علیه الّسالم گفتم كه اى موالى من از شما بـسـیار ذكر سلمان فارسى مى بـه حـ

شنوم سبب آن چیست ؟ آن حضرت در جواب فرمودند كه مگو سـلمـان فـارسى بگو سلمان محّمدى و بدان 

تیار نمودن اوھواى كه باعث بر كثرت ذكر من او را سه فضیلت عـظـیـم اسـت كـه به آن آراسته بود، اّول اخ

امیرالمؤ منین علیه الّسالم را بـر ھواى نفس خود، ديگر دوست داشتن او فقرا را و اختیار او ايشان را بر 

 .اغنیاء و صاحبان ثروت و مال ، ديگر محّبت او به علم و علماء

 (386)ِانَّ َسْلماَن كاَن َعْبدا صالحا َحنیفا ُمْسِلما َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشِركیَن

و ھـمـچـنـیـن روايت نموده به اسناد خود از ُسَدْير صیرفى از حضرت امام محّمد باقر علیه السـّالم كـه 

اعتى از صحابه با ھم نشسته بودند و ذكر نسب خود مى نمودند و به آن افـتـخـار مى كردند و سلمان جـمـ

 اصل و نسب تو چیست ؟! اى سلمان : نیز در آن میان بود، پس ُعمر رو به جانب سلمان كرد و گفت 

- ١٨ - 

 
 

َفَھد اِنَى الّلُه ِبُمحمٍَّد َصلَّى الّلُه عـََلیـِْه َو آِلھـَِوكـُنـُْت عـاِئًال  َانـَا سـَْلمـاُن ْبُن َعْبِدالّلِه ُكْنُت ضاًال: فـَقـاَل سـَْلمـاُن

ٍد َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو فـََاغـْناِنَى الّلُه ِبُمحمَّدِّ َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه َوُكْنُت َمْملوكا فـََاعـْتـَقـَنـى الّلُه تـعـالى بـُِمَحمَّ

 (387). انتھى. َسبي َوَنَسبي يا ُعَمُرآِلِه َفھذا َح

گذاشته بود   ديگى روى آتش  و در خـبـر اسـت كـه وقـتـى ابـوذر بـر سـلمـان وارد شـد در حـالتـى كه

ساعتى با ھم نشستند و حديث مى كردند ناگاه ديگ از روى سه پايه غلطید و سـرنـگون شد و ابدا از آنچه 

در ديگ بود قطره اى نريخت ، سلمان آن را برداشت و به جاى خود گذاشت ؛ باز زمانى نگذشته بودكه 

ابوذر . باره سلمان آن را برداشت و به جاى خود گذاشت  دوباره سرنگون شد و چیزى از آن نريخت ؛ ديـگـر



وحشت زده از نزد سلمان بـیـرون شـد و بـه حالت تفّكر بود كه جناب امیرالمؤ منین علیه الّسالم را مالقات 

اگر خبر دھد سلمان ترا به آنـچه مى ! اى ابوذر: نمود و حكايت را براى آن حضرت بگفت ، آن جناب فرمود

اى ابوذر سلمان باب الّله است در زمین ، ھر كه معرفت به ! نه خواھى گفت َرِحم الّلُه قاِتَل َسْلماَنداند ھرآي

 (388). حال او داشته باشد مؤ من است و ھركه انكار او كند كافر است و سلمان از ما اھل بیت است

مى جوشد، بـه سلمان گفت   و ھـم وقـتـى مقداد بر سلمان وارد شد ديد ديگى سر بار گذاشته بدون آتش 

ـذاشـت سلمان دودانه سنگ برداشت و در زيـر ديـگ گ! ديگ بدون آتش مى جوشد؟! اى ابوعبدالّله : 

جـوش ديـگ را تـسكین كن : سلمان فـرمـود .سـنـگـھـا شعله كشیدند مانند ھیزم ديگ جوشش زيادتر شد

سـلمـان دسـت مـبـارك خـود را . چیزى نیست كه در ديگ بزنم تا جوش او را فـرو نـشـانـم : مقداد گفت . 

وشش ساكن شد و مقدارى از آن آش برداشت مـانـنـد كـفـچـه داخـل در ديـگ كـرد و ديـگ را بـر ھـم زد تا ج

مـقـداد از ايـن واقـعه خیلى تعّجب كرد و قّصه را براى رسول خدا . با دسـت خـود و بـا مـقـداد مـیـل فـرمـود

 (389).صلى الّله علیه و آله و سّلم نقل كرد

بـالجـمـله ؛ روايـات در مـدح او زيـاده از آن اسـت كـه ذكـر شود و بیايد جمله اى از آنھا در احوال حضرت ابوذر 

 . رضى الّله عنه

طـّى )ه الّسالم در ھمان شب از مدينه بـه در مدائن وفات كرد و حضرت امیرالمؤ منین علی 36در سـَنـَه 

بـر سـر جـنـازه او حـاضـر شـد و او را غـسـل داد و كـفـن كـرد و نـماز بر او خواند و در ھمانجا به  (االرض 

و در روايتى است كه چـون امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم بر سر جنازه سلمان وارد شد ِرداء از . خاك رفت 

 :ت سلمان به صورت آن جناب تبّسمى كرد حضرت فرمودصورت او برداش

 .(َقْوِمَكمـَْرحـَبـا ي اَابا َعْبدالّلِه ِاذا َلقیَت َرُسوَل الّلِه َصلَّى الّلُه َعَلْیِه وآِلِه َفُقْل َلُه ماَمرَّ َعلى َاخیك ِمْن )

و، حضرت جـعفر طّیار و حضرت پـس حـضـرت او را تـجـھـیز كرد و بعد از تجھیز و تكفین ايستاد به نماز بر ا

خضر در نماز حضرت سلمان حاضر شدند در حالتى كه با ھر كدام از آن دو نـفـر ھـفـتـاد صـف از مـالئكـه بـود 

و حـضرت امیر علیه الّسالم در ھمان شب به مدينه  (390).كـه در ھـر صـفـى ھـزار ھـزار فـرشـتـه بـود

مراجعت فرمود و فعًال قبر شريف سلمان در مدائن بابقعه و صحن بزرگى ظاھر و مزار ھر بادى و حاضر اسـت 

 (391). زيـارت آن جـنـاب را نقل كرده ام (ـح مـفـاتـی)و  (ھـديـة الّزائريـن )و مـن در . 

 شرح حال ابوذر غفارى

از قبیله بـَنـى غـِفار است و آن  (392)جناب ُجندب بن ُجناده دوم ـ َاُبوَذر رضى الّله عنه است ، اسم آن 

و بعد از  (393)م يا پنجم كـس اسـت كـه اسـالم آوردجناب يكى از اركان اربعه و سوم كس و به قولى چھار

ـْ دق حـاضـر نـبـود آنـگـاه بـه خـدمـت حـضـرت مسلمانى به اراضى خود شد و در جنگ بـَْدر و ُاحـُد و خـَن

رسـول خـداى صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم شـتـافت و مالزمت خدمت داشت و مكانت او در نزد رسول 

خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم زياده از آن است كه ذكر شود و حضرت در حق او فـراوان فـرمـايـش كرده 

در زھـد گـرفـتـه و در حـق او حـديـث مشھور (395)(شبیه عیسى بن مريم )و  (394)(ت ِصّديُق اّم)و او را 

 (396). فرموده (ما َاَظلَِّت الَخْضراء الخ )

فرموده كه آنچه از اخبار خاّصه و عاّمه مستفاد مى شود آن اسـت كـه  (عین الحیاة )عـالمـه مـجـلسى در 

بـعـد از رتـبـه مـعـصومین علیھماالّسالم در میان صحابه كسى به جاللت قدر و رفـعـت شـاءن سـلمـان 

ـى و ابـوذر و مـقداد نبود و از بعضى اخبار ظاھر مى شود كه سلمان بر او ترجیح دارد و او بر فـارس

 (397).مقداد

ـوده از حـضـرت امـام مـوسـى كاظم علیه الّسالم مروى است كه در روز قیامت منادى از جـانـب و فـرم



ربـّالعـّزة نـدا كند كه كجايند حوارى و مخلصان محّمد بن عبدالّله كه بر طريقه آن حـضـرت مـسـتـقـیـم بـودنـد 

و مـروى اسـت از حـضـرت  (398).و پـیمان آن حضرت را نشكستند؟ پس برخیزد سلمان و ابوذر و مـقـداد

خـدا مـرا امر كرده است  صـادق علیه الّسالم كه حضرت پیغمبر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم فـرمـود كـه

يا رسول الّله كیستند آن جماعت ؟ فرمود كه علّى بن ابى طالب و : به دوستى چھار كس از صحابه ، گفتند

و به اسانید بسیار در كتب سنى و شیعه مروى است كه حـضـرت رسـول  (399).مقداد و سـلمـان و ابوذر

صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم فرمود كه آسمان سايه نكرده بر كسى و زمین برنداشته كسى را كه 

 (400).راستگوتر از ابوذر باشد

از حضرت رسالت صـلى الّله  (استیعاب )و ابـن عـبـدالبـّر كـه از اعاظم علماى اھل سنت است در كتاب 

و . ابوذر در میان اّمت من به زھد عیسى بن مريم است : عـلیـه و آله و سـّلم روايـت كـرده است كه فرمود

ًا روايت نموده است ك حضرت امیرالمؤ منین و ايض (401).به روايت ديگر شبیه عیسى بن مريم است در زھد

علیه الّسالم فرمودند كه ابوذر علمى چند ضـبـط كـرد كـه مـردمـان از حـمـل آن عـاجـز بودند و گرھى بر آن 

 (402).زد كه ھیچ از آن بیرون نیامد

ابن بابويه رحمه الّله به سند معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده است كه روزى ابـوذر رحـمـه 

دمت آن الّله بر حضرت رسالت پناه صلى الّله علیه و آله و سّلم گذشت ، جبرئیل به صورت دحیه كلبى در خ

حضرت به خلوت نشسته و سخنى در میان داشت ، ابـوذر گـمـان كـرد كـه دحـیـه كـلبـى اسـت و بـا 

اينك ابوذر بر ما گذشت و سالم نكرد اگر ! يا رسول الّله : حـضـرت حـرف نـھانى دارد بگذشت ، جبرئیل گفت 

ه او را دعـائى ھـسـت كـه در مـیـان سالم مى كرد ما او را جـواب سـالم مـى گـفـتـیـم بـه درسـتـى كـ

چـون جـبـرئیـل برفت ابوذر  . اھـل آسـمـانـھـا مـعـروف اسـت ، چـون مـن عـروج كـنـم از وى سـؤ ال كـن

چنین يافتم كه دحیه كلبى در : چرا بر ما سالم نكردى ؟ ابوذر گفت ! بیامد، حضرت فرمود كه اى ابوذر

خـلوت طـلبـیـده اى نـخـواسـتـم كـالم شـمـا را قـطـع كـنـم ؛ حـضـرت  حضرتت بود و براى امرى او را به

چه دعا است كه خدا را به آن : فـرمـود كـه جبرئیل بود و چنین گفت ، ابوذر بسیار نادم شد، حضرت فرمود

 : مى خوانى كه جبرئیل خبر داد كه در آسمانھا معروف است ؟ گفت اين دعا را مى خوانم

نى َعْن ِشرار ّني َاْسَئُلَك االيماَن ِبَك َوالتَّْصديَق ِبَنِبیَِّك َواْلعاِفَیَة ِمْن َجمیِع اْلَبالِء َوالشُّْكَر َعلى اْلعافَیِة َواْلِغَالّلُھمَّ ِا

 (403).الّناِس

از حـضـرت امام محّمد باقر علیه الّسالم منقول است كه ابوذر از خوف الھى چندان گريست كـه چـشـم او 

. مرا چـنـدان غـم آن نـیـسـت : گفت  .آزرده شـد، بـه او گـفتند كه دعا كن كه خدا چشم تو را شفا بخشد

دو چیز عظیم كه در پیش دارم كه بھشت و : كه ترا از چشم خود بى خبر كرده ؟ گفت گفتند چه غم است 

 (404)! دوزخ است

از عـبـدالّله بـن عـبـّاس روايـت كـرده كـه روزى رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در ابـن بـابـويـه 

اّول كـسـى كـه از ايـن در درآيـد در : مسجد ُقبا نشسته بود و جمعى از صحابه در خـدمـت او بـودنـد فـرمـود

را شنیدند جمعى برخاستند كه چـون صـحـابـه اين ! ايـن سـاعـت ، شـخـصـى از اھـل بـھـشـت بـاشـد

جماعتى الحال داخل شوند كه ھر يك بر ديگرى سبقت گیرند : شايد مبادرت به دخـول نـمـايـنـد؛ پس فرمود

ھـركـه در مـیـان ايـشـان مـرا بـشـارت دھـد بـه بـیـرون رفـتـن آذرمـاه ، او از اھل بھشت است ؛ پس ابوذر با 

ما در كدام ماھیم از مـاھـھـاى رومـى ؟ ابـوذر گـفـت كـه آذر : ان فرمودآن جماعت داخل شد، حضرت به ايش

حـضـرت فرمود كه من مى دانستم ولیكن مى خواستم كه صحابه بدانند كه تو  . بـه در رفـت يـا رسـول الّله

من و از اھل بھشتى و چگونه چنین نباشى و حال آنكه ترا بعد از من از حرم من به سبب محّبت اھـل بـیت 



دوستى ايشان بیرون خواھند كرد، پس تنھا در غربت زندگانى خواھى كرد و تـنـھـا خـواھـى مـرد، و 

جـمـعـى از اھـل عـراق سعادت تجھیز و دفن تو خواھند يافت آن جماعت رفیقان من خواھند بود در بھشتى 

 (405). كه خدا پرھیزكاران را وعده فرموده

ارباب ِسَیر معتمده نقل كرده اند كه حاصلش اين است كه ابوذر در زمان ُعَمر به واليت شام رفـت و در آنـجـا 

ابر آنكه ُمعاوية بن ابى سفیان از جانب عـثـمـان والى آن واليـت بـود و بـه بـود تـا زمـان خالفت عثمان و بن

تـجـمالت دنیا و تشیید مبانى و عمارات ُعلیا مشعوف و مـايـل بـود زبـان به توبیخ و سرزنش او گشاده و 

د و مـنـاقـب آن مردم را به واليت خلیفه بحق حضرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم تـرغـیـب مـى نـمـو

حـضـرت را بـر اھـل شـام مـى شـمـرد بـه نـحـوى كـه بـسـیـارى از ايـشـان را بـه تـشـیـّع مـايـل گـردانـیـد و 

. انـد بـه بـركـت ابـوذر اسـت (جـَبـَل عـامـل )چـنـیـن مـشـھـور اسـت كـه شـیـعـیـانـى كـه در شـام و 

عـثمان نوشت و اعالم نمود كه اگر چند روز ديگر در اين واليت بماند مردم اين مـُعـاويـه حـقـیـقـت حـال را بـه 

عـثـمان در جواب او نوشت كه چون نامه من به تو برسد البّته بايد كه . واليـت را از تـو مـنـحـرف مـى گـردانـد

روز براند تا خواب بر ابوذر را بر مركبى درشت َرْو نشانى و دلیلى عنیف با او فرستى كه آن مركب را شب و 

چون آن نامه به معاويه رسید ابوذر را بخواند و او . او غالب شود و ذكر من و ذكر تو از خاطر او فـرامـوش شود

ابوذر رحمه الّله مردى . را بر كوھان شترى درشت َرْو و برھنه بنشاند و مرد درشت عنیف را با او ھمراه كرد

شیب و پیرى اثرى تمام بر او كرده بود و موى سر و روى او سـفـیـد گشته دراز بـاال و الغـر بود و آن وقت 

شتر را به عنف مى راند و شتر جھاز نداشت از غايت سختى و ناخوشى كه  (دلیل ) . ضعیف و نحیف شده

 آن شتر مى رفت رانھاى ابوذر مجروح گشت و گوشت آن بیفتاد و كـوفـتـه و رنـجـور بـه مـديـنـه داخـل شـد و

بـا عـثـمـان مـالقـات نـمـوده آنـجـا نـیز بر اعمال و اقوال عثمان اعتراض مى كرد و ھرگاه او را مى ديد اين آيه 

 :را مى خواند

 (406).(..يـَْوَم يـُحـْمـى عـََلیـْھـا فـى نـار جـَھـَنََّم فـَتـُكـْوى بـِھـا جـِبـاھـُھـُْم َوجـُنـُوبـُھـُمـْ َوُظُھوُرُھْم)

 (407). و غرضش تعريض بر عثمان بود الى غیر ذلك

بـالجـمـله ؛ عـثـمان تاب امر به معروف و نھى از منكر ابوذر نیاورد و حكم به خروج او و اھـل و عـیال او را از 

نكرده او را از فتوى دادن مسلمانان منع  مدينه به َرَبَذه ـ كه بھترين مواضع نزد او بود ـ نمود و به اين اكتفا

. نمود و به اين نیز اكتفا ننموده در حین خروج ابوذر، حـكـم نـمـود كـه ھـیـچ كـس بـر تـشـیـیـع او اقدام ننمايد

امیرالمؤ منین علیه الّسالم و حسنین علیھماالّسالم و عقیل و عّمار ياسر و بعضى ديگر به مشايعت او 

چرا از شما حركتى صادر گردد كه : روان بن الحـكـم در راه ايـشـان را پـیـش آمـده گـفـت بیرون رفتند و م

خالف حكم خـلیـفـه عثمان باشد؟ و میان امیرالمؤ منین علیه الّسالم و مروان گفتگويى شد حضرت امیر 

چـون حـضـرت . كايت كـردعـلیـه السـّالم تـازيـانـه در میان دو گوش اشتر مروان زد، مروان نزد عثمان رفته ش

امیر علیه الّسالم و عثمان با ھم مالقات كردند عثمان به حضرت امیر علیه الّسالم ، گفت كه مروان از تو 

شكوه دارد كه تازيانه در میان دو گوش اشتر او زده اى ؟ آن حـضـرت جـواب دادنـد كـه ايـنـك شـتر من بر َدر 

 (408).وان بیرون رود و تازيانه در میان دو گوش او زندسراى ايستاده است حكم بفرماى تا مر

وفات يـافـت و او را گـوسـفـنـدى  (َذّر)ى رسید كه فرزندش بـالجـمـله ؛ ابـوذر در َربـََذه شـد و ابتالى او به جائ

چـنـد بـود كـه مـعـاش خـود و عـیال به آنھا مى گذرانید آفتى در میان آنھا به ھم رسید و ھمگى تلف شدند 

ـوذر ھـمـیـن ابـوذر مانده بود و دخترى كه نزد وى مى بود، دختر اب. و زوجه اش نـیـز در َربـََذه وفـات يـافـت 

گـفـت كـه سـه روز بـر مـن و پدرم گذشت كه ھیچ به دست ما نیامد كه بخوريم و گـرسـنـگـى بـر مـا غـلبـه 

كـرد پـدر بـه مـن گـفـت كه اى فرزند، بیا به اين صحراى ريـگـسـتـان رويم شايد گیاھى به دست آوريم و 



گى جمع نمود و سر بر آن گذاشت نظر كردم بخوريم ؛ چون به صحرا رفتیم چیزى بـه دسـت نیامد؛ پدرم ري

با تو چه كنم در اين ! اى پدر من : چشمھاى او را ديدم مى گردد و به حال احتضار افتاده ، گريستم و گفتم 

مـتـرس كـه چـون مـن بـمیرم جمعى از اھـل عـراق ! اى دخـتـر: بـیـابـان بـا تـنـھـائى و غـربـت ؟ گـفـت 

ـّه امـور مـن شـونـد و بـه درسـتـى كـه حـبـیـب مـن رسول خدا صلى الّله علیه و آله و بـیـايـنـد و مـتـوج

سّلم مرا در غزوه َتبوك چنین خبر داده ؛ اى دختر چون من بـه عـالم بـقـاء رحـلت كـنـم عبا را بر روى من 

وذر كـه از صـحـابـه حـضـرت بكش و بر سر راه عراق بنشین چون قافله پـیـدا شـود نـزديـك بـرو و بـگـو ابـ

دخـتـر گـفـت كـه در ايـن حـال جمعى از اھل . رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت وفـات يـافـتـه 

. از گناھان خود: چه آزار دارى و از چه شكايت دارى ؟ گفت ! اى ابوذر: َرَبَذه به عیادت او آمدند و گفتند

آيا طبیبى مى خواھى كه : گفتند. رحمت پروردگار خود مى خـواھـم : فت چه چیز خواھش دارى ؟ گ: گفتند

دختر ! طبیب مرا بیمار كرده ، طـبـیـب خـداونـد عـالمیان است درد و دوا از اوست : براى تو بیاوريم ؟ گفت 

مرحبا به دوستى كه در ھنگامى آمده است كه نھايت : گفت كه چون نظر وى بر ملك الموت افتاد گفت 

مرا زود به جوار ! حتیاج به او دارم و رستگار مـبـاد كـسـى كـه از ديـدار تو نادم و پشیمان گردد، خداونداا

رحمت خويش برسان به حق تو سوگند كه مى دانى كه ھمیشه خواھان لقاى تو بوده ام و ھرگز كاِرْه مـرگ 

عبا را بر سر او كشیدم و بر سر راه قافله دخـتـر گـفـت كـه چـون بـه عـالم قـدس ارتحال نمود  . نـبـوده ام

ابـوذر مـصـاحـب ! عراق نشستم ، جمعى پیدا شدند بـه ايـشـان گـفـتـم كـه اى گـروه مـسـلمـانـان 

حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم وفات يافته ؛ ايشان فرود آمدند و بگريستند و او را غـسـل دادنـد 

 (409).او نماز گزارده و دفن كردند و مالك اشتر در میان ايشان بودو كـفـن كـردنـد و بـر 

ى كفن كردم كه با خود داشتم و قیمت آن حّله چھار ھـزار مـروى اسـت كـه مـالك گفت من او را در حّله ا

كه وفات ابوذر در سـال سـى و يـكـم يـا سـى و دوم و ابـن عـَبـْدالبـّر ذكـر كـرده است  (410).درھـم بـود

 (411). ھـجـرت بـود و عـبـدالّله بـن مـسعود بر او نماز گزاشت

 شرح حال مقداد

سـوم ـ ابـومـعـبـد مـقـداد بـن االسـود است ، اسم پدرش عمرو َبْھرائى است و چون اسود بن عـبـديـغوث او 

آن بزرگوار قديم اال سـالم و از خـواّص اصحاب سّید . را تبّنى نموده معروف به مقداد بن االسود شده است 

لقدر و شريف المنزله است ؛ ديندارى و شجاعت او از آن افزون َانام و يكى از اركان اربعه و بسیار عظیم ا

از حضرت رسول صلى الّله . است كه به تحرير آيد ُسّنى و شیعه در فـضـیـلت و جـاللت او ھـمـداسـتانند

علیه و آله و سّلم روايت كرده اند كه فرمود خداوند تعالى مرا به محّبت چھار تن امر فرموده و فرموده كه 

على علیه الّسالم و مقداد و سلمان و ابوذر رضوان : ايشان كیستند؟ فرمود: را دوسـت بـدارم ، گفتند ايشان

و ُضباعة بنت زبیربن عبدالمّطلب كه دختر عـمـوى رسـول خـدا بـاشـد زوجـه او  (412). الّله علیھم اجمعین

بـوده و در جـمـیـع غـزوات در خـدمـت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مجاھده كرده و او يكى از آن 

و اخبار در فضیلت او زياده از آن است كه در اينجا ذكر  (413)چھار نفر است كه بھشت مشتاق ايشان است 

م روايت كرده كه شـود و كـافـى است در اين باب آن حديثى كه شیخ َكّشى از امام محّمد باقر علیه الّسال

 :فرمود

ّم َرجـََع ثـُّم قـاَل ِارَتدَّ الّناُس ِاّال َثالَث َنَفٍر َسْلماُن َو َاُبوَذر َواْلِمْقداُد، قاَل َفُقْلُت َعّمار؟ قاَل كاَن حاَص حـَیـْصـًَة ثـُ)

 (414)؛(ِاْن َاَرْدَت الذي َلْم يـَشـُكَّ َولْم يـَْدخـُْلُه شـٌَى َفالِمقداُد

يعنى حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم فرمود كه مردم مرتد شدند مگر سه نفر كه آن سـلمـان و ابـوذر و 

، پس راوى پرسید كه آيا عّمار بن ياسر با ظھور محّبت او نـسـبـت بـه اھـل البـیـت مـقـداد است 



عـلیـھـمـاالسـّالم در ايـن چـنـد كـس داخـل نـبـود؟ حضرت فرمود كه اندك میلى و ترّددى در او ظاھر شد بعد 

ـیـچ شـكـّى بـراى او حـاصـل از آن رجوع به حق نـمـود؛ آنـگـاه فـرمـود كـه اگـر خـواھـى آن كـسـى را كـه ھ

 . نـشـد پـس بـدان كـه او مـقـداد اسـت و در خـبـر اسـت كـه دل مقّدس او مانند پاره آھن بود از محكمى

ُالمَِّة َعْن َابى َعْبِدالّلِه علیه الّسالم قاَل ِإنَّما َمْنِزَلُة اْلِمْقداِد ْبِن اَالسـَْوِد في ه ِذِه ا (اِالْخِتصاص )َوعـَْن كـِتاب 

ه الف در قرآن است كه جايگاه مقداد در اين اّمت مانند جايگا (415).َكَمْنزَلِة َاِلف ِفى اْلُقْرآِن ال َيْلَزُق ِبھا َشٌى

 حرف ديگر به آن نمى چسبد

پـس جـنازه او را حـمـل كـردند و در . كـه يـك فـرسـخـى مـديـنـه اسـت وفـات كـرد (جـُْرف )در  33در سـنـه 

به وى نسبت دھند واقعّیت ندارد بلى محتمل است كه قبر  (وان )بقیع دفن نمودند و قبرى كه در شھر 

 .يا قبر يكى از مشايخ عرب باشدفاضل مقداد سیورى 

 پسر مقداد دشمن على علیه الّسالم بود

و از غـرائب آن اسـت كـه مـقـداد بـا ايـن جـاللت شـاءن پـسـرش مـعـبـد نـااھـل اتـّفـاق افـتـاد و در حـَْرب 

كشتگان عبور  جـَمـَل بـه ھـمراھى لشكر عايشه بود و كشته شد و چون امـیـرالمـؤ مـنین علیه الّسالم بر

. خدا رحمت كند پدر اين را كه اگر اوزنده بود راءيش َاْحَسن از راءى اين بود: فرمود به معبد كه گذشت فرمود

عّمار ياسر در خدمت آن جـنـاب بود عرضه داشت كه الحمد لّله خدا معبد را كیفر داد و به خاك ھالكش 

مـن بـاك در كـشـتـن كـسـى كـه از حـق عـدول كـنـد از انداخت به خدا قـسـم يـا امـیـرالمـؤ مـنـیـن كـه 

 (416).خدا رحمت كند ترا و جزاى خیر دھد: ھـیـچ پـدر و پـسـرى نـدارم ، حضرت فرمود

 شرح حال بالل

ُجماَنة ، ُكْنَیتش ابو   چھارم ـ ِبالِل ْبِن ِرياح مؤ ّذن حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم ، مادرش

عبدالّله و ابوعمر و از سابقین در اسالم است و در بدر و ُاُحد و خندق و ساير مـَشـاھـد بـا حـضـرت رسـول 

مـى گـفـت و در روايـت اسـت  (سـیـن )را  (شـیـن )لیـه و آله و سـّلم بـوده و نـقـل شـده كـه صـلى الّله عـ

و از حضرت صادق علیه الّسالم مـروى اسـت  (417). است (شـین )بـالل نـزد حـق تـعـالى  (سـیـن )كـه 

خـدا رحـمـت كـنـد بـالل را كـه مـا اھل بیت را دوست مى داشت و او بنده صالح بود و گفت : كـه فـرمـود

ز آن روز تـرك شـد اذان نمى گويم براى َاَحدى بعد از رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم پـس ا

ه چـون بـالل از حـبـشـه نـقـل كـرده كـ (نـفـس الّرحـمـن )و شـیـخ مـا در  (418)(حـَىَّ عـَلى خـَیـْر اْلعـَمـَِل)

 :آمـد در مـدح حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم خواند

 : شعر

اره بره كنكره
 كرا كرامندره

 : َحّسان گفت . حـضـرت فـرمـود بـه حـَسـّان كـه مـعـنـى ايـن شـعـر بـاال را بـه عـربـى نقل كن

 : شعر

ِاِذ اْلَمكاِرُم فى آف اِقن ا ُذِكَرْت
 :شعر (419)َفِانَّما ِبَك فینا ُيْضَرُب اْلـَمَثُل



اينك قبر او : فقیر گويد. در باب صغیر مدفون شد و 20يا سنه  18وفات كرد بالل در شام به طاعون در سنه 

 . مزارى است مشھور و من به زيارت او رفته ام

 شرح حال جابربن عبدالّله انصارى

ـِْد الّله بـن عـمـرو بـن حـرام االنـصـارى ، صـحـابـى جـلیـل القـدر و از اصـحـاب بـَْدر  پـنـجـم ـ جـابـر بـِْن عـَب

مدح او رسیده و او است كه سالم حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم را  روايات بسیار در. است 

به حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم رسـانـیـده و او اّول كـسـى اسـت كـه زيـارت كرده حضرت امام 

ھدى  حسین علیه الّسالم را در روز اربعین و اوست كه لوح آسمانى را كه در اوست نّص خدا بر ائّمه

كشف )از . زيارت كرده و از آن نسخه برداشته  (صـلوات الّله علیھا)علیھماالّسالم در نزد حـضـرت فـاطـمـه 

نـقـل اسـت كه حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم با پسرش امام محّمد باقر عـلیـه الّسالم به  (الغـمـّه 

ى بود پس حـضـرت سـجـاد عـلیه الّسالم به پسرش ديدن جابر تشريف بردند و حضرت باقر در آن وقت كودك

فرمود كه ببوس سر عمويت را، حضرت باقر عـلیـه السـّالم نزديك جابر شد و سر او را بوسید، جابر در آن 

پس جابر آن . وقت چشمانش نابینا بود عرض كرد كه كى بود اين ؟ حضرت فرمود كه پسرم محّمد است 

محّمد رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ترا سالم مـى ! يا محّمد: ت حضرت را به خود چسبانید و گف

منقول است كه جابر از حضرت باقر علیه الّسالم درخـواسـت كـرد كـه  (اختصاص )و از روايـت . رسـانـد

و اين جابر در بسیارى از غزوات  (420).ضـامـن شـود شـفـاعـت او را در قـیـامـت ، حـضـرت قبول فرمود

ر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم بـود و در غـزوه صـِّفین با امیرالمؤ منین علیه الّسالم ھمراه بود و د

اعتصام بـه حـبل الّله المتین و متابعت امیرالمؤ منین علیه الّسالم فروگذار نكرد و پیوسته مردم را بـه 

دوسـتـى امـیـرالمـؤ مـنـین علیه الّسالم تحريص مى نمود و مكّرر در كوچه ھاى مدينه و مـجـالس مـردم 

: و ھـم مـى فـرمـود (421)ـَمـَْن َابـى فـَقـَد كـَفـَرعـَِلىُّ خـَیـُْر اْلبـَشـَر ف:عـبـور مـى كـرد و مـى گـفـت 

ى علیه الّسالم ، پس ھر كه اباء كرد از دوستى او مـعـاشر اصحاب ، تاءديب كنید اوالد خود را به دوستى عل

 . ببینید مادرش چه كرده

 : شعر

محّبت شه مردان َمُجو زبى پدرى
 (422)كه دست غیر گرفته است پاى مادر او

وفـات كـرد و در آن وقـت چـشـمـان او نـابـیـنـا شـده بـود و زيـاده از نـود سـال عـمـر كـرده بـود  78در سـنـه 

و او آخـر كـسـى اسـت از صحابه كه در مدينه وفات كرد و پدرش عـبـدالّله انـصارى از ُنَقباء حاضرين َبْدر و 

د است و در ُاُحد شھید شد و او را با شوھر خواھرش عمروبن الجموح در يك قبر دفن كردند و قّصه ُاُح

 . شكافتن قبر او با قبور شھداء ُاُحد در زمان معاويه براى جارى كردن آب معروف است

 شرح حال ُحذيفه

خاّصان جـنـاب امـیـرالمـؤ شـشـم ـ حـُذيـفـة بن الیمان العنسى است كه از بزرگان اصحاب سّیدالمرسلین و 

منین علیھما و آلھما الّسالم است و يكى از آن ھفت نفرى است كه بر حضرت فاطمه علیھاالّسالم نماز 

گذاشتند و او با پدر و برادر خود صفوان در حرب ُاُحد در خدمت حـضـرت رسـالت پـنـاه صـلى الّله عـلیـه و آله 

از مـسـلمـانـان ، پـدر او را بـه گـمان آنكه از مشركین است در اثناى  و سـّلم حـاضر بوده و در آن روز يكى

گرمى جنگ شھید كرده و بنابر سّرى كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم با او در میان نھاده بود 



و اگر در نماز جنازه كسى حاضر نمى شـد خـلیفه ثانى بر او  (423)به حال منافقین صحابه معرفت داشت 

نماز نمى گزاشت و از جانب او سالھا در مدائن والى بود، پس او را عـزل كـرد و حـضـرت سـلمـان رضـى الّله 

ه والى آنجا شد، چون وفات كرد دوباره ُحذيفه والى آنجا شد و مستقر بود تا نوبت به شاه واليت على عـنـ

علیه الّسالم رسید، پس از مـديـنـه رقـمـى مـبـارك بـاد و فـرمـان ھـمـايـونـى بـه اھـل مـداين صادر شد و از 

اد ولكـن ُحذيفه بعد از حركت آن حضرت از خالفت خود و استقرار ُحذيفه در آنجا به نحوى كه بود اّطالع د

مدينه به جانب بصره به جھت دفع شّر اصحاب َجَمل و قبل از نزول موكب ھمايون به كوفه ، وفات كرد و در 

 .ھمان مداين مدفون شد

و از ابوحمزه ثمالى روايت است كه چون حذيفه خواست وفات كند فرزند خود را طلبید و وصـیـّت كـرد او را 

ظاھر كن ماءيوسى از آنچه كه در دست مردم ! اى پسرجان من : عـمل كردن اين نصیحتھاى نافعه فرمود بـه

است كه در اين ياءس ، غنى و توانگرى است و طلب مكن از مردم حاجات خود را كه آن فقر حاضر است و 

ز مى كنى چنان ھمیشه چنان باش كه روزى كه در آن ھستى بھتر باشى از روز گذشته ، و ھر وقت نما

 (424). نماز كن كه گويا نماز وداع و نماز آخر تو است و مكن كارى را كه از آن عذر بخواھى

- ١٩ - 

 
 

و بعد از وفات . و غیره نقل شده كه فرموده ُحَذيفه بن الیمان يكى از اركان اربعه است  (رجـال ابـن داود)و از 

حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم در كوفه ساكن شد و بـعـد از بـیـعـت بـا حـضـرت امـیـرالمـؤ 

و در مرض موت ، پسران خود صفوان و  (425)ت يـافت مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـه چـھـل روز در مـدائن وفـا

ت نمايند و ايشان به موجب وصّیت پدر عمل سـعـیـد را وصـیـّت نـمـود كـه با حضرت امیر علیه الّسالم بیع

 (426).نموده در حرب ِصّفین به درجه شھادت رسیدند

 ارىشرح حال ابواّيوب انص

ھفتم ـ َاُبو ايَّوب انصارى خالد بن زيد است كه از بزرگان صحابه و حاضر شدگان در بـَدر و سـايـر مـَشـاھـد 

اسـت و او ھـمـان اسـت كـه جـنـاب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در وقت ھجرت از مّكه و ورود 

بت به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به مدينه به خانه او وارد شـد و خـدمـات او و مادرش نس

ـب زفـاف حـضـرت رسـول صـلى الّله و در ش (427)مادامى كه در خـانـه او تـشـريـف داشـت مـعـروف اسـت 

علیه و آله و سّلم به صفّیه ، ابوايوب سالح جنگ بر خود راست كرده بـود و در گـرد خـیـمـه پـیـغـمـبر صلى 

الّله علیه و آله و سّلم به حراست بود بامداد كه پـیـغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم او را ديد براى او دعا 

 (428).ُھمَّ اْحَفْظ َابا َايُّوَب َكما َحِفَظ َنِبیََّكَالّل: كرد و گفت 

ابوايوب بن زيد االنـصـارى ، اسـم او : رجمه او فرموده در ت (مـجـالس )سـیـّد شـھـیـد قـاضـى نـورالّله در 

خـالد اسـت امـّا ُكْنیه او بر اسم غلبه نموده ، در غزاى بدر و ديگر مـَشـاھـد حـضـرت پـیـغمبر صلى الّله علیه 

الزمت و آله و سّلم حاضر بوده و آن حضرت از خانه ابواّيوب نقل نموده و در حرب َجَمل و ِصّفین و خوارج در م

ى تـرجـمـه فـتـوح ابـن اعـثـم كـوفـ)و در  (429)حضرت امیرالمؤ منین علیه السـّالم مـجـاھـده مـى نـمـوده 

مـسطور است كه ابواّيوب در بعضى از اّيام حرب صفین از لشكر امیر عـلیـه السـّالم بـیرون آمد و در  (430)(

ان حرب مبارز خواست ھر چند آواز داد از لشكر شام كسى بـه جـنگ او روى ننھاد و بیرون نیامد چون مید



حمله   ھیچ مبارزى رغبت محاربه او نكرد ابواّيوب اسب راتازيانه زد و بر لشكر شام حمله كرد ھیچ كس پیش 

ايستاده بود ابواّيوب را بديد بگريخت و به معاويه بر َدِر سراپرده خود . او نايستاد روى به سراپرده مـعاويه آورد

سـراپـرده درآمـد و از ديـگـر جانب بیرون شد، ابو ايوب بر در اوبايستاد و مبارز خواست جـماعتى از اھل شام 

روى به جنگ او آوردند ابو ايوب بر ايشان حمله ھا كرد و چند كس نامى را زخمھاى گران زد پس به سالمت 

معاويه با رنگى زرد و رويـى تـیـره بـه سراپرده خود در آمد و مردم خود را . يشتن آمدبازگشت و به جاى خو

سرزنش بسیارنمود كه سوارى از صـف عـلى عـلیـه السـّالم چـنـديـن تـاخت كه به سراپرده من در آمد مگر 

تى خاك بر گرفتى و شما را بند كرده و دسـتـھـاى شـما را بسته بودند كه ھیچ كس را ياراى آن نبود كه مش

اى معاويه دل فارغ : مردى از اھل شام كه نام او ُمَتَرَفع بن منصور بود گفت . بـر روى اسـب او پـاشـیـدى 

دار كه من ھمان نوع كه آن سوار حمله كرد و به سراپرده تو در آمد حمله خـواھـم كـرد و بـه در سـراپـرده 

رفت اگر على رابـبـیـنـم و فـرصـت كـنـم او را زخـمـى زنـم و تـو را عـلى بـن ابـى طالب علیه الّسالم خواھم 

خـوش دل گردانم ؛ پس اسب براند و خويشتن را در لشكرگاه امیرالمؤ منین علیه الّسالم انداخت و بـه 

 ابواّيوب انصارى چون او را بديد اسب به سوى او براند چون بدو رسید شمشیرى بر گردن. سـراپرده او تاخت 

او زد، گردن او ببريد و شمشیر به ديگر سو بگذشت و از صـافى دست و تیزى شمشیر سر او بر گردن او بود 

چون اسب سكندرى خورد سر او بـه يـك جانب افتاد و تنه او بر جانبى ديگر به زمین آمد و مردمان كه نظاره 

 .ردندمى كردند از نیكوئى زخم ابواّيوب تعّجبھا نمودند و بر وى ثناھا ك

ابواّيوب در زمان معاويه به غزاى روم رفت و در اثناى ورود به آن ديار بیمار گرديد و چـون وفات يافت وصّیت 

نمود كه ھرجا با لشكر خصم مالقات واقع شود او را دفن كنند بـنـابراين در ظاھر استانبول نزديك به ُسور آن 

استیعاب )صاحب . تشفاى مسلمانان و نصارى است بلده او را مدفون ساختند و مرقد منّور او مـحل اس

كردند كه نبش قبر او نمايند، مقارن  در باب ُكنى آورده كه چون اھل روم از حرب فارغ شدند قصد آن (431)(

آن حـال بـاران بـسـیـار كـه يـاد از قھر پروردگار مى داد بر ايشان واقع شد و ايشان متنّبه شدند دست از آن 

 .انتھى (432)بداشتند

كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از مدفن ابواّيوب خبر داده در آنـجـا كـه فـرمـوده : فـقـیـر گويد

 (433). دفـن مـى شـود نـزد قـسـطـنـطـنـیـّه مـرد صـالحـى از اصـحـاب مـن

 شرح حال خالد بن سعید

ھـشتم ـ خالد بن َسعید بن العاص بن ُامّیة بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قّصى القرشى اال مـوى ، 

و سبب . ز سابقین اّولین و متمّسكین به واليت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بوده نـجـیـب بـنـى امـیـّه و ا

مى خواھد او را در آن آتـش افـكند حضرت   اسالم او آن شد كه در خواب ديد آتش افروخته است و پدرش 

ن بـیدار شد خـالد چـو. رسول صلى الّله علیه و آله و سلم او را به سوى خود كشید و از آتـش نـجـاتـش داد

تح مّكه و او با جعفر به حـبـشـه مـھـاجـرت كرد و با جعفر مراجعت نمود و در غزوه طائف و ف(434).اسالم آورد

و ُحَنین بوده و از جانب حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم والى بر صدقات يمن بوده و اوست كه بـا 

نـجـاشـى پـادشـاه حـبـشـه ، اّم حـبـیـبـه دخـتـر ابـوسـفـیـان را در حـبـشه براى حضرت رسـول صـلى الّله 

فات پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم با ابوبكر بیعت خالد بعد از و. عـلیـه و آله و سـّلم عـقـد بستند

نكرد تا آنگاه كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم را اكراه بـر بـیعت نمودند او از روى كراھت بیعت نمود و او يكى از 

كه بر فراز منبر بود  آن دوازده نفر بود كه انكار بر ابـوبـكـر نـمـودنـد و مـحاّجه كردند با او در روز جمعه در حالى

 (435). است (خصال )و (احتجاج )و حديث آن در كتاب 

برادران او ابان و عمر نیز از بیعت با ابوبكر ابا نـمـودنـد و مـتـابـعـت است كه دو  (مـجـالس المـؤ مـنـین )در 



 (436).َوقاُلوا َلُھْم ِانَُّكْم َلُطواُل الشََّجِر َطیَِّبُة الثََّمر َو َنْحُن َتَبٌع َلُكْم. اھل بیت نمودند

؛ به سـبـب آنـكه حضرت رسول صلى (ذوالشَّھاَدَتْین )ت اال نصارى ُمَلقَّب به ابن ثاب (437)نـھـم ـ خـُزيـَمة 

الّله علیه و آله و سّلم شھادت او را به منزله دو شھادت اعتبار فرموده در غزاى بدر و مابعد آن از َمشاھد 

كـامـل )از  . ود اسـتحاضر بوده و از سابقین كه رجوع كردند بـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم مـعـد

نـقـل اسـت كـه در روز صـِفـّیـن خـَُزيمة بن ثابت و ابوالھیثم انصارى ِجدى مى نمودند در نـصـرت  (بـھـائى 

اگـرچـه در اّول امـر مـرا خـذالن كـردنـد امـّا بـه آخـر، تـوبـه : عـلى عـلیـه السـّالم ، آن حـضـرت فـرمـود

آورده كـه خزيمه در حرب  (439)(اسـتـیـعـاب )صـاحـب  (438).نچه كردند بد بـودكـردنـد و دانـسـتـنـد كه آ

صـفـیـن مـالزم حـضـرت امـیرالمؤ منین علیه الّسالم بود و چون عّمار ياسر شھید شد او نیز شـمـشـیـر 

 . ادت چشید رضوان الّله تعالى علیهكـشـیده با دشمنان كارزار مى كرد تا شربت شھ

و روايت شده كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم در ھفته آخر عمر خود خطبه خواند و آن آخر خطبه حضرت بود و 

 :در آن خطبه فرمود

ـَْن ُذو الشَّھـاَدتـَیـِْن؟  َايـَْن ِاخـْوانـِى الَّذيـَن َركـِبـُوا الطَّريَق َوَمَضْوا َعَلى الَحقِّ؟ َاْيَن َعّماُر؟ َوَاْيَن اْبُن التَِّیھاُن؟ َوَاي

ـَْن نـُظـَرآُؤھـُْم مـِْن ِاخـْوانـِِھُم اَلذيَن َتعاَقدُوا َعَلى اَلَمِنیَِّة َوُاْبِرَد ِبُرُؤِسِھْم ِاَلى اْلَفَجَرِة ُثمَّ َضَرَب علیه الّسالم . َوَاي

يعنى  (440).مَّ قـاَل اَءْوِه عـَلى ِاخـْوانـَِى الَّذيـَن تـََلُوا اْلقـُرآَن فـََاحـْكـَُموُهَيَدُه ِالى ِلْحَیِتِه الَشريَفِة َفَاطاَل الُبكاَء ثـُ

رادران من كه راه حق را سپردندو با حق رخت به خانه آخرت بردند؟ كجاست عّمار؟ كـجـاسـت كجايند ب: 

پسر تیھان ؟ و كجاست ذوالشَّھادَتْین ؟ و كجايند ھماننداِن ايشان از برادرانشان كـه بـا يـكـديـگر به مرگ 

خود گرفت و زمانى دراز  پیمان بستند و سرھاى آنان را به فاجران ھديه كردند؟ پس دسـت بـه ريش مبارك

 .از برادرانم كه قرآن را خواندند و در حفظ آن كوشیدند! دريغا: فرمود  گريست سپس

 شرح حال زيد بن حارثه

دھم ـ زيد بن حارثة بن ُشراحیل الَكْلبى ، و او ھمان است كه در زمان جاھلیت اسیر شد حكیم بن حزام او 

از براى خديجه آورد؛ خديجه ـ رضى اهللا عـنـھـاـ او را بـه رسـول خـدا  را در بازار ُعكاظ از نواحى مّكه بخريد

حارثه چون اين بدانست خدمت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و  .صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بخشید

آمدن با  او را بخوانید و مختار كنید در: سّلم آمد و خواست تا فديه دھد و پسر خود را برھاند، حضرت فرمود

! ھیچ كس را بر محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم اختیار نكنم : شما يا ماندن به نزد من ؛ زيـد گـفت 

من از آن : بندگى را بر آزادگى اختیار مى نمائى و پدر را مھجور مى گذارى ؟ گفت ! اى فرزند: حارثه گفت 

چون حضرت رسـول صلى الّله علیه و . اھم كردحضرت آن ديده ام كه ابدا كسى را بر آن حضرت اختیار نخو

گواه باشید كه زيد ! اى جماعت : آله و سلم اين سخن از زيد شنید او را به حجر مّكه آورد و حّضار را فرمود

چون حارثه اين بديد از غم فرزند آسوده گشت . فرزند من است ، ارث از من مى برد و من ارث از او مى برم 

اين بود تا . ن وقت مردم او را زيـد بـن مـحـمد صلى الّله علیه و آله و سّلم نام كردنداز آ. و مراجعت كرد

 (441).(..ما َجَعَل َاْدِعیآَءُكْم َاْبنآَءُكْم: (خداوند اسالم را آشكار نمود و اين آيه مباركه فرود شد

بخوانند، اين   كه فرزند خوانده را به اسم پدرش  (ُاْدُعوُھْم البائِھْم) : چـون حـكـم بـرسـیـد فى َقْوِلِه تعالى

و آيـه  (442)و سـّلم نـگـفـتـنـدھنگام زيد بن حارثه خواندند و ديگر زيد بن محّمد صلى الّله علیه و آله 

نـیـز اشـاره به ھمین مطلب است نه آنكه مراد آن (443)(مـا كـاَن مـُحـَمٌَّد َابـا َاحـٍَد مـِنـْ ِرجـاِلكـُْم(شـريـفـه 

ه علیه و آله و سّلم مى باشند باشد كه پدر حـسن و حسین نیست ؛ چه آنھا پسران رسول خدا صلى الّل

است به نـام پـسـرش ُاسـامه و  ابوُاسامه  و زيد، ُكْنَیه اش . در آيه مباھله و غیره  (444)(َاْبنآَئنا(به حكم 

 (445). شھادتش در مؤ ته واقع شد در ھمان جائى كه جعفر بن ابى طالب علیه الّسالم شھید گشته



 شرح حال َسْعد بن ُعباده

يـازدھم ـ َسْعد ْبن ُعباَدة ْبن ُدَلْیم ْبن حاِرَثِة اْلَخْزَرجى اال نصارى ، سّید انصار و كريم روزگـار و نـقـیـب رسول 

مختار صلى الّله علیه و آله و سّلم بوده ؛ در عقبه و بدر حاضر شده و در روز فتح مّكه رايت مبارك حضرت 

صلى الّله علیه و آله و سّلم به دست او بـوده و او مـردى بـزرگ بـوده وجـودى بـه كـمـال داشت و رسول 

بـودنـد و در اطـعام مھمان و واردين خوددارى نمى فرمودند؛ چنانچه  (جـواد)پسرش قیس و پدر و جّدش نیز 

َمْن َاراَد الشَّْحَم َواللَّْحَم َفْلَیْأِت داَر ) در زمان ُدلیم جـّدش مـنادى ندا درمى داد ھر روز در اطراف دارضیافت او

بـعـد از ُدَلیـْم ، پـسـرش ُعباده نیز به ھمین طريق بود و از پس او سعد نیز بـديـن قـانـون مـى رفـت  .(ُدَلیـْم 

منات ھديه مى  و ُدَلیـْم و عـُبـاده ھـر سال ده نفر شتر از براى صنم .و قـیـس بـن سـعـد از پـدران بـھـتـر بـود

كردند و به مّكه مى فرستادند و چون نوبت بـه سـعـد و قـیـس رسـیـد كـه مـسـلمـانـى داشـتـنـد آن 

و وارد شـده كـه وقـتـى ثـابـت بـن قـیـس بـا رسـول . شـتـران را ھـمـه سـال بـه كـعـبـه مـى فـرسـتـادنـد

قبیله معد در جاھلّیت پیشوايان جوانمردان ما ! يـا رسول الّله : خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم ، گـفـت 

 :بودند، حضرت فرمود

 .َقُھواالنـّاُس مـَعـاِدُن كـَمـَعـاِدِن الذَّھـَِب َوالفـِضَِّة خـِیـاُرھـُْم فـِى اْلجاِھِلیَِّة ِخیاُرُھْم ِفى اِالْسالِم ِاذا َف

ويج نكرد و ھر زنى كه طالق گفت كسى جرئت تزويج او و سعد چندان غیور بود كه غیر از دختر باكره تز

 (446).نكرد

بود و خوابانیده   او را آورده بودند در حالتى كه مريض بـالجـمـله ؛ ايـن سعد ھمان است كه در روز سقیفه 

بودند و َخْزَرجیان مى خواستند با او بیعت كنند و مردم را نیز به بیعت او مـى خـواندند لكن بیعت از براى 

ابوبكر شد و چون مردم جمع شدند كه با ابوبكر بیعت كنند بیم مى رفت كه سعد در زير قدم طريق عدم 

ُاْقُتُلوا َسْعدا َقَتَلُه الّلُه؛ بكشید او را كه : ُعمر گفت ! َرم فرياد برداشت كه اى مردم مـرا كـشـتـیدسپارد، الَج

اى پسر َصّھاك : قیس بن سـعـد كـه چـنـیـن ديـد بـرجـست و ريش عمر را بگرفت و بگفت . بكشد  خدايش 

اگر يك موى َسعد بن ُعباده جنبش كند از ! حبشّیه و اى ترسنده گريزنده در میدان و شیر شرزه امن و امان 

و  (447).ايـن بـیـھـوده گـوئى يـك دنـدان در دھـان تـو بـه جـاى نـمـانـد از بـس دھـانـت بـا مـشـت بكوبند

اگر مرا نیروى حركت بود در كیفر اين جسارت كه ترا ! اى پسر َصّھاك : سعد بن عباده به سخن آمد و گفتا

رفت ھرآينه تو و ابوبكر در بازار مدينه از مـن نعره شیرى مى شنیديد كه با اصحاب خود از مدينه بیرون مى 

ـردم بـه جـمـاعـتـى كـه در مـیـان ايـشـان بـوديـد ذلیـل و نـاكـس تـر مـردم بـه شديد و شما را ملحق مـى ك

او را بـه سـراى خـويـش حـمـل . يا آَل َخْرَزج اْحِمُلوني ِمْن َمكاِن اْلفـِتـْنـَِة: آنگاه گفت . شـمـار مـى شديد

سوگند به خداى كه ھرگز با : ت كـردنـد و بعد ھم ھرچه خواستند كه از وى بیعت بگیرند بیعت نكرد و گف

دارم بر شما بیندازم و سنان نیزه ام را از خون شما خضاب كنم و   شما بیعت نكنم تا ھرچه تیر در تـیـركـش

تا شمشیر در دسـتـم اسـت بـر شما شمشیر زنم و با اھل بیت و عشیره ام با شما مقاتلت كنم و به خدا 

شما جمع شوند من با شما دو عاصى بیعت نكنم تا خـداى خود را  سـوگـنـد كـه اگـر تمام جن و انس با

و آخر اال مر بیعت نكرد تا در زمان عمر از مدينه به شام رفت و او را قـبـیـله بـسـیـار در حـوالى . مالقات كنم 

دمـشق بود ھر ھفته در دھى پیش خويشان خود مى بود در يك وقـتـى از دھـى به دھى ديگر مى رفت از 

اغى كه در رھگذر او بود او را تیر زدند و به قتل رسانیدند و نسبت دادند قتل او را به جّن و اززبان ب

 :جّنساختند

 : شعر



َقْد َقَتْلنا َسّیَد الَخْزَرج َسْعَد ْبَن ُعباَده
 (448)َفَرَمْیناُه ِبَسْھَمْین َفَلْم َنْخَط ُفؤ اَدُه

 شرح حال ابوُدجانه

اسمش ِسماك بن َخَرَشة بن َلْوذان است و از بزرگان صـحابه و شجاعان نامى و  (449)دوازدھم ـ َاُبوُدجانه 

صاحب ِحْرز معروف است و او ھمان است كه در جنگ يمامه حاضر بـود و چـون سپاه ُمَسْیلمه كّذاب در 

اده شد پناه بـردنـد و در بـاغ را اسـتـوار بـسـتـنـد، ابـوُدجـانـه كـه حديقة الّرحمن كه به حديقة الموت نام نھ

دل شـیـر و جگر نھنگ داشت مسلمانان را گفت كه مرا در میان سپرى برنشانید و سر نیزه ھا را بـر اطـراف 

ابودجانه به  مسلمانان چـنـیـن كـردنـد پس. سـپـر مـحكم داريد آنگاه مرا بلند كنید و بدان سوى باغ اندازيد

بـَراِء بـن . باغ جستن كرد و چون شیر بخروشید و شمشیر بكشید و ھـمـى از سـپـاه مـسـیـلمـه بـكـشـت 

مـالك از مـسـلمـانـان داخـل بـاغ شـد و َدِر بـاغ را گـشـود تـا مـسـلمـانـان داخـل بـاغ شدند ولكن ابوُدجانه و 

اُبوُدجانه زنده بودچندانكه درِصّفین مالزم ركاب امیرالمؤ منین علیه  َبراء ھر دو در آنجا كشته شدند وبه قولى

 (450). الّسالم گشت

بیرون : روايت كرده مفّضل بن عمر از حضرت صادق علیه الّسالم كـه فـرمود: فرمود (ادارش)شـیـخ مـفـید در 

مى آيد با قائم علیه الّسالم از َظْھر كوفه بیست و ھفت مرد ـ تا آنكه فرموده ـ و سلمان و ابوذر و ابوُدجانه 

 (451). ّكامانصارى و مقداد و مالك اشتر پس مى باشند ايشان در نزد آن حضرت از انصار و ُح

 شرح حال ابن مسعود

سلمین است و در میان سـیـزدھـم ـ عـبـدالّله بـْن مـسـعـُود اْلھـَُذلى حـلیـف بنى زھره از سابقین م

علماى ما فرموده اند كه او مخالطه داشته با مـخـالفـیـن و بـه . صـحـابـه به علم قرائت قرآن معروف است 

ايـشـان مـیـل داشـتـه و عـلمـاى سـنـّت او را تـجـلیـل بـسـیـار كـنـنـد و گـويـنـد كـه او َاعـَْلم صحابه بوده به 

ل خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم فرموده كه قرآن را از چھار نفر اخذ كنید و ابتدا كتاب الّله تعالى ؛ و رسـو

كـرد بـه ابـن اّم عـبـد كـه عـبـدالّله بـن مـسـعـود بـاشـد و سـه نـفـر ديـگـر مـُعـاذ بـن َجَبل و ُاَبّى بن َكْعب و 

َمْن َاَحبَّ َان َيْسَمَع اْلُقرآَن َغضَّا َفْلَیْسَمْعُه : سّلم  َوقاُلوا قاَل صلى الّله علیه و آله و . سالم مولى ابوُحذيفه

 (452)ِمْن اْبِن ُاّم َعْبٍد

و اوست كه به جنازه حضرت  (453)ـود ھـمان است كه سر ابوجھل را در يوم َبْدر از تن جدا كردو ابـن مـسـع

و اوست از آن جـمـاعـتـى كـه انكار كردند بر ابوبكر ُجلوسش را در  (454)حاضر شده ابوذر رضى الّله عنه 

و او را َاتباع و اصحابى بود كه از جمله ايشان است َربیع بن ُخَثْیم كه . ؛ ِالى غـَْیر ذلك (455)مجلس خالفت 

 . مشھد مقّدس مدفون استمعروف است به خواجه ربیع و در 

 شرح حال عّمار

حلیف بنى مخزوم ُمَكّنى به ابى َيْقظان از بزرگان اصحاب رسول ) بالّنون (چھاردھم ـ َعّمار ْبن ياِسر اْلَعنسى 

خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و از َاْصفیاء اصحاب امیرالمؤ مـنین علیه الّسالم و از معّذبین فى الّله و از 

و آن جناب و . ن به حبشه و از نمازگزارندگان به دو قـبله و حاضر شدگان در بدر و َمشاھد ديگر است مھاجري

پدرش ياسر و مادرش سـُمـیَّه و بـرادرش عبدالّله در مبدء اسالم ، اسالم آوردند و مشركین قريش ايشان را 

شان مى گذشت ايشان را عذابھاى سـخت نمودند، حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بر اي

صـَبـْرا يـا آل يـاسـِر فـَِانَّ مـَْوعـَِدكـُْم : تـسـّلى مـى داد و امـر بـه شـكـیـبـائى مـى نـمـود و مـى فـرمـود

 . بـیـامـرز آل ياسر را و آمرزيده اى! خـدايـا: و مـى گـفـت  (456)اْلجـَنَُّة



روايت كرده كه كّفار قريش ياسر و سمّیه و پسران ايشان عّمار و عبدالّله را بـا بـالل و َخّباب و  (ابن عبدالبّر)

بر تن مى كردند و بـه صـحـراى مـّكه در آفتاب ، ايشان را نگاه ُصَھْیب مى گرفتند و ايشان را زره ھاى آھنین 

مى داشتند به نحوى كه حرارت آفتاب و آھن بـدن ايـشان را مى پخت و دماغشان را به جوش مى آورد 

طاقتشان تمام مى شد با ايشان مى گـفـتـنـد اگـر آسـودگـى مى خواھید كفر بگوئید و َسّب َنبّى نمائید، 

آن وقـت قـوم ايـشان آمدند و بساطھائى از پوست آوردند كه در آن آب . ج تقّیًه اظـھـار كـردنـدايشان العال

 .بود ايـشـان را در مـیـان آن آبـھـا افـكـنـدنـد و چـھـار جـانـب آنـھـا را گـرفـتـنـد و بـه منزل بردند

بـن مـذحـج است و   قحطانى و از عنسكه قوم ياسر و عّمار ظاھرا بنى مخزومند؛ چه آنكه ياسر : فقیر گويد

با دو برادر خود حارث و مالك به جھت طلب برادر ديگر خود از يمن به مّكه آمدند، ياسر در مّكه بماند و دو 

برادرش برگشتند به يمن و ياسر حلیف ابوُحذيفة بن المغیرة المخزومى گرديد و سمّیه كنیز او را تزويج كرد و 

ذيفه او را آزاد كـرد الجـََرم والء عـمـّار بـراى بنى مخزوم شد و به جھت ھمین حلف و عّمار متوّلد شد ابوح

: والء بود كه چون عـثـمان ، عّمار را بزد تا فتق پیدا كرد و ضلعش شكست بنى مخزوم اجتماع كردند و گفتند

 (457)!والّله اگر عّمار بمیرد ما احدى را به مقابل او نخواھیم كشت مگر عثمان را

 شھادت سمیه رحمة الّله علیھا

عّمار اسـت كـه خـودش و  بالجمله ؛ كّفار قريش ياسر و سمّیه را ھر دو را شھید كردند و اين فضیلت از براى

و سمّیه مادر عّمار از زنھاى خـَیـْرات و فـاضـالت بـود و . پـدر و مـادرش در راه اسـالم شـھـیـد شـدنـد

صـدمـات بـسـیـار در اسـالم كـشـیـد آخـراال مـر ابـوجـھـل او را شـتـم و سـَّب بـسـیـار نـمـود و حـربـه بـر او 

 . د و او اّول زنى است كه در اسالم شھید شدهزد و او را شـقـّه نـمـو

َبَلَغ اْلَعذاُب ِمْن ُاّمي ُكلَّ َمْبَلٍغ ! يا َرُسوَل الّلِه : َو فـى اْلَخَبر َانَُّه قاَل َعّماُر ِللنَِّبىِّ صلى الّله علیه و آله و سّلم

 (458)ِل ياِسٍر ِبالّنارَفقاَل َصْبرا يا َاّبا اْلَیْقظاِن َالّلُھمَّ ال ُتَعذِّْب َاَحدا ِمْن آ

كرم صلى الّله علیه و آله و امـّا عـمـّار؛ نـقـل اسـت كـه مـشـركـیـن قـريـش او را در آتـش افـكـنـدنـد رسول ا

 (459).يا ناُر كوني َبْردا َوَسالما َعلى َعّمار َكما ُكْنِت َبردا َوَسالما َعلى ِاْبراھیَم: و سّلم فرمود

و حمل كردن عّمار در وقت بناء مسجد نبوى صلى الّله علیه و آله و سـّلم دو بـرابـر . آتـش او را آسـیـب نـكرد

رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و   ديـگـران احـجـار را و رجـز او و گـفـتـگـوى او بـا عـثـمـان و فـرمـايـش 

نـقـل اسـت كـه عـمـّار دو بـرابـر ديـگـران  (صحیح بـخـارى )ءن او مـشھور است و از سـّلم در جـاللت شـا

حـمـل َاْحجار مى نمود تا يكى از براى خود و يكى در ازاى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم باشد؛ آن 

 :حضرت گرد از سر و روى او مى سترد و مى فرمود

 (460).فـَِئُة اْلبـاغـِیـَة يـَْدعـُوھـُْم ِاَلى اْلجـَنَِّة َويـَْدعـُونـَُه ِاَلى النـّ اِرَويـْح عـَمـّار تـَقـْتـُُلُه اْل

 : است كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در حق او فرمودهو ھم روايت 

و نـیـز  (461). ـِیـَةعـَمـّاٌر مـََع اْلحـَقِّ َواْلَحقُّ َمَع َعّمار َحْیُث كاَن َعّمار َجَلدة َبْیَن َعْینى َوَاْنفى َتْقُتُلُه اْلِفَئُة البـاغ

 (462). فـرمود كه عّمار از سر تا پاى او مملو از ايمان است

مـجالس )به سن نود در ِصّفین شھید شد رضوان الّله عـلیـه و در  37بـالجـمـله ؛ عـمـّار در نـھـم صـفر سنه 

است كه حضرت امیر علیه الّسالم به نفس نفیس بر عّمار نـمـاز كـرد و بـه دسـت مـبـارك خـود  (المؤ منین 

 (463).و را دفـن نـمـودومـّدت عـمـرعـمـّاريـاسـرنـودويـك سال بودا

رضى الّله عنه در آن روزى كه به سعادت شـھـادت فـائز شد  و بـعـضى از موّرخین آورده اند كه عمار ياسر

اگر من دانم كه رضاى تـو در آن اسـت كـه خـود را در آب ! اى بار خداى : روى سوى آسمان كرد و گفت 

فـرات انـداخته غرقه گردانم چنین كنم و نوبتى ديگر گـفـت كه اگر من دانم كه رضاى تو در آن است كه من 



! م خود نھاده زور كنم تا از پشت من بیرون رود چنین كنم و بار ديگر فرمود كه اى بار خداى شمشیر بر شك

من ھیچ كارى نمى دانـم كـه بـر رضاى تو اقرب باشد از محاربه با اين گروه و چون از اين دعا و مناجات فـارغ 

و آله و سّلم سه نوبت با اين شـد بـا يـاران خـويـش گـفـت كـه مـا در خـدمـت رسـول صـلى الّله علیه 

َعَلمھا كه در لشكر معاويه اند با مـخـالفین و مشركین حرب كرده ايم و اين زمان با اصحاب اين رايات حرب 

مى بايد كرد و بر شما مخفى و پوشیده نماند كه من امروز كشته خواھم شد و من چون از اين عالم فانى 

به لطف رّبانى كنید و خاطر جمع داريد كه امیرالمؤ مـنـیـن علیه رو به سراى جاودانى نھم كار من حواله 

و چـون عـمـّار از . الّسالم مقتداى ما است ، فرداى قیامت از جھت َاخیار با َاشرار خصومت خواھد كرد

گـفـتـن امـثال اين كلمات فارغ گشت تازيانه بر اسب خود زد و در میدان آمده قـتـال آغـاز نھاد و على 

عاقب و الّتوالى حمله ھا مى كرد و رجزھا مى گفت تا جماعتى از تـیـره دالن شـام به گرد او درآمدند و الّت

  شخصى ُمَكّنى به َابى العاديه زخمى بر تھیگاه وى زد و از آن زخـم بـى تـاب و تـوان شـد و به صف خويش

آورد، چون عّمار نظر در آن قدح كرد  نام َقَدحى شیر پیش او (رشد)مراجعت نمود و آب طلب داشت غالم او 

َصَدَق َرسـُول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و از حـقـیـقـت ايـن سـخن استفسار نمودند، جواب : فرمود

فـرمـود كـه رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مرا اخبار نموده كه آخر چیزى كه از دنیا روزى تو باشد 

؛ آنگاه قدح شیر را بر دست گرفته بیاشامید و جان شـیـريـن نـثـار جـانـان كـرده بـه عـالم شیر خواھد شد

بـقـا خـرامـیـد و امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم بر اين حال اطالع يافته بر بالین عمار آمد و سر او را به زانوى 

 :مبارك نھاده فرمود

 : شعر

قاِصدي َاال َايَُّھا اْلـَمْوُت الَّذي ُھَو
 َاِرْحنى َفَقْد َاْفَنْیَت ُكلَّ َخلیٍل

َاراَك َبصیرا ِبالَّذيَن ُاِحبُُّھْم
 َكانََّك َتْنُحو َنْحَوُھْم ِبَدلیٍل

- ٢٠ - 

 
 

پـس زبان به كلمه ِانا لّله و ِانا ِاَلْیه راِجُعوَن گشوده فرمود ھركه از وفات عّمار دلتنگ نشود او را از مسلمانى 

اشد خداى تعالى بر عّمار رحمت كند در آن ساعت كه او را از بـدو نـیك سؤ ال كنند، ھرگاه كه در نصیب نب

خدمت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم سه كس ديده ام چھارم ايشان عمار بوده و اگر چھار كس 

استحقاق آن پیدا كرده ديده ام عّمار پنجم ايشان بوده ، نه يك بار عمار را بھشت واجب شد بلكه بارھا 

َجّنات َعْدن او را ُمَھّیا و ُمَھّنا باد كـه او را بـكـشـتـنـد و حـق بـا او بـود و او بـا حـق بـود؛ چـنـانـكـه رسـول 

َيُدوُر َمَع َعّماٍر َحْیُث داَر و بعد از آن على علیه : خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم در شاءن او فرموده 

آنگاه قدم . دوزخ مـعـذب خواھد شد  فرمود كشنده عّمار و دشنام دھنده و رباينده سالح او به آتش الّسالم 

َرْحَمُة الّلِه َوِرْضواُنه َعَلْیه  .مبارك پیش نھاد بر عّمار نماز گزارد و به دست ھمايون خويش او را در خاك نھاد

 . َوُطوبى َلُه و ُحْسُن مآب

 : شعر



ھربان میرد كسىخوش دمى كز بھر يار م
 چون ببايد ُمردبارى اين چنین میرد كسى

چون شھید عشق را در كوى خود جا مى دھند
 (464)جاى آن دارد كه بھر آن زمین میرد كسى 

 شرح حال قیس بن عاصم

پـانـزدھـم ـ قـیـس بـْن عـاصـِم اْلِمْنَقرّى در سال نھم با َوْفد بنى َتمیم به خدمت حضرت رسـول صـلى الّله 

و او مـردى عـاقـل و حـلیم (465).ه ذ ا سـَیُِّد َاھـِْل اْلَوبـَر: عـلیـه و آله و سـلم اسـالم آورد حـضـرت فـرمـود

وقتى بود؛ چندان كه احنف بن قیس معروف به كـثرت حلم ، حلم را از او آموخته ؛ چنانكه در تاريخ است كه 

آرى من اين حلم را از قیس ْبن عاصم منقرى : از احنف پرسیدند كه از خود حلیم تر كسى يافته اى ؟ گفت 

يـك روز بـه نـزد او آمـدم او با مردى سخن مى گفت ناگاه چند تن از مردم َبراَدر او را با دسـت . آموخته ام 

ـتول ساخت او را بسته آورديم ، قیس اين بشنید و بـسـتـه آوردنـد و گـفـتـنـد ھـم اكـنـون پـسـرت را مـق

ُقْم يا ُبَنىَّ ِالى : قطع سخن خويش نكرد آنگاه كه سخنش تـمـام گـشـت پـسـر ديـگـرش را طـلبـید و گفت 

ـُْه؛ يـعنى برخیز اى پسرك من ، دست عمويت را بگشا و برادرت را به خ اك َعمَِّك َفَاْطِلْقُه َوِالى َاخیَك فـََاْدفـِن

مـادر مقتول را صد شتر عطا كن باشد كه حزن او اندك شود اين بگفت و از طرف َايَمن : آنـگـاه فـرمـود! سپار

 : به سوى َاْيَسر تكیه زد و بگفت

 : شعر

ِاّني اْمرْؤ الَيْعَتري ُخْلقي
 (466)َدَنٌس ُيَفنُِّدُه وال اَءِفُن

و ايـن قـیـس ھـمـان اسـت كـه بـا جـمـاعـتـى از بـنـى تـمـیـم خـدمـت حـضـرت رسول خدا صلى الّله علیه 

د آن حـضـرت ايـشان را موعظه فرمود به كلمات و آله و سّلم رسیدند و از آن حضرت موعظه نافعه خواستن

چاره اى نیست از بـراى تـو از قـرينى كه دفن شود با تو و او زنده است و ! اى قیس : خود، از جمله فرمود

 (لئیم )باشد گرامى خواھد داشت ترا و اگر او  (كريم )دفن مى شوى تو با او و تو مـرده اى پـس او اگـر 

اشت ترا و به داد تو نرسد و محشور نخواھى شد مگر با او و مبعوث نشوى مـگـر بـا او و باشد واخـواھـد گـذ

سـؤ ال كـرده نـخـواھـى شـد مـگـر از او؛ پـس قـرار مـده آن را مـگـر عـمـل صـالح ؛ زيـرا كه اگر صالح باشد 

قیس عرض . مل تو است ُانس خواھى گرفت با او و اگر فاسد باشد وحشت نخواھى نمود مگر از او و او ع

دوست داشتم كـه ايـن مـوعـظه به نظم آورده شود تا ما افتخار كنیم به آن بر ھر كه ! يا نبى الّله : كرد

آن جناب فرستاد َحّسان بن ثابت شاعر را حاضر . نزديك ما است از عـرب و ھـم آن را ذخیره خود مى كرديم 

بن َدْلَھِمْس حاضر بود و به نظم درآورد آن را پیش از آنكه َحّسان بیايد، كـنـنـد كـه بـه نـظم آورد آن را؛ َصْلصال 

 : و گفت

 : شعر

َتَخیَّْر خلیطا ِمْن ِفعاِلَك ِانَّما
 َقريُن اْلَفتى ِفي اْلَقْبر ما كاَن َيْفَعُل

والُبدَّ َقْبَل اْلَمْوِت ِمْن َاْن ُتِعدَُّه



 ِبُلِلَیْوٍم ُيناِدى الَمْرُءفیِه َفُیْق
َفِاْن ُكْنَت َمْشُغوًال ِبَشى ٍء فال َتُكْن

 ِبَغْیِر الَّذي َيْرضى ِبِه الّلُه َتْشَغُل
َفَلْن َيْصُحَب اِالْنساَن ِمْن َبْعِد َمْوِتِه

 َوِمْن َقْبِلِه ِاال الَّذي كاَن َيْعَمُل
َاال ِانََّما اال نساُن َضْیٌف َالْھِلِه

 (467)َنُھْم ُثمَّ َيْرَحُلُيقیُم َقلیًال َبْی

 شرح حال مالك بن ُنَوْيره

ـَْرة الحـنـفـى الیـ ـِْن نـَُوي ربوعى از ارداف ملوك و شجاعان روزگار و فـُصـحاى شیرين گفتار شـانـزدھـم ـ مـاِلِك ب

شـطـرى از احـوال خـیـر  (مـجـالس )قاضى نـورالّله در . و صحابه سّید مختار و مخلصان صاحب ذوالفقار بوده 

ال او مآل او و شھادت يافتن او به سبب محّبت اھـل بـیـت در دسـت خـالد بـن ولیـد ذكـر كـرده و ھـم در احـو

گـفته از برآء بن عازب روايت كرده اند كه گفت در اثناى آنكه حضرت رسالت صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم با 

اصحاب خود نشسته بودند رؤ ساى بنى تمیم كه يكى از ايـشـان مـالك بـن نـَُويـْره بـود درآمـدنـد و بـعـد از 

اال : ى االيماَن َفقاَل َلُه َرُسوُل الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم َعلِّْمِن ! يـا رسول الّله: اداى خـدمـت گـفـت 

َوتـَُؤدَِّى الزَّك وَة يماُن َاْن تـَشـْھـََد َاْن الِال َه ِاال الّلُه َوَانـّي َرسـُوُل الّلِه َوتُّصـَلَِّى اْلخـَْمَس َوَتُصوَم َشْھَر َرَمضاَن 

ـَْت َوُتوالى َو  . َوَاشاَر ِالى َعِلّى ْبِن ابى طالب علیه الّسالم. ِصّیى ھذاَوتـَحـُجَّ اْلبـَی

ايمان آن اسـت كـه : مرا طريق ايمان بیاموز، آن حضرت فرمود: ؛ يعنى مالك به حضرت رسالت گفت 

 گـواھـى دھـى بـه آنـكـه ال ِالَه ِاال الّله و بـه آنـكـه مـن رسـول خـدايـم و نماز پنجگانه بگزارى و روزه ماه

رمضان بدارى و به اداى زكات و حّج خانه خداى رو آورى و اين را كه بعد از من وِصّى من خواھد بود دوست 

دارى و اشاره به على بـن ابـى طـالب عـلیـه السـّالم كـرد، و ديـگـر آنـكه خون ناحق نريزى و از دزدى و 

مان به احكام شريعت من بیاورى و حالل مرا خیانت بپرھیزى و از خوردن مال يتیم و ُشْرب َخْمر بگريزى و اي

آنـگاه شرايع اسالم و . حالل و حرام مرا حرام دانى و حقگذارى ضعیف و قوى و صغیر و كبیر به جا آرى 

آنگاه مالك برخاست و از غايت نشاط دامن كشان مى رفت و با خود . احكام آن را بر او شمرد تا ياد گرفت 

اَن َوَربِّ اْلَكْعَبِة؛ يعنى به خـداى كـعـبـه كـه احكام دين آموختم و چون از نظر حضرت َتَعلَّْمُت االيم: مى گفت 

 : رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم دور شد آن حضرت فرمودند كه

 (َمْن َاَحبَّ َاْن َيْنُظَر ِالى َرُجٍل ِمْن َاْھِل الَجنَِّة َفْلَیْنُظْر ِالى ھذا الّرُجِل)

رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم دستورى طلبیده از عقب او رفتند و آن بشارت به وى  دو نفر از حضرت

رسانیدند و از او التماس نمودند كه چون حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم ترا از اھل جّنت 

تعاى شما را  ال َغَفَر الّلُه لُكم ا؛خداى : شمرده مى خواھیم كه جھت ما طلب مغفرت كنى ، مالك گفت

نیامرزد كه حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم كه صاحب شفاعت است مى گذاريد و از من 

؟ پـس آن دو نـفـر مـَُكدَّر بازگشتند چون حضرت رسالت !درخواست مى كنید كه جھت شما استغفار كنم 

اْلَحقِّ َمْبغَضٌة؛ يعنى شنیدن سخن حق صلى الّله علیه و آله و سّلم را نظر بر روى ايشان افتاد گفت كه ِفى 

و آخر چون حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم . گاه است كه آدمـى را خـشـمـنـاك و مـَُكدَّر سازد

وفـات يـافت مالك به مدينه آمد و تفّحص نمود كه قائم مقام حضرت رسالت صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم 

زھاى جمعه ديد كه ابوبكر بر منبر رفته و از براى مردم خطبه مى خواند، مالك بى كـیـسـت ؟ در يكى از رو



چه كار پیش آمد : بلى ، مالك گفت : طاقت شد با ابوبكر گفت كه تو ھمان برادر تیمى مـا نـیستى ؟ گفت 

اى : گفتندآن وّصى حضرت صلى الّله علیه و آله و سّلم را كه مرا به واليت او ماءمور ساخته بود؟ مردم 

ھیچ كارى حادث نشده  ! والّله: مالك گفت . بسیار است كه كارى از پس كارى حادث مى شود! اعرابى 

بلكه شما خـیـانـت كـرده ايـد در كـار خـدا و رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بعد از آن متوجه 

بـاال بـرده و حـال آنـكـه وصـّى پـیغمبر نشسته  كـیـسـت كـه تـرا بـر ايـن مـنـبـر: ابـوبـكـر شـد و گـفـت 

است ، ابوبكر به حاضران گفت كه اين اعرابى َبواٌل عـَلى عـَقـِبـیـه را از مسجد رسول صلى الّله علیه و آله و 

. پس ُقْنُفذ و خـالد بـن ولیـد بـرخـاسـتند و مالك را پى گردنى زده از مسجد بیرون كردند. سّلم بیرون كنید

لك بر اشـتـر خـود سوار شد صلوات بر حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرستاد و بعد از صلوات ما

 :اين ابیات بر زبان راند

 : شعر

َاَطْعنا َرُسوَل الّلِه ما كاَن َبْیَننا
 َفي ا َقْوِم ما َشْاني َوَشْاِن َابى َبْكٍر

ِاذا ماَت َبْكٌر قاَم َبْكٌر َمقاَمُه
 (468)ِتْلَك َوَبْیِت الّلِه قاِصَمُة الظَّْھِرَف

لید، مالك را بى تقصیر بـكـشـت و سـر او را كـه شـیـعـه و سنى نقل كرده اند كه خالد بن و: مـؤ لف گـويـد

ديـك پـايـه نـمـود و در ھـمـان شـب كـه او را بـه قـتـل رسـانـیـد با زوجه اش ھمبستر شد و طايفه مالك را 

 (469).نامیدند (ِردَّه )بكشت و زنان ايشان را اسیر كرده به مدينه آوردند و ايشان را اھل 
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 .15/105بحاراالنوار  ـ1

 .15/117بحاراالنوار  ـ2



  (محّدث قمى رحمه الّله. (به كسر نون  ـ3

ناسخ )يا به مجّلد اّول ( افعى )در ( حیاة الحیوان )ابن جوزى يا به ( اذكیاء)ھر كه طالب است رجوع كند به  ـ4

 (محّدث قمى َرَحَمُه الّلُه) ( التواريخ

، ( 1/285ترجمه تاريخ يعقوبى   :)ك.ر. را دشنام ندھید، زيرا كه آن دو مسلمان بوده اند( ربیعه )و ( ُمَضر) ـ5

 . 34119حديث  (كنز العّمال )

  .ضم میم و فتح ضاد معجمه است به( ُمَضر) ـ6

  .دكتر زّكار و دكتر زركلى: ، تحقیق ( 1/37اءنساب االشراف ) ـ7

 .به فتح عین مھمله و سكون ياء( َعْیالن ) ـ8

بـه كـسـر خـاء و دال مـھـمـله مـكـسوره بر وزن ِزْبرج واز اين جھت يزيدلعین ھنگامى كه سر مبارك  ـ9

 : حسین علیه الّسالم را نزد او نھاده بودند و اشعارى مى خواند خود را بـه خـنـِْدف نـسـبـت داد و گفت

َو َكْیَف ) :م در مقام جواب او در خطبه فرمودالخ و حضرت زينب َعلیھا السال (َلْسُت من ِخندف ِاْن َلْم انَتقم )

مى دھى بلكه ياد  (خندف )الخ كـنـايـه از آنـكـه چـرا خـودت را نـسـبـت به  (ُيْرَتجى َمْن َلَفَظ ُفوُه اْكباُد اْال زكیا

 : و َلِنْعَم م ا قاَل الحكیم السنائى. كن جّده ات ھند جگرخواره را و كارھاى او را

مگر نشیندى داستان پسر ھند
 كه از او و سه كس او به چه رسید

پدر او لب و دندان پیمبر بشكست
 مادر او جگر عم پیمبر بمكید

او بناحق ، حق داماد پیمبر بستاد
 پسر او سر فرزند پیمبر ببريد

بر چنین قوم ، تو لعنت نكنى شرمت باد
 َلَعَن الّلُه يزيَد َو َعل ى آل يزيد

 .( مى رحمه الّلهمحّدث ق)

 40ـ (  1/39اءنساب االشراف ) ـ10

  .(محدث قمى رحمه الّله. (به ضم میم و كسر راء( ُمْدِركه ) ـ11

  .(محّدث قمى رحمه الّله.(و فتح زاء معجمتین به ضّم خاء ( ُخَزيمه ) ـ12

  . (محّدث قمى رحمه الّله.(به كسركاف ( ِكنانه ) ـ13

  . (محّدث قمى رحمه الّله. (به فتح نون و سكون ضاء معجمه ( َنْضر) ـ14

  . (محّدث قمى رحمه الّله(به كسر فاء و سكون ھاء ( ِفْھر) ـ15

  (محدث قمى رحمه الّله(به ضم الم و فتح واو و تشديد ياء ( ُلَوّى) ـ16

  . (محدث قمى رحمه الّله. (م و تشديد راءبه ضّم می( مّره ) ـ17

 (محدث قمى رحمه الّله )به ضّم جیم و فتح میم  ـ18

  . (محدث قمى رحمه الّله. (به ضّم قاف و فتح صاد مھمله و ياء مشّدده ( ُقَصى ) ـ19

  .(نسخه بدل(ِزراح  ـ20



  . (محدث قمى رحمه الّله( )َوحشّیه )به حاء و سین مھملتین بر وزن  ـ21

  . (الّلهمحدث قمى رحمه (به ضّم حاء مھمله تشديد باء موّحده  ـ22

 (2/1661فرھنگ معین (جارى شدن خون از بینى ، خون دماغ  ـ23

 ( . 1/74اءنساب اال شراف ) ـ24

محّدث قمى . (و سكون واو ؛ نام قبرستانى است در باالى مّكه  به فتح حاء مھمله و ضّم جیم( َحُجون ) ـ25

 . ( ؛

 دوقلو ـ26

 دو ماه درخشان ـ27

  .به فتح معجمتین ـ28

  .229ـ  15/228ابن ابى الحديد، ( شرح نھج البالغه ) ـ29

  .1020، حديث 457ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ30

 ( .15/125بحاراالنوار) ـ31

 ( . 15/109بحاراالنوار) ـ32

 .64ص ( جالء العیون  ـ33

 ( .1/439الكافى ) ـ34

 ، حـديـث اول 361، ص 48مـجـلس ( امـالى شـیـخ صـدوق ) ـ35

  .81سوره اسراء، آيه  ـ36

  .؛ تحقیق دكتر بقاعى ، بیروت 1/58، ( مناقب ابن شھر آشوب ) ـ37

  .، چاپ اسوه ( 1/529احتجاج طبرسى ) ـ38

  .11و  10، حديث  ( 15/340بحار االنوار ـ39

  . (شیخ عباس قمى رحمه الّله(به ضّم ثاء مثلثه و فتح واو ( ُثويبه ) ـ40

  .دكتر بقاعى ، بیروت :، تحقیق 1/223ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ41

  .192، خطبه 222ترجمه شھیدى ، ص ( نھج البالغه ) ـ42

 1/59ابن شھر آشوب ، ( مناقب ) ـ43

  .1/60ابن شھر آشوب ، ( مناقب ) ـ44

 61ـ  1/60ابن شھر آشوب ، ( مناقب ) ـ45

سبب سر نتراشیدن آن حضرت آن بود كه سر تراشیدن در آن زمان بدنما بـود و نـبـّى و امـام كـارى نمى  ـ46

اسالم شايع شد و قـُبـحش برطرف گرديد ائمه ـ سالم الّله علیھم ـ  نمايند كه در نظرھا قبیح نمايد و چون

 . ( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (مى تراشیدند

بالجمله ؛ شمايل پیغمبر صلى الّله علیه و آله به ُحسن و صباحت و غايت اعـتـدال و تـنـاسـب سـمـره  ـ47

ه روى زمـیـن اسـت ؛ چـنـانـچـه از ابـن عـبـّاس مـنـقـول اسـت كه ھیچ وقت با آفتاب برابر آفـاق و شـھـر

نشد مگر آنكه نور آفتاب مغلوب شد و ھر وقت نـزديـك چـراغ مـى نـشـسـت نور چراغ رخت مى بست و 

 : از آن جمله گفته. حديث اّم معبد معروف است و اشعار جناب خديجه در مدح آن حضرت مشھور



جاَء اْلَحبیُب اّلذي َاْھواُه ِمْن َسَفٍر
 والشَّْمُس َقْد َاَثَرْت في َوْجِھِھَاَثرا

َعِجْبُت ِللَشْمس ِمْن َتقلیل َوَجَنِتِه
 َوالشَّْمُس ال َيْنَبغي َاْن ُتْدِرَك اْلَقَمرا

 :و ھم به آن مكّرمه نسبت داده شده و برخى از عايشه دانند

ْوَرَاْيَن َجبیَنُهَلواحى زَلْیخا َل
 الَََّثْرَنِبالَقْطِع الُقُلوِب َعَلى االَْيدي

َوَلْو َسِمُعوا في ِمْصَر َاْوصاَف َوْجِھِه
 َلم ا َبَذَلوا في َسْوِم ُيوُسَف ِمن َنَقٍد

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله)

 153ـ ( 1 6/152بحار االنوار  :)ك. ر ـ48

 .، چاپ مطبوعات دينى ، قم 71، معجزه 109جـزء پنجم ، جلد دوم ، ص ( نـاسـخ التـواريـخ ) ـ49

  .، چاپ المكتبة العلمّیه ، بیروت4/579ابن ھشام ( السیرة النبوّية ) ـ50

وصـیـة الرسول صلى الّله علیه و آله و سّلم و امیرالمؤ منین علیه الّسالم )، بـاب 31ـ (  5/27الكـافـى ) ـ51

 . (فى الّسرايا

  .160شیخ صدوق ص ( معانى االخبار) ـ52

 ( . 2/334تفسیر نورالثقلین ) ـ53

 .304، حديث 91حمیرى ص ( قرب االسناد) ـ54

  .12، حديث ( 16/220بحار االنوار) ـ55

  .28، حديث ( 16/225نواربحار اال) ـ56

 .19، حديث ( 16/222بحار االنوار) ـ57

  .2/276فیض كاشانى ( المحجة البیضاء) ـ58

  .4، حديث (االستغفار)، باب ( 2/504الكافى ) ـ59

  .5ھمان ماءخذ، حديث  ـ60

  .3، حديث (التواضع )، باب ( 2/122الكافى ) ـ61

  .299، حديث 90حمیرى ص ( قرب االسناد) ـ62

  .، چاپ اعلمى ، بیروت194ابن طاووس ، ص ( اقبال اال عمال ) ـ63

  .دكتر بقاعى ، بیروت: ، تحقیق 192ـ  1/190ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ64

  .، چاپ اعلمى ، بیروت16ـ  15طبرسى ص ( مكارم االخالق ) ـ65

  .، چاپ داراال رقم ، بیروت1/117قاضى عیاض ( الشـّفـاء بتعريف حقوق المصطفى ) ـ66

صدقى محمد جمیل : ، تحقیق ( 5/567مذى ُسَنن تر)تـرمـذى ، مـلحق به ( الشـمـائل المـحـمـديـّة ) ـ67

 .العّطار



 ( . 16/247بحار االنوار) ـ68

  .1/192ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ69

 ( . 76/273بحار االنوار) ـ70

  .، چاپ اعلمى ، بیروت25طبرسى ص ( مكارم االخالق ) ـ71

 (.حسن الصحابة و حق الصاحب فى السفر)، باب ( 2/670الكافى ) ـ72

 ( . 5/567ُسَنن ترمذى )ترمذى ، ملحق به ( الشمائل المحمدّية ) ـ73

 .1/96قاضى عیاض (الشفاء) ـ74

  .4، آيه )68(سوره قلم  ـ75

 ( 16/231بحاراالنوار) ـ76

  .9) غريب (، كالم 407ترجمه شھیدى ، ص ( نھج البالغه ) ـ77

 ( . 16/234بحار االنوار) ـ78

 246ـ (  16/241بحار االنوار  :)ك.ر ـ79

  .عالمه طباطبايى( سنن النبى )طبرسى ؛ ( مكارم االخالق )؛ 254ـ (  16/246بحار االنوار)ك .ر ـ80

  .، باب الخمسة1/271شیخ صدوق ( الخصال ) ـ81

 1/192وب ابن شھر آش( مناقب ) 6ـ5ـ4 ـ82

 .(نبود( كف زدن )و ( سوت كشیدن )، چیزى جز )خدا(نمازشان نزد خانه )؛ 35، آيه )8(سـوره انـفال  ـ83

  .دكتر بقاعى ، بیروت: ، تحقیق 1/189ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ84

  .2ـ  1، آيه )54(سوره قمر  ـ85

  .بقاعى ، بیروت: تحقیق . 1/163ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ86

  .، چاپ دارالكتاب ، قم( 2/341تفسیر قمى ) ـ87

عّالمه حّلى ،ص ( .كشف الیقین   .)، چاپ انتشارات اسالمى301، حديث 306خوارزمى ص ( مـنـاقب ) ـ88

 .، چاپ انتشارات وزارت ارشاد112

 ( . 17/230بحار االنوار)؛ 1/58راوندى ( خرائج ) ـ89

 ( . 17/359بحار االنوار)؛ 1/48راوندى ( خرائج ) ـ90

  .12، مجلس 692، حديث 341شیخ طوسى ص ( امالى ) ـ91

 ( 1/155خرائج ) ـ92

  .1/126ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ93

  .ھمان ماءخذ ـ94

  .1/160ھمان ماءخذ  ـ95

 1/161ھمان ماءخذ  ـ96

 1/161ھمان ماءخذ  ـ97

  .1/23راوندى ( خرائج ) ـ98



 ( . 17/365بحار االنوار)؛ 166ـ (  1/165خرائج ) ـ99

  .، چاپ الھادى ، قم417حديث  ،311راوندى ص ( قصص االنبیاء) ـ100

  .192، خطبه 223ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه ) ـ101

  .، چاپ مطبوعات دينى ، قم115جـزء پنجم ، جلد دوم ، ص ( نـاسـخ التـواريـخ ) ـ102

  .1/98راوندى ( خرائج ) ـ103

  .160ـ  1/159ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ104

 ( . 17/398بحار االنوار) ـ105

  .1/138ن شھر آشوب اب( مناقب ) ـ106

  .، باب پنجم421ـ (  17/390بحار االنوار  :)ك.ر ـ107

  .1/132ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ108

 ( . 17/397بحار االنوار) ـ109

  .383، حديث 286راوندى ص ( قصص االنبیاء) ـ110

  .1/136راوندى ( خرائج ) ـ111

  .421، حديث 312راوندى ص ( قصص االنبیاء)؛ 180ـ  1/179ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ112

 171،مرزبانى ، ص ( اخبارالسّید)، 27- 7/7ابوالفرج اصفھانى ،( اال غانى ) ـ113

  .7ـ  6، باب 45ـ (  18/1بحار االنوار  :)ك.ر ـ114

 . 1/82طبرسى ( اعالم الورى )، 1/29راوندى ( خرائج ) ـ115

 .آمده بود( باژگونه )در متن  ـ116

مناقب ) 214؛ اشعار جعدى در ص  1/117ابن شھر آشوب ( مناقب )، 1/192سـیـد مـرتضى ( امـالى ) ـ117

 . آمده است

  .1/118ابن شھرآشوب ، ( مناقب ) ـ118

  .با مقدارى تفاوت. 162ـ  1/161ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ119

 .2/269راوندى ( خرائج ) ـ120

 1/174ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ121

  .1/33راوندى ( خرائج )؛ 85ـ  1/84طبرسى ( إ عالم الورى ) ـ122

  .77ـ  1/76طبرسى ( إ عالم الورى ) ـ123

  .34ـ (  18/32بحاراالنوار) ـ124

  .1/42راوندى ( خرائج ) ـ125

  .75ـ (  18/45بحار االنوار  :)ك.ر ـ126

  .2/212على بن ابراھیم ( تفسیر قمى ) ـ127

 .95، آيه )15(سوره حجر  ـ128

  .55ـ (  18/53بحار االنوار) ـ129



 1/51راوندى ( خرائج ) ـ130

  .2/775راوندى ( خرائج ) ـ131

 ( . 18/64بحار االنوار) ـ132

  .3/621عالمه مجلسى ( حیاة القلوب ) ـ133

 .90ـ (  89 /18بحارالنوار) ـ134

  .، چـاپ آل البیت علیھماالّسالم ، قم341ـ  1/339شـیـخ مـفـیـد ( ارشـاد) ـ135

  .1/121ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ136

  .70، آيه )8(سوره انفال  ـ137

  .، چـاپ آل البیت علیھماالّسالم قم66، حـديـث 19حـمـیـرى ص ( قـرب االسـنـاد) ـ138

  .4، آيه )94(سوره شرح  ـ139

  .394، حديث 293راوندى ص ( قصص االنبیاء) ـ140

  .1/61راوندى ( خرائج ) ـ141

  .1/89راوندى ( خرائج ) ـ142

  .45ـ (  21/53بحار االنوار) ـ143

  .1/214طبرسى ( إ عالم الورى ) ـ144

 ( . 21/57بحار االنوار) ـ145

  .، انتشارات سرور، قم( 3/666حیاة القلوب ) ـ146

  .دايى ھاى من ـ147

  .171شیخ صدوق ص ( كمال الدين ) ـ148

  .23، حديث ( 1/447الكافى ) ـ149

  .22، آيه )76(سوره انسان  ـ150

  .41، آيه )8(سوره انفال  ـ151

  .19، آيه )9(سوره توبه  ـ152

 90، حديث 1/312شیخ صدوق ، ( خصال ) ـ153

و روش رھـبـانان بوده و مردى به  7نامش جرجیس بن ابى ربیعه و بر شريعت حضرت عیسى ( بحیرا) ـ154

 (شیخ عباس قمى ؛. (غايت بزرگ بود؛ چنانكه انوشیروان بدو نامه مى كرد و او را بزرگوار مى داشت 

  .718شیخ صدوق ص ( كمال الدين ) ـ155

  .9، حديث 375ـ (  5/374الكافى ) ـ156

گوارا باد ترا اى خديجه كه ھماى سعادت نشان تو به سـوى كنگره : حـاصـل مـضمون اشعار اين است 

ى الّله عرش عّزت و شرف پرواز نمود و جفت بھترين اّولین و آخرين گرديدى و در جـھـان مـثـل محمد صل

اوست كه بشارت داده انـد بـه پـیـغـمـبرى او موسى و عیسى . علیه و آله و سّلم كجانشان توان يافت 

علیھماالسالم و به زودى اثر بشارت ايشان ظاھر خـواھـد گـرديـد و سالھا است كه خوانندگان و نويسندگان 



شیخ . (ھـدايـت كـنـنـدگـان اھل ارض و سماءكتابھاى آسمانى اقرار كرده انـد كـه اوسـت رسـول بـطـحـاء و 

 ( عباس قمى رحمه الّله

 

 

  .2ـ  1، آيه )96(سوره علق  ـ157

 ( . 17/309بحار االنوار) ـ158

  .1/72ابن شھر آشوب ( ب مناق) ـ159

  .3ـ  1، آيه )74(سوره مّدّثر  ـ160

 ( . 18/196بحار االنوار)؛  74ـ  1/73ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ161

  .94، آيه )15(سوره حجر  ـ162

 التكّلم بالظن: الرجم  ـ163

 .يك بیت كم دارد. 432، شماره 321راوندى ص ( قصص االنبیاء) ـ164

شیخ عباس قمى . (بر جیم ، موضعى است در مّكه كه مقبره است به تقديم حاء مفتوحه ( حجون ) ـ165

 ( رحمه الّله

 ( . 18/289بحار االنوار)، 3/699) عالمه مجلسى رحمه الّله ( حـیـاة القـلوب ) ـ166

  .قمرى 1327، چـاپ سـنـگـى ، سال  261-260ّدث نـورى ص مـحـ( تـحـَیـّة الزائر) ـ167

  .1، آيه )17(سوره اسراء  ـ168

 ( . 18/387بحار االنوار) ـ169

  .30 ، آيه)8(سوره انفال  ـ170

 .9،آيه ) 36(سوره يس  ـ171

  .207، آيه )2(سوره بقره  ـ172

  (مى رحمه الّلهشیخ عباس ق() .َحْمراء)بـه فـتـح ھمزه و سكون مّوحده و الف ممدود مانند  ـ173

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله(به فتح واو و تشديد راء  ـ174

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله(بـه فـتـح سـین مھمله و كسر راء و تشديد ياء تحتانّیه  ـ175

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله. (است ( َجْعَفر)به تقديم حاء بر جیم بر وزن  ـ176

شیخ عباس قمى (بـه ضـّم مـوحـّده و جـمعى به فتح روايت كرده اند و در آخرش طاء مھمله است  ـ177

 ( رحمه الّله

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله.(بـه فـتـح راء و سـكـون ضـاد معجمه بر وزن سكرى  ـ178

  (قمى رحمه الّله. (به ضّم عین مھمله و فتح شین معجمه است  ـ179

  .(قمى رحمه الّله. (َفْتَحَتْین است  سفوان به ـ180

  .44سوره انفال ، آيه  ـ181



 ( . 19/224بحار االنوار) ـ182

  (قمى رحمه الّله. (اد و كسر فاء مشّدده ، بسیار تیز دھنده به فتح ص( فـُالٌن ُمَصفُِّر إ ْسُتُه) ـ183

  .61، آيه )8(سوره انفال  ـ184

  .ترسو و بزدل ـ185

  . (شیخ عباس قمى رحمه الّله(زدن  گزانیدن و شمشیر: اعضاض ) ـ186

  .64، نامه 349ترجمه شھیدى ، ص ( نھج البالغه ) ـ187

  .19، آيه )22(سوره حج  ـ188

  .125ـ  123، آيه ) 3(سوره آل عمران  ـ189

  .48، آيه )8(سوره انفال  ـ190

 ( . 1/75ارشاد شیخ مفید) ـ191

  .آب دھان ـ192

  . (نـسـخـه بدل(اَءمـُحـَمٌَّد يـا خـَیـْر ضـِْنِء كـريـمـٍة  ـ193

  .نجیب و اصیل ـ194

 .3/43ابن ھشام ، ( سیرة النبّويه ) ـ195

قمى رحمه (به فتح قاف و سكون ياء تحتانى و ضّم نون و به فتح و كسر نیز درست است ( قینقاع ) ـ196

 ( الّله

  .58، آيه )8(سوره انفال  ـ197

  (قمى رحمه الّله. (بـه فـتـح ھـمـزه و كـسر راء و به فتح ، شھريست در شام  ـ198

  (قمى رحمه الّله(ھـر دو قـاف مـفـتـوح و راء مـھـمـله سـاكـنـه و ضـّم كـاف و سـكـون دال مھمله  ـ199

  (قمى رحمه الّله.(به فتح میم و سكون عین  ـ200

  .به فتح غین معجمه و سكون طاء مھمله ـ201

 به فتح ھمزه و میم ـ202

  .11، آيه )5(سوره مائده  ـ203

 ده و حاء مھمله بر وزن سكرانبه ياء موّح ـ204

  .قوچ معركه ـ205

  .3/100ابن ھشام ( السیرة النبوّيه ) ـ206

  .جرى، ذيـل حـوادث سال سوم ھ( 3/68تـاريـخ طـبـرى ) ـ207

  .، چاپ انصاريان ، قم ( 1/473حديقة الشیعه ) ـ208

در بـعـضـى روايـات اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از آب سپر اظھار كراھت  ـ209

در دسـت خـود كـن و بـیـاور؛ پس حضرت امیر علیه الّسالم آب در كف خود گردآورد تا نمود و فرمود كه آب را 

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (حضرت روى انور خود را شست 

 به كسر صاد و تشديد میم ـ210

 126، آيه )61(سوره نحل  ـ211



 4/961، حیاة القلوب ( 1/123تفسیر قمى ) ـ212

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله. (بـه تـقـديـم جـیـم مفتوحه بر حاء مھمله ساكنه  ـ213

  .با مختصر تفاوت 3/98ابن ھشام ( السیرة النبوّيه ) ـ214

  .، حـديـث اول ، باب القتلى( 3/210الكـافـى ) ـ215

 .1/183طبرسى ( إ عالم الورى )، 3/99ابن ھشام ( السیرة النبوّيه ) ـ216

 (.مـنـتـھـى اال مال )فـصـل نـھـم : ك .ر ـ217

  .3/104ابن ھشام ، ( السیرة النبوّيه ) ـ218

 (.ِكتاب )مانند  ـ219

  .به فتح ضاد معجمه و سكون میم ـ220

  (شیخ عّباس قمى رحمه الّله(به فتح میم و ضّم عین مھمله  ـ221

 415ص ) ترجمه الفصول المختارة شیخ مفید(دفاع از تشّیع  ـ222

  .11، آيه ) 59(سوره حشر  ـ223

  .16، آيه )59(سوره حشر  ـ224

  .2، آيه )59(سوره حشر  ـ225

 .9، آيه ) 59(سوره حشر ـ226

 ( . 2/360تفسیر قمى   :)ك.ر ـ227

  .بـه ضـّم مـیـم و فتح راء مھمله و سكون ياء تحتانى و كسر سین مھمله و آخرش عین مھمله ـ228

  .میم و سكون صاد مھمله و فتح طاء مھمله و كسر المبه ضّم  ـ229

 .8، آيه ) 63(سوره منافقون  ـ230

  .10، آيه )33(سوره احزاب  ـ231

  .13ه ، آي)33(سوره احزاب  ـ232

  .1/100شیخ مفید ( ارشاد) ـ233

اى عمرو تعجیل مكن كه آمد به : مـضـمـون اشـعـار امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم ايـن است كه 234- 

از مقاومت تو، صاحب نیت درسـت و بـینا است در راه حق و  سوى تو اجابت كننده آواز تو كه عاجز نیست

راستگوئى نجات دھنده ھر رستگار است و به درستى كه من امیدوارم كه به زودى برپا كنم براى تو نوحه 

شیخ عباس قمى رحمه (اى را كه بر جنازه ھا مى كنند از ضربت شكافنده كه آوازه اش بماند بعد از جنگھا

 .20/226 (االنواربحار ) .( الّله

 ( .20/226بحاراالنوار235- )

  .4327حديث (  3/34مستدرك الحاكم ) ـ236

  .چرنده(  :َسوام ) ـ237

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله(اى لمبارزة عمرو  ـ238

 1/20ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه )، 534شیخ مفید رحمه الّله ص ( دفاع از تشیع ) ـ239

شیخ عباس قمى (شھر كه مردم بر وى جمع شوند و سخن وى را قبول نمايند  ، مھتر(َبْیَضُة اْلَبَلد) ـ240



 .(رحمه الّله 

  .25، آيه )33(سوره احزاب  ـ241

  .3/240ابن ھشام ( سیرة النبوّيه ) ـ242

 .26ـ  25، آيه )33(سوره احزاب  ـ243

  .به ضم دال مھمله ـ244

  .196، آيه )2(سوره بقره  ـ245

  .102، آيه )4(سوره نساء  ـ246

  .133ابن طاووس ص ( االمان ) ـ247

  .به فتح قاف و راء مھمله ـ248

  .18431، حديث ( 4235ُمْسَند احمد حنبل ) ـ249

بـه ضـّم حـاء و فـتح دال مھملتین و سكون ياء و كسر موحده و تخفیف يا تـشـديـد يـاء مـفتوحه نام  ـ250

شیخ عباس (قريه اى است و اصلش نام چاھى است كه در آنجا مى باشد و از آنجا تا مّكه يك مرحله است 

 ( قمى رحمه الّله

بـدان كـه روايـات در تـعـظـیـم صـحـابـه از حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله بـسـیار است و روايت  ـ125

شده كه وقتى آن حضرت در خیمه اى بـود از پـوسـت و صـحـابـه در بـیـرون آن بـودنـد بـالل از خیمه بیرون 

ند بـه سـوى آن آب ھـر كـه را دست به آن آمد و با او بود آب دستشوى آن حضرت پس صحابه مبادرت كرد

رسید براى تبرك به روى خود كشید و ھر كه را دسـت بـه آن ظـرف نـرسـیـد بـه دسـت ديگران دست مالید 

سر آن حضرت مى تراشید و اصحاب  (سر تراش )و از َاَنس روايت است كه گفت ديدم . و به روى خود كشید

نان آن موھا را مى ربودند كه ھر موئى به دست كسى مى افتاد و برگرد آن حضرت جمع شده بودند و چ

اسامة بن شريك گفته است كه به خدمت آن حضرت رفتم صحابه را بر دور آن حضرت چـنـان سـاكـن و 

و مغیره گفت كه اصحاب آن حضرت چون مى . سـاكـت يـافتم كه گويا مرغ بر سر ايشان نشسته بود

. بكوبند ناخن بر آن مى زدند و بـه سـنـگ نـمـى كـوبـیدند و حركت نمى دادند خواستند در خانه آن حضرت را

و َبراء بن عازب گفته كه بسیار بود مى خـواسـتـم سـؤ الى از آن حـضـرت بـكـنم از مھابت آن حضرت به 

 . تاءخیر مى افكندم تا دو سال

ت و اھـل بـیـت طـاھـرين آن حضرت علیھم عـّالمـه مـجـلسـى فـرمـود كـه تـعـظـیـم و تـكـريـم آن حـضـر

الّسالم چنانچه در حیات ايشان واجب بود بعد از وفات ايشان نیز الزم است ؛ زيرا كه داليل تعظیم عاّم است 

و احاديث بسیار وارد شده است كه حرمت ايـشـان بعد از موت مثل حرمت ايشان است در حال حیات وحّى 

ن را بـعد از وفات اّطالع بر احوال مردم است پس بايد كه در روضات مقّدسه و و مّیت ايشان مساويند و ايشا

ضرايح منّوره ايـشان با ادب داخل شوند و با رعايت ادب بیرون آيند و پشت به ضريح نكنند و پا دراز نـكـنـنـد و 

ظیم و تفخیم در ھنگام زيارت با ادب بايستند و آھسته بخوانند و آنچه به حسب شرع و عرف متضّمن تع

است به عمل آورند مگر آنچه را كه بخصوص نھى از آن وارد شده بـاشـد مـانـنـد سجده كردن و پیشانى بر 

قبر گذاشتن ؛ و نام شريف ايشان را در گفتن و نوشتن تعظیم بكنند و ھرگاه گويند يا شنوند صلوات بفرستند 

ايشان را و راويان احاديث ايشان و حافظان شريعت ايشان  و احاديث ايشان را احترام بـكـنـنـد و ُذريـّه طـّیبه

ُمجمًال ھر چه به ايشان منسوب است تعظیم او متضّمن تعظیم . را براى تـعـظـیـم ايـشـان تـعظیم كنند

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله.(ايـشان است و تعظیم ايشان تعظیم خداوند عالمیان است انتھى 



  .18، آيه )48(سوره فتح  ـ252

  .12/59ابن ابى الحديد، ( شرح نھج البالغه ) ـ253

  .160ـ  139عالمه شرف الدين ص ( النّص و االجتھاد)ك ، .بـراى اطـالع بـیـشـتر ر ـ254

  .27، آيه )48(سوره فتح  ـ255

 .18، آيه )48(سوره فتح  ـ256

  .92ـ  91ص ( (شرح القصائد العلويات السبح )القسم الثانى (الروضـة المـختاره  ـ257

 ( . 1/128ارشاد شیخ مفید) ـ258

  .37خوارزمى ص ( مناقب ) ـ259

 پل ـ260

ناب جعفر طّیارعلیه الّسالم است كه اكسیر اعظم و كـبـريـت احمر است و به از جـمله نمازھا، نماز ج) ـ261

سندھاى بسیار معتبر با فضیلت بسیار كه عمده آمرزش گناھان عـظـیـمـه است وارد شده و افضل اوقات آن 

إ ) صدر نھار جمعه است و آن چھار ركعت است به دو تـشـھـد و دو سـالم ؛ در ركعت اول بعد از سوره حمد،

و در ركعت  (إ ذا جاَء نصرالّله )مى خواند و در ركعت دوم ، سـوره والعـاديـات و در ركـعت سوم ،  ((ذا ُزْلِزَلْت

ُسْبحاَن الّلِه ) :و در ھـر ركـعـت بـعـد از فـراغ از قرائت ، پانزده مرتبه مى گويد (ُقْل ُھَو الّلُه َاحـَد)چھارم 

و در ركوع ھمین تسبیحات را ده مرتبه مى گـويـد و چـون سـر از  (إ ّال الّلُه َوالّلُه اكـبـُرَواْلحـَمـُْد لّلِه َوال إ لَه 

ركـوع بـرمـى دارد، ده مـرتـبـه و در سـجـده اول ده مـرتـبـه و بـعـد از سـربـرداشـتـن ده مـرتبه و در سجده 

، در ھر چھار ركعت چنین مى كند كه  دوم ده مرتبه و بعد از سر بـرداشـتن پیش از آنكه برخیزد ده مرتبه

 مـفـاتـیـح الجـنـان شـیـخ عـبـاس قـمـى رحـمـه الّله بـاب اول ، فصل چھارم (...مجموع سیصد مـرتـبـه شـود

. 

برھنه ماند و  ردا از زير بغل راست بر كتف چپ انداختن است در اين صورت دوش راست: اضـطـباع  ـ262

 .دوش چپ پوشیده گردد

 ، تـحـقـیـق دكـتـر سھیل زّكار( 2/298انـسـاب اال شـراف ) ـ263

  .127، حديث 17، مجلس 133شیخ صدوق ، ص ( امالى ) ـ264

 ( . 22/274بحاراالنوار) ـ265

در بعضى روايت است كه حضرت صلى الّله علیه و آله ، عمرو عاص را نیز سركرده ، كرده و فرستاده و  ـ266

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (او نیز خائب برگشت 

  .2/439تفسیر على بن ابراھیم قمى  ـ267

  .117ـ (  1/116ارشاد شیخ مفید) ـ268

 ( . 1/56ارشاد شیخ مفید  :)ك.ر. 1، آيه )60(سوره ممتحنه  ـ269

  (قمى رحمه الّله. (يعنى سرگین و غايط كرد( َفَتَح)بـه مـھـمـلتـین از باب ( سـََلَح) ـ270

بـه فـتـح حـاء و ضـّم جـیم ، موضعى است در مّكه و در آنجا قبر حضرت خديجه ـ رضى الّله عنھا ـ  ـ271

 .( قمى رحمه الّله. (است 

  .81، آيه )17(سوره إ سراء  ـ272



  .49، آيه )34(سوره سباء  ـ273

  .ناودان ـ274

  .(قمى رحمه الّله(سر، دوبازوى در است به ك( ِعضاَدْتین ) ـ275

  .92، آيه )12(سوره يوسف  ـ276

  .12، آيه )60(سوره ممتحنه  ـ277

  . (قمى رحمه الّله(اين سؤ ال را كرد ( یـم دخـتـر حارث بن عبدالمّطلب ُاّم حـكـ)بـعـضـى گـفـتـه انـد  ـ278

  .143عالمه حّلى ص ( كشف الیقین )، 487قـوشـچى ص ( شـرح تـجـريـد) ـ279

 25، آيه )9(سوره توبه  ـ280

 ( . 1/140ارشاد شیخ مفید) ـ281

 ( . 1/143ارشاد شیغ مفید) ـ282

  .صحیح است( نضاح )ضبط شده ولى ظاھرا ( ِنصاح )يا ( َنصاح )در بـعـضـى نـسـخه ھا  ـ283

 (فـلمـّا كـتـب عـلیـھـم القتال َتَولَّوا  :)اشـاره اسـت بـه قـوله تـعـالى ـ284

ال خـالف فى كسر اّوله و اصحاب الحديث يكسرون عینه و يشّددون رائه و اھل االدب يخّطئونھم و  ـ285

شیخ عباس قمى رحمه (العین و يخففون الّراء و ھو موضع مّكه و الطائف و ھى الى جار مّكه اقرب يسكنون 

 ( الّله

  (شیخ عباس قمى رحمه الّله. (بر وزن َحْمراء ـ286

  .54، آيه )49(سوره حجرات  ـ287

بـه كـسر زاء به معنى ماه است و َلقب حصین بن بدر است به جھت جمال او يا به جھت ( ِزبـرقـان ) ـ288

 .( قمى رحمه الّله. (زردى عمامه اش 

  .به فتح تاء مثناة و ضم باء موّحده( تبوك ) ـ289

َكذََّب َاْصحاُب   :)بـه كـسـر حـاء و سكون جیم ، ديار ثمود و بالد آنھاست در ناحیه شام ؛ قال الّله تعالى ـ290

 . ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله) (الِحْجِر الُمْرَسلیَن

  .38، آيه )9(ه سوره توب ـ291

 .79، آيه ) 9(سوره توبه  ـ292

 .90، آيه )9(سوره توبه  ـ293

  .81، آيه )9(سوره توبه  ـ294

  .43، آيه )9(سوره توبه  ـ295

  .1493، حديث ( 1/282ُمْسَند احمد حنبل ) ـ296

 .يعنى سوس به آن افتاده بود و ُسوس كرمى است كه در پشم و طعام مى افتد ـ297

  .زھید يعنى كم و غیر مرغوب و كم طالب ـ298

  .ااالِْ ه اَلة بالكسر، پیه يا پیه گداخته ـ299

  (مه الّلهقمى رح. (السَّخـَنـَه بـه َفْتَحَتْین يعنى فاسد شده و تغییر كرده  ـ300

 .117، آيه )9(سوره توبه  ـ301



  .، سوره توبه74، ذيل آيه ( 2/291تـفـسـیـر كـشـّاف   :)ك.ر ـ302

  .107، آيه )9(سوره توبه  ـ303

  .، حديث چھارم( 1/7ُمْسند احمد حنبل ) ـ304

  .، چاپ انصاريان134ـ (  1/132حديقة الشیعه   :)ك.ر ـ305

ـْن النـُعمان كه او را ُاْسُقف نْجران مى گفتند و مانند ع اِقب علو منزلت و نـیـز از ايـشـان بـود َاسـْھـَِم ب ـ306

 ( قمى رحمه الّله. (داشت 

ابـوحـارثـه نـامـش حـُصـَیـن بـن عـلقـمـه بـود نـَسـَْب بـه بـكـر بـن وائل مـى رسـانـد و يـك صـد و  ـ307

مـر داشـت و در نـھـانـى مـعـتـقـد بـه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بود بـیـسـت سـال عـ

 .( قمى رحمه الّله(

  .59، آيه )3(سوره آل عمران  ـ308

  .61، آيه )3(سوره آل عمران  ـ309

زمـخـشـرى و فـخـر رازى و بـیـضـاوى و بـسـیـارى از عـلمـاى اھـل سنت گواھى دادند به ھمین آيه  ـ310

مباھله كه على علیه الّسالم و فاطمه و فرزندان او بعد از پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از تـمـام 

و اينكه على َاْشَرف  (َاْبنائنا)ينكه حسَنْین عـلیـھماالسالم فرزندان پیغمبرند به حكم روى زمـیـن بـھـترند و ا

 .( قمى رحمه الّله) (َاْنفَسنا)است از ساير انبیاء و از تمام صحابه به حكم 

و ھـزار جـامـه نفیس و ھزار مثقال طال بدھند در بـعـض روايـات دارد مـصـالحـه فـرمـود كـه ھـر سـال د ـ311

 . ( قمى رحمه الّله(نصف آن را در محّرم و نصف ديگر را در ماه رجب 

 ( . 1/368تفسیر كّشاف ) ـ312

 .33، آيه )33(سوره احزاب  ـ313

 ( . 1/370تفسیر كّشاف ) ـ314

  .27، آيه )22(سوره حّج  ـ315

  .(قمى رحمه الّله(شتر و گوسفند قربانى  ـ316

  .158، آيه )2(وره بقره س ـ317

إ عالم الورى )، ( 1/174ارشاد شیخ مفید  .)سوره بقره 196، ذيل آيه ( 2/289مـجـمـع البـیـان ) ـ318

 . 1/261 (طبرسى 

 246ـ (  4/245الكافى  .)1218الّله علیه و آله ، حديث  ، باب حجة النبى صلى( 2/724صحیح مسلم ) ـ319

 . باب حج النبى صلى الّله علیه و آله حديث دوم

  .95، آيه )3(سوره آل عمران  ـ320

  .علیه و آله ، حديث دوم، باب حج النبى صلى الّله ( 4/246الكافى ) ـ321

 .199، آيه )2(سوره بقره  ـ322

  .4ـ  2، بـاب حّج النبى صلى الّله علیه و آله ، حديث 248ـ (  4/245الكـافـى ) ـ323

 ( . 1/261إ عالم الورى طبرسى )، ( 1/174ارشاد شیخ مفید) ـ324

 .67، آيه )5(سوره مائده  ـ325



  .67، آيه )5(سوره مائده  ـ326

 ( . 1/432فضائل الخمسه من الصحاح الستة )، ( 1/15الشـیـعـه  حـديـقـة  :)ك.ر ـ327

ص ( اسـرار آل محمد صلى الّله علیه و آله )، 530شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله ص ( دفـاع از تـشـیـع ) ـ328

 .136خوارزمى ص  (مناقب )، 512

 

 

ابـن بـابـويـه در بـاب حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله ازابـن عـبـاس روايـتـى نـقـل كـرده كـه  ـ329

ملخص آن چنین است كه چون حضرت رسالت پناه صلى الّله علیه و آله به بـسـتـر بـیـمـارى خـوابـیـد 

ر بـرخاست و سؤ الى از آن حضرت كرد پس حضرت اصحاب آن حضرت بر گرد او جمع گرديدند عماربن ياس

اى : دستورالعملى در باب تجھیز خود به امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم فـرمـود پـس بـه بـالل فـرمـود كـه 

بـالل مردم رابه نزد من بطلب كه در مسجد جمع شوند چون جمع شدند حضرت بیرون آمد عمامه مبارك را 

بر كمان خود تكیه كرده بود تا آنكه وارد مسجد شد و بـر مـنـبر باال رفت و حمد و ثناى  بر سر بسته بود و

چگونه پـیـغـمـبرى بودم براى شما آيا خود به نفس نفیس جھاد ! اى گروه اصحاب : الھى را ادا كرد و فرمود

؟آياخون بر روى من جارى نكردم در میان شما؟ آيا دندان پیش مرا نشكستید؟ آيا جبین مرا خاك آلود نكرديد 

نكرديد تا آنكه ريش مـن رنـگـین شد؟ آيا متحمل َتَعبھاو شدتھا نشدم از نادانان قوم خود؟ آيا سنگ از 

بـلى ،يـا رسـول اهللا بـه تـحـقیق كه صبر :گرسنگى نـبـسـتـم بـراى ايـثـار امـت بـر خـود؟ صـحـابـه گـفـتـنـنـد

: حضرت فرمود. ننده بودى از بديھا، پس جزا دھد ترا خدا از ما بھترين جزاھاكننده بودى از براى خدا و نھى ك

كه حق تعالى حكم كرده و سوگند ياد نموده است كه نگذرد : كه شما را خدا نیز جزاى خیر دھد پس فرمود

 از ظلم ستمكارى ؛ پـس سـوگـنـد مـى دھـم شما را به خدا كه ھر كه او را مظلمه بوده باشد نزد محمد

  پـس . البته برخیزد و قصاص كند كه قصاص نزد من محبوبتر است از قصاص عقبى در حضور مالئكه و انـبـیـاء

پدر و مـاردم فـداى تـو يـا رسـول اهللا : مردى از آخر مردم برخاست كه او را سوادة بن قیس مى گفتند گفت 

آمدم تو بر ناقه غضباى خود سوار بودى و  در ھـنـگـامـى كـه از طـايـف مـى آمـدى مـن بـه استقبال تو! 

عصاى ممشوق در دست داشتى چون بـلنـد كـردى او را كـه بر راحله خود بزنى بر شكم من آمد ندانستم 

كه به عمد كردى يا بـه خـطـا؟ حـضـرت فـرمـود كـه مـعـاذاهللا كـه بـه عـمـد كـرده بـاشـم پس فرمود كه اى 

چـون بـالل از مـسـجـد بـیـرون آمـد در بـازارھـاى ! ـاطـمـه ھـمـان عـصـا را بـیـاوربـالل ، بـرو بـه خـانـه ف

مـديـنه ندا مى كرد كه اى گروه مردم كیست كه قـصـاص فرمايد نفس خود را پیش از روز قیامت اينك محمد 

خانه فاطمه صلى الّله علیه و آله خود را در معرض قصاص در آورده است پیش از روز جزا چون به در 

. بر خیز كه پدرت عصاى ممشوق خود را مى طلبد! اى فاطمه : علیھاالّسالم رسید در راكوبید و گفت 

امـروز روز كـار فـرمـودن عـصـا نـیـسـت بـراى چـه آن را مـى خواھد؟ بـالل : فاطمه عـلیـھـاالسـّالم گـفـت 

ت بـر مـنـبـر بـر آمـده و اھـل ديـن و دنـیـارا وداع مى مـگـر نـمـى دانـى كـه پـدر! كـه اى فـاطـمـه : گـفـت 

زھى غم و اندوه و حسرت دل فكار : كند؟ چون فاطمه علیھاالّسالم سخن وداع شنید فرياد برآورد و گفت 

 من براى اندوه تو اى پدر بزرگوار بعد از تو فـقـیـران و بـیـچارگان و درماندگان بگو پناه به كه برند اى حبیب خدا

پس بالل عصا را گرفت و به خدمت حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله شتافت و چون . و محبوب قلوب فقرا



پـدرو مـادرم ! من حاضرم ،يا رسـول اهللا : عصارا به حضرت داد فرمود كه به كجا رفت آن مرد پیر؟ او گفت 

شـكـم خـود : آن مـرد گـفـت ! ز مـن و حضرت فرمود كه بیا و از من قصاص كن تا راضـى شـوى ا! فداى تو باد

يا رسـول ! پدر و مادرم فداى تو باد: چون حضرت شكم محترم خود را گشود گفت ! را بـگـشـا يـا رسـول الّله 

الّله دسـتـور مـى دھـى كـه دھان خود را بر شكم تو گذارم چون رخصت يافت شكم مـكـرم آن حـضـرت را 

ى بـرم بـه مـوضـع قـصـاص شـكـم رسـول خدا صلى الّله علیه و آله از آتش پـنـاه مـ: بـوسـیـد و گـفـت 

 : آيـا قـصـاص مـى كـنـى يـا عـفـو مـى نـمـايـى ؟ گـفـت! حضرت فرمود كه اى سواده  .جھنم در روز جزا

كه او عفو خداوندا تو عفو كن از سوادة بن قیس چنان: حـضـرت فـرمود! عـفـو مـى نـمـايـم يـا رسـول الّله 

: كرد از پـیـغـمـبـر تـو، پـس حـضـرت از مـنـبـر بـه زيـر آمـد و داخـل خـانـه ام سـلمه شد ومى گفت 

در زيـر لحاف با تو مى گفت ؟حضرت فرمود كه ھزار باب از .Xتو سالمت دار اّمت محمد را از آتش! پروردگارا

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله!(مى شودعلم تعلیم من نمود كه از ھر باب ھزار باب ديگر گشوده 

 .267، 1/266طبرسى ( اعالم الورى (  .1/179)ارشاد شیخ مفید) ـ330

  .به ضّم جیم و سكون راء، موضعى است در يك فرسخى مدينه ـ331

  .184ـ (  1/180ارشاد شیخ مفید) ـ332

 ( . 1/184ارشاد شیخ مفید) ـ333

اردبیلى حديقة الشیعه   .()مسند عبدالّله بن عباس( 3326، حـديث  ( 1/585مـسـنـد احـمـد حـنـبـل ) ـ334

) 1/364 . 

 ( 1/186ارشاد شیخ مفید) ـ335

 .144، آيه )3(سوره آل عمران  ـ336

  .270ـ (  1/263اعالم الورى طبرسى )، 189ـ (  1/179ارشـاد شـیخ مفید) ـ337

  .، حديث پنجم( االئمـه انـُّه كّلمھم غیر الحیوانات )، بـاب  503ص ( بـصـائر الدرجـات صـفـّار) ـ338

  .ماءخذ پیشین ، حديث ششم ـ339

 .2/16شـھـیـد اول ، ( الّدروس الشـرعـیـّه ) ـ340

  .29، حديث 9ص ( ُقْرب اال سناد ِحْمَیرى ) ـ341

ـران بـود و از زيـنب امامه دختر تـزويـج زيـنـب بـه ابـى العـاص پـیـش از بـعثت و حرام شدن دختر به كـاف ـ342

ابى العاص به وجود آمد و حضرت امیرالمؤ منین علیه السـّالم بـعـد از فـاطمه علیھاالّسالم به مقتضاى 

وصّیت آن مخدره او را تزويج فرمود و نـقـل شـده كـه ابوالعاص در جنگ بدر اسیر شد و زينب قالده اى كه 

شوھر خـود  (فداى )نـزد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله فرستاد براى حضرت خديجه به او داده بـود بـه 

او را  (فـداى )چـون حـضـرت نـظـرش بر قالده افتاد خديجه را ياد نمود و رّقت كرد و از صحابه طـلب نـمـود كـه 

كه چون به حضرت از ابى العاص شرط گرفت . بـبخشند وابوالعاص را بى فدا رھا كنند؛ صحابه چنین كـردنـد

مّكه برگردد زينب را به خدمت آن حـضـرت فـرستد او به شرط خود وفا نمود زينب را فرستاد بعد از آن خود به 

و زيـنـب در مـديـنـه سـال ھـفـتـم و بـه قـولى در سال ھشتم ھجرت به . مدينه آمـد و مـسـلمـان شـد

 . ( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (رحمت ايزدى واصل شد

 ( . 6/266بحار االنوار) ـ343



 ( . 1/276إ عالم الورى طبرسى ) ـ344

  :ابونصر فراھى در عدد اوالد امجاد آن حضرت گفته ـ345

است فرزند نبى قاسم و ابراھیم
 پس طّیب و طاھر زَرِه تعظیم است

با فاطمه و رقیه اّمكلثوم
 زينب شمرار ترا سر تعظیم است

 نصاب الّصبیان) : ك.ر

 دكتر بقاعى: ، تحقیق 4/89ابن شھر آشوب ( مناقب آل ابى طالب ) ـ346

  .بـه فـتـح غـیـن مـعـجـمـه و دال مھمله ـ347

  .به كسر ضاد معجمه ـ348

  (قمى رحمه الّله. (به ضّم میم و فتح قاف و تشديد واو ـ349

  .1/281طبرسى ( إ عالم الورى ) ـ350

  .به ضّم جیم ـ351

  .به ضم قاف و فتح مثّلثه ـ352

  .به فتح میم موّحده ـ353

  .، چاپ مكتبة المفید، قم 137شھید ثانى ص ( شرح درايه ) ـ354

  .(چاپ آستان قدس 1/318سفینة البحار ) (قمى رحمه الّله (مـانـند َسحاب ( تـمـام ) ـ355

  .على محمد البجاوى: ، تحقیق  1/196لبّر ابن عبدا( االستیعاب ) ـ356

 ( . 1/283إ عالم الورى طبرسى ) ـ357

  .به فتح حاء و سكون میم و فتح نون ـ358

 .مانند ُزبیر ـ359

  .، تحقیق دكتر بقاعى1/62ابن شھر آشوب ( مناقب آل ابى طالب ) ـ360

 ( . 35/134بحار االنوار) ـ361

 .522ص ) ارة شیخ مفیدتـرجـمـه الفصول المخت( )دفـاع از تـشـیـع ) ـ362

 ( . 35/115بحاراالنوار) ـ363

  .14/84ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ364

شیخ (فّخار در اوالد حضرت امام موسى كاظم علیه الّسالم  بیايد اين شعر و معنى آن در ذكر سّید ـ365

 .( عباس قمى رحمه الّله

  .84، حديث  25ص ( ُقْرب اال سناد حمیرى ) ـ366

  .2/347على بن ابراھیم قمى ( تفسیر قمى ) ـ367

  .23، آيه ) 33(سوره احزاب  ـ368

 ( . 2/188تفسیر قمى ) ـ369



 ، حـديـث اول 121ص ( بـصـائر الدرجـات صـفـّار) ـ370

  .1092، حديث  497ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ371

  .754، حديث 362ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ372

ّله از تو به ھم بـعـضـى گـفـتـه اند مراد آن است كه آلت مردى بريدن تو فايده نمى كـند؛ زيرا كه عبدال ـ373

قمى رحمه . (رسیده است و آن فرزندان از او به ھم خواھند رسید و محتمل است كه مراد معنى ديگر باشد

 .( الّله

  .1/252ابن بابويه ( َمْن اليحضره الفقیه ) ـ374

  .، حديث سوم 27، مجلس  191ص ( شیخ صدوق  امالى) ـ375

  :ك.ر... به او سلمان فارسى نگوئید بلكه بگوئید سلمان محمدى : امـام صـادق عـلیـه السالم فرمود ـ376

 . 214، مجلس پنجم ، حديث 133ص  (امالى شیخ طوسى )

 12ص ( اختصاص ) ـ377

 ( . 22/348بحاراالنوار) ـ378

  .(عالمه مجلسى رحمه الّله(مـتـوسمین يعنى به فراست احوال مردم را مى دانست  ـ379

 ( .1/56رجال كّشى ) ـ380

 ( .1/56رجال كّشى ) ـ381

 .(ويراستار(محدَّث يعنى كسى كه فرشتگان با او سخن مى گويند  ـ382

  .تاءلیف عالمه محّدث نورى رحمه الّله( نـَفـَس الرحـمـان فـى فضائل سلمان )زنـده بـه كـتـاب ار: ك .ر ـ383

 ( . 22/373بحاراالنوار) ـ384

 ( . 1/205مجالس المؤ منین ) ـ385

  .214، مجلس پنجم ، حديث 133ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ386

  .، چاپ آفاق520محّدث نورى ، ص ( نـفـس الرحـمـان فـى فـضـائل سـلمان ) ـ387

 ( . 22/373ربحاراالنوا .)33، حديث 14ص ( رجال َكّشى ) ـ388

  .، باب نھم352محّدث نورى رحمه الّله ص  ..( .نفس الرحمان) ـ389

 ( . 22/373بحاراالنوار) ـ390

( مـفـاتـیـح الجـنـان   .)ق 1343، چـاپ تبريز، سـال 59ـ  57ص ( النـاظـريـن ھـديـة الّزائريـن و بـھـجـة ) ـ391

 . بـاب سـوم ، فصل ھشتم

  .به جیمین مضمومتین و دالین مھملتین ـ392

  .البجاوى: تحقیق ، 1/252ابن عبدالبّر ( االستیعاب ) ـ393

 ( . 22/405بحاراالنوار) ـ394

  .، چاپ داراالعتصام1/13عالمه مجلسى ( عین الحیاة ) ـ395

  .3827حديث ( ُسنن ترمذى )، 8/259بى الحديد ابـن ا( شـرح نـھـج البـالغـه ) ـ396

  .1/12عالمه مجلسى ( عین الحیاة ) ـ397

 ( . 22/342بحاراالنوار) ـ398



 ( . 22/321بحاراالنوار) ـ399

  .8/259ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ400

  .على محمد البجاوى: ، تحقیق ( 1/255االستیعاب ) ـ401

  .ماءخذ پیشین ـ402

  .562، حديث 55، مجلس  426ص ( امالى شیخ صدوق ) ـ403

 .40، حديث ( 22/431بحار االنوار) ـ404

  .205شیخ صدوق ص ( معانى االخبار) ـ405

  .35، آيه ) 9(سوره توبه  ـ406

  .، با مختصر تفاوت4/1698) حیاة القلوب مجلسى (تاريخ پیامبران  ـ407

  .8/252ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ408

  .4/1724) حیاة القلوب مجلسى (تاريخ پیامبران  ـ409

  .ماءخذ پیشین ـ410

  .البجاوى: ، تحقیق  1/253ابن عبدالبّر ( االستیعاب ) ـ411

  .126، حديث ( 1/253الخصال شیخ صدوق ) ـ412

 ( . 22/324بحاراالنوار) ـ413

 ( . 1/46رجال َكّشى ) ـ414

 10ص ( اختصاص ) ـ415

  .393ـ  392شیخ مفید ص ( َاْلَجَمل ) ـ416

  .378محّدث نورى رحمه الّله ص  ..( .نفس الرحمان) ـ417

  .379ص  ..( .نفس الرحمان) ـ418

  .378، ص ) استاِد محّدث قمى (محّدث نورى  ...( نفس الرحمان) ـ419

  .62ص ( اختصاص ) ـ420

  .، چاپ انصاريان( 1/316حديقة الشیعه )،  ( 3/62فردوس االخبار) ـ421

  .(نـسـخه خطى كتابخانه مدرسه حجتّیه قم( 266اردسـتـانـى ص ( كـاشـف الحـق ) ـ422

  .، سوره توبه 74، ذيل آيه 2/291زمـخـشـرى ، ( تـفـسـیـر كـشـّاف   :)ك.ر ـ423

 .518، حديث 52، مجلس 401ص ( امالى شیخ صدوق ) ـ424

  .71ص ( رجال ابن داود) ـ425
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 منتهى االمال
 باب دّوم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

- ١ - 

 
 

باب دّوم در بیان تاريخ والدت ووفات سّیدة الّنساء ومخدومه مالئكة السَّماء، شفیعه روز جزاء حضرت فاطمه 

 زھراء علیھاالّسالم است

 در بیان والدت با سعادت حضرت فاطمه علیھاالّسالم: فصل اّول 

بیستم مـاه جـُمـادى اال  واكثر ُعلما ذكر كرده اند كه والدت آن حضرت در روز (مصباح )شـیـخ طـوسى در 

خـره بـوده وگـفـتـه انـد كـه در روز جـمـعـه سـال دّوم از بـعـثـت بـوده و بـعـضـى سـال پـنـجم از بعثت گفته 

روايت كرده است كه پنج  (ُعَدْد)فرموده كه صاحب  (حیاة القلوب )وعالمه مجلسى رحمه الّله در  (1)اند

سـال بـعـد از بـعـثـت حـضـرت رسـالت پـنـاه صـلى الّله علیه وآله وسّلم حضرت فاطمه عـلیـھـاالسـّالم از 

ن حضرت چنان بود كه روزى حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه خديجه متولد شد وكیفّیت حمل خديجه به آ

وآله وسّلم در ابطح نشسته بود با امیرالمؤ منین علیه السـّالم وعـمـار بـن يـاسـر ومـنـذر بـن ضـحـضـاح 

وحـمـزه وعـباس وابوبكر وعمر، ناگاه جـبـرئیـل نـازل شد با صورت اصلى خود وبالھاى خود را گشود تا مشرق 

غرب را پر كـرد ونـدا كـرد آن حـضرت را كه اى محمد صلى الّله علیه وآله وسّلم خداوند على اعالترا سـالم وم

مـى رسـانـد وامـر مى نمايد كه چھل شبانه روز از خديجه دورى اختیار كنى ؛ پس آن حضرت چھل روز به 

د وعـمـار را بـه سـوى خـديـجـه خانه خديجه نرفت وروزھا روزه مى داشت و شبھا تا صباح عبادت مى كـر

اورا بگوكه اى خديجه نیامدن من به سـوى تـواز كراھت وعداوت نیست ولیكن پروردگار من  : فرستاد وگفت

چنین امر كرده است كه تقديرات خود را جـارى سـازد وگـمـان مبر در حق خود جز نیكى وبه درستى كه حق 

ـنـد مـرتـبـه بـا مـالئكـه خـود وبايد ھر شب در خانه خود را ببندى تعالى به تومباھات مـى كـنـد ھـر روز چ

. ودر رخـتـخواب خود بخوابى ومن در خانه فاطمه بنت اسد مى باشم تا مّدت وعده الھى منقضى گـردد

وخـديـجـه ھـر روز چـنـد نـوبـت از مـفـارقـت آن حـضـرت مـى گـريـسـت وچـون چـھـل روز تـمـام شد جبرئیل 

اى محمد صلى الّله علیه وآله وسـّلم خداوند على اعالترا سالم مى رساند : ر آن حضرت نازل شد وگفت ب



كه مھّیا شوبراى تحفه وكرامت من ، پس ناگاه مـیـكـائیل نازل شد وطبقى آورد كه دستمال از سندس 

مى فرمايد كه امشب بر پروردگار تو : آن حـضرت گذاشت وگفت  بھشت بر روى آن پوشیده بودند ودر پـیـش 

اين طعام افطار كن و حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم گفت كه ھر شب چون ھنگام افطار آن حضرت مى 

شد مـرا امـر مـى كرد كه در را مى گشودم كه ھركه خواھد بیايد وبا آن حضرت افطار نمايد، در ايـن شـب 

ـذار كـسـى داخـل شـود كـه اين طعام بر غیر من حرام است ؛ مـرا فـرمـود كـه بـر َدِر خـانـه بـنـشـیـن ومـگ

پس چون اراده افطار نمود طبق را گشود ودر مـیـان آن طـبق از میوه ھاى بھشت يك خوشه خرما ويك 

خوشه انگور بود وجامى از آب بھشت ، پـس از آن مـیـوه ھـا تـنـاول فـرمـود كـه سـیـر شـد واز آن آب 

یـراب شـد وجـبـرئیـل از ابـريـق بـھـشـت آب بـر دسـت مـبـاركـش مـى ريـخـت ومـیـكـائیـل آشـامـیـد تـا سـ

دسـتـش را مـى شـسـت واسـرافـیـل دسـتـش را از دستمال بھشت پاك مى كرد وطعام باقیمانده با ظرفھا 

ت نماز ترا جايز وچون حضرت برخاست كه مشغول نماز شود جبرئیل گفت كه در اين وق. به آسمان باالرفت 

معلوم است كـه مراد نمازھاى نافله ومستحّبى است نه نماز فريضه چه داءب نبى وامام بر آن (نیست 

بـايـد كـه الحـال بـه مـنـزل خـديـجـه روى وبـا او مـضـاجـعـت ) است كه نـمـاز را مـقـدم بـر افـطـار مـى دارنـد

 .شب از نسل توذريه اى طّیبه خلق نمايد نـمـائى كـه حـق تـعالى مى خواھد كه در اين

پس آن حضرت متوّجه خانه خديجه شد وخديجه گفت كه من با تنھائى الفت گرفته بودم وچـون شـب مى 

شد درھا را مى بستم وپرده ھا را مى آويختم ونماز خود را مى كردم ودر جامه خـواب خود مى خوابیدم 

ان خواب بودم كه صداى َدِر خـانـه را شـنـیدم ، پرسیدم كه وچراغ را خاموش مى كردم در اين شب در می

كیست در را مى كوبد كه به غیر محمد صلى الّله علیه وآله وسـّلم ديـگرى را روا نیست كوبیدن آن ؟ آن 

باز كن در را كـه مـنم محمد صلى الّله علیه وآله و سّلم چون صداى فرح افزاى ! اى خديجه : حضرت فرمود

ا شنیدم از جا جستم ودر را گشودم و پیوسته عادت آن حضرت آن بود كه چون اراده خوابیدن آن حضرت ر

مى نمود آب مـى طـلبـیـد و وضـوء تـجـديـد مـى كـرد ودوركـعـت نـمـاز بـه جـا مـى آورد وداخـل رخـتـخـواب 

خـل شـد دسـت مرا گرفت وبه مـى شـد و در ايـن شـب مـبـارك سـحـر ھـیـچ يـك از ايـنـھـا نـكـرد وتـا دا

 (2). رختخواب برد وچون از مضاجعت برخاست من نور فاطمه را در شكم خود يافتم

 : والدت با سعادت آن حضرت چنان است كه اّما كیفیت

از حـضـرت صـادق  : شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله بـه سند معتبر از ُمَفّضل بن عمر روايت كرده است كه گفت

عـلیـه السـّالم سـؤ ال كـردم كـه چـگـونـه بـود والدت حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم ؟ حضرت فرمود كه 

اوجت حضرت رسالت صلى الّله عـلیـه وآله وسـّلم نـمـود، زنـان مـكـّه از عـداوتـى كـه چون خديجه اختیار مز

نمودند وبر اوسالم نمى كردند ونمى گذاشتند كه زنى به نزد او  (3)بـا آن حـضـرت داشـتـنـد از او ھجرت 

برود، پـس خـديجه را به اين سبب ، وحشتى عظیم عارض شد ولیكن عمده غم و جزع خديجه براى حـضرت 

چـون . رسول صلى الّله علیه وآله وسّلم بود كه مبادا از شدت عداوت ايشان آسیبى به آن حـضـرت بـرسـد

ـه حـضـرت فاطمه علیھاالّسالم حامله شد فاطمه در شكم با اوسـخـن مـى گـفـت ومـونـس اوبـود واورا ب

صـبـر مـى فرمود، خديجه اين حالت را از حضرت رسـالت پنھان مى داشت ، پس روزى حضرت داخل شد 

سخن مى  شنید كه خديجه سخن مى گويد با شخصى وكسى را نزد اونديد فرمود كه اى خديجه با كه

حضرت ! فـرزنـدى كـه در شـكـم مـن است با من سخن مى گويد ومونس من است : گوئى ؟ خديجه گفت 

فرمود كه ايـنـك جـبـرئیـل مـرا خـبـر مـى دھـد كـه ايـن فـرزنـد دخـتـر اسـت واواسـت نـسـل طـاھـر 

ـد آورد، واز نـسـل اوامامان وپیشوايان بـامـیـمـنـت وبـركـت وحـق تـعـالى نـسـل مـرا از اوبـه وجـود خـواھ

دين به ھم خواھند رسید وحق تعالى بعد از انقضاى وحى ، ايشان را خـلیـفـه ھـاى خـود خواھد گردانید در 



وپیوسته خديجه در اين حالت بود تا آنكه والدت جناب فاطمه علیھاالّسالم نزديك شد چون درد زائیدن . زمین 

وفـرزنـدان ھـاشـم كـس فـرسـتاد كه نزد اوحاضر شوند؛ ايشان   ى زنـان قـريـشدر خود احساس كرد به سو

در جواب اوفرستادند كه فرمان ما نبردى وقبول قول ما نكردى وزن يتیم ابوطالب شدى كه فقیر است و مالى 

 . ندارد ما به اين سبب به خانه تونمى آئیم ومتوّجه امور تو نمى شويم

ان را شنید بسیار اندوھناك گرديد در اين حالت ناگاه ديد ك چھار زن گندم گون بلند خـديجه چون پیغام ايش

باالنزد اوحاضر شده وبه زنان بنى ھاشم شبیه بودند، خديجه از ديـدن ايـشـان بـتـرسـیـد، پـس يـكـى از 

ن توئیم ، منم ايـشـان گـفـت كـه مترس اى خديجه كه ما رسوالن پـروردگـاريـم بـه سـوى تو؛ وما ظھیرا

ساره زوجه ابراھیم علیه الّسالم ودّوم آسـیـه دخـتـر مزاحم است كه رفیق توخواھد بود در بھشت وسوم 

مريم دختر ِعمران است وچـھـارم كـُلثـوم خـواھـر مـوسـى بن عمران است وحق تعالى ما را فرستاده است 

پس يكى از ايشان در جانب راست . مائیم كه در وقت والدت نزد توباشیم وترا بر اين حالت معاونت ن

خـديـجـه نـشـسـت وديـگـرى در جـانـب چپ وسوم در پیش رووچھارم در پشت سر، پس حضرت فاطمه 

علیھاالّسالم پاك وپاكیزه فرود آمد وچون به زمین رسید نور اوساطع گرديد به مـرتـبـه اى كـه خانه ھاى مّكه 

مین موضعى نماند مگر آنكه از آن نور روشن شد وده نفر از حورالعین را روشن گردانید ودر مشرق ومغرب ز

به آن خانه درآمدند وھر يك ِاْبريقى وطشتى از بـھـشت در دست داشتند وابريقھاى ايشان مملوبود از آب 

ـوثـر كوثر، پس آن زنى كه در پیش روى خـديـجـه بـود جـنـاب فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم را بـرداشـت وبـه آب ك

غـُسـل يـا شست و شوداد ودوجامه سفیدى بیرون آورد كه از شیر سفیدتر واز ُمْشك وَعْنَبر خـوشـبـوى تـر 

بود وفاطمه علیھاالّسالم را در يك جامه از آن پیجید وجامه ديگر را مقنعه اوگردانید پس اورا به سخن درآورد، 

 : فاطمه گفت

ـْبـیـاِء َوَانَّ َبْعل ي َسیُِّد اَالْوِصیاِء َوُوْلدي ساَدُة اَالْسباِطَاشـْھـَُد َاْن الِالِه ِاال الّلُه َو  .َانَّ َابـي َرسـُوُل الّلِه سـَیُِّد اَالن

يـعـنـى گـواھـى مـى دھـم بـه يـگـانـگـى خـدا وبـه آنـكـه پـدرم رسـول خـدا سـیـد پـیـغـمبران است 

 . ادات فرزندزاده ھاى پیغمبران استوشوھرم سید اوصیاء پیغمبران است وفرزندانم س

پـس بـر ھـر يك از آن زنان سالم كرد وھر يك را به نام ايشان خواند، پس آن زنان شادى كـردنـد وحـوريان 

ودر آسـمـان نور روشنى . بھشت پخندان شدند ويكديگر را بشارت دادند به والدت آن سّیده زنان عـالمـیـان 

ى مشاھده نكرده بودند، پـس آن زنـان مـقّدسه با خديجه خطاب كردند ھويدا شد كه پیشتر چنان نور

بگیر اين دختر را كه طاھره ومطّھره اسـت پـاكـیـزه وبـا بـركـت اسـت ، حـق تـعـالى بـركـت داده او : وگفتند

وگذاشت ، را ونـسـل اورا، پـس خـديـجـه آن حـضـرت را گـرفـت شـاد وخـوشـحـال وپـسـتان خود را در دھان ا

پس فاطمه علیھاالّسالم در روزى آن قدر نـمـّو مـى كـرد كـه اطـفـال ديـگـر در مـاھـى نـمـّو كـنـنـد ودر 

 (4).مـاھـى آن قـدر نمّو مى كرد كه اطفال ديگر در سال نمّو كنند

 وبرخى ازفضائل آن جناب) ع (در بــیـان بـرخـى اسـامـى والقـاب شـريـفـه حضرت فاطمه : فـــصـــل دّوم 

ه كـه ابـن بـابـويـه به سند معتبر از يونس بن ظبیان روايت كرده است كه حضرت صادق علیه السـّالم فـرمـود

فـاطـمه عـلیـھـاالسـّالم وصـديـقـه ومـُباركه : فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم را نـُه نـام اسـت نـزد حـق تـعـالى 

پس حضرت فرمود كه آيا مى دانى كه چیست تفسیر فاطمه . وطاھره وزكّیه وراضیه ومرضّیه وُمحّدثه وزھراء

ُفِطَمْت ِمَن الشَّر؛ يعنى بريده : سـّید من ؛ حضرت فرمود خبر ده مرا از مـعـنـى آن اى: ؟ يونس گفت ، گفتم 

شده است از بديھا، پـس حـضـرت فـرمـود كـه اگـر امـیرالمؤ منین علیه الّسالم تزويج نمى نمود اورا، كفوى 

 (5).ونـظـیـرى نـبـود اورا بـر روى زمـیـن تـا روز قـیـامـت نـه آدم ونـه آنـھـا كـه بـعـد از او بودند

به معنى مـعـصـومـه  (صديقه )عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله در ذيـل تـرجـمـه ايـن حديث فرموده كه 



يعنى  (طاھره )يـعـنـى صـاحـب بـركـت در عـلم وفـضـل وكماالت و معجزات واوالد كرام و (ـاركـه مـب)اسـت ، و

يعنى راضى به قضاى حق  (راضیه )يـعـنـى نـمـّو كـنـنـده در كـمـاالت وخیرات و (زكّیه )پاكیزه از صفات نقص و

 (زھـراء)َلك با اوسخن مى گفت و يعنى َم (محّدثه )يعنى پسنديده خدا ودوستان خدا و (مرضیه )تعالى و

وبدان كه اين حديث شريف داللت كند بـر اينكه امیرالمؤ منین علیه . يـعـنى نورانى به نور ُصورى ومعنوى 

الّسالم از جمیع پیغمبران واوصیاى ايشان به غیر از پیغمبر آخـرالّزمـان افضل مى باشد بلكه بعضى استدالل 

 (6). لّسالم بر ايشان نیز كرده اند انتھىبر افضلیت فاطمه زھرا علیھاا

براى اين فاطمه نامیده اند كه ودر احاديث متواتره از طريق خاّصه وعاّمه روايت شده است كه آن حضرت را 

رسول صلى الّله وروايت شـده كـه از حـضرت  (7). حق تعالى اورا وشیعیان اورا از آتش جھنم بريده است

براى آنكه خونى كه زنان ديگر : علیه وآله وسّلم پرسیدند كه به چه سبب فاطمه را بتول مى نامى ؟ فرمود

 (8). است  مى بینند اونمى بیند، ديدن خون در دختران پیغمبران ناخوش 

شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله بـه سـنـد مـعـتـبـر روايـت كـرده اسـت كـه چـون حـضـرت رسـول صـلى الّله 

ف مى عـلیـه وآله وسـلم از سـفـرى مـراجـعـت مـى فـرمـود اّول به خانه حضرت فاطمه علیھاالّسالم تشري

بردند ومدتى مى ماندند وبعد از آن بـه خـانـه زنـان خـود مـى رفـتـنـد؛ پـس در بـعـضـى از سـفرھاى آن 

حضرت جناب فاطمه عـلیـھـاالسـّالم دو دسـتـبند وگلوبند وگوشواره از نقره ساخت وپرده بر َدِر خانه آويخت ، 

الم تشريف برد واصحاب بر در خـانـه تـوقـف چـون آن جـنـاب مراجعت فرمود به خانه فاطمه علیھاالّس

نـمـودنـد چـون حـضـرت داخـل خـانـه شـد وآن حـال را در خانه فاطمه مشاھده فرمود، غضبناك بیرون رفت 

وبه مسجد درآمد وبه نزد منبر نـشـست ، حضرت فاطمه دانست كه حضرت براى زينتھا چنین به غضب 

شواره ھا را كند وپرده ھا را گشوده وھمه را به نزد آن جناب فرستاد آمدند، پس گردنبند ودست برنجھا وگو

وبـه آن شـخص كه آنھا را مى برد گفت به حضرت بگوكه دخترت سالم مى رساند ومى گويد اينھا را در راه 

تـم كـرد فـاطـمـه آنـچـه را كـه مـى خـواسـ: چون آنھا را به نزد آن حضرت آوردند سه مرتبه فرمود. خدا بده 

دنـیـا از بـراى مـحـمـّد وآل مـحـمـّد نـیـست اگر دنیا در خوبى نزد خدا برابر پشه اى بود ! پـدرش فـداى اوبـاد

خدا در دنیا كافران را شـربـتـى آب نـمـى داد؛ پـس بـرخـاسـت وبـه خـانـه فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم داخل 

 (9).شد

شـیـخ مـفـیـد وشـیـخ طـوسـى از طـريـق عـامـه روايـت كـرده انـد كـه حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله علیه 

كه اورا شاد گـردانـد مرا شاد گردانیده است وھركه اورا وآله وسّلم فرمود كه فاطمه پاره تن من است ھر

 (10). آزرده كند مرا آزرده است ، فاطمه علیھاالّسالم عزيزترين مردم است نزدمن

نديدم احدى را كه در گفتار وسخن شـبـیـه تـر : وشـیـخ طوسى از عايشه روايت كرده است كه مى گفت 

بـاشـد از فاطمه به رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسّلم چون فاطمه به نزد آن حضرت مى آمد اورا مرحبا 

ند، چـون حـضـرت بـه خـانـه فـاطـمـه مـى رفـت مى گفت ودستھاى اورا مى بوسید ودر جاى خود مى نشا

بـرمـى خـاسـت واسـتـقـبـال آن حـضـرت مـى كـرد ومـرحـبـا مـى گـفـت ودسـتـھـاى آن حـضـرت را مـى 

 (11).بوسید

قـطـب راونـدى مـُرسـًال روايت كرده است كه چون حضرت فاطمه علیھاالّسالم از دنیا رحلت فـرمـود ُاّم َاْيَمن 

سوگند ياد كرد كه ديگر در مدينه نماند؛ زيرا كه نمى توانست جاى آن حـضـرت را خـالى بـبـیـنـد پـس ، از 

ـتـوجـه مـكـه شـد در بـعـضـى از منازل او را تشنگى عظیمى روى داد چون از آب ماءيوس شد مـديـنـه م

مـن خادمه حضرت فاطمه علیھاالّسالم ام ، آيا مرا از ! خـداونـدا: دست به سوى آسمان دراز كرد وگـفـت 

اوبه زير آمد چون از آن تشنگى ھالك خواھى كرد؟ پس به اعجاز فاطمه علیھاالّسالم َدْلوآبى از آسمان براى 



آب بـیـاشـامـیـد تـا ھفت سال محتاج به خوردن وآشامیدن نگرديد، مردم او را روزھاى بسیار گرم براى كارھا 

 (12).مى فرستادند تشنه نمى شد

 چادر نورانى ومسلمان شدن ھشتاد يھودى 

ابن شھر آشوب وقطب راوندى روايت كرده اند كه روزى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم مـحـتـاج بـه قرض 

شت وآن چادر از شد وچادر حضرت فاطمه علیھاالّسالم را به نزد مرد يھودى كه نامش زيـد بود رھن گذا

پس يھودى آن چـادر را بـه خـانـه بـرد ودر حجره گذاشت ، چون شب . گرفت   پشم بود وقدرى از جوبه قرض 

شد زن يھودى به آن حجره درآمد نـورى از آن چـادر ساطع ديد كه تمام حجره را روشن كرده بود چون زن آن 

رفـت وآنـچـه ديـده بـود نـقـل كـرد، پـس يـھـودى از حالت غريب را مـشـاھـده كـرد بـه نـزد شـوھـر خـود 

اسـتـمـاع آن حـالت در تـعـجب شد وفراموش كرده بود كه چادر حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم در آن 

خـانـه اسـت بـه سـرعـت شـتـافـت وداخل آن حجره شد كه ديد شعاع چادر آن خورشید فلك ِعْصمت است 

  یر خانه را روشـن كـرده اسـت ، يـھودى از مشاھده اين حالت تعجبش زياده شد پس كه مانند َبْدر ُمن

يھودى وزنش به خانه خويشان خود دويدند وھشتاد نفر از ايشان را حاضر گردانیدند واز بركت شعاع چادر 

 (13).فاطمه علیھاالّسالم ھمگى به نور اسالم منّور گرديدند

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم روايت كرده است كـه حـضـرت  (ُقْرب االسناد)در 

رمود كه ھرچه خدمت بیرون در بـاشـد از آب وھـیزم وامثال رسـالت صـلى الّله عـلیـه وآله وسـّلم مقرر ف

اينھا حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم به جا آورد وھرچه خدمت انـدرون خـانـه بـاشـد از آسـیـا كـردن ونـان 

 (14).وطـعـام پـخـتـن وجـاروب كـردن وامثال اينھا با حضرت فاطمه علیھاالّسالم باشد

وابـن بـابـويـه بـه سـنـد مـعـتبر از حضرت امام حسن علیه الّسالم روايت كرده است كه آن حـضـرت فـرمـود 

فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم در مـحراب خود ايستاده ومشغول بندگى حق تعالى  كـه در شـب جـمـعـه مـادرم

گرديد وپیوسته در ركوع وسجود وقیام ودعا بود وتا صبح طـالع شـد شنیدم كه پیوسته دعا مى كرد از براى 

كرد،  مؤ منین ومؤ منات وايشان را نام مى برد ودعا براى ايشان بسیار مى كرد واز براى خود دعائى نمى

اْلجاُر ُثمَّ ! يا ُبَنىَّ: چرا از بـراى خـود دعـا نـكـردى چـنـانكه از براى ديگران كردى ؟ فرمود! اى مادر : پس گفتم

 (15).اّول ھمسايه را بايد رسید وآخر خود را! الّدار؛ اى پسرجان من 

ثـَعـَْلبـى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّالم روايـت كـرده اسـت كـه روزى حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه 

ھاى شتر وبه دستھاى وآله وسّلم به خانه فاطمه علیھاالّسالم درآمد فاطمه را ديد كه جامه پوشیده از ُجل

خود آسیا مى گردانید ودر آن حالت فرزند خود را شیر مى داد، چون حضرت اورا بر آن حالت مشاھده كرد آب 

تـلخـیـھاى دنیا را امروز بچش براى حالوتھاى ! اى دخـتـر گـرامـى : روان شد وفـرمـود  از ديده ھاى مباركش

حمد مى كنم خدا را بر نعمتھاى اووشكر مى كنم ! سول الّله يا ر: پس فاطمه علیھاالّسالم گفت . آخرت 

 :خدا را بر كرامتھاى او؛ پس حق تعالى اين آيه را فرستاد

 يعنى حق تعالى در قیامت آن قدر به تو خواھد داد كه راضى شوى(16)؛)َوَلسـَْوَف يـُعـْطیَك ربَُّك َفَتْرضى )

.(17) 

حضرت فاطمه علیھاالّسالم عابدترين امت بود ودر عـبـادت حـق : واز حـَسـَن َبْصرى نقل شده كه مى گفت 

ووقـتى پیغمبر خدا صلى الّله  (18).تـعـالى آن قـدر بـر پـا مـى ايـسـتـاد كـه پـاھـاى مـبـاركـش ورم مـى كـرد

آنكه نبیند مردى را : علیه وآله وسّلم به اوفرمود چه چیز بـھـتر است از براى زن ؟ فاطمه علیھاالّسالم گفت 

ُذرِّيًَّة بـَعـْضـُه ا مـِنـْ : (یـنـه چـسـبـانـیـد وفـرمـودونبیند مردى اورا؛ پـس حـضـرت نـور ديـده خـود را بـه سـ

 (20).((19)َبْعٍض



روايت شده كه حضرت فاطمه علیھاالّسالم آن قدر آسیا گردانید كه دستھاى مباركش  (حـلیه ابوُنَعْیم )واز 

 (21).كش پینه كردآبله پیدا كرد واز اثر آسیا دستھاى مبار

وشـیـخ كـلیـنى از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده كه فرمود در روى زمین گیاھى اشـرف 

خدا لعنت كند بنى ُامیه را : نیست واوسبزى فاطمه علیھاالّسالم است پس فرمود (خرفه )ـنـفعت تر از وپـرم

 (22).كه نامیدند خرفه را به َبْقَلة الُحَمقاء به جھت بغض وعداوتى كه با ما وفاطمه داشتند

 حجاب فاطمه علیھاالّسالم در برابر مرد نابینا

نـابـیـنـائى اذن   روايت كرده از امیرالمؤ منین علیه الّسالم كه شخص  (َنوادر)سـیـد فـضل الّله راوندى در 

لسـّالم كـه داخـل خـانه شود، فاطمه علیھاالّسالم خود را از اومستور خـواسـت از حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـاا

بـه چـه سـبـب خـود را : كرد، پیغمبر خدا صلى الّله علیه وآله وسـّلم بـه فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم فـرمـود

ورا مى بینم ، اگر اومرا نمى بیند من ا: مـسـتـور كـردى وحال آنكه اين مرد نابینا ترا نمى بیند؟ عرض كرد

شھادت مى دھم كه توپاره تن من مى : پس حضرت فرمود. اگـر در پـرده نـباشم استشمام رايحه مى نمايد

 (23). باشى

ونـیـز روايت كرده كه روزى حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسلم از اصحاب خود از حقیقت زن سؤ ال 

فرمود، اصحاب گفتند كه زن عورت است ؛ فرمود در چه حالى زن به خدا نـزديـكـتـر اسـت ؟ اصـحـاب جـواب 

رد كه نزديكترين حاالت زن به خدا آن است نـتوانستند، چون فاطمه علیھاالّسالم اين مطلب را شنید عـرض ك

 (24). فاطمه پاره تن من است: حضرت فرمود. كه مالزم خانه خود باشد وبیرون از خانه نشود

 حضرت زھرا علیھاالّسالم (تسبیحات )اثر 

كه فضايل ومناقب آن مخدره زياده از آن است كه در اينجا ذكر شود وما چون بـنـابـر اخـتـصـار : مـؤ لف گويد

معروف  (تـسـبـیـح )داريـم بـه ھـمین قدر اكتفا مى كنیم وبركاتى كه از آن بى بى به ما رسـیـده از جـمـله 

ن حضرت است كه احاديث در فضیلت آن بسیار است وكافى است آنكه ھر كه مداومت كند به آن ، شقى آ

وبدعاقبت نمى شود، و خواندن آن بعد از ھـر نـمـازى بـھـتـر است نزد حضرت صادق علیه الّسالم از ھزار 

وكـیـفـیـت آن َعَلى االَْْشَھر سى وچھار مرتبه الّلُه َاْكَبُر وسى وسه  (25)ركعت نمازگزاردن در ھر روزى ،

 (دعـاى نـور)وديگر . دمـرتـبـه َاْلحـَمـُْدلّله وسـى وسه مرتبه ُسْبحاَن الّله است كه مجموع صد مى شو

اسـت كـه آن حـضـرت تـعلیم حضرت سلمان رضى الّله عنه كرده وفرموده اگر مى خواھى در دنیا ھرگز ترا 

 : تب نگیرد مداومت كن بر آن ، وآن دعا اين است

 ِبْسِم الّله الرَّْحم ِن الرَّحیم

ِم الّلِه ُنوٌر َعلى ُنوٍر ِبْسِم الّلِه الذَّى ُھَو ُمَدبُِّر اُالُموِر ِبْسِم الّلِه الَّذى بـِسـِْم الّلِه النُّوِر بـِسـِْم الّلِه نـُوِر النُّوِر ِبْس

ـَْزَل النُّوَرعـََلى الطُّوِر فـى  كـِت اٍب مـَسـْطـُوٍر فـى َخَلَق النُّوَر ِمَن النُّوِر َاْلَحْمُد لّلِه الَّذى َخَلَق النُّوَر ِمَن النُّوِر َو َان

وٌر َو َعلَى شـُوٍر بـِقـََدٍر مـَقـُْدوٍر عـَل ى نـَبـِي َمْحُبوٍر َاْلَحْمُدِلّلِه اَلذى ُھَو ِباْلِعزِّ َمْذُكوٌر َو ِباْلَفْخِر َمْشُھَرقٍّ مـَنـْ

 .السَّراِء َوالضَّرا ء َمْشُكوٌر َو َصلَّى الّلُه َعل ى َسیِِّدن ا ُمَحمٍَّد َو آِلِه الّطاِھريَن

از حضرت فاطمه علیھاالّسالم آموختم آن را به خدا قسم به بیشتر از ھزار نفر از اھل سـلمـان گـفـت چـون 

وديگر نماز استغاثه (26). مكه ومدينه كه مبتالبه تب بودند آموختم پس ھمه شفا يافتند به اذن خداى تعالى

است كه روايت شده ھرگاه ترا حاجتى باشد به سوى حق تعالى وسینه  (صلوات الّله علیھا)به آن مخّدره 

 ات از آن تنگ شده باشد پـس دوركـعـت نـمـاز بـكـن وچـون سالم نماز گفتى سه مرتبه تكبیر بگووتسبیح

حضرت فاطمه علیھاالّسالم بخوان پس به سجده برووصد مرتبه بگوي ا َموال تى ي ا ف اِطَمُة َاغـي ثي نى ، 

پس جانب راست رورا بر زمین گذار وھمین را صد مرتبه بگو، پس به سجده بـرووھـمـیـن را صد مرتبه بگو، 



وصد وده مرتبه بگووحاجت خود را ياد پس جانب چپ رورا بر زمین گذار وصد مرتبه بگو، پس باز به سجده برو

 (27). كن ، به درستى كه خداوند بر مى آورد آن را ان شاء الّله تعالى

نقل كرده از حضرت زھرا علیھاالّسالم روايت است كـه حـضرت َرُسول  (خالصة االذكار)حّدث فیض در وديگر م

صلى الّله علیه وآله وسّلم بر من وارد شد در وقتى كه رختخواب خود را پـھـن كـرده بـودم ومـى خواستم 

ختم قرآن كنى ، وپیغمبران را  :مخواب مگر بعد از آنكه چھار عمل به جا آورى ! اى فاطمه : بخوابم ، فرمود

ايـن را فـرمـود . شفیعان خود گردانى ، ومؤ منین را از خـود خـشـنـود گـردانـى ، وحـج وعـمـره بـكـنـى 

يـا رسـول الّله صـلى الّله علیه : وداخـل نـمـاز شـد، مـن تـوقـف كـردم تـا نـمـاز خـود را تـمـام كـرد، گـفـتـم 

رمودى به چھار چیزى كه من قدرت ندارم در اين وقت آنھا را به جا آورم ؛ آن حضرت تبّسم امر ف !وآله وسّلم 

ھرگاه بخوانى ُقْل ُھَو الّلُه را سـه مـرتـبـه ، پـس گـويـا خـتـم قـرآن كـردى وھـرگـاه صـلوات : كرد وفرمود

یامت وھرگاه استغفار كنى از بفرستى بر من وبر پیغمبران پیش از من ، ما شفیعان توخواھیم بود در روز ق

براى مـؤ مـنـین ، پس تمامى ايشان از توخشنود شوند، وھرگاه بگوئى سْبحاَن الّلِه َواْلَحْمُد لّلِه َوال ِال َه 

 (28). ِاالالّلُه َوالّلُه َاْكَبُر پس گويا حج وعمره كرده اى

فـرمـوده كـه بـعـض مـعـاصـريـن مـا از اھـل سـنـت در كـتـاب  (مـسـتـدرك )شـیـخ مـا در : فـقـیـر گـويـد

 : ل كردهاين دعا را از بعض عارفین نق (خـالصـة الكالم فى امرآء البلد الحرام )

ي َوِسّري َالّلھـُمَّ َربَّ اْلكـَعـْبـَِة َوب انـي ھـا وف اطـمـَة َوَابـیـھـا َوبـَعـِل ھـا َوبـَنـیـه ا نـَوِّْر بـَصـَري َو بـَصـیرت

َوَسرَيرتي وبه تحقیق كه به تجربه رسیده اين دعا براى روشنى چشم وھركه بخواند اين دعا را در وقت 

 (29).نورانى كند چشم اورا سرمه كشیدن حق تعالى

- ٢ - 

 
 

 در تاريخ وفات آن مجّلله ووصّیتھاى آن حضرت: فصل سّوم 

آن حضرت اختالف بسیار است واظھر نزد احقر آن است كه وفات آن حـضـرت در سـوم بدان كه در روز وفات 

جـُمـادى اال خـره واقع شده چنانكه مختار جمعى از بزرگان علماء است واز بـراى مـن شـواھـدى است بر 

. پس بقاى آن حـضـرت بـعد از پدر بزرگوار خود، نود وپنج روز بوده  (30). نیست  اين مطلب كه جاى ذكرش 

ز واگرچه در روايت معتبر وارد شـده اسـت كـه مـدت مـكـث آن مخّدره بعد از پدر خود در دنیا ھفتاد وپنج رو

بوده لكن توان وجـھـى بـراى آن ذكـر كـرد بـه بـیـانـى كـه مـقـام ذكـرش در ايـنـجا نیست ولكن خوب است 

بـه . عـمـل شـود بـه ھـر دوطـريـق در اقـامـه مـصـیـبـت وعـزاى آن حـضـرت چـنـانـكـه فـعـًال مـعـمـول اسـت 

نكرد وپیوسته نـاالن وگـريـان بـود، در آن مـدت قلیل آن  ھـرحـال ؛ بعد از پدر بزرگوار خود در دنیا چندان مكث

قدر اذّيت ودرد كشید كه خداى داند واگر كسى تـاءمـّل كند در آن كلمات كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم بعد 

ه از دفن فاطمه علیھاالّسالم با قـبـر پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسّلم خطاب كرد مى داند كه چه مقدار بود

 : واز آن كلمات است. صدمات آن مظلومه 

ـَلیـٍل ُمْعَتَلٍج ِبَصْدِره سـَُتَنبُِّئَك ِاْبَنُتَك ِبَتظاُفِر ُامَِّتَك َعلى َھْضِمھا َفاْحِفَھا السُّؤ اَل َواْسَتْخِبْرَھا اْلح اَل فـَكـَْم مـِْن غ

 (31).َوُھَو َخْیُر اْلحاِكمیَن ا َلْم َتِجْد ِالى َبثِِّه َسبیًال َوَسَتُقوُل َوْيَحُكُم الّلُه

ـلى الّله عـلیـه وآله و سـّلم مـى حـاصـل عـبـارت آنـكـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـا رسـول خـدا ص



وبه زودى خبر خواھد داد ترا دختر تـوبـه مـعـاونت ويارى كردن امت تويكديگر را بر غصب حق من وظلم : گـويد

كردن در حق او، پس از اوبـپـرس احـوال را چه بسیار غمھا ودردھاى سوزنده كه در سینه فاطمه 

ود كـه بـه كـسى اظھار نمى توانست كرد وبه زودى ھمه را به شما علیھاالّسالم بر روى ھـم نـشـسـتـه بـ

 . عرض خواھد كرد وخدا از براى اوحكم خواھد كرد واوبھترين حكم كنندگان است

: يعنى بسیار گريه كـنـنـدگـان پـنج نفر بودند (َبّكاُئون )ابـن بـابـويـه بـه سـنـد مـعـتـبـر روايـت كرده است كه 

سف وفاطمه بنت محمد صلى الّله علیه وآله وسّلم و على ْبن الُحسین َصَلواُت الّله َعَلْیھم آدم ويعقوب ويو

 . َاْجَمعین

امـا آدم پـس در مـفـارقـت بـھشت آن قدر گريست كه به روى وَخّد اواثر گريه مانند دو نھر مانده بود؛ واما 

بـه خـدا سوگند كه پیوسته : ه گفتند بـه اويعقوب پس بر مفارقت يوسف آن قدر گريست كه نابینا شد تا آنك

اما  (32)ياد مى كنى يوسف را تا آنكه خود را مريض وبدنت را از غـصـّه گـداخـتـه كـنـى يا ھالك شوى ؛

يوسف پس آن قدر در مفارقت يـعـقـوب گـريـسـت تـا آنكه اھل زندانى كه يوسف در آنجا محبوس بود از گريه 

اومتاءذى شـدنـد و گـفتند به اوكه يا در شب گريه كن وروز ساكت باش تا ما آرام بگیريم يا در روز گـريـه كـن 

ا ايشان صلح كرد كه در يكى از آن دووقت گـريـه كـنـد ودر ديـگـرى سـاكـت ودر شـب سـاكـت بـاش ، پس ب

باشد؛ واما فاطمه علیھاالّسالم پس آنقدر گريست بر وفـات رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه وآله وسـّلم كـه 

پس آن حضرت اھـل مـديـنـه از گريه اومتاءذى شدند وگفتند به اوكه ما را آزار كردى از بسیارى گريه خود، 

مى رفت به مقبره شھداى احد وآنچه مى خواست مى گريست وبه سوى مـديـنـه بـرمـى گـشـت ؛ وامـا 

عـلى بـن الحسین علیھم السالم پس بر مصیبت پدر خود بیست سال گريست وبه روايتى چھل سال 

نكه يكى از آزاد كرده ھاى آن وھرگز طعام نزد اونگذاشتند كه گريه نكند وھرگز آبـى نـیـاشامید كه نگريد تا آ

مـى تـرسـم كـه خـود را از گـريـه ھـالك كـنى ، حضرت ! فداى توشوم يـابـن رسـول الّله : حضرت گفت 

 (شـكايت مى كنم مصیبت واندوه خود را به سوى خدا ومى دانم از خدا آنچه شما نمى دانید)فرمود كه 

 .فاطمه را مگر آنكه گريه در گلوى من مى گیرد ھمانا من ھرگز به ياد نمى آورم شھادت فرزندان

شـیـخ طـوسـى بـه سـنـد مـعتبر از ابن عباس روايت كرده است كه چون ھنگام وفات حضرت رسـول صلى 

يا رسول : الّله علیه وآله وسّلم شد آن قدر گريست كه آب ديده اش بر محاسن مباركش جـارى شـد گـفتند

گريه مى كنم براى فـرزنـدان خـود وآنچه نسبت به ايشان خواھند : فرمودسبب گريه شما چیست ؟ ! الّله 

كرد َبداِن اّمت من بعد از من ، گويا مى بینم فـاطـمه دختر خود را بر اوستم كرده باشند بعد از من واوندا كند 

اين سخن را شنید  كه يا َاَبتاه ، وَاحدى از امـت مـن اورا اعـانـت نـكـنـد؛ چـون فـاطـمـه عـلیـھاالّسالم

گريست ، حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسّلم فرمود كه گريه مكن اى دختر من ، فاطمه علیھاالّسالم 

گريه نمى كنم براى آنچه بعد از توبا من خواھند كرد ولیكن مى گريم از مفارقت تـويـا رسـول الّله : گفت 

ت باد ترا اى دخـتـر مـن كـه زود بـه مـن مـلحـق حضرت فرمود كه بشار. صـلى الّله علیه وآله وسّلم 

 (33).خـواھـى شـد وتـو اول كـسـى خـواھـى بـود كـه از اھل بیت من به من ملحق مى شود

وغـیره روايت كرده اند كه حضرت فاطمه علیھاالّسالم را مرض شديدى عارض  (روضـة الواعـظـیـن )در كـتـاب 

شد وتا چھل روز ممتد شد چون دانست موت خود را ُاّم َاْيَمن وَاسماء بنت ُعَمیْس را طلبید وفرستاد ايشان 

را حاضر سازند، چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم حاضر شد  را كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم

از آسمان خبر فوت من به من رسید ومن در جناح سفر آخرتم ترا وصیت مى كنم به ! اى پسر عم : گفت 

آنـچـه خـواھـى وصـیـّت كـن اى دخـتـر رسـول خـدا صـلى : حـضـرت فـرمـود. چیزى چند كه در خاطر دارم 

پس فرمود . ـه وآله وسّلم پس بر بالین آن حضرت نشست وھركه را در آن خـانـه بـود بـیرون كردندالّله عـلی



ھرگز مرا دروغگووخائن نیافتى واز روزى كـه بـا مـن معاشرت نموده اى مخالفت تونكرده ام ! كه اى پسر عم 

كريم تر واز خدا ترسانترى از آنكه تـرا حضرت فرمود كه معاذ الّله تـوداناترى به خدا ونیكوكارتر وپرھیزكارتر و. 

سـرزنـش كنم به مخالفت خود وبر من بسیار گران است مفارقت توولیكن مرگ امرى اسـت كـه چـاره از آن 

نـیـسـت ، بـه خـدا سـوگـنـد كـه تـازه كـردى بـر مـن مـصـیـبـت رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسّلم را 

ـِْه ر اِجُعون براى مصیبتى كه بسیار دردآورنده : پس مى گويم وعظیم شد وفات تو بر من ،  ِاّن ا لّله َو ِانـّا ِاَلی

است مرا وچه بسیار مرا وچه بـسیار سوزنده وبه حزن آورنده است مرا، به خدا سوگند كه اين مصیبتى 

ـد شـد؛ پـس سـاعتى است كه تسلى دھـنـده نـدارد وَرزيـّه اى اسـت كـه ھـیـچ چـیـز عـوض آن نـمـى تـوان

ھر دوگـريـسـتـنـد، پس امیرالمؤ منین علیه الّسالم سر حضرت فاطمه علیه الّسالم را ساعتى بـه دامـن 

گـرفت وآن حضرت را به سینه خود چسبانید فرمود كه ھرچه مى خواھى وصّیت بـكن كه آنچه فرمائى به 

فاطمه عـلیـھـاالسـّالم گـفـت كـه خـدا تـرا جـزاى عمل مى آورم و امر ترا بر امر خود اختیار مى كنم ؛ پس 

خـیـر دھـد اى پـسـر عـم رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه وآله وسـّلم ، وصـیـّت مـى كـنـم تـرا اول كه بعد از 

من ُامامه را به عقد خود درآورى ؛ زيرا كه مردان را چاره از زن گرفتن نیست اوبراى فرزندان من ِمْثل من 

. پس گفت كه براى من نعشى قرار ده زيرا كه مالئكه را ديـدم كه صورت نعش براى من ساختند. است 

حضرت فرمود كه وصف آن را براى من بیان كن ؛ پـس وصـف آن را بـیـان كـرد وحـضـرت از بـراى اودرسـت 

گذارى بـر جـنـازه پس گفت كه باز وصّیت مى كنم ترا كه ن. كـرد واول نـعشى كه در زمین ساختند آن بود

مـن حـاضـر شـوند يكى از آنھائى كه بر من ستم كردند وحق مرا گرفتند؛ چه ايـشـان دشـمـن مـن 

ودشـمـن رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسلم اند ونگذارى كه احدى از ايـشـان واتـبـاع ايشان بر من نماز 

 (34).باشدكنند ومرا در شب دفن كنى در وقتى كه ديده ھا در خواب 

وغـیـر آن روايـت كرده اند كه چون وفات حضرت فاطمه علیھاالّسالم نـزديـك شـد  (كـشـف الغـمـّه )در 

سـْمـآء بـنـت عـُمـَیـْس را فـرمـود كـه آبـى بـیـاور كـه من وضو بسازم ، پس وضـوسـاخـت وبـه روايـتـى َا

طلبید وخود را خـوشـبـوگـردانـیـد وجـامـه ھـاى نـوطـلبـیـد   غـسـل كـرد نـیـكـوتـريـن غـسـلھـا وبـوى خوش 

وفات پدرم چھل درھم كافور آورد از بھشت ، حضرت آن جـبـرئیـل در وقت ! وپـوشـیـد وفـرمـود كـه اى اسـمـاء

را سه قسمت كرد يـك حـصـّه بـراى خـود گـذاشـت ويـكـى از بـراى من ويكى از براى على علیه الّسالم ، 

آن كـافـور را بـیـاور كـه مرا به آن حنوط كنند چون كافور را آورد فرمود كه نزديك سر من بـگـذار پـس پـاى خـود 

ساعتى صبر كن بعد از آن مرا بخوان ! ه قبله كرد وخوابید وجامه بر روى خود كشید وفرمود كه اى اسماءرا بـ

اسماء ساعتى ! اگر جواب نگويم على علیه الّسالم را طلب كـن ، بدان كه من به پدر خود ملحق گرديده ام 

اى ! اى دخـتـر مصطفى : پـس گـفـت انتظار كشید بعد از آن ، آن حـضـرت را نـدا كـرد وصـدائى نـشـنـیـد، 

اى دختر آن كسى كه ! اى دخـتـر بھترين كسى كه بر روى زمین راه رفته است ! دختر بھترين فـرزنـدان آدم 

چون جواب نشنید جامه را از روى مـبـاركـش ! رسیده است  (قاَب َقْوَسْین َاْو َاْدنى )در شب معراج به مرتبه 

به رياض جّنات پرواز كرده است پس بر روى آن حـضـرت افـتـاد آن حـضـرت را برداشت ديد كه مرغ روحش 

چـون بـه خـدمـت حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه وآله وسـّلم بـرسـى سـالم : مـى بـوسـیـد ومـى گـفـت 

حـضـرت امـام حـسـن وامـام حـسین  (35)اسـماء بنت ُعَمْیس را به آن حضرت بـرسـان ؛ در ايـن حـال 

مادر ما، در اين وقت چرا به خواب رفته است ؟ اسماء گفت ! اى اسماء: علیھماالّسالم از در درآمدند وگفتند

ر شـمـا بـه خـواب نـرفـتـه ولیـكـن بـه رحـمـت رب االربـاب واصـل گـرديده است ؛ پس حضرت امام ماد: 

با ! اى مادر: حسن علیه الّسالم خود را بر روى آن حضرت افكند وروى انـورش را مـى بـوسـیـد و مـى گـفت 

یه الّسالم بر روى پايش افتاد من سخن بگوپیش از آنكه روحم از بـدن مـفـارقت كند و حضرت امام حسین عل



منم فرزند توحسین ، با من سخن بگوپیش از آنكه دلم شكافته ! اى مادر: ومى بوسید آن را ومـى گـفـت 

اى دوجـگـر گـوشـه رسـول خـدا صـلى الّله علیه و : شود واز دنـیـا مـفـارقـت كـنـم ؛ پـس اسـمـاء گـفـت 

را خبر كنید وخبر وفـات مـادر خـود را بـه او بـرسـانـیـد؛ پـس ايـشـان بیرون  برويد وپدر بزرگوار خود! آله وسّلم 

رفتند چون نزديك به مسجد رسـیـدنـد صـدا بـه گـريـه بـلنـد كـردنـد؛ پـس صـحـابـه بـه اسـتـقـبـال ايـشـان 

الّله عـلیـه وآله وسّلم  سـبـب گـريـه شـمـا چـیـسـت ، اى فـرزنـدان رسـول خـدا صـلى: دويـدنـد گـفـتـنـد

حق تعالى ھرگز ديده شما را گريان نگرداند، مـگر جاى جّد خود را خالى ديده ايد گريان گرديده ايد از شوق 

مادر ما از دنیا مفارقت كرده ، چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم اين خبر وحشت اثر : مالقات او؟ گفتند

بعد از : كـرد، پـس آب بـر آن حـضـرت ريـخـتـنـد تـا بـه حال آمد ومى فرمودرا شنید بر روى در افـتـاد وغـش 

 :توخود را به كه تسلى بدھم ، پس اين دوشعر را در مصیبت آن حضرت ادا فرمود

 : شعر

ِلُكلِّ اْجِتماٍع ِمْن َخلیَلْین ِفْرَقٌة
 (36)َوُكلُّ الَّذى ُدوَن اْلِفر اِق َقلیٌل

(37)َوِانَّ اْفِتقادى واِحدا َبْعَد واِحٍد
 َدلیٌل َعلى َاْن ال َيُدُوَم َخلیٌل

؛يعنى ھر اجتماعى از دودوست ، آخر به جدائى منتھى مى شود وھر مصیبتى كه غیر از جدائى ومـرگ 

مـن دلیل است بر آنكه ھیچ دوستى   شاسـت ، انـدك اسـت ورفـتـن فـاطـمـه بـعـد از حـضـرت رسـالت پـیـ

 (38).باقى نمى ماند

طمه علیھاالّسالم در مدينه مـنـتـشـر گرديد چون خبر وفات حضرت فا (روضة الواعظین )ومـوافـق روايـت 

ومردان وزنان ھمه گريان شدند در مصیبت آن حضرت وشیون از خانه ھاى مدينه بلند شد، زنان ومردان به 

زنان بنى ھاشم در خانه آن حـضـرت جـمـع شـدنـد نـزديـك شـد كه از صداى . سوى خانه آن حضرت دويدند

اى دختر پیغمبر ! اى سـّیده واى خاتون زنان : ر آيد وايـشـان مـى گـفـتـنـدشیون ايشان ، مدينه به لرزه د

مردم فوج فوج به تعزيه به سوى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم مى آمدند، آن حضرت ! آخرالّزمان 

نشسته بـود وحسَنْین در پیش آن حضرت نشسته بودند و مى گريستند ومردم از گريه ايشان مى 

يا : ام كلثوم به نزد قبر حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسّلم آمد َوَغَلَبھا نـَشـیـُجھا وگفت . دگـريـسـتن

 . امروز مصیبت توبر ما تازه شد وامروز تواز دنیا رفتى ، دختر خود را به سوى خود بردى! ابتاه ، يا رسول الّله 

ون آمدن جنازه مى كشیدند، پس ابـوذر بـیـرون آمـد ومـردم جـمـع شـده بـودنـد وگـريـه مى كردند وانتظار بیر

بـیـرون آوردن جنازه به تاءخیر افتاد؛ پس مردم متفرق شدند وبـرگـشـتـنـد، چـون پاسى از شب : وگـفـت 

گذشت وديده ھا به خواب رفت جنازه را بیرون آوردند حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن وحـسـن وحـسـیـن 

ـمـّار ومـِقـداد وعـقـیـل وُزبـیـر وَابـوذر وسـَلمان وُبَرْيده وگروھى از بنى ھاشم وخواّص آن عـلیـھـمـاالسـّالم وع

حضرت امیر علیه السـّالم . حضرت بر حـضـرت فاطمه علیھاالّسالم نماز كردند ودر ھمان شب اورا دفن كردند

وبـه روايـتـى ديـگـر، . است بـر دور قـبـر آن حضرت ھفت قبر ديگر ساخت كه ندانند قبر آن حضرت كدام 

چـھـل قـبـر ديگر را آب پاشید كه قبر آن مظلومه در میان آنھا مشتبه بـاشـد، وبه روايت ديگر قبر آن حضرت را 

ايـنـھـا بـراى آن بـود كـه عـیـن مـوضـع قـبـر آن حـضـرت را . با زمین ھموار كرد كه عالمت قبر معلوم نباشد

نكنند وخـیـال نـبش قبر آن حضرت را به خاطر نگذرانند وبه اين سبب در موضع قبر آن ندانند وبر قبر اونماز 



بـعـضـى گـفـتـه انـد كه در بقیع است نزديك قبور ائمه بقیع . حضرت اخـتـالف واقـع شـده اسـت 

آن حـضـرت عـلیـھـمـاالّسالم وبعضى گفته اند مابین قبر حضرت رسالت صلى الّله علیه وآله وسّلم ومـنـبـر 

مابین قبر من ومنبر من : مـدفـون اسـت ؛ زيـرا كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه وآله وسّلم فرمودند

وبعضى گفته اند كه آن  (39). باغى است از باغھاى بـھـشـت ومـنـبـر مـن بر درى است از درھاى بھشت

 (40).حـضـرت را در خـانـه خـود دفن كردند واين َاَصّح اقوال است چنانكه روايت صحیحه بر آن داللت مى كند

ابـن شـھـر آشـوب وديـگـران روايـت كـرده انـد كـه چـون آن حضرت را خواستند كه در قبر گـذارنـد دودسـت از 

عـلیـه و آله وسـّلم وآن حـضـرت را مـیـان قـبـر پـیـدا شـد شـبـیـه بـه دسـتـھـاى رسـول خـدا صـلى الّله 

 (41).گـرفـت بـه قـبـر برد

از حـضرت امام زين العابدين وامام ُحسین علیھماالّسالم  شـیـخ طـوسـى وكـُلیـنـى بـه سـنـدھـاى مـعـتـبـر

روايت كرده اند كه چون حضرت فاطمه علیھاالّسالم بیمار شد وصّیت نمود بـه حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

َاحـَدى را عـلیـه السـّالم كـه كـتـمـان كـنـد بـیـمـارى اورا ومردم را بر احـوال اومـطـلع نـگـردانـد واعـالم نـكـنـد 

بـه مـرض او؛ پـس حـضـرت بـه وصّیت اوعمل نموده خود متوّجه بیماردارى اوبود وَاسماء بنت ُعَمْیس آن 

حضرت را در اين امور معاونت مـى كـرد ودر ايـن مـدت احـوال اورا پنھان مى داشتند از مردم ، چون نزديك 

لمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم خـود مـتـوجـه غـسـل وفات آن حضرت شـد وصـیـّت فـرمـود كـه حـضـرت امـیـرا

وتـكفین اوشود ودر شب اورا دفن نمايد وقبرش را ھموار كند؛ پس حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم خود 

متوّجه غسل وتكفین وامور اوگرديد و اورا در شب دفن كرد واثر قبر اورا مـحـونـمـود وچـون خـاك قبر آن 

ست خود فشاند حزن واندوه آن حضرت ھیجان كـرد آب ديـده ھـاى مـبـاركش بر روى َاْنَورش حضرت را با د

َالسَّالُم َعَلْیَك يا َرُسوَل الّلِه : جارى شد وروبه قبر حضرت رسالت صلى الّله علیه وآله وسّلم گردانید وگفت 

ننده توكه به زيارت توآمده است ودر سالم از من بر توباد واز جـانـب دختر وحبیبه تو ونور ديده تووزيارت ك

مـیـان خـاك در عـرصـه تـوخـوابـیـده حـق تـعـالى اورا در مـیـان اھـل بـیـت اخـتـیـار كـرد كـه زود بـه 

تـومـلحـق گـردد، و كـم شـد يـا رسـول الّله از بـرگـزيده توصبر من وضعیف شد از مفارقت بھترين زنان قّوت 

ـردن در مـصیبت تووتاب آوردن اندوه مفارقت توگنجايش دارد كه در اين مصیبت صـبـر من ولیكن بـا صـبـر ك

كـنـم به تحقیق كه ترا با دست خود در قبر گذاشتم بعد از آنكه جان مقدس تودر مـیـان سـیـنـه ونـَحـْر مـن 

بـلى در كـتـاب خـدا  جـارى شـد وبـه دسـت خـود ديـده تـرا پـوشـانـیدم وامور ترا خود مـتـكـفـل شـدم ،

ِاّنا لّله َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن امانت خود را به : ھـسـت آنـكـه قـبـول بـايـد كـرد بـھـتـريـن قـبـول كـردنھا وبايد گفت 

خود برگردانیدى وگروگان خود را از من بازگرفتى وحضرت زھرا را از من ربودى ، چه بسیار قبیح است 

اندوه من ھمیشه خواھد بود وشبھاى مـن بـه . دآلود در نظر من يا رسول الّله آسـمـان سبز وزمین گر

بـیـدارى خـواھـد گـذشت ، اين اندوه از من به در نخواھد رفت تا آنكه حق تعالى از بـراى مـن اخـتـیار كند آن 

ام انـدوھـى است از خانه اى را كه اكنون تودر آنجا مقیمى ، در دلم جراحتى است چرك آورنـده ودر سـیـنـه 

جا به درآورنده وچه بسیار زود جدائى افتاد میان ما وبه سوى خدا شكايت مى كنم حال خود را وبه زودى 

خبر خواھد داد ترا دختر توبه معاونت ويـارى كـردن امـت تـويـكـديـگـر را بـر غـصـب حـق من وظلم كردن در 

غـمـھـا در سـیـنه اوبر روى ھم نشسته بود كه به كسى حق او، پس از اوبپرس احـوال را چـه بـسـیـار 

اظھار نمى تـوانـسـت كـرد وبـه زودى ھـمـه را بـه تـوخـواھـد گـفـت وخـدا از بـراى اوحـكم خواھد كرد 

سـالم بـر تـوبـاد يـا رسـول الّله سـالم وداع كـنـنـده اى كـه از . واوبـھـتـريـن حـكـم كـنـنـدگـان اسـت 

لت مـالل به ھم نرسانیده باشد واز روى دشمنى مفارقت ننمايد، اگر از نزد قبر توبروم از ماللت مـواصـ

نیست واگر نزد قبر تواقامت نمايم از بدگمانى من نیست به آن ثوابھائى كه خدا وعـده داده اسـت صـبـر 



ـسـتـولى گرديده اند ھرآينه كنندگان را وصبر مبارك ونیكوتر است واگر نبود غلبه آن جماعتى كـه بـر مـا م

اقامت نزد قبر ترا بر خود الزم مى دانستم ونزد ضـريـح تـومـعـتـكـف مـى گـرديدم وھرآينه فرياد به ناله برمى 

داشتم مانند فرياِد زن فرزند مرده در اين مصیبت بزرگ پس خداى مى بیند ومى داند كه دختر ترا پنھان دفن 

اووحـّقتش را غصب كردند به قھر و میراثش را منع كردند عالنیه وحـال آنـكـه از مى كـنـم از تـرس دشـمـنـان 

زمـان تـومـّدتـى نـگـذشـتـه بـود ونـام تـوكھنه نشده بود، پس به سوى توشكايت مى كنم يا رسول الّله ودر 

 (42).اطاعت توتسلى نیكو ھست پس صلوات خدا بر اووبر توباد ورحمت خدا وبركات او

نقل كرده واواز حضرت صادق علیه الّسالم از پدران بـزرگـوار خود كه  (مصباح االنوار)عـالمـه مـجـلسى از 

 : نین علیه الّسالم حضرت فاطمه علیھاالّسالم را در قبر گذاشت گفتچون امیرالمؤ م

لى الّله عـلیـه وآله بـِسـِْم الّلِه الرَّحـْمـِن الرَّحـیِم ِبْسِم الّلِه َوِبالّلِه َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل الّلِه ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِدالّلِه صـ

َمْن ُھَو َاْولى ِبِك ِمّني َوَرضیُت َلِك بـِم ا َرضـَِى الّلُه تـَع الى َلِك؛ پـس  و سّلم َسلَّْمُتِك َايَُّتَھا الصِّّديَقُة ِالى

 (43).( ِمْنه ا َخَلْقن اُكْم َوفیه ا ُنعیُدُكْم َوِمْنه ا ُنْخِرُجُكْم ت اَرًة ُاْخرى: (تـالوت فرمود

پـس چـون خـاك بر اوريخت امر فرمود كه آب بر آن ريختند پس نشست نزد قبر آن حضرت بـا چـشـم گـريان 

 (44).را گرفت واز سر قبر اوببرد  ودل محزون وبريان ، پس عباس عموى آن حضرت دستش 

فرموده كه مستحب است زيارت حضرت فاطمه دخـتـر رسـول  (دروس )شـیـخ شـھـیـد رحمه الّله در مزار 

وروايت . وآله وسـّلم وزوجـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن ومـادر حـسن وحسین علیھماالّسالم  خـدا صـلى الّله عـلیـه

شده كه آن مخّدره فرمود خبر داد مرا پدر بزرگوارم كه ھركه بر اووبـر مـن سـه روز سـالم كـند حق تعالى 

حیات شما؟ فرمود بلى ، و گفتند به حضرت فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم كـه آيا در . بھشت را بر اوواجب گرداند

در : وھـرگـاه زائر خـواسـت آن حـضـرت را زيـارت كـند در سه موضع زيارت كند. ھمچنین است بعد از ممات ما

والدت آن حـضـرت واقـع شـد پـنـج سـال بـعـد از مـبـعـث ، وبه . خانه آن حـضـرت ودر روضـه ودر بـقـیـع 

 (45). ر خود قريب به صد روز انتھىرحمت خدا واصل شد بعد از پدر بزرگوا

ھركه آن حضرت را  روايت كرده است كه (علیه الرحمة )سـیـد بن طاوس : عـالمـه مـجـلسـى فـرمـوده 

 :زيارت كند به اين زيارت كه بگويد

َن، َالسَّالُم َالسَّالُم عـََلیـِْك ي ا سـَیَِّدَة نـِسـاِء العـاَلمـیـن َالسَّالُم َعَلْیِك ي ا و اِلَدَة اْلُحُجِج َعَلى الّناِس َاْجَمعی

 َعَلْیِك َايَُّتَھا اْلَمْظلُوَمُة اْلَمْمنُوَعُة َحقُّه ا

ـْنـَِة نـَبـِیَِّك َو َزْوجـَِة َوصـِىِّ نـَبـِیِّكـَ َصلوًة َتْزلُفه ا َفْوَق ُزْلف: ـويـدپـس بـگ ى ِعب اِدَك َالّلھـُمَّ صـَلِّ عـَلى َامـَتـَِك َواب

 .اْلُمْكَرمیَن ِمْن َاْھِل السَّمواِت َوَاْھِل االَرَضیَن

واين زيارت . اورا بـیـامـرزد واورا داخل بھشت كندپـس طـلب آمـرزش كـنـد از خـدا، حـّق تـعـالى گـنـاھـان 

 (46). مختصر معتبرى است وھمه وقت مى توان كردن

ثواب زيارت واختالف در قـبـر آن حـضرت وكیفیت  (ھدية الّزايرين )و (مفاتیح )كه ما در كتاب : مـؤ لف گـويد

 . ودر اين مختصر به ھمین قدر اكتفا مى كنیم (47)زيارت آن مظلومه را ذكر كرده ايم 

وبدان كه آن حضرت را چھار اوالد بوده امام حسن وامام ُحسین وزينب كبرى و زينب صغرى كه مـُكـَنـّات 

ـلیـه وفرزندى را حامله بوده كه اورا پـیـغـمـبـر صـلى الّله ع (سالم الّله علیھم اجمعین )اسـت بـه امـّكـلثـوم 

 .وآله وسـّلم مـُحـسـن نـامـیـده بـود وبـعـد از رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسّلم آن طفل را سقط فرمود

در معنى حديث نبوى صلى الّله علیه وآله وسّلم كه به امیرالمؤ منین علیه الّسالم : شیخ صدوق فرموده 

اين گنجى كه : مشايخ خود كه مى فرمود  َقْرَنْیھا شنیدم كه از بعض ِانَّ َلَك َكْنزا ِفى اْلَجنَِّة َو َاْنَت ُذو: فرمود

پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسّلم فرموده به امیرالمؤ مـنین علیه الّسالم كه در بھشت دارد، اين ھمان 



 .است كه به واسطه فشار َدِر خانه ِسقط شد (ُمحسن )

رت زھـرا علیھاالّسالم وارد شده در كتاب مـخـصـوصـى ايـراد كـه مـن مـصـائبـى كـه بـر حـضـ: فـقـیـر گـويـد

ھـركـه طـالب اسـت بـه آنـجـا رجـوع كـنـد،  .(َبْیُت اَالْحزان فى َمصاِئِب َسیَِّدِة النِّْسوان )كـردم ونـامیدم آن را 

 . َوالّله َتعالى اْلُمَوفُِّق َوُھَو اْلُمْسَتعان. ايـن كـتـاب محل آن نیست 

 

 

 

 - نوشتها ى پ -

 
 

: ناشر   _صادق حسن زاده: تحقیق _ حاج شیخ عباس قمي : تألیف _ منتھي اآلمال : نام كتاب  **

  1379: تاريخ انتشار _ انتشارات مومنین

  .یروت ، اعلمى، ب551شیخ طوسى ص ( مصباح المتھّجد) ـ1

 .، چاپ سرور 256ـ  3/255) حیاة القلوب (تاريخ پیامبران  ـ2

  .دورى ـ3

  .947، حديث 87، مجلس 690ص ( امالى شیخ صدوق ) ـ4

  .، باب التسعة ، حديث سوم( 2/414الخصال شیخ صدوق ) ـ5

  .، چاپ سرور، قم162جالء العیون ص  ـ6

 .4/9ز آبادى آيت الّله فیرو( فضائل پنج تن )؛ 165جالء العیون ص  ـ7

 ( . 1/149روضة الواعظین )، 64شیخ صدوق ص ( معانى االخبار) ـ8

  .348، حديث 41، مجلس  305ص ( امالى شیخ مفید) ـ9

 .30، مجلس اول ، حديث 24ص ( امـالى شـیـخ طوسى )، 159ص ( خ مـفـیـدامـالى شـیـ) ـ10

 .892، حديث 14، مجلس 400ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ11

 ( .2/530الخرائج راوندى ) ـ12

 ( . 2/537الخرائج راوندى )دكتر بقاعى ؛ : تـحـقیق  3/387ابـن شـھـر آشـوب ( مـنـاقـب ) ـ13

  .170، حديث 52ص ( قرب االسناد حمیرى ) ـ14

  .181شیخ صدوق ص ( علل الشرايع ) ـ15

  .5، آيه )93(سوره ضحى  ـ16

چاپ حیدر (  6/295كنز العّمال )دكتر بقاعى ؛ : ، تحقیق 3/390ابن شھر آشوب ( مـنـاقب آل ابى طالب ) ـ17

 .آباد

 ( . 43/76االنواربحار) ـ18



  .34، آيه )3(سوره آل عمران  ـ19

 ( . 43/84بحاراالنوار) ـ20

 ( . 2/41حلیة االولیاء) ـ21

 ( . 6/367الكافى ) ـ22

  .127و126، حديث 119ص ( نوادر راوندى  _23)

 127و126، حديث 19ص ( نوادر راوندى 24- )

 ( .85/332بحار االنوار) ـ25

 ( . 43/67بحار االنوار) ـ26

 .، رحلى ، چاپ امیركبیر( 4/149ناسخ التواريخ ) ـ27

 .3009ظم به شماره ، نـسخه خطى كتابخانه مسجد اع46ـ  45ص ( خـالصـة االذكـار) ـ28

  ـ29

 ك.ر. ايـن قول را اصح وَاْشَھر میان علماى امامیه دانسته است ( جـالء العـیـون )عـالمـه مـجـلسـى ؛ در  ـ30

 .279ص  (جالء العیون ) :

 ( .1/152روضة الواعظین )، حديث سوم ؛ (مـولد الزھرا علیھاالّسالم )، بـاب ( 1/459الكـافـى ) ـ31

 .86و85، آيه ) 12(سوره يوسف _ 32 

 .15لخمسة ، حديث ، باب ا1/272شیخ صدوق ( الخصال ) ـ33

 .1/151فتال نیشابورى ( روضة الواعظین ) ـ34

در روايت ديگر اسـت كـه اسـمـاء . در ايـن حال حضرت امام حسن وامام حسین علیھماالسالم الخ  ـ35

ز نزد فاطمه علیھاالّسالم بیرون شد، حسنین علیھماالسالم اورا مالقات كردند گـريـبـان خود را چاك زد وا

آن دوبـزرگـوار داخـل بـیـت شدند وديدند كه ! مادر ما كجا است ؟ اسماء سكوت كرد!اى اسماء: فرمودند

ز مادرشان خوابیده است ، جناب امام حسین علیه السـّالم نزديك شد و حركت داد آن حضرت را ديد كه ا

خـدا َاجـر دھـد ترا در مصیبت والده ؛ ! اى بـرادر: دنیا رفته است َفق اَل ي ا َاخ ا آَجَر الّله فـي اْلو اِلَدة گـفـت 

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (پس امام حسن علیه الّسالم خود را روى مادر افكند الخ 

  .(نسخه بدل(الممات قلیٌل  ـ36

  .(نسخه بدل(فاطما بعد احمد  ـ37

 ( .2/164كشف الغمه )ترجمه  ـ38

  .152ـ (  1/151روضة الواعظین ) ـ39

  .، حديث نھم(مولد الزھرا علیھاالّسالم )، باب ( 1/461الكافى ) ـ40

اين اشعار از قاضى ابوبكر محّمد بن ابى قريعة . 3/414ابن شھر آشوب ( مـنـاقـب آل ابـى طالب ) ـ41

 : البغدادى است

ي ا َمْن ُيسائل دائبا
 ُمعضلٍة سخیفٍة عن كّل

التكشفنَّ معغّطاًء



 فلرّبما كشفت جیفة
اّن الجواب لحافر

 لكّنني اءخفیه خیفة
لوالاعتداء رعّیة

 اءلقى سیاستھا الخلیفة
وسیوف اءعداء بھا

 ھاماتنا اءبدا نقیفة
لنشرت من اءسرار آل

 محّمد جمًال طريفة
يغنیكم عّما رواه

 فة مالك وابوحنی
واءريتكم اءّن الحسین

 اءصیب في يوم السقیفة
َو الَِىٍّّ حال ُلّحدْت

 بالّلیل فاطمة الشريفة
ولما َحَمْت شیخیكم

 عن وطي حجرتھا المنیقة
اُءّوه ِلِبْنِت محّمد

 ماتت بُغّصتھا اءسیفة

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله) .43/190 (بحاراالنوار)

 .166، مجلس چھارم ، حديث 109ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ42

 .55، آيه )20(سوره طه  ـ43

  .، نسخه خطى كتابخانه آيت الّله مرعشى260ص ( مصباح االنوار) ـ44

  .2/6شـھـیـد اول ( الدروس الشـرعـیـه ) ـ45

 ( .198 /100بحار االنوار) ـ46

  .بـاب سـوم ، فصل سوم( مـفـاتـیـح الجـنـان ) ـ47

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هى االمالمنت
 باب سـّوم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

- ١ - 

 
 

بـاب سـّوم درتـاريـخ والدت و شھادت سیداالوصیاءوامام اءتقیاء حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب 

 علیه الّسالم

 در والدت باسعادت امیرالمؤ منین علیه الّسالم: فصل اّول 

عـه سـیـزدھـم مـاه رجـب بـعـد از سـى سـال از عـام الفـیـل مـشـھـور آن اسـت كـه آن حـضـرت در روز جـمـ

حضرت ابـوطـالب پـسـر عـبـدالمـطـّلب بـوده كـه بـا  پدر آن (1)در مـیـان كـعـبـه مـعظمه متولد شده است ،

بـوده و مادر ) پـدرى و مـادرى (عـبـدالّله پـدر حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـرادر اعـیـانـى 

آن حـضـرت ، فـاطـمـه بـنـت اسـد بـن ھـاشـم بـن عـبـدمـنـاف بـوده و آن حـضـرت و برادرانش اّول 

و در كیفیت والدت آن جناب روايـات بـسـیـار . شـمـى بـودنـد كـه پـدر و مـادرشان ھر دو ھاشمى بودندھـا

اسـت و آنـچـه بـه سـنـدھـاى بـسیار وارد شده آن است كه روزى عباس بن عـبـدالمـّطلب با يزيد بن قعنب 

نه كعبه نشسته بودند ناگاه فاطمه و با گروھى از بنى ھاشم و جماعتى از قبیله بنى العّزى در بـرابـرخا



بنت اسد به مسجد درآمد و به حضرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم نـُه مـاه آبستن بود و او را درد 

من ايمان ! پروردگارا:زائیدن گرفته بود، پس در برابر خانه كعبه ايستاد و نظر به جانب آسمان افكند و گفت 

ـر پـیـغـمـبـر و رسـولى كـه فـرسـتـاده اى و بـه ھـر كـتـابـى كـه نـازل گـردانـیـده اى و آورده ام بـه تـو و بـه ھ

تـصـديـق كـرده ام بـه گـفـتـه ھـاى جـّدم ابـراھـیـم خـلیـل كـه خـانـه كـعـبـه بـنـا كـرده او اسـت ، پـس سـؤ 

بنا كرده است و به حق ايـن فـرزنـدى  ال مى كنم از تو به حق اين خانه و به حق آن كسى كه اين خانه را

كـه در شـكـم مـن است و با من سخن مى گويد و به سخن گفتن خود مونس من گـرديـده اسـت و يـقـین 

 .دارم كه او يكى از آيات جالل و عظمت تو است كه آسان كنى بر من والدت مرا

غ شد ديديم كه ديواِر عقب خـانـه شـكـافته عـبـاس و يـزيـد بـن قـعنب گفتند كه چون فاطمه از اين دعا فار

شد فاطمه از آن رخنه داخل خانه شد و از ديده ھاى ما پنھان گرديد، پس شكاف ديوار به ھم پیوست به 

و ما چون خواستیم در خانه را بگشايیم چندان كه سعى كرديم در گشوده نشد دانستیم كه اين . اذن خدا

ه سه روز در انـدرون كـعـبـه مـانـد اھـل مـكـّه در كـوچـه ھـا و بـازارھـا امر از جانب خدا واقع شده و فاطم

ايـن قـصـّه را نـقـل مـى كـردنـد و زنـھا در خانه ھا اين حكايت را ياد مى كردند و تعجب مى نمودند تا روز 

مـه بـنـت چھارم رسید پس ھمان موضع از ديوار كعبه كه شكافته شده بود ديگر باره شكافته شد فـاطـ

اسـد بـیـرون آمـد و فرزند خود َاَسدالّله الغالب على بن ابى طالب علیه السـّالم را در دسـت خـويـش 

به درستى كه حق تعالى بـرگـزيد مرا از میان خلق خود و فضیلت ! اى گـروه مردم : داشـت و مـى گـفـت 

ق تعالى برگزيد آسیه دختر مزاحم را و او عبادت داد مرا بر زنان برگزيده كه پیش از من بوده اند؛ زيرا كه ح

كرد حق تعالى را پنھان در مـوضـعـى كـه عـبـادت در آنـجـا سـزاوار نـبـود مـگـر در حـال ضـرورت يـعـنى خانه 

فرعون ؛ و مريم دختر عمران را حق تعالى برگزيد و والدت حـضـرت عـیـسى علیه الّسالم را بر او آسان 

بیابان درخت خشك را جنبانید و ُرطـَب تـازه از براى او از آن درخت فرو ريخت و حق تعالى مرا بر گردانید و در 

آن ھر دو زيادتى داد و ھـمچنین بر جمیع زنان عالمیان كه پیش از من گذشته اند؛ زيرا كه من فرزندى آورده 

و از میوه ھا و طعامھاى بھشت تـنـاول ام در مـیـان خـانـه بـرگـزيـده او و سه روز در آن خانه محترم ماندم 

كـردم و چون خواستم كه بیرون آيم در ھنگامى كه فرزند برگزيده من بر روى دسـت مـن بود، ھاتفى از غیب 

نـام كـن بـه درسـتـى كـه مـنـم خـداونـد عـلّى اعـال  (على )اين فرزند بزرگوار را ! مرا ندا كرد كه اى فاطمه 

م از قـدرت و عـّزت و جالل خود و بھره كامل از عدالت خويش به او بخشیده ام و نام او را از و او را آفـريـده ا

نام مقّدس خود اشتقاق نـموده ام و او را به آداب خجسته خود تاءديب نموده ام و ُامور خود را به او تفويض 

ـحـتـرم مـن مـتـوّلد شـده اسـت و او اول كرده ام و او را بـر عـلوم پـنـھـان خـود مـطـلع كـرده ام و در خـانـه م

كـسـى اسـت كـه اذان خـواھـد گـفـت بـر روى خانه من و بتھا را خواھد شكست و آنھا را از بـاالى كـعـبـه 

بـه زيـر خـواھـد انداخت و مرا به عظمت و مجد و بزرگوارى و يگانگى ياد خـواھـد كـرد و اوست امام و پیشوا 

رگزيده از جمیع خلق من محمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كـه رسـول مـن اسـت و او بعد از حبیب من ب

وصـى او خـواھـد بـود خـوشـا حـال كـسـى كـه او را دوسـت دارد و يـارى كـنـد او را، و واى بـر حال كسى 

 (2).كه فرمان او نبرد و يارى او نكند و انكار حق او نمايد

و در بـعـضى روايات است كه چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم متولد شد ابوطالب او را بر سینه خود 

 :فته به سوى ابطح آمدند و ندا كرد به اين اشعارگرفت و دست فاطمه بنت اسد را گر

 : شعر

ياَربِّ ياَذا اْلَغَسِق الدُِّجىِّ



 َواْلَقَمِر اْلمْبَتَلِج اْلمِضىِّ
َبیِّْن َلنا ِمْن ُحْكِمَك الَمْقضيِّ

 ماذا َترى فى ِاْسِم َذا الصَِّبىِّ

ماه روشن و روشنى دھنده را آفريده اى ، ؛مـضـمون اين اشعار آن است كه اى پروردگارى كه شب تار و 

بیان كن از براى ما كه اين كودك را چه نام گذاريم ؟ ناگاه مانند ابر چیزى از روى زمین پیدا شد نزديك 

ابوطالب آمد، ابوطالب او را گرفت و با على علیه الّسالم بـه سـینه خود چسبانید و به خانه برگشت چون 

 : ت در آن نوشته شده استصبح شد ديد كه لوح سبزى اس

 : شعر

ُخصِّْصُتما ِباْلَوَلِد اْلزَِّكىِّ
 َوالّطاِھِر اْلُمْنَتَجِب اْلرَِّضىِّ

َفِاْسُمُه ِمْن شاِمٍخ َعِلي
 َعِلىُّ اْشُتَق ِمَن اْلَعِلىِّ

ديده ، پس ؛حـاصـل مـضـمـون آنـكه مخصوص گرديديد شما اى ابوطالب و فاطمه به فرزند طاھر پاكیزه پسن

 . نام بزرگوار او على علیه الّسالم است و خداوند على اعال نام او را از نام خود اشتقاق كرده است

پـس ابـوطـالب آن حضرت را على نام كرد و آن لوح را در زاويه راست كعبه آويخت و چنان آويـخـتـه بـود تـا 

 (3).بعد از آن ناپیدا شدزمـان ھـشام بن عبدالملك كه آن را از آنجا فرود آورد و 

و ايـن  از اين نیست  و اخبار در باب والدت آن حضرت و كیفیت آن بسیار است و مقام را گنجايش بیش 

فـضـیـلت از خـصـايـص آن حـضـرت اسـت ؛ چـه اشـرف ِبقاع َحَرِم مكه است و اشرف مـواضـع حـرم مـسـجد 

است و اشرف موضع آن كعبه است و احدى غیر از حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم در چـنـیـن مكانى 

جمعه باشد در شھر حرام كه ماه رجب باشد  متولد نشده ، و نیز متوّلد نشده مولودى در سّید اّيام كه روز

 .در بیت الحرام سواى امیرالمؤ منین علیه الّسالم ابواالئّمة الكرام َعَلیه َو آِلِه آالف السَّالم 

 : وفى حديقة الحقیقة

 : شعر

ه ِذِه ِمْن ُعالُه ِاْحدَى اْلَمع الى
 َوَعلي ه ِذِه َفِقْس م اِسو اه ا

اى سنائى بقّوت ايمان
 مدح حیدر بگو پس از عثمان

با مديحش مدايح ُمطلق
 َزَھَق اْلب اِطَل است و ج اَء اْلَحّق

در پس پرده آنچه بود آمد
 َاَسد الّله در وجود آمد



 : َوَلِنْعَم ما قاَل اْلِحْمَیرى

 : شعر

َوَلَدْتُه في َحَرِم اِالل ِه َوَاْمِنِه
 اْلَمْسِجُدَواْلَبْیُت َحْیُث ِفن آُئُه َو

َبْیضآَء طاِھَرَة الثِّیاِب َكريَمًة
 ط اَبْت َوط اَب َولیُده ا َوالَمْوِلُد

في َلْیَلٍة غاَبْت ُنُحوُس ُنُجوِمھا
 َوَبَدْت َمَع اْلَقَمِر الُمنیِر االْسَعُد

م اُلفَّ في ِخَرِق اْلَقواِبِل ِمْثُلُه
 (4).ٌدِاال اْبُن آِمَنَة النَِّبىُّ ُمَحمَّ

 : شعر

على است صاحب عزو جالل و رفعت و شاءن
 على است بحر معارف ، على است كوه وقار

على اگرخواھىدلیل رفعت شاءن 
 بدين كالم دمى گوش خويشتن مى دار

چه خواست مادرش از بھر زادنش جائى
 درون خانه خاصش بداد جا َجّبار

زبھر مدخل آن پیشواى خیل زنان
 شكافت حضرت سّتار كعبه را ديوار

پس آن مطّھره با احترام داخل شد
 در آن مكان مقّدس بزاد َمْريم وار

خواست كه آيد پس از چھارم روزبرون چه 
 ندا شنید كه رو نام او على بگذار

فداى نام چنین زاده اى بود جانم
 چنین امام گزينید يا اْوِلى االْبصار

 در بیان فضائل امیرالمؤ منین علیه الّسالم است: فصل دّوم 

الّسالم را ھیچ بیان و زبان بـر اھـل دانـش و بـینش مخفى نیست كه فضائل امیرالمؤ منین على علیه 

برنسنجد و در ھیچ باب و كتاب نگنجد بلكه مالئكه سموات ادراك درجات او نتوانند كـرد، و فـى الحـقیقة 

و در احـاديـث وارد شـده كـه مـائیـم . فضائل آن حضرت را ِاْحصاء نمودن ، آب دريا را به غرفه پیمودن اسـت 

 :َوَلِنْعَم ما قیَل (5).را احصا نمى توان كرد كـلمـات پـروردگـار كـه فضائل ما

 : شعر

كتاب فضل ترا آب بحر كافى نیست



 ه بشمارمكه تر كنم سر انگشت و صفح

و بـه ھـمـیـن مـالحـظـه ايـن احـقـر را جرئت نبود كه قلم بر دست گیرم و در اين باب چیزى نـويـسم لیكن 

چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم معدن كرم و فتوت است رجاء واثق آن اسـت كـه بـر مـن 

 .فیقى ِاال ِبالّلِه َعَلْیِه َتَوكَّْلُت َوِاَلْیِه ُانیُبَوما َتْو .بـبـخـشـايـد و ايـن مـخـتـصـر خـدمـت را قبول فرمايد

بـدان كـه فـضـائل يـا نـفـسـانـیـّه اسـت يـا بـدنّیه و امیرالمؤ منین صلى الّله علیه و آله و سـالمَّْكَمل و َاْفَضل 

و ما . به وجوه عديده  تمام مردم بود بعد از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در اين دو نـوع فـضـايـل

 : در اينجا به ذكر چھارده وجه از آن اكتفا مى كنیم و به اين عدد شريف تبّرك مى جوئیم

 مجاھدت حضرت على علیه الّسالم 

آنـكه آن جناب جھادش در راه خدا زيادتر و باليش عظیم تر بود از تمامى مردم در غـزوات پیغمبر : وجـه اول 

سّلم و ھیچ كس به درجه او نرسید در اين باب ؛ چـنـانـكه در غزوه َبْدر كه اول جنگى  صلى الّله علیه و آله و

بود كه مؤ منین به آن ُمْمتَحن شدند، جناب امیرالمؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم در آن جـنـگ بـه َدرك فـرستاد 

را و پـیـوسـتـه قـتـال كـرد تـا ولید و شیبه و عاص و حنظله و طعمه و نـوفـل و ديـگـر شـجـاعـان مـشـركـیـن 

نـصـف مـشـركـیـن كـه مـقـتـول گـشـتـند بر دست آن حضرت كشته گرديدند و نصف ديگر را باقى مسلمین 

با سه ھزار مالئكه ُمَسّومین كشتند؛ و ديگر غزوه ُاُحد بود كه مردم فرار كردند و آن حضرت ثابت ماند و لشكر 

ّله علیه و آله و سّلم دور مى كرد و از آنھا مى كـشـت تـا زخـمھاى كارى بر دشمن را از دور پیغمبر صلى ال

بدن مقدسش وارد شد با اين ھمه رنج و َتَعب ، آن حضرت را ھـول و ھـرب نـبـود و پـیـوسـتـه َابـْطـال رجـال 

قار َوال َفتى ِاال َعلّى شنیده را كـشـت تـا از حـضـرت جـبـرئیـل در مـیـان آسمان و زمین نداى الَسْیَف ِاال ُذواْلِف

و ديگر غزوه احزاب بود كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم َعْمروبن َعْبَدود را كشت و فتح بـر دسـت . شد

ضـربـت عـلى عـلیـه السـّالم )آن حـضرت واقع شد و پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در حق او فرمود كه 

و ديگر جنگ خیبر بود كه َمرَحب يھودى بر دست آن حضرت كشته گشت  .(و انس  بـھـتر است از عبادت جن

و َدِر قلعه را با آن عظمت به دست معجزنماى خـود كـَنـْد و چـھـل گـام دور افـكـنـد و چھل نفر از صحابه 

ه و سّلم با ده و ديـگر غزوه ُحَنْین بود كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آل! خواستند حركت دھند نتوانستند

ھزار نفر از مـسـلمـیـن بـه جـنـگ رفـت و ابـوبـكـر از كـثـرت جـمـعیت تّعجب كرد و تمام منھزم شدند و با 

رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم باقى نماند مگر چند نفر كه رئیس آنھا امیرالمؤ منین علیه الّسالم 

ا آنكه مشركین دلشكسته شدند و فـرار كـردنـد و فـرار كـنـندگان بود، پس آن حضرت َاُبوَجْرَوْل را كشت ت

و غیر اين غزوات از جنگھاى ديگر كه اربـاب سـَِیر و تواريخ ضبط نموده اند و بر متتّبع آنھا . مسلمین برگشتند

 (6). ظاھر است كثرت جھاد و شجاعت و بزرگى ابتالء آن حضرت در آن غزوات

 علم على علیه الّسالم 

آنكه امیرالمؤ منین علیه الّسالم َاْعَلم و داناترين مردم بود و اعلمّیت آن جناب به جھاتى چند : وجه دوم 

 . ظاھر است

آنكه آن جناب در نھايت فطانت و قّوت حدس و شّدت ذكاوت بود و پیوسته مالزم خدمت حـضـرت رسول : اّول 

صلى الّله علیه و آله و سّلم بود و از آن حضرت استفاده و از نور مشكات نـبـّوت اقـتـبـاس مى نمود و اين 

ـلیـه و آله و سـّلم ؛ بـعـالوه آنـكـه رسول برھانى است واضح بر َاْعَلمیت آن جناب بعد از نبى صلى الّله ع

خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در ھنگام رحـلت از دنـیـا ھـزار بـاب علم تعلیم آن حضرت علیه الّسالم نمود 

كه از ھر بابى ھزار بـاب ديـگـر مـفـتـوح مـى شد؛ چنانكه از اخبار معتبره مستفیضه بلكه متواتره استفاده 



: ـعـه و سـنـّى روايـت كـرده انـد كـه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در حق آن جناب فرمودشده و شـی

 : و معنى آن چنان است كه حكیم فردوسى گفته(7).َاَنا َمديَنُة اْلِعْلِم َوَعِلىُّ باُبھا

 : شعر

چه گفت آن خداوند تنزيل و وحى
 خداوند امر و خداوند نھى

كه من شھر ِعلمم َعلّیم در است
 درست اين سخن قول پیغمبر است

گواھى دھم كاين سخن راز او است
 (8)تو گوئى دو گوشم بر آواز اوست 

آنـكـه بـسـیار اّتفاق افتاد كه صحابه احكام الھى بر آنھا مشتبه مى شد و بعضى غـلط فـتـوى مـى : دّوم 

د و رجـوع بـه آن حـضـرت مـى كـردند و آن جناب ايشان را به طريق صـواب مـى داشـت و ھـیـچ گـاھى دادنـ

نقل نشده كه آن حضرت در حكمى به آنھا رجوع كند و اين دلیـل َاعـَْلمـّیت آن حضرت است و حكايت 

 . خطاھاى صحابه و رجوع ايشان به آن حضرت بر ماھر خبیر واضح و مستنیر است

 . است كه مستلزم است اعلمّیت را؛ چه قضا مستلزم علم است (9)(َاْقضاُكْم َعِلىُّ)مـفـاد حـديث :  سـوم

 م ، حضرت على علیه الّسالم است سرچشمه ھمه علو

قـضـیـه اسـتـناد ُفضال و علماى ھر فنى است به آن حضرت چنانكه از كلمات ابن ابـى الحـديـد : چـھـارم 

نـقـل شـده كـه گـفـتـه بـر ھـمـه مـعـلوم اسـت كـه اشرف علوم ، علم معرفت و خداشناسى است و 

از شیعه و امامیه پس ظاھر است و مـحتاج به ذكر نیست و اما از  اّما. اساتید اين فن شاگردان آن جناب اند

عاّمه پس استاد اين فن از اشاعره ابوالحسن اشعرى است و او تـلمـیـذ ابـوعـلى جـبـّائى اسـت كـه يـكـى 

د از مـشـايـخ مـعـتـزله اسـت و اسـتـاد مـعـتـزله واصل بن عطا است و او شاگرد ابوھاشم عبدالّله بن محّم

حنفّیه است و او شاگرد پدرش و پـدرش مـحـّمد شاگرد پدر خود امیرالمؤ منین است و از جمله علوم ، علم 

تفسیر قرآن است كه تـمـامـى از آن حـضـرت ماءخوذ است و ابن عباس كه يكى از بزرگان و مشايخ 

لم نحو است و بر ھمه كس مفّسرين است شـاگـرد امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم است و از جمله علوم ، ع

معلوم اسـت كـه اخـتـراع ايـن عـلم از آن جناب شده و ابواالسود ُدَئلى استاد اين علم به تعلیم آن حضرت 

تدوين اين فن نمود، و نیز واضح است كه تمام فقھاء منتسب مى نمايند خود را به آن حـضـرت و از قـضايا و 

باب علم طريقت نیز خود را بـه آن جـنـاب نسبت مى دھند و تمامى احكام آن جناب استفاده مى نمايند و ار

َدم از مولى مى زنند و ِخرقه كه شعار ايشان است به سند مّتصل به اعتقاد خود به آن حضرت مى 

 (10).رسانند

بـپـرسـیـد از : آنكه خود آن حضرت خبر داد از كثرت علم خود در مواضع متعّدده چنانچه مى فرمود: پـنجم 

و مـكـّرر مـردم را  (11). مـن از طـُُرق آسـمـان ھـمـانـا شـنـاسـائى مـن بـه آن ، بیشتر است از ُطُرق زمین

ھـرچـه مـى خـواھـیـد از مـن بپرسید پیش از آنكه من از (12). سـَُلونـي قـَبـَْل َاْن تـَفـْقـُِدونـي: مـى فـرمـود

میان شما مفقود شوم و پـیـوسـتـه مـردم نـیـز از آن حـضـرت مـطالب مشكله و علوم غامضه مى پرسیدندو 

واز غـرائب آنـكـه ايـن كـلمـات را بـعـد از آن حـضـرت ھـركـه اّدعـا كـرد در كـمـال ذّلت و . ـیـدنـدجواب مى شـن

مـقـاتـل بـن سـلیـمـان )و  (13)(ابـن جـوزى )خـوارى رسـوا شـد؛ چـنـانـكـه واقـع شـد ايـن مـطـلب از بـراى 



در عـھـد ناصر عباسى و حكايت رسوا شدن ايشان بعد از َتَفوُّه به اين  (15)(ـظ بـغـدادى واع)و  (14)(

تواريخ مسطور است ، و اين نیز برھانى شده براى مقصود ما؛ چه آنـكـه نـقـل شـده  كـلمـات در كـتب ِسَیر و

ھـیچ كس بعد از من  (16).ال َيُقوُلھا َبْعدي ِاّال ُمدٍَّع كـَّذاٌب: كـه خـود آن جـنـاب از ايـن مـطـلب خـبر داد فرمود

و نیز حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم .بدين كلمه سخن نكند مگر آنكه ادعاى مطلب ُدروغ كـرده باشد

ا؛ در اينجا علم بسیار جمع ِانَّ ھـي ھـُنـا َلعـِْلما َجّم :گاھى دست بر شكم مبارك مى نھاد و مـى فـرمـود

ِلَى اْلَوساَدُة َلَحَكْمُت َبْیَن اْھِل التَّْوري ة ) نسخه بدل : ُثنَِّیْت(َوالّلِه َلْو ُكِسَرت : شده است و گاھى مى فرمود

 .(17)ِبَتْور يِتِھم 

بـالجـمـله ؛ نـقـل نـشـده از احـدى آنـچـه از آن حـضـرت نـقـل شـده از اصـول علم و حكمت و قضاياى كثیره 

و و ما امروز مى بینیم كه حكمايى مانند ابن سینا و نصیرالدين محقق طوسى و ابن میثم و مانند ايشان 

ھمچنان علماى َاعالم و فقھاى ِكرام چـون عـالمـه و مـحـقـق و شـھـیـد و ديـگـران ـ رضـوان الّله عـلیـھـم ـ 

در تـفـسـیـر و تـاءويـل كـلمات آن حضرت از يكديگر استمداد كرده اند و علوم بسیار از كلمات و قضاياى آن 

 .جناب استفاده نموده اند

 على علیه الّسالم  داللت آيه مباھله بر افضلیت

وجـه سـوم ـ از وجوھى كه داللت بر فضیلت و َافضلّیت آن حضرت مى كند آن چیزى است كـه از آيـه مـباركه 

استفاده شده به بیانى كه در جـاى خـودش بـه شـرح رفـته و اين  (مباھله )و آيه وافى ھدايه  (تطھیر)

ـالمـى در ذيـل آيـه مباھله منقول است كه نقل آن در بلى از فخر رازى ، ك. مختصر را گنجايش بسط نیست 

اينجا مناسب است ، فخر بن الخطیب گفته كـه شـیـعه از اين آيه استدالل مى كنند بر آنكه على بن ابى 

طالب علیه الّسالم از جمیع پـیـغـمـبـران بـجـز پـیـغـمـبـر خـاتـم صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و از جـمـیع 

ـُْفَسُكْم(به افـضـل اسـت ؛ زيـرا كـه حـق تـعـالى فـرمـوده صحا ـْفـُسـَن ا َوَان  ؛ بـخوانیم نفسھاى خود(18)(َوَان

نفس مقّدس نبوى نیست ؛ زيرا كه دعـوت اقـتـضاى مغايرت مى كند و  (نفس )و نفسھاى شما را و مراد از 

آدمى خود را نمى خواند؛ پس بايد مراد ديگرى باشد و بـه اتـفاق ، غیر از زنان و پسران كسى كه به 

ه الّسالم نبود، پس معلوم شد كه حق تعبیر از او شده باشد به غـیـر از عـلى بـن ابـى طـالب علی (َاْنُفَسنا)

تعالى نفس على را نـفـس مـحـمـد گـرفـتـه اسـت و اتـحـاد حـقـیـقـى مـیـان دو نـفـس مـُحـال اسـت ؛ 

مـُقـّرر اسـت كـه حـمـل لفـظ بـر َاقـَْرب مـجـازات َاْولى  (عـلم اصـول )بـايـد كـه مـجـاز بـاشـد و در   پـس 

َابـْعـَد، و َاقـَْرب مـجـازات اسـتـواى عـلى اسـت بـا حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله اسـت از حـمـل بـر 

و سّلم در جمیع امور و شركت در جمیع كماالت مگر آنچه به دلیل خارج شود مانند نبّوت كه به اجماع بیرون 

كـمـاالت ديـگـر بـا او شـريـك اسـت رفته است و على علیه الّسالم در اين امر بـا او شـريـك نـیـسـت امـا در 

كـه از جـمـله فـضـیـلت رسـول خـداسـت بـر سـاير پیغمبران و جمیع صحابه و مردمان پس على علیه 

َولِنْعَم َما قاَل اْبن حماد رحمه  (19). تمام شد موضع حاجت از كالم فخر رازى. الّسالم نیز بـايـد افـضـل باشد

 : الّله

 : شعر

َوَسّماُه َربُّ اْلَعْرِش فى الذِّْكِر َنْفَسُه
 َفَحْسُبَك ه َذا اْلَقْوُل ِاْن ُكْنَت ذاُخْبِر

ا َوِصّیي َوو اِرثي َوق اَل َلُھْم ھذ
 َوَمْن َشدَّ َربُّ اْلعاَلمیَن ِبِه اَءْزري



َعلىُّ َكُزّري ِمْن َقمیصي ِاشاَرٌة
 (20)ِبَاْن َلْیَس َيْسَتْغِني اْلَقمیُص َعِن الزُّرِّ

ابـن حـمـّاد در ھـر يـك از ايـن سـه شـعـر اشـاره بـه فـضـیـلتـى از فـضـايـل امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم 

الّله علیه و نـمـوده در شـعـر اّول اشاره به آيه مباھله و در ثانى به حديث غدير و تعیین كردن پیغمبر صلى 

آله و سـّلم آن جناب را به وصايت و در شعر سوم اشاره كرده به حديث شريف نبوى كه بـه امـیـرالمـؤ 

يعنى  (21)؛(َاْنَت ُزّرى ِمْن َقمیصي )مـنـیـن عـلیـه السـّالم فـرمـوده چـنـانـكـه ابـن شـھـر آشـوب نقل كرده 

نسبت تو با من نسب تكمه است با پیراھن و ابن حماد در شعر خود گفته كه اين تشبیه اشاره است به 

او، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم ھم آنكه ھمچنان كه پیراھن تـكـمـه الزم دارد و مـحـتـاج اسـت به 

 . على علیه الّسالم را الزم دارد و از او مستغنى نیست

 سخاوت حضرت على علیه الّسالم 

كـثـرت جـود و سـخـاوت آن جناب است و اين مطلب مشھورتر است از آنكه ذكر شـود، : وجـه چـھـارم 

گى مى گذرانید و قوت خود را به ديـگـران عـطـا مـى فـرمـود، و روزھـا روزه مـى گـرفـت و شـبـھـا بـه گـرسـن

َاّلَذيَن ُيْنِفُقوَن َاْمو اَلُھْم ِباللَّْیل َوالنَّھاِر ِسرا (سـوره ھـَْل َاتـى در بـاب ايـثـار آن حـضـرت نازل شده و آيه 

مـزدورى مى كرد و اجرتش را تصّدق مى نمود و خود از گرسنگى بـر . در شـاءن او وارد شـده  (22)(َوَعالِنَیًة

ت به سـخـاوت آن شـكـم مـبـارك سـنگ مى بست و بس است شھادت معاويه كه َاْعدا َعُدّو آن حضرت اس

در حق او كه على علیه الّسالم اگر مالك شود خانه : معاويه گفت . جناب ؛ چه َاْلَفْضُل ما َشِھَدْت ِبِه اَالْعدآُء

و چـون آن جناب از دنیا . اى از طال و خانه اى از كاه ، طال را بیشتر تصّدق مى دھد تا ھـیـچ از آن نـمـانـد

َدراِھمى كه مى خـواسـت خـادمـى از بـراى اھـل خـود بـخـرد و خـطـاب  رفت ھیچ چیز باقى نگذاشت مگر

و جاروب نـمـودن او بـیـت المـال  (23)(ي ا بـَیـْضاء َوي ا َصْفراء َغّرى َغْیرى )آن حـضـرت بـا َامـْوال دنـیـويـّه بـه 

 . را بـعـد از تـصّدق اموال و نماز گزاردن در جاى او، در كتب ُسّنى و شیعه مسطور است

شیخ مفید رحمه الّله از سعید بن كلثوم روايت كرده است كه وقتى در خدمت حضرت امام جعفر صـادق 

السـّالم بودم آن حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم را نام برد و مدح بسیار نـمـود آن جـنـاب را تـا آنكه عـلیـه 

به خدا قسم كه على بن ابى طالب علیه الّسالم ھیچ گاھى در دنیا حرام تناول نفرمود تا از دنیا : فرمود

ى خـدا در آن دوامـر باشد مگر آنكه رحلت كرد و ھیچ وقت دوامرى از براى او روى نـمـى داد كـه رضـا

امیرالمؤ منین علیه الّسالم اختیار مى كـرد آن امـرى را كـه سـخـت تـر و شـديـدتـر بـود و نـازل نـشـد بـر 

رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم نازله و امر مھمى مگر آنكه على عـلیـه السـّالم را بـراى كـشـف 

ـیـچ كـس را در ايـن امـّت طـاقـت عـمـل رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم آن مـى طـلبـیـد و ھ

نـبـود مـگـر امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم و عـمـل آن حضرت مانند عمل شخصى بود كه مواجه جّنت و نار 

كـه بـه كـّد يـمـیـن و رشـح  عـقـاب داشـتـه بـاشـد و در راه خـدا از مـال خـويـش  باشد كه امید ثواب و ترس 

جـبـیـن حـاصـل كـرده بـود ھـزار بـنـده خـريـد و آزاد كـرد و قـوت اھـل خـانـه آن حضرت زيت و سركه و عجوه 

بود و لباس او از كرباس تجاوز نمى كرد و ھـرگـاه جـامـه مـى پوشید كه آستین آن بلند بود ِمْقراضى مى 

يد، و ھیچ كس در اھل بیت و اوالد آن حضرت مثل على بن الحسین علیه طلبید و آن زيادتى را مى بـر

 (24). الّسالم در لباس و فقاھت َاْشَبه به او نبود الخ

 زھد حضرت على علیه الّسالم 



- ٢ - 

 
 

كـثرت زھد امیرالمؤ منین علیه الّسالم است و شكى نیست كه َاْزَھد مردم بعد از رسـول : وجـه پـنـجـم 

خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ، آن حضرت بود و تمام زاھدين روى اخالص به او دارنـد و آن حـضـرت 

نان ريزه . ـرگـز طـعـامـى سـیـر نـخـورد و مـاءكـول و ملبوسش از ھمه كس درشت تر بودسـیـد ُزھـّاد بـود ھ

ھاى خشك جوين را مى خورد و َسر َانـبـان نـان را مھر مى كرد كه مبادا فرزندانش از روى شفقت و 

ر گاھى مى كرد مھربانى زيت يا روغنى به آن بـیـااليـنـد و كـم بـود كـه خـورشى با نان خود ضّم كند و اگ

 (25).نمك يا سركه بود

كه براى افـطـار بـه خـانه و در كـیـفـیـت شـھـادت آن حـضرت بیايد كه آن حضرت در شب نوزدھم ماه رمضان 

ام كلثوم آمد، اّم كلثوم َطَبقى از طعام نزد آن حضرت نھاد كه در آن دو قـرص جـويـن و كاسه اى از َلَبن و 

دو نان خورش براى من در يك ! اى دختر: قدرى نمك بود حضرت را كه نظر بر آن طعام افتاد بگريست و فرمود

ه من متابعت برادر و پسر عّمم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و َطَبق حاضر كرده اى مگر نمى دانى ك

پـس ! به خدا سوگند كه افطار نمى كنم تا يكى از اين دو خورش را بردارى : سّلم را مى كنم تا آنـكـه فـرمود

حـمـد و ثـنـاى اّم كـلثـوم كـاسـه َلبـَن را بـرداشـت و آن حـضـرت انـدكـى از نـان بـا نـمـك تـنـاول فـرمـود و 

الھـى بـه جـا آورد و به عبادت برخاست و آن حضرت در مـكـتـوبـى كـه به ُعثمان بن ُحَنْیف نوشته چنین 

مرقوم فرموده كه امام شما در دنیا اكتفا كـرد بـه دو جامه كھنه و از طعام خود به دو قرص نان ، و فرموده كه 

را از بافته   مـَُصّفى و مغز گندم قرار دھم و جامه ھاى خويش  اگر من مى خواستم غـذاى خـود را از عـَسـَل

ھاى حـريـر و ابـريـشـم كنم ممكن بود، لیكن ھیھات كه ھوى و ھوس بر من غلبه كند و من طعامم چـنـیـن 

بـاشد و شايد در حجاز يا در َيمامه كسى باشد كه نان نداشته باشد و شكم سیر بـر زمـیـن نـگذارد، آيا من 

شكم سیر بخوابم و در اطراف من شكم ھاى گرسنه باشد و قناعت كنم به ھمین مقدار كه مرا امیر مؤ  با

منان گويند ولیكن فقرا را مشاركت نكنم در سختى و مـكـاره روزگـار، خـلق نـكـردنـد مرا كه پیوسته مثل 

 (26). ب و لذيذ شومحیواناتى كه ھّم آنھا به خوردن علف مصروف است مشغول به خوردن غذاھاى طّی

ى بـالجـمـله ؛ اگر كسى سیر كند در ُخَطب و كلمات آن حضرت به عین الیقین مى داند كثرت زھد و ب

 .اعتنائى آن جناب به دنیا تا چه اندازه بود

شـیـخ مـفـیـد روايـت كرده كه آن حضرت در سفرى كه به جانب بصره كوچ فرمود به جھت دفع اصحاب َجَمل 

نزول اجالل فرمود در َرَبذه ، ُحّجاج مّكه نیز آنجا فرود آمده بودند و در نـزديـكـى خـیـمـه آن حـضـرت جـمع 

گر كالمى از آن حضرت استماع كنند و مـطلبى از آن جناب استفاده نمايند و آن جناب در شده بودند تا م

ابن عباس به جھت آنـكـه حـضرت را از اجتماع مردم خبر دھد و او را از خیمه بیرون  .خیمه خود به جاى بود

ى دوزد، گفتم كه آورد گفت رفتم به خدمت آن حـضـرت يافتم او را كه كفش خود را پینه مى زند و وصله م

احتیاج ما با آنـكـه اصـالح امـر مـا كنى بیشتر است از آنكه اين كفش پاره را پینه بدوزى ، حضرت مرا پـاسـخ 

خود فارغ شد، آنگاه آن كفش را گذاشت پھلوى آن يكتاى ديـگـرش و مرا فرمود كه   نـداد تا از اصالح كفش 

ى ندارد، يعنى از كثرت ِانـْدراس و كـھـنـگـى ديـگـر قابل قیمت: اين جفت كفش مرا قیمت كن ؛ من گفتم 

به : درھمى يا پاره درھمى ، فرمود: با اين ھمه چند ارزش دارد؟ گفتم : فرمود. قیمت نیست و بھائى ندارد

خدا سوگند كه اين يك جفت كفش در نزد من بـھـتـر و مـحبوبتر است از امارت و خالفت شما مگر اينكه 



 (27). الخ. و احقاق حقى كنم يا باطلى را دفع فرمايم  توانم اقامه

وب فرموده كه الحّق سزاوار است به آب و از جـمـله كـلمـات آن حـضرت است كه به سوى ابن عباس مكت

 :طال نوشته شود

 ِلیـُْدِركـَُه فـَْلیـَكـُْن سـُرُوُرَك َامـّا بـَعـُْد، فـَِانَّ اْلمـَْرَء قـَْد يـَسـُرُُّه َدْرُك م اَلْم يـَكـُْن ِلیـَفـُوَتُه َوَيُسوُئُه َفْوُت م اَلْم َيُكْن

كـُْن َاسـَفـُكـَ عـَل ى م اف اتـَك مـِنـْه ا َوم ا نـِْلَت مـِْن ُدْني اَك َفال ُتْكِثْر ِبِه َفَرحا َوم بـِم انـِْلَت مـِْن آخـَِرتـَِك َوْلیـَ

 (28)اف اَتَك ِمْنه ا َفال َتاْءَس َعَلْیِه َجَزعا َوْلَیُكْن َھمَُّك فیم ا َبْعَد اْلَمْوِت؛

يعنى ھمانا مردم را گاھى مسرور و خشنود مى سازد يافتن چیزى كه از او فوت نخواھد شد و در قـضـاى 

د او را نیافتن چیزى كه نمى تواند او را خـدا تـقـديـر يـافـتـه كـه بـه او بـرسـد و انـدوھـنـاك و بـدحـال مـى كن

درك كند و نبايد كه آن را بیابد؛ چـه ھم به حكم خدا ادراك آن از براى او ُمحال باشد پس بايد كه سرور و 

خوشحالى تو در آن چـیـزى بـاشد كه از آخرت به دست كنى و غصه و غم تو بر آن چیزى باشد كه از فـوائد 

رود، الجرم بدانچه از منافع و فوائد دنیويه به دست آورى زياده خوشحال مباش و به آخـرت از دسـت تو بیرون 

فراھم آمدن اموال دنیا فرحان مشو و چون دنیا با تو پشت كند غمگین و در جزع مباش و اھتمام تو در كارى 

 .بايد كه بعد از مرگ به كار آيد

ـرد گـفـت كـه مـن بـعـد از كـلمـات رسـول خـدا صـلى ابـن عـبـاس پـس از آنـكـه ايـن مـكـتـوب را قـرائت ك

 ! الّله عـلیـه و آله و سـلم از ھـیـچ كـالمـى نـفـع نـبـردم مثل آنچه از اين كلمات نفع بردم

 . بالجمله ؛مطالعه اين كلمات از براى زھد در دنیا ھر عاقلى را كافى و وافى است

 عبادت حضرت على علیه الّسالم 

آنكه حضرت َاْعَبد مردم و سّید عابدين و مصباح ُمَتَھّجدين بود، نمازش از ھمه كـس بـیـشـتـر  :وجـه ششم 

و روزه اش فـزونتر بود، بندگان خدا از آن جناب نماز شب و مالزمت در اقامت نوافل را آموختند و شمع يقین را 

یـنـه كـرده بـود و مـحـافـظـت آن در راه دين از مشعل او افروختند، پیشانى نورانیش از كثرت سـجـود پـ

بـزرگـوار بـر اداى نـوافـل بـه حـّدى بود كه نقل شده در لیلة الھرير در جنگ ِصّفین بین الصَّفَّْین نطعى برايش 

گسترده بودند و بر آن نماز مى كرد و تیر از راست و چپ او مى گذشت و بر زمین مـى آمـد و ابـدا آن 

ـودش تـزلزلى نـبـود و بـه نـمـاز خـود مـشـغـول بود و وقتى تیرى به پاى مباركش حـضـرت را در سـاحـت وج

فرو رفته بود خواستند آن را بیرون آورند بـه طـريـقـى كـه درد آن بـر آن جـنـاب اثـر نـكـنـد صـبـر كـردنـد تـا 

انب حق تعالى بود و ابدا به غیر مـشـغـول نـماز شد آنگاه بیرون آوردند؛ چه آن وقت توّجه كّلى آن جناب به ج

او التفاتى نداشت و به صّحت پیوسته كه آن جناب در ھر شب ھزار ركعت نماز مى گزارد و گاه گاھى از 

خوف و خشیت الھى آن حضرت را غشى طارى مى شد و حـضرت على بن الُحَسین علیه الّسالم با آن 

 : عابدين مى گويند فرمودهكثرت عبادت و نماز كه او را ذوالثَِّفنات و زين ال

 !َوَمْن َيْقِدُر َعلى ِعب اَدِة َعلىِّ ْبِن ابى طالب علیه الّسالم ؟

يـعـنى كه را توانائى است بر عبادت على بن ابى طالب علیه الّسالم و چه كسى قدرت دارد كه مثل على 

 (29)!علیه الّسالم عبادت خدا كند؟

 حلم و عفو حضرت على علیه الّسالم 

آنكه آن حضرت َاْحَلم مردم و عفو كننده ترين مردمان بود از كسى كه با او بدى كـنـد و صـحـت : وجه ھفتم 

مـعـلوم است از آنچه كرد با دشمنان خود مانند مروان ابن الحكم و عـبـدالّله بـن زبـیـر و ايـن مـطـلب 

سـعـیـد بـن العـاص كـه در جـنـگ جـمـل بـرايـشـان مـسـلط شـد و ايـشان اسیر آن حضرت شدند، آن جناب 

عايشه ظفر يافت به تمامى را رھا كرد و مـتـعـّرض ايـشـان نشد و تالفى ننمود و چون بر صاحب ھودج 



نھايت شـفـقـت و لطـف ، مراعات او نمود؛ و اھل بصره شمشیر بر روى او و اوالدش كشیدند و ناسزا 

گـفـتـنـد، چـون بـر ايـشـان غـلبـه كـرد شـمـشـیـر از ايـشـان بـرداشـت و آنـھا را امان داد و امـوال و 

مطلب پر ظاھر است از آنچه در جنگ ِصّفین با معاويه كرد  و نیز اين. اوالدشـان را نـگـذاشـت غـارت كـنـنـد

كه اّول لشكر ُمعاويه َسِر آب را گرفته مالزمان آن حضرت را از آن مـنـع كـردند بعد از آن ، آن جناب آب را از 

تصّرف ايشان گرفت و آنھا را به صحراى بـى آبـى رانـد اصـحاب آن حضرت گفتند تو ھم آب را از ايشان منع 

آنچه ايشان كردند من نمى ! َوالّله  :فرما تا از تشنگى ھالك شوند و حاجت به جنگ و جدال نباشد، فرمودند

كنم و شـمـشـیـر مـُغـنـى اسـت مرا از اين كار و فرمان كرد تا طرفى از آب گشودند تا لشكر ُمعاويه نیز آب 

 (30).بردارند

: و جـمـع كـثـیـرى از عـلمـاى سـنـّت در كـتـب خـود نـقـل كـرده انـد كـه يـكـى از ثـقـات اھل سّنت گفت 

شـمـا وقـتى كه فتح مّكه ! يا امیرالمؤ منین : على بن ابى طالب علیه الّسالم را در خواب ديدم گفتم 

فرموديد خانه ابوسفیان را َماْءَمن مردم نموديد و فرموديد ھركه داخـل خـانـه ابوسفیان شود بر جان خويش 

ايمن است ، شما اين نحو احسان در حق ابوسفیان فـرمـوديـد، فـرزنـد او در عـوض تـالفى كرد فرزندت 

مگر اشعار ابن الّصیفى را : ا در كربال شـھـیـد نـمـود و كـرد آنـچـه كرد، حضرت فرمودحسین علیه الّسالم ر

چون بیدار شدم مبادرت : جواب خود را از او بشنو، گفت : نشنیدم ، فرمود: در اين باب نـشنیدى ؟ گفتم 

قـل كـردم تـا خـواب و خواب خود را براى او نـ (حیص و َبیص )كردم به خانه ابن الّصیفى كه معروف است به 

به خدا قسم كه اين اشـعـارى را كه امیرالمؤ منین علیه : مـرا شـنـیـد شـھقه زد و سخت گريست و گفت 

الّسالم فرموده من در ھمین شب به نظم آوردم و از دھان من ھنوز بیرون نشده و براى احدى ننوشته ام 

 :پس انشاد كرد از براى من آن ابیات را

 : شعر

 نا َفكاَن اْلَعْفُوِمّنا َسِجیًَّةَمَلْك

َفَلّما َمَلْكُتْم ساَل ِبالدَِّم َاْبَطُح
 َوَحلَّْلُتم قْتَل اُالسارى َوطاَل ما

َغَدْونا َعَلى اَالْسرى َفَنْعُفو َوَنْصَفُح
 َوَحْسُبُكم ه َذا التَّفاُوُت َبْیَننا

 (31)َوُكلُّ ِانآٍء َبالَّذي فیِه َيْرَشُح

 حسن خلق حضرت على علیه الّسالم 

و اين مطلب به حّدى واضح است كه . ُحْسن ُخلق و شكفته روئى آن حضرت است :وجه ھشتم 

انش به اين عیب كردند، عمروعاص مى گفت كه او بسیار ِدعاَبة و خوش طبعى مى كند و عـمـرو ايـن دشمن

را از قـول عـمـر بـرداشـتـه كـه او بـراى عـذر ايـنكه خالفت را به آن حضرت تـفـويض نكند اين را، عیب او 

كـه بـود مـثـل يكى از ما بود، به ھر  در مـیـان مـا: َصْعَصْعة بن ُصْوحان و ديگران در وصف او گفتند. شمرد

جانب كه او را مى خوانديم مى آمد و ھرچه مى گـفـتـیـم مـى شـنـیـد و ھـرجـا كـه مـى گـفـتـیـم مـى 

نـشـسـت و بـا ايـن حـال ، چـنـان از آن حـضـرت ھـیـبـت داشـتـیم كه اسیر دست بسته دارد از كسى كه 

 (32).باشد و خواھد گردنش را بزند با شمشیر برھنه بر سرش ايستاده

بسیار خـنـدان و خدا رحمت كند ابوالحسن را كه : و نقل شده كه روزى معاويه به قیس بن سعد، گفت 



بـلى چـنـیـن بـود و رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و : شـكـفـتـه و خـوش طـبـع بـود، قـیـس گـفـت 

تـو بـه ظـاھـر چـنـین نمودى كه او را ! سـّلم نـیز با صحابه خوش طبعى مى نمود و خندان بـود، اى مـعـاويـه 

آن جـنـاب با آن شكفتگى و خندانى ، ھیبتش از ھمه ! دى والّله مدح مى كنى اّما قصد ذّم آن جناب نـمـو

كس افزون بود و آن ھیبت تـقـوى بـود كـه آن سـرور داشـت نـه مـثـل ھـیـبـتـى كـه اراذل و ِلئام شام از تو 

 (33).دارند

 سبقت حضرت على علیه الّسالم در ايمان

آنـكـه آن حـضـرت اسـبـق نـاس بـود در ايـمـان بـه خـدا و رسـول ؛ چـنانچه عاّمه و خاّصه به اين : وجـه نـھـم 

د؛ چنانكه خود امیرالمؤ منین علیه الّسالم اين منقبت را فضیلت معترفند و دشمنان او انكار او نمى توانند نمو

 (34).در باالى منبر اظھار فرمود و احدى انكار آن نكرد

 :ز جناب سلمان روايت شده كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمودا

 (35).َاوَُّلُكْم ُوُرودا َعَلىَّ اْلحوَض َوَاوَُّلُكْم ِاْسالما َعِلىُّ ْبُن ابى طالب 

و َاَنس (36).َزوَّْجُتِك َاْقَدَمُھْم ِاسالما َوَاكْثَرُھْم ِعْلما: و نـیـز آن حـضـرت بـه فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم ، فـرمـود

گفته كه برانگیخت حق تعالى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را در روز دوشنبه و اسالم آورد على علیه 

 (37). الّسالم در روز سه شنبه

 : و خزيمة بن ثابت انصارى در اين باب گفته

 : شعر

م آ ُكْنُت َاْحِسُب ھَذا اَالْمَر ُمْنَصِرفا
 َعْن ھاِشٍم ُثمَّ ِمْنھا َعْن َابى َحَسٍن

ْبَلِتِھْمَاَلْیَس َاوَّل َمْن َصّلى ِبِق
 َوَاْعِرُف الّناِس ِباال ثاِر َوالسَُّنِن

َو آِخُر الّناِس َعْھدا ِبالنَِّبىِّ َوَمْن
 (38)ِجْبِريُل َعْوٌن َلُه ِفى اْلُغْسِل َواْلَكَفِن

روزى در مّكه با عـبـّاس بـن : شـیـخ مـفـیـد رحمه الّله روايت كرده از يحیى بن عفیف كه پدرم با من گفت 

عـبـدالمـطـّلب نـشـسـتـه بـودم كـه جـوانـى داخـل مـسـجـد الحـرام شـد و نـظـر بـه سـوى آسـمـان 

ن ھـنـگـام وقـت زوال بود پس رو به كعبه نمود و به نماز ايستاد، در اين ھنگام كودكى را ديدم كه افـكـنـد و آ

آمد در طرف راست او به نماز ايستاد و از پس آن زنى آمد و در عقب ايشان ايستاد، پس آن جوان به ركـوع 

به سـجده رفت آن دو نفر نیز  رفـت و آن كـودك و زن نـیز ركوع كردند، پس آن جوان سر از ركوع برداشت و

بلى : عّباس گفت ! امر اين سه تن امـرى عظیم است : متابعت كردند، من شگفت ماندم و به عّباس گفتم 

، آيا مى دانى ايشان كیستند؟ اين جوان محّمد بن عبدالّله بـن عبدالمّطلب فرزند برادر من است و آن كودك 

اسـت و آن زن خـديجه دختر ُخَوْيلد است ، ھمانا بدانكه فرزند  على بن ابى طالب فرزند برادر ديگر مـن

برادرم محّمد بن عبدالّله مـرا خـبـر داد كه او را خدائى است پروردگار آسمانھا و زمین است و امر كرده است 

سى بر او را به ايـن ديـنـى كـه بـر طـريـق او مـى رود، و به خدا قسم كه بر روى زمین غیر از اين سه تن ك

 (39). دين او نیست

 فصاحت حضرت على علیه الّسالم 



مرتبه اى واضح است كه مـُعـاويـه اذعـان بـه آنكه آن حضرت افصح فصحاء بود و اين مطلب به : وجـه دھـم 

كـسـى غـیـر عـلى نـگـشـوده و قانون   والّله كه راه فصاحت و بالغت را بر قريش : آن نموده چنانچه گفته 

و بـلغـاء گـفـتـه انـد در وصـف كـالم آن جـنـاب كـه دَون كـَالِم  (40). سخن را كسى غیر او تعلیم ننموده

َاقـْوى شـاھـدى اسـت در ايـن بـاب و خـدا و  (نـھـج البـالغـه )و كـتـاب (41)اْلخـالِق و فـوَق َكالِم اْلَمْخُلوق 

رسول داند اندازه فصاحت و دقائق حكمت كلمات آن حضرت را و ھیچ كس آرزو نكرده است و در خاطرى 

كلمات آن حضرت تلفیق كند و اگر بعضى از علماى سـّنت و جماعت خطبه  نگذشته است كه مانند ُخَطب و

شقشقیة را از ُخَطب آن حضرت نشمردند و منسوب به سید رضى جامع نـھـج البـالغـه كـردنـد مـطـلبـى 

؛ دقـیـق در ايـن بـاب مـلحـوظ نـظـر داشـتـه انـد واّال بـر اھل ادب و خبره پوشیده نیست سخافت قول ايشان 

و . چه علماى اخبار ذكر كرده اند كه پیش از والدت سـیـد رضى رحمه الّله اين خطبه را در كتب سالفه يافتند

شیخ مفید كه والدتش بـیـسـت و يـك سال قبل از سید رضى رحمه الّله واقع شده اين خطبه را در كتاب 

فه از ابن عباس روايت كرده اند كه نـقـل كرده و فرموده كه جماعتى از اھل نقل به ُطُرق مختل (ارشاد)

 امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم اين خطبه را در َرْحَبه انشاء فرمود و من نیز در خدمت آن حضرت حـاضـر بـودم

و ابـن ابى الحديد و فصحاى عرب و علماى ادب متفقند كه سـیـد رضـى رحـمـه الّله و غـیـر او ابـدا بـه  (42).

 (43).امـثـال ايـن كـلمـات تـَفـَوُّه نـتـوانـنـد كرد

 معجزات حضرت على علیه الّسالم 

 : معجزات باھرات آن جناب است: وجه يازدھم 

بدان كه معجزه آن است كه بر دست بشرى امرى ظاھر گردد كه از حّد بشر بیرون باشد و مـردمـان از آوردن 

ن عـاجـز بـاشند لكن واجب نمى كند كه از صاحب معجزه ھمواره مـعـجـزه اش آشـكـار بـاشـد و بـه مـثـل آ

ھـر وقت كه صاحب معجزه ديدار گردد معجزه او نیز ديده شود بـلكـه صـاحـب مـعـجزه چون از دِر َتَحّدى بیرون 

اّما بسیارى . ت ظاھر نمودى شدى يا مّدعى از وى معجزه طلبیدى اجابت فـرمـودى و امـرى بـه خـارق عاد

از معجزات امیرالمؤ منین علیه السـّالم ھـمـواره مـالزم آن حـضـرت بـود و دوست و دشمن نظاره مى كرد و 

ھیچ كس را نیروى انـكـار آن نـبـوده و آنھا زياده از آن است كه نقل شود؛ از جمله شجاعت و قّوت آن حضرت 

و اين مطلب بر ناظر غـزوات آن . ار غیر َفّرار و غالب كّل غالب است است كه به اّتفاق دوست و دشمن َكّر

حـضـرت مـانند بدر و ُاُحد و جنگھاى بصره و ِصّفین و ديگر ُحروب آن حضرت واضـح و ظـاھـر اسـت و در لیـلُة 

زياده از پانصد كس و به قولى نـُھـصـد كـس را با شمشیر بكشت و به ھر ضربتى تكبیر گفت و  (44)الھـَرير

فوالد فرود مى آمد و تیغ آن جناب آھن و فوالد  (خـُوِد)معلوم است كه شمشیر آن حـضـرت بـر درع آھـن و 

ى دريد و مـرد مـى كـشـت ، آيـا ھیچ كس اين را تواند يا در خور تمناى اين مقام تواند بود؟ و امیرالمؤ م

مـنـیـن عـلیـه السـّالم در ايـن غـزوات اظـھار خرق عادت و معجزات نخواست بنمايد بلكه اين شجاعت و قّوت 

 .مالزم قالب بشرّيت آن حضرت بود

بـسـیـار در بـاب قـّوت آن حـضـرت نـقـل نـمـوده مـانـنـد دريـدن آن حـضـرت ابـن شـھـر آشـوب قـضـايـاى 

تن او مارى را به فشار دادن گردن او را به دست خود در اوان ِصَغر كه را در حال طفولّیت و كش (45)قـمـاطـ

در مھد جاى داشت ، و مادر او را حیدره نامید و اثر انگشت آن حضرت در اسطوانه در كوفه و مـشـھـد، اثـر 

ثـَر نـیـزه او در كـف او در تـكـريـت و مـوصـول و غـیـره و اثـر شـمـشـیـر او در صـخـره جـبـل ثـور در مـكـّه و َا

و حـكـايـت قّوت آن حضرت در باب . كـوھى از جبال باديه و در سنگى در نزد قلعه خیبر مـعـروف بـوده اسـت 

و طوق كـردن آن را در گـردن خـالدبـن الولید و فشار دادن آن جناب خالد را به انگشت  (46)قطب رحى 

سبابه و وسـطـى بـه نـحوى كه خالد نزديك به ھالكت رسید و صیحه منكره كشید و در جامه خويش 



از روى چشمه آب در راه معلوم است و برداشتن آن جناب سنگى عظیم را   پـلیـدى كـرد بر ھمه كس 

آن عـاجـز بـودنـد و  (47)صـِفـّیـن و چـنـد ذراع بـسـیـار او را دور افكندن در حالتى كه جماعت بسیار از قلع 

حـكـايـت قـَْلع بـاب خـیـبـر و قـتـل مـرحـب َاشـْھـَر اسـت از آنـكـه ذكـر شـود و مـا در تـاريـخ احوال حضرت 

 . پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم به آن اشاره كرديم

مؤ منین عـلیـه ابـن شـھـر آشـوب فـرموده چیزى كه حاصلش اين است كه از عجايب و معجزات امیرال

السـّالم آن اسـت كـه آن حـضـرت در سـالیـان دراز كـه در خـدمـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و 

سـّلم جھاد ھمى كرد و در اّيام خالفت خود كه با ناكثین و قـاسـطـیـن و مـارقـین جنگھاى سخت ھمى كرد 

سـیـد و ھـرگـز بـا مـبـارزى قـتال نداد اّال آنكه بر وى ظفر ھرگز ھزيمت نگشت و او را ھرگز جراحتى منكر نـر

جست و ھرگز ِقْرنى از وى نـجـات نـیـافـت و در تـحـت ھـیـچ رايـت قـتـال نـداد اّال آنـكـه دشـمـنـان را 

رفـت مـغـلوب و ذلیـل سـاخـت و ھـرگـز از انـبوه لشكر خوفناك نگشت و ھمواره به جانب ايشان َھْرَوله كنان 

؛ چـنـانـكـه روايـت شـده كـه در يـوم خـنـدق بـه آھـنـگ عـَمـْروبـن عـبـدود چـھـل ذراع جـسـتـن كرد و اين از 

عادت خارج است و ديگر قطع كردن او پاھاى عمرو را با آن ثیاب و سالح كه عمرو پوشیده بود، و ديگر دو 

 . الخ (48)مه تن او محفوف در آھن و فوالد بودنیمه كردن مرحب جھود را از فرق تا به قدم با آنكه ھ

اى ادب كالم آن جناب فوق كالم ديـگـر فـصاحت و بالغت آن حضرت است كه به اتفاق ُفَصحاى عرب و علم

 .مخلوق و تحت كالم خالق است ؛ چنانكه به اين مطلب اشاره شد

ديـگـر عـلم و حـكـمـت آن حـضـرت اسـت كـه انـدازه او را جـز خـدا و رسول كسى نداند و شرح كردن آن 

به صورت ظاھر در نتواند؛ چنانكه به برخى از آن اشاره شد؛ پس كسى كـه بـى مـعـّلمـى و مـدّرسـى 

 .َمعارج علم و حكمت چنان ُعروج كند كه ھیچ آفريده تمّناى آن مقام نتواند كرد، معجزه آشكار باشد

ديـگـر جـود و سـخـاوت آن حـضـرت اسـت كـه ھـر چـه بـه دسـت كـرد بـذل كـرد و بـا فـاطـمه و َحَسَنْین 

خويش را به مسكین و يتیم و اسیر دادند و در ركوع علیھماالّسالم سه شب ُروزه با روزه پیوستند و طعام 

و آيـه ِانَّمـا نازل  (ھـَْل َاتـى )انگشترى قیمتى انفاق كرد و حق تعالى در شـاءن او و اھـل بـیـت او سـوره 

 .فرمود و گذشت كه آن حضرت به رشح جبین و كّد يمین ھزار بنده آزاد فرمود

كه به اّتفاق علماى خبر ھیچ كس آن عبادت نتوانست كـرد و در و ديـگـر عـبـادت و زھد آن حضرت است 

تـمـامـى عـمـر بـه نان جوين قناعت فرمود و از نمك و سركه خورشى افزونتر نـخواست و با آن قوت آن قّوت 

و از اين . داشت كه به برخى از آن اشارت نموديم و اين نیز معجزه باشد؛ زيرا كه از حّد بشر بیرون است 

است عفو و علم و رحمت او و شّدت و نـقـمـت او و شـرف او و تـواضـع او كـه تـعـبـیـر از او مى شود سان 

و ايـن نـیـز از خـوارق عـادات و فـضـائل شـريـفه آن حضرت  (تـاءلیـف بـیـن اَالشـْتـات )و  (جمع بین االضداد)به 

: بـه ايـن مـطـلب اشـاره كـرده و فـرمـوده  (بـالغـه نھج ال)باشد؛ چنانكه سّید رضى رضى الّله عنه در افتتاح 

اگـر كـسـى تاءّمل و تدبر كند در ُخَطب و كلمات آن حضرت و از ذھن خود خارج كند كه اين كلمات از آن 

مـشـرع فصاحت است كه عظیم القدر و نافذ االمر و مالك الّرقاب بوده شّك نخواھد كرد كه صـاحـب ايـن 

شـخـصـى بـاشـد كـه غـیـر از زھـد و عـبـادت حـّظ و شـغـل ديـگـر نـداشته باشد و بايد كسى كـلمـات بـايـد 

باشد كه در گوشه خانه خود غنوده يا در سر كـوھـى اعـتزال نموده باشد كه غیر از خود كسى ديگر نديده 

رت كسى باشد كه با باشد و ابدا تصّور نخواھد كـرد و يقین نخواھد نمود كه اين كلمات از مثل آن حض

شمشیر برھنه در درياى َحْرب غوطه خورده و تن ھاى َاْبطال را بى سر نموده و شجاعان روزگار را به خـاك 

ھـالك افـكـنـده و پـیـوسـتـه از شـمـشـیـرش خـون مـى چـكـیـده و بـا ايـن حـال زاھـُِد الزُّھـاد و بـََدُل اَالبـْدال 

 به و خصايص لطیفه آن جناب است كه مابین صفتھاى متضاّده جمع فرموده انتھىبـوده و ايـن از فضايل عجی



.(49) 

 : ّلى فى مدح امیرالمؤ منین علیه الّسالمَوَلنعَم ما ق اَل الصَِّفّى الح

 : شعر

ُجِمَعْت فى ِصفاِتَك اَالْضداُد
 َفِلھذ ا َعزَّْت َلَك اَالْند اُد

زاِھٌد ح اِكٌم َحلي ٌم ُشج اٌع
 ف اِتٌك ن اِسٌك َفقي ٌر َجوا ٌد

ِشَیٌم ما ُجِمْعَن فى َبَشٍر َقطُّ
 َوال حاَز ِمْثَلُھنَّ اْلِعباُد

ُلٌق ُيْحِجُل النَّسیَم ِمَنُخ
 اللُّْطِف َوَبْاٌس َيدوُب ِمْنُھاْلَجماُد

بـالجـمـله ؛ آن حـضرت در جمیع صفات از ھمه مخلوقات جز پسر عّمش برترى دارد الجرم وجـود مـبـاركـش 

آن نیست ِبَابى انـدر آفـريـنـش مـحـیـط مـمـكـنـات و بـزرگـتـرين معجزات است و ھیچ كس را مـجـال انـكـار 

اّما معجزاتى كـه گاھى از آن حضرت ظاھر شده زياده از َحّد و . َاْنَت َوُاّمى يا آَيَة الّلِه اْلُعْظمى َوالنََّباء اْلَعظیَم

َعّد است و اين احقر در اين مختصر به طور اجـمـال اشـاره بـه مـخـتـصـرى از آن مـى نـمـايـم كـه 

 . اھل تمیّز و اّطالع فـھـرسـتـى بـاشـد از بـراى

از جـمـله مـعـجزات آن حضرت ، معجزات متعّلقه به انقیاد حیوانات و جّنیان است آن جناب را؛ چـنـانـچـه ايـن 

و مخاطبه فرمودن آن جناب با ثعبان بر منبر كوفه (50)مطلب ظاھر است از حديث شیر و ُجَوْيِرَية اْبِن ُمْسِھْر

و تكّلم كردن مرغان و گرگ و جّرى با آن حضرت و سالم دادن ماھیان فرات آن جناب را به امارت مؤ منان  (51)

و قضّیه مرد آذربايجانى و شتر  (53)و بـرداشـتـن غـراب كـفـش آن حـضـرت را و افـتـادن مارى از آن  (52)

و حكايت مرد يھودى و مفقود شدن مالھاى او و آوردن جـنـّیـان آنـھا را به امر امیرمؤ منان  (54)سركش او

 (56). و كیفیت بیعت گرفتن آن جناب از جّنھا به وادى عقیق و غیره (55)

ديگر معجزات آن حضرت است تعّلق به جمادات و نباتات مانند َرّد َشْمس براى آن حضرت در زمـان رسـول 

رت در ارض بـابل و بعضى در جواز رّد شمس خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم و بـعـد از مـمـات آن حـضـ

و ديـگـر تـكّلم كردن  (57).كتابى نوشته اند و رّد شمس را در مواِضع عديده براى آن حـضـرت نـگـاشـتـه انـد

شمس است با آن جناب در مـواضـع مـتعّدده و ديگر حكم آن حضرت به سكون زمین ھنگامى كه زلزله حادث 

شد در زمین مـديـنـه زمـان ابـوبكر و از جنبش باز نمى ايستاد و به حكم آن جناب قرار گرفت و ديگر تنّطق 

ر حاضر شدن آن حضرت به طّى االرض در نـزد جـنـازه سـلمـان در كردن ِحصى در دست حق پرستش و ديگ

  مدائن و تجھیز او نمودن و تحريك آن حضرت ابوھريره را به طّى االرض و رسـانـیـدن او را بـه خـانـه خـويش 

 (58).ھنگامى كه شكايت كرد به آن حضرت كثرت شوق خويش را به ديدن اھل و اوالد خود
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ديـگـر حـديـث بـسـاط است كه سیر دادن آن جناب باشد جمعى از اصحاب را در ھوا و بردن ايـشـان را بـه 

سالم كردن اصحاب بر اصحاب كھف و جواب ندادن ايـشـان جـز امـیـرالمـؤ مـنین نزد كھف اصحاب كھف و 

علیه الّسالم را و تكّلم نمودن ايشان با آن حضرت و ديگر طال كـردن آن جـنـاب كـلوخـى را بـراى وام خـواه 

و حـكم كردن او به عدم سقوط ِجدارى كه ُمْشِرف بر انھدام بود و آن حضرت در پاى آن نشسته بود و  (59)

 ديگر نرم شدن آھن زره در دسـت او چـنـانـچه خالد گفته كه ديدم آن جناب حلقه ھاى درع خود را با دست

خويش اصـالح مى فرمود و به من فرمود كه اى خالد، خداوند به سبب ما و به بركت ما آھن را در دسـت د 

و ديـگـر شـھـادت نخلھاى مدينه به فضلیت آن جناب و پسر عّم و برادرش رسول خدا . اُود نـرم سـاخـت 

نخل  ! سّلم به آن حضرت كه يا علىصلى الّله علیه و آله و سّلم و فرمودن پیغمبر صلى الّله علیه و آله و 

و ديـگر سبز شدن درخت امرودى به . نام گذار، كه فضیلت من و تـو را آشـكـار كـردنـد (صیحانى )مدينه را 

معجزه آن حضرت و اژدھا شدن كـمان به امر آن حضرت و از اين قبیل زياده از آن است كه ِاْحصاء شود و 

 نـاب در اراضـى يـمـن و كـم شدن فرات ھنگام طغیان آن به امر آن حضرتسالم كردن َشَجر و مـدر بـه آن جـ

.(60) 

ق به َمرضى و َمْوتى مانند ملتئم شدن دست مقطوع ھـشـام بـن و ديـگـر مـعـجـزات آن حضرت است متعّل

عـدّى ھمدانى در حرب صّفین و ملتئم فرمودن او دست مقطوع آن مرد سیاھى كه از مـحـبـّان آن جـنـاب 

و ديـگـر سـخـن گـفـتـن جـمـجـمـه . بـود و بـه امر آن حضرت قطع شده بود ھنگامى كه سرقت كرده بود

و الحال  (61)ه پـوسـیـده بـا آن حـضـرت در اراضـى بـابـل و در آن و مـوضـع مـسـجـدى بـنـا كـردنـديـعـنـى كـّل

بـه  (ھـديـّه )و  (تـحـیـّة الّزائر)و در  (62). زديكى مسجد رّد شمس در نواحى حّله معروف استآن موضع در ن

و ديـگـر حـكـايت زنده كردن آن سام بن نوح را  (63)و جـمـجمه اشارتى به شرح رفته  مـسـجـد رّد شـمـس

 .در حديث بساط چنانكه به آن اشارت شد و زنده گردانیدن اصحاب كھف را

و از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـّالم مـنـقـول اسـت كـه وقـتـى رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و 

: آله و سّلم مريض شد امیرالمؤ منین علیه الّسالم جماعتى از انـصـار را در مـسـجـد ديـدار كـرد و فـرمـود

بلى ، پس ايشان : كـه حـاضـر خـدمـت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم شويد؟ گفتنددوسـت داريـد 

را بر در سراى آن حـضـرت آورد و اجـازه خـواسـتـه حـاضـر مجلس ساخت و خود بر بالین حضرت مصطفى 

ه پـیـغـمـبـر صـلى صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در نـزد سـر آن بـزرگـوار نـشـست و دست مبارك بر سین

و تب را . ُاْخُرجى َعْن َرُسوِل الّلِه صـَّلى الّلُه َعَلْیِه َوآِلِه! ُامَّ ِملَدٍم: الّله علیه و آله و سّلم گذاشت و فرمود

فرمود كه بیرون شو، در زمان تب از بدن پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـیـرون شـد و آن حـضـرت 

خداوند چندان ترا خصال خیر عطاء فرمود كه تب از تو ! اى پسر ابوطالب : ت و فرمودبـرخـاسـت و نشس

 .( قائل َمْقُصوره َعْبدى است: (َوَلِنْعَم ما قیَل. ھزيمت مى كند

 : شعر

َمْن ز اَلِت اْلُحّمى َعِن الُطْھِرِبِه
 َمْن ُردَِّت الشَّْمُس َلُه َبْعَد اِلِعشا

َعِن اْلمآِء َوَلْم َمْن َعبََّر اْلَجْیَش
 (64)ُيْخَش َعَلْیِه َبَلٌل َوال َندى 



در خانه كـعـبـه مـشـغـول : از عبدالواحد بن زيد كه گفت و نیز ابن شھر آشوب رحمه الّله روايت كرده است 

بـه طواف بودم دخترى را ديدم كه براى خواھر خود سوگند ياد كرد به امیرالمؤ منین علیه الّسالم به اين 

 : كلمات

ـَِضیَِّة، اْلع الى اْلَبیَِّنِة َزْوج فاِطَمِة اْلَمْرِضیَِّة م ال َوحـَقِّ اْلمـُنـْتـَجـَِب بـِاْلَوصـِیَِّة، اْلحـاكـِِم بـِالسَِّويَِّة، اْلع اِدِل فـِى اْلق

 .ا كاَن كَذا

مـن در تـعـجـّب شـدم كـه دختر به اين كودكى چگونه امیرالمؤ منین علیه الّسالم را به اين كلمات مدح مى 

: مـى كـنـى ؟ گـفت كند، از او پرسیدم كه آيا على علیه الّسالم را مى شناسى كه بدين تمجید او را يـاد 

چگونه نشناسم كسى را كه پدرم در جنگ ِصّفین در يارى او كـشـتـه گشت و از پس آن كه ما يتیم گشتیم 

چـون اسـت حـال تـو اى مـادر يـتـیـمان ؟ مادرم عرض : آن حضرت روزى به خانه ما درآمد و به مادرم فـرمـود

يـنـك حـاضـر اسـت بـه نـزد آن حضرت حاضر ساخت و مرض به خیر است ؛ پس مرا و خـواھـرم را كـه ا: كرد

 :آبله چشم مرا نابینا ساخته بود چون نگاھش به من افتاد آھى كشید و اين دو شعر را قرائت فرمود

 : شعر

ما ِاْن َتَاوَّْھُت ِمْن َشْىٍء ُرِزْئُت ِبِه
 َكما َتَاوَّْھُت ِلَالطفاِل فِي الصَِّغِر

م َمْن كاَن َيْكِفُلُھْمَقْد ماَت واِلُدُھ
 فِي الّنآئب اِت َوفِي اَالْسفاِر َوالَحَضِر

آنگاه دست مبارك بر صورت من كشید، در زمان به بركت دست معجز نماى آن حضرت چشم من بینا شد 

 (65). چنانكه در شب تاريك شتر رمیده را از مسافت بعیده ديدار مى كنم

ديگر معجزات آن حضرت است در تعذيب و ھالكت جماعتى كه به خصومت و دشمنى آن حضرت قـیـام 

پاى شتر و كور شدن ابـوعـبدالّله المّحدث نـمودند مانند ھالكت مردى كه سّب آن حضرت مى نمود به زير 

كه منكر فضل آن حضرت بود و به صورت سگ شدن خطیب دمشقى و به صورت خنزيز شدن ديگرى و سیاه 

شدن روى مرد ديگر و بیرون آمدن گاوى از شّط و كـشـتـن خـطـیـب بـدگـو را در واسـط و فشردن آن حضرت 

ول مرد بدگوئى و ھالك جمع بسیارى در خواب كه آن حضرت را گلوى بدگوئى را در خواب و قطران شدن ب

ناسزا مى گـفـتند مانند احمد بن حمدون موصلى و مذبوح شدن ھمسايه محّمد بن َعّباد بصراوى و غیر 

ايـشـان از جماعت ديگر كه در دنیا چاشنى عذاب الھى را چشیدند به جھت آنكه آن حضرت را َسّب مى 

كـه از  (66)كه تكذيب آن حضرت مى نمود و تعذيب حارث بن نعمان فـِھـْرى  و كور شدن مردى. كردند

و احـقـر قضّیه آن را . م سرتافت و كراھت شـديـد از آن ظـاھـر نـمـودقـبـولى مـوالئیت جناب امیر علیه الّسال

نـقـل نـمـودم و عـقـد اعـتـراضـات ابـن تیمّیه حّرانى را بر اين  (فیض قـديـر)از َثْعَلبى و سائر ائّمه سّنّیه در 

 . حديث شريف مبتور و خرافات او را ھباًء منثور نمودم

ت است كه بعد از شھادت آن بزرگوار و جمله اى از آنھا از قبر شريفش ظاھر و ديـگـر از مـعـجـزات آن حضر

 . شده

و ديـگر از معجزات آن حضرت ِاخبار آن حضرت است از َاخبار غیب كه بعد از اين به جمله اى از آنھا اشارت 

 . خواھد شد ان شاء الّله تعالى

ـه ھـیـچ كـس را مـجـال انـكـار آن نیست ، يا بـالجـمـله ؛ مـعـجـزات آن حـضـرت واضـح و روشـن اسـت ك



ِبَابى َاْنَت َو ُاّمى ، توئى آن كس كـه دشـمـنـانـت پـیـوسـتـه سـعـى مـى ! يا امیرالمؤ منین ! اباالَحَسن 

كـردنـد در خـامـوش كـردن نـور فـضـايـل تـو و دوسـتـانـت را يـارائى ذكـر مـنـاقـب نـبـود و بـه جـھـت تـرس و 

تقّیه كتمان فـضـل تـو مـى نـمـودنـد و بـا ايـن حـال ايـن قـدر از مـعـجـزات و فضائل جنابت بر مردم ظاھر شد 

كه شرق و غرب عالم را فرا گرفت و دوست و دشمن به ذكر مدائح و مناقب رطب اللسان و عذب البیان 

 : َعَربّیه. گشتند

 : شعر

د ىَشِھَد اَالناُم ِبَفْضِلِه َحتَّى اْلِع
 َواْلَفْضُل ما َشِھَدْت ِبِه اَالْعد اُء

اى آن كسى كه مشھورى : ابـن شـھـر آشـوب نقل كرده كه اعرابّیه را در مسجد كوفه ديدند كه مى گفت 

در آسمانھا و مشھورى در زمینھا و مشھورى در دنیا و مشھورى در آخرت ، سالطین جـور و جبابره زمان 

از اين : گفتند. ور ترا خاموش كنند خدا نخواست و روشنى آن را زيـادتر گردانیدھّمت بر آن گماشتند كه ن

 امیرالمؤ منین علیه الّسالم را، اين بگفت و از ديده ھا غايب گشت : كلمات چه كس را قصد كرده اى ؟ گفت

.(67) 

به روايات مستفیضه از َشْعبى روايت شده كه مى گفت پیوسته مى شنیدم كه ُخطباى بنى امـیـّه بـر 

ال ، گويا مـنـابـر سـَّب امـیرالمؤ منین علیه الّسالم مى كردند و از براى آن حضرت بد مى گـفـتـنـد بـا ايـن ح

و نیز مى . كسى بازوى آن جناب را گرفته به آسمان باال مى برد و رفـعـت و رتـبـت او را ظاھر مى نمود

شنیديم كه پیوسته مدائح و مناقب اسالف و گـذشـتـگان خويش را مى نمودند و چنان مى نمود كه مردارى 

مدح و خوبى گذشتگان خود مى كردند را بر مردم مى نمودند و جیفه اى را ظاھر مى كردند يعنى ھرچه 

بدى و عفونت آنھا بـیـشـتـر ظـاھـر مـى شـد و ايـن نـیـز خـرق عـادت و مـعـجـزه آشـكـار اسـت و اگـرنـه با 

اين حـال ، بـايـد فـضـیـلتـى از آن جـنـاب ظـاھـر نـشـود و نـور او خـامـوش شـود بـلكـه بـََدل مـنـاقـب مـثـالب 

ـنـتـشـر شـود نـه آنـكـه فـضـائل و مـنـاقـب او شـرق و غـرب عـالم را مملو كند و جمھور مردم و مـوضـوعـه م

ُيريدُوَن َاْن ُيْطِفُؤا ُنوَر الّلِه ِبَاْفواِھِھْم َوَيْاَبى الّلُه ِاّال َاْن ُيِتمَّ :(كاّفه ناس از دوست و دشـمـن قـھرا مدح او را گويند

 (68)(.كاِفُروَنُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْل

مان از اين سان است كثرت نسل و َذرارى و اوالدھاى آن جناب كه پیوسته خلفاى جور و دشمنان و جبابره ز

ھّمت بر آن گماشتند كه ايشان را از بیخ بركنند و نام و نشانى از ايشان بـاقى نگذارند و چه بسیار از 

علوّيین را شھید كردند و به انواع سختیھا ايشان را عذاب نـمـودند بعضى را به تیغ و شمشیر و برخى را به 

ـْنـِیـَه نـھـادنـد و بـسـیـارى را در جوع و عطش كشتند و كثیرى را زنده در بـیـن اسـطـوانـه و جـِ دار و تـحـت َاب

جستند از ترس جان از بالد خـويـش غـربـت و قلیلى كه از دست ايشان  (69)حـبـس و نكال مسجون نمودند

و دورى اخـتـیـار كردند و در مواضع نائیه و بیابان قفر دور از آبادانى و عـمـران مـتـفرق شدند و مردم نیز از 

ترس جان خويش و به جھت تقّرب نزد جبابره زمان از ايشان دورى كردند و با اين حال ، بحمدلّله تعالى در 

ھر شھر و قريه و در ھـر مـجـلس و مـجـمـعـى آن قدر مى باشند كه حصر ايشان نتوان نمود تمام بالد و در 

و از تمامى َذرارى پـیـغـمـبـران و اولیـاء و صـالحـان بـلكـه از َذرارى ھر يك از مردمان بیشتر و فزونتر مى 

 (70).باشند و اين نیز خرق عادت و معجزه باھره باشد

 خبردادن حضرت على علیه الّسالم از امور غیبى



ِاْحصاء شود و اين  ِاخـبـار آن حـضـرت اسـت از اخبار غیبّیه و آن اخبار زياده از آن است كه: وجـه دوازدھـم 

 . احقر به ذكر چند موردى از آن اشارت مى كنم

مرا با تیغ مى شكافد و ريش مرا از خون سرم خضاب  (فرق )َكّرة بعد َكرَّة خبر داد كه ابن ملجم : نخستین 

و ديگر خبرداد از شھادت امام حسین علیه الّسالم به زھر و بسیار وقـت از شـھـادت فـرزنـدش . مى كند

ـسـیـن عـلیـه السـّالم خـبـر مـى داد، و ھـنـگـام عـبـور از كربال مـقـتـل مردان و مقام زنان و مناخ شتران را ح

بنمود و خبر داد براء بن عازب را از درك كردن او زمان شھادت حسین علیه الّسالم را و يارى نكردن او آن 

ف ثـََقفى و از يوسف بن عمرو از فتك و خويريزى و ديگر خبر داد از حكومت حـَجـّاج بـن يـوسـ. حضرت را

ايشان ، و خبر داد از خـوارج نـھـروان و عـبـور نـكـردن ايـشـان از نـھـر و خـبـر داد از قـتـل ايـشـان ، و از 

كشته شدن ذى الّثديه سركرده خوارج و خبر داد از عاقبت امور جمعى از اصـحـاب خـويـش كـه ھـر يـك را 

ى كـُشـنـد، چنانكه خبر داد از بريدن دست و پاى جويرية بن مسھر و ُرشید َھَجرى و به دار چـسـان مـ

كشیدن ايشان را، و خبر داد از كیفّیت شھادت میثم تـّمار و به دار كشیدن او را بر دارى كه از نخلى بود كه 

داد بـه كـشـتـه شـدن قـنـبـر و  و خـبـر. تعیین آن فرمود و بودن آن دار در نـزد خـانـه عـمـروبـن حـريـث 

كـمـیـل و ُحجر بن َعدى و غیره و خبر داد از نمردن خالد بن عرفطه و رئیس شدن او بر جیش ضاللت و خبر 

داداز قتال ناكثین و قاسطین و مارقین و خبر داد از مكنون طلحه و زبیر ھنگامى كـه بـه جـھـت نـكـث بـیـعـت 

و نـیـز خـبـر داد اصحاب . جانب مّكه خواستند بروند و گفتند خـیـال عـُمـْره داريـم و تھّیه جنگ با آن حضرت به 

و خبر داد از وفات سلمان در مدائن . خويش را كه بعد از اين طلحه و زبیر را با لشكر فراوان مالقات كنید

ْشَھر اوصاف و خصايص ھنگام رحلت سلمان و خبر داد از خالفت بنى امّیه و بنى عّباس و اشاره فرمود به َا

نـت و بزرگى سـلطـ) 2(و خونريزى منصور (71)(1(بعض خلفاء بـنـى عـبـّاس مـانـنـد راءفـت سـّفاح 

و كـشـتـن پـسـر او، او را و كـثـرت ) 10(و كـثـرت نـصـب و عـنـاد مـتـوكـّل ) 7(و دانـائى مـاءمـون ) 5(رشـیـد

) 16(بـه جـھـت اشـتـغـال او به حروب و جنگ با صاحب زنج و احسان معتضد ) 15(تـَعـَب و زحـمـت مـعـتـمـد 

 (مطیع )و  (مّتقى )و  (راضى )ء سه فرزند او بر خالفت كه و اسـتـیال) 18(با علويّین و كشته شدن مـقـتـدر 

بـاشـنـد و غـیـر ايـشـان چـنانكه بر اھل تاريخ و ِسَیر مخفى نیست و اين اخبار در اين خطبه شريفه است 

 : كه آن حضرت فرموده

ـُْل له ِذِه اُالمَِّة مـِْن ِرجـاِلھـِْم الشََّجَرُة اْلَمْلُعوَنُة اّلتي َذَك َرھا َربُُّكْم َتعالى َاوَُّلُھْم َخْضرآُء َو آِخُرُھْم َھْزمآُء، ُثّم َوي

َوسـابـِعـُُھْم َاْعَلُمُھْم  َيلي َبْعَدُھْم َاْمَر ه ِذِه اُالمَِّة ِرجاٌل َاوَُّلُھْم َاْرَاُفُھْم َو ث انیِھْم َاْفَتُكُھْم و خاِمُسُھْم كـَبـْشـُھـُْم

ُتُلُه َاَخصُُّھْم ِبِه َوخاِمُس َعَشُرُھْم َكثیُر اْلعـَنـآِء قـَلیـُل اْلِغنآِء ساِدُس َعَشُرُھْم َاْقضاُھْم َوعاِشُرُھْم َاْكَفُرُھْم َيْق

ِمْن ُجْنُدُه ِبَكْظِمِه ِللذَِّمِم َو َاْو َصُلُھْم ِلّلَرِحِم َكاّني َارى ث اِمَن عـَشـَِرھـِْم تـَفـُْحص ِرْجالُه في َدِمِه َبْعَد َاْن َيْاُخُذُه 

 .وْلِدِه َثالُث ِرجاٍل سیَرُتُھْم سیَرُة الضَّالِل

 : تا آخر خطبه كه اشاره فرموده به كشته شدن مستعصم در بغداد چنانكه فرموده

 (72).بیِدَلكـََانـّي َار اُه عـَلى جـِسـِْر الزَّْوراِء قـَتـیـًال ذِلَك بـِمـا َقدََّمْت َيد اَك َوَانَّ الّله َلْیَس ِبظال ٍم ِلْلَع

و ديـگـر خـبر داد از وقوع فتنه ھا در كوفه و كشته شدن يا مبتال به بالھاى شاغله شدن سركردگان ظلم كه 

 : كوفه َعَلْم ظلم و ستم افراشته سازند در آنجا فرموده در

 . َكَاّنى ِبِك ي ا ُكوَفُة ُتَمّديَن َمدَّا اَالديِم اْلُعك اظى

لّلُه َوِاّني الََْعَلُم َوالّلِه َانَُّه ال ُيريُد ِبِك َجّباٌر ِبُسوٍء ِاّال َرماُه الّله ِبق اِتٍل َاو ِاْبَتال ُه ا: تـا آنـكـه مـى فـرمـايد

 (73).ِبشاِغٍل

ران كـه در و چـنـیـن شد كه آن حضرت خبر داده بود و زياد بن ابیه و يوسف بن عمرو و حّجاج ثقفى و ديـگـ



كـوفـه بـنـاى تـعـّدى و ظـلم نـھـادنـد ابتالء آنھا و ھالكت و مردن آنھا به بدترين حالى در موضع خود به شرح 

 . رفته

و ديگر خبر داد مردم را از عرض كردن معاويه بر ايشان سّب كردن آن حضرت را، و خبر داد ابـن عـبـّاس را در 

وفه براى بیعت با جنابش كه عدد آنـھـا ھـزار بـه شمار مى رود بدون كم از آمدن لشكرى از جانب ك (ذى قار)

ـتـنـه ھـاى ايـشـان ، و در خـطـبـه اى كه در وقعه جمل در بصره از لشكر ُھالكو و ف (74)و زياد، و خبر داد

 (75)خواند اشارت فرمود به قـتـل مـردم بـصـره بـه دسـت زنـگـیـان و اخـبـار فـرمـود از َدّجال و حوادث جھان 

 :وديگرخبر داد از غرق شدن بصره چنانكه فرمود

ـُْم الّلِه َلتـُغـْرقـَنَّ بـَْلَدتـُكـُْم حـَتـّى كـَاّني َاْنُظُر ِالى َمْسِجِده ا َكُجؤ ُجوِءَطْیٍر في ُلجَِّة َبْحٍر  (76).َوَاي

َخبُّ َضبُّ َيُروُم : و خـبـر داد ازبـنـاء شـھـر بـغـداد، و ديـگـر خـبـر داد از مـَآل امـر عـبـدالّله بـن زبـیر َوَقْوُلُه فیه 

 .ْمرا َوال ُيْدِرْكُه َيْنَصُب ِحب اَلَة الّديِن ِالْصِطي اِد الدُّنیا َوُھَو َبْعُد َمْصُلوب ُقرْيٍشَا

ِانَّ الَِِّل : و ديگر خبر داد كه سادات بنى ھاشم چون ناصر و داعى و غیر ايشان خروج خواھند كرد و فـرمـوده 

 .اذا ش اَء ُدع اٌة َحّتى َتُقوَم ِبإ ذِن الّله َفَتْدُعوا ِال ى دين الّلِه مـَُحّمٍد بالّطالقاِن َلَكْنزا َسُیْظِھُرُه الّلُه

 و خبر داد از مقتل نفس زكّیه محّمد بن عبدالّله محض در احجار زيت مدينه ؛

 .َانَُّه ُيْقَتُل ِعْنَد َاْحجاِر الزَّْيِت: فى قوِلِه

باخمرا كه موضعى است مابین واسط و كوفه آنجا و ھـمچنین خبر داد از مقتل برادر محّمد ابراھیم در زمین 

 .ِبب اَخْمر آ ُيْقَتُل َبْعَد َاْن َيْظَھَر َو ُيْقَھُر َبْعَد َاَن َيْقَھَر: كه مى فرمايد

 : و ھم در حق او فرموده

 .ُدُهَيْاِتي ِه َسْھٌم َغرٌب َيُكوُن فیِه َمِنیَُّتُه َفي اَبُؤَس اّلر امى َشلَّْت َيُدُه َو َوَھَن َعُض

 : و ديـگر خبر داد از مقتولین فّخ و از سلطنت سالطین علويه در مغرب و از سالطین اسماعیلّیه كقوله

 .ُثمَّ َيْظَھُر صاِحُب اْلَقْیرو اِن ِالى َقْوِلِه ِمْن ُسال َلِة ِذى اْلَبدآِء الُمَسّجى ِبالرِّد آِء

 . و خبر داد از سالطین آل بويه

ـْلمان َبُنوا الصَّّیاِد وقوله فیھمَو ي: وقـَوله فـیـھـِم  ُثمَّ َيْسَتْشرى َاْمُرُھم َحّتى َيْمِلُكوا الزَّْور آء  : ـَخـُْرُج مـِْن َدي

 .َوَيْخَلُعوا اْلُخَلف اء

و در . فـرمـود (َابااالمالك )و خـبـر داد از خـلفـاى بنى عّباس و على بن عبدالّله بن عّباس جّد عّباسیّین را 

ـّیـن كـه مـابـیـن آن حـضـرت و مـُعـاويـه ارسـال رسـل و رسـائل بـود در يـكـى از مـكـتوبات خود واقـعـه صـف

آن حضرت از اخبار غیب بسى اخبار فـرمـود از جـمـله در خـاتـمـه آن ، مـعـاويـه را مـخـاطـب داشـتـه كـه 

كه موى ريش من به خون سـرم خضاب  زود باشد: رسـول خـدا صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم مرا خبر داد

گردد و من شھید شوم و بعد از من سلطنت اّمت به دست گیرى و فرزندم حسن را از َدر غدر و خديعت به 

سّم ناقع شھید كنى و از پس تو يزيد فرزند تو به دستیارى و ھـمـدسـتـى پـسـر زانـیه ـ كه ابن زياد باشد ـ 

تن از ائمـه ضـاللت از اوالد ابـى العـاص و مـروان بن الحكم بعد از تو  حسین پسرم را شھید سازد و دوازده

والى بر اّمت شوند؛ چـنـانـكـه رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم را در خواب نمودار شد و ايشان را 

آنـگـاه : ـودبه صـورت بـوزينه ديد كه بر منبر او مى جھند و اّمت را از شريعت باز پس مى برند؛ پس فـرم

جـماعتى كه رايات ايشان سیاه و َعَلمھاى سیاه عالمت دارند ـ كه بنى عّباس مـراد اسـت ـ خـالفـت و 

سـلطـنـت را از ايـشـان باز گیرند و بر ھر كس از اين جماعت كه دست يابند از پاى درآورند و به كمال ذّلت و 

 .خوارى ايشان را بكشند

رمـود بـه مـغـیـّبـات بـسـیـار از امـر دّجال و پاره اى از ظھور قائم آل محّمد آنـگـاه حـضـرت اخـبـار فـ



ھمانا من مـى دانـم كـه ايـن كـاغـذ بـراى تـو نـفـعـى و : علیھماالّسالم و در آخر مكتوب مرقوم فرمود

و فرزند تو لكن  سـودى نبخشد و حّظى از آن نبرى مگر اينكه فـرحـنـاك شـوى بـه اخـبـار مـن از سلطنت تو

آنچه باعث شد مرا كه اين مـكـتوب را براى تو نگاشتم آن بود كه كاتب خود را گفتم كه آن را نسخه كند كه 

شايد شـیـعـه و اصـحـاب مـن از آن نـفـع بـرند يا يك تن از كسانى كه نزد تو مى باشند آن را بـخوانند بلكه از 

 (77).رد و ھم حّجتى باشد از من بر توگمراھى روى برتابد و طريق ھدايت پیش گی

ھر يك در موقع خود مذكور خواھد كه شرح غالب اين اخبار غیبّیه در اين كتاب مبارك و تتّمه آن : مؤ ّلف گويد

 . شد ان شاء الّله تعالى

 استجابت دعاھاى على علیه الّسالم 

استجابت دعوات آن حضرت است ؛ چنانچه به ُطُرق بسیار معتبره ثابت شده نـفـريـن آن : وجـه سیزدھم 

ت در حق او و نفرين نمودن حـضـرت در حـّق بـُسـْر بـن ارطـاة بـه اخـتـالط عـقـل و اسـتـجـابت دعاى آن حضر

او در حق مردى كه جاسوسى مى كرد و اخبار آن حضرت را به معاويه مى رسانید پس كور شد، و نفرين 

كرد در حّق طلحه و زبـیـر كـه بـه كمال ذّلت و زشتى كشته گردند و بمیرند، و دعاى آن جناب در حّق ايشان 

را در خاك   واب به ضرب شمشیر بكشت و جسدش مستجاب شد و زبیر را، عمروبن ُجرموز در وقت خ

ـوده گـشـت و در مـیـان بـیـابان و طلحه را، مروان بن الحكم تیرى زد و به سبب آن رگ اكحلش گـش (78)كرد

رفت تا بـمـرد و خـود طـلحـه مـى گـفـت كـه ھـیـچ مـرد قـرشـى   در آفتاب سوزان به تدريج خون از بدنش 

 (79). مثل من خونش ضايع نگشت

و از روايـات اھـل سـنـت ثـابـت اسـت كـه امیرالمؤ منین علیه الّسالم استشھاد فرمود جمعى از صـحـابـه را 

بـر حـديـث غـديـر تـمـامـى شـھـادت دادنـد كـه شـنـیـدنـد رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود 

مـگر چند نفر كه كتمان كردند و به اخفاى آن پرداختند، آن  .(َمْن ُكْنُت َمْوال ُه َفَعِلىُّ َمْوال ُه)ر ُخّم غدير د

به دعاى آن حضرت ، سزاى خود يافتند يعنى بعضى به كورى و بعضى   حضرت در حّق ايشان نفرين كرد پس 

دنیا چشیدند، مانند انس بن مالك و زيد بـن ارقـم و  مـبتال گشتند و چاشنى عذاب الھى را در دار  به بـََرص

انـسـان )و  (تـاريـخ ابـن كـثـیـر)و  (ُاسد الغابه )عـبـدالرحـمـن مـدلج و يـزيـد بـن وديـعـه چـنـانچه در كتاب 

 (یه حل)َبالُذرى و  (انساب االشراف )جامى و  (شواھد النبّوة )و  (مناقب ابن المغازلى )َحَلبى و  (العیون 

ايـراد نـمـوده ام و  (فـیـض قـديـر)َابوُنَعْیم اصفھانى و ديگر كتب بـه شـرح رفـتـه و عـبـارات ايـشـان را در 

 (80). بـطـالن قـول ابـن روزبـھـان را كـه ايـن روايـات را از مـوضـوعـات روافـض شـمـرده ظاھر ساختم

 يـــارى كـــردن عـــلى عــلیـه السـّالم بـه پـیـامـبـر اسـالم صـلى الّله علیه و آله و سّلم

ارى كردن حضرت رسول صلى الّله اخـتـصـاص آن حـضـرت اسـت بـه فـضـیـلت نـصرت و ي: وجـه چـھـاردم 

 : علیه و آله و سّلم چنانچه حق تعالى فرموده

 (81).(َفِانَّ الّلَه ُھَو َمْوال ُه َو ِجْبريُل َوصاِلُح اْلُمؤ ِمنیَن)

، امـیـرالمؤ منین علیه (صالح المؤ منین )است و به اتفاق مفّسرين مراد از  (ناصر)در اينجا به معنى  (مـولى )

و نیز اختصاص آن جناب است به ُاخّوت و برادرى با رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و . الّسالم است 

حديث )و  (خبر طائر)دوش پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم و شـكستن ُبتھا و به فضیلت به پا نھادن بر 

 . و غیره (خبر غدير)و  (رايت )و  (منزلت 

 :َوَلَقْد َاْحَسَن َمْن قاَل

 : شعر



غیر على كس نكرد خدمت احمد
 غم خور موسى نباشد اال ھارون

كرد جھانى زتیغ زنده به معنى
 غش اگرچه ريخت ھمى خوناز دم تی

صورت انسانى و صفات خدائى
 ُسبحان الّله از اين مرّكب معجون

ساحت جاھش به عقل پى نتوان برد
 نتوان با موزه در گذشت زجیحون

سوى شريعت گراى و مھر على جوى
 از بن دندان اگر نه قلبى و وارُون

و خارجّیه ، آن حضرت متمّیز بود از سايرين ؛ چه كـمـاالت بـالجـمـله ؛ در كـمـاالت نفسانّیه و بدنّیه 

نـفـسـانـیـة آن جـناب مانند علم و حلم و زھد و شجاعت و سخاوت و ُحسن خلق و عّفت و غـیرھا به مرتبه 

اعتراف به آن مى نمودند و انـكـار آن نـمـى تـوانستند نمود   اى بود كه احدى را معشار آن نبود و دشمنانش

انمردى و ايثار او به مرتبه اى بود كه در فراش رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم خـوابید و و جو

شمشیرھاى برھنه كّفار قريش را در عوض رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به جان خود خريد و در 

شـد كـه از جـانـب مال اعال نداى ال َسْیَف  غزوه ُاحد به اندازه اى جـوانـمـردى و فـتـّوت از آن حـضـرت ظـاھـر

 .ِاال ُذوالِفقار َوال َفتى ِاّال َعلى بلند شد

 شجاعت شگفت انگیز على علیه الّسالم 

ضـرب المـثـل   امـّا كـمـاالت بـدنـیـّه آن حـضـرت را ھـمـه مى دانند كه احدى ھمپايه او نبود، قّوت و زورش 

به اتفاق َدر خیبر را به دست معجزنماى خويش از جاى كند و . قّوت او نبوده  اسـت در آفـاق و ھـیـچ كـس به

جماعتى نتوانستند حركتش دھند و سنگى عظیم را از سر چاھى بـر گـرفـت كـه لشـكـر از تـحـريكش عاجز 

در  بودند، شجاعتش شجاعت گذشتگان را از ياد برده و نام آيندگان را بر زبانھاى مردم فسرده ، مقاماتش

شجاعى است كه ھرگز نگريخته و از ھیچ . حروب مشھور و حروبش تا قـیـامـت معروف و مذكور است 

لشكرى نترسیده ھرگز خصمى در برابر نیامده كه از او نجات يافته باشد مگر در ايمان آوردن ، ھرگز ضربتى 

افتخار مى كردند به آنكه نزده كه محتاج به ضربت ديگر باشد، و شجاعى را كه آن حضرت مى كشت قوم او 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم او را كشته ؛ و لھذا خواھر عمروبن عـبـدوّد در مـرثـیـه بـرادر خـويـش اشعارى 

خواند به اين مضمون كه اگر كشنده عمرو غیر امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود من تا زنده بودم بر او مى 

ر شجاعت و ممتاز است به كرامت ، كشته او را عارى و ننگى نیست گريستم اّما چون قاتلش يگانه است د

و شجاعى كه لحظه اى در مقابل آن حضرت مى ايستاد پیوسته به آن افتخار مى نمود و از قّوت قلب و . 

پادشاھان بالد كفر صورت آن جناب را در معبد خود نقش مى كردند و جمعى از مـلوك . دلیرى خود مى سرود

ـويـه بـراى تـیّمن و تبّرك صورت او را بر شمشیرھاى خود از جھت ظـفـر و نـصـرت بر دشمن تـرك و آل ب

نگاشته و با خود مى داشتند و اين بود قّوت و زور او با آنكه نان جو مى خورد و غذا كم تناول مى نمود و 

 (82).بودماءكول و ملبوسش از ھمه كس درشت تر بود و ھمیشه صائم و قائم و عبادت او دائم 

 



 

- ۴ - 

 
 

 َنَسب شريف حضرت على علیه الّسالم 

پدرش ابوطالب سّید بطحاء و شیخ قـريـش و امـّا كـمـاالت خـارجـیـّه او يـكـى نسب شريف او است كه 

رئیـس مـكـّه مـعـظـمـه بـوده و كـفـالت نـمـود حـفـظ كـردن حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم 

را از َاوان صـِغـَر تـا ايـّام كـبـر و آن حضرت را از مـشـركـیـن و كـفـّار، مـحـافـظـت و حـمـايـت مـى نـمـود و تـا 

او در حـیـات بـود حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم محتاج به ھجرت و اختیار غربت نشد تا 

و مادر امـیـرالمـؤ . ھنگامى كه ابـوطـالب از دنـیـا رحـلت كـرد، بى يار و ناصر شد از مّكه به مدينه ھجرت كرد

م بـود كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و مـنـیـن عـلیـه السـّالم فـاطـمـه بـنـت اسـد بـن ھـاشـ

پسر عّم آن حـضـرت سـیـّد االّولین واال خرين محّمد بن عبدالّله . سـلم او را بـه رداى خـويـش تـكـفـین فرمود

خاتم الّنبیّین صلى الّله علیه و آله و سـّلم بـود و بـرادرش جـعـفر طّیار ذوالجناحین و عّمش حمزه سید 

 .بود (سالم الّله علیھم اجمعین )شھداءال

بـالجـمله ؛ پدرانش ، پدران رسول خدا و مادرانش ، مادران خیر خلق الّله ، گوشت و خونش بـا گـوشـت و 

خـون او مـقـرون و نـور روحـش بـا نـور او مـتـصـل و مـضـمـوم ؛ پیش از خلق آدم تا ُصْلب عبدالمّطلب و بعد از 

در صـُْلب عـبـدالّله و ابـوطـالب از ھـم جـدا شـدنـد و دو سـیـّد عـالم بـه ھـم رسـیـدنـد، ُصْلب عبدالمّطلب 

و ديـگـر از كـمـاالت خـارجـیـه او مـصـاھـرت او اسـت كـه رسول خدا صلى الّله . اّول مـُنـِْذر و ثـانـى ھـادى 

اشـرف دخـتـران خـويـش و سـیـّده زنـان  علیه و آله و سّلم تزويج فرمود فاطمه علیھاالّسالم را به او كه

عـالمـیـان بـود و بـه مـرتـبـه اى رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم او را دوست مى داشت كه از براى 

و معلوم است . آمدن او تواضع مـى نـمـود و از جـاى خـويـش بـرمـى خاست و او را مى بوسید و مى بوئید

ى الّله علیه و آله و سّلم فاطمه علیھاالّسالم را نه از جھت آن بود كه فـاطمه كه مـحـبـّت پیغمبر صل

 .علیھاالّسالم دختر او بود بلكه از جھت كثرت شرافت و محبوبیت او نزد حق تعالى بود

 : شعر

اين محبت ھا از محبت ھا جداست
 ُحّب محبوب خدا ُحّب خداست

سّلم مى فرمود كه فاطمه پاره تن من است اذّيت او اذّيت من ، بارھا رسول خدا صلى الّله علیه و آله و 

 (83). رضاى او رضاى من ، غضب او غضب من است

از كـمـاالت خـارجـیـّه آن حـضـرت حـكـايـت اوالدھـاى او اسـت و حـاصـل نـشـد از بـراى احـدى آنـچـه ديـگـر 

از بـراى آن جـنـاب حـاصـل شـد از شرف اوالد؛ چه آنكه حضرت حسن و حسین علیھماالّسالم كه دو اوالد 

ـّت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله آن جناب انـد دو امـام و سـیـّد جـوانـان اھـل بـھـشـت انـد و مـحـب

و ديـگـر جـنـاب عباس و محّمد و حضرت . و سّلم در باب آنھا به مرتبه اى بود كه بر احدى مخفى نـیـسـت 

زينب و اّم كلثوم و غیر ايشان كه جاللت و مـرتـبـه ايـشـان اوضـح از بـیـان اسـت و از براى ھر يك از جناب 



 .حسین علیه الّسالم اوالدھائى بود كه به نھايت شرف رسیده بودندامام حسن و امام 

امـّا از امـام حسن علیه الّسالم ؛ پس قاسم و عبدالّله و حسن مثّنى و مثّلث و عبدالّله محض ونفس زكـیـّه 

ريـس بـن و ابـراھـیـم قـتـیـل بـاخـمـرى و عـلى عـابـد و حـسـیـن بـن عـلى بـن الحـسـن مـقـتـول فـّخ و اد

عـبـدالّله و عـبدالعظیم وسادات بطحانى و شجرى وگلستانه و آل طـاوس و اسماعیل بن ابراھیم بن 

الحسن بن الحسن بن على علیھماالّسالم ملقب به طباطبا و غـیـر ايـشان رضوان الّله علیھم اجمعین كه 

 . فتدر باب اوالدھاى امام حسن علیه الّسالم اسامى ايشان به شرح خواھد ر

و امـّا از جـنـاب امـام حسین علیه الّسالم ؛ پس به ھم رسید امامان بزرگواران مانند امام زين العـابـديـن و 

حـضـرت بـاقـر العلوم و جناب امام جعفر صادق و حضرت امام موسى كاظم و جـناب امام رضا و حضرت محمد 

لحسن موالنا صاحب العصر والّزمان جواد و جناب على ھادى و حضرت حسن عسكرى و حضرت حجة بن ا

 . صلوات الّله وسالمه علیھم اجمعین

 . َاْلَحْمُدلّلِه الَّذى َجَعَلن اِمَن اْلُمَتمسِّكیَن ِبِوال َيِة َامیِراْلُمْؤِمنین َواَالئمَِّة َعَلْیِھم السَّالم

 : شعر

َمو آِھُب الّلِه ِعْندي جاَوَزْت اَءَملي
 لى َوال َعَمليَوَلْیَس َيْبُلُغھا َقْو

َلِكنَّ َاْشَرُفھا ِعْندي َوَاْفَضُلھا
 (84)َوال َيتي َالمیِراْلُمْؤِمنیَن َعِلىُّ

 .بِّ َفاْحُشْرنى ِفى االِخَرِة َمَع النَِّبَى َواْلِعْتَرِة الّطاِھَرِةي اَر

مـَرحـُوم مـَْغُفور ُخلد مقام عاِلم كاِمل َجلیُل اْلَقْدر صاحب تصانیف رائقه آخوند مال مـُحـمـّد طـاھـر : خـاتـمـة 

رحـمـه الّله قـصـیده اى گفته قـمـى كـه در قبرش در شیخان كبیر قم است نزديك جناب زكرّيا ابن آدم قمى 

و در آن اشـاره كـرده بـه بـسـیـارى از  (ُمونس االبـَرار)در مدح حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم موسوم به 

فـضـائل آن بـزرگوار و شايسته است كه ما در اين كتاب مبارك به چند شعر از آن تبّرك جسته و اين فصل را 

 : فرموده. به آن ختم كنیم 

 : شعر

به خون ديده نوشتیم بر در و ديوار
 كه چشم لطف ز َابناى روزگار مدار

مگیر انس به كس در جھان به غیر خدا
 بكن اگر بتوانى زخويش نیز كنار

فريب نرمى َابناء روزگار مخور
 كه ھست نرمى ايشان به رنگ نرمى مار

ھمیشه در پى خواب و خورند و منصب و جاه
 مثل عروسان حجله نقش و نگاركنند 

چه روز ظاھرشان بر صفا و نورانى
 درونشان چو شب تیره رنگ ، تیره و تار



ھمیشه در پى آزار يكديگر باشند
 حسد نموده شعار و نفاق كرده دثار

جمیع خسته و بیمار بھر سیم و زرند
 دواى عّلتشان ھست شربت دينار

غفلتخورند از سر جرئت حرام از 
 نمى كنند لبى تر به آب استغفار

ز روى ذوق چنان مى خورند مال حرام
 كه اشتران علف سبز را به وقت بھار

به گوششان نشود آشنا حكايت مرگ
 اگر كنى به شب و روز نزدشان تكرار

نمى شوند به مردن از آن جھت راضى
 كه كرده اند عمارت در اين شكسته حصار

مرو از پى ھوا و ھوس بھوش باش
 بیا و گوھر ايمان خويش محكم دار

كه ديو نفس تو ھمدست گشته با ابلیس
 كه از كف تو ربايند اين ُدّر شھوار

سرت به افسر عّزت بلند كى گردد
 زسر برون نكنى تا عالقه دستار

محل امن مدان اين جھان فانى را
 برون فرست متاعت از اين شكسته حصار

ُچه مرغ خانه مقیم زمین چرا شده اى
 اسیر خاك مذّلت تو خويش را مگذار

ترا پريدن با قدسیان بود ممكن
 بیا و رشته غفلت زبال خود بردار

شود گشوده به رويت درى زخلوت انس
 اگر مراقبه سازى شعار و ذكر دثار

خشوع و نّیِت اخالص روح اعمال است
 مشمار  ز روح ، طاعتش عمل ُچه دور شد ا

رياء و ُسْمعه بود زھر در مزاج عمل
 بیا و يك سر مو زين دو در عمل مگذار

به غیر ياد خدا ھرچه در دلت گذرد
 مرض شمار تو آن را و ناتمام عیار

اسیر كاُكل و ُزلف بتان مكن خود را
 كه روزگار شود بر تو تیره چون شب تار
گیر گوھر اشكزديده تا بتوانى ب

 كه روز حشر بود اين متاع را بازار
زكشتزار جھان قانعم به دانه اشك



 مرا به دانه خال بتان نباشد كار
نشسته بر سر راھت اجل ِسنان بر كف

 ببر پناه به دار االمان استغفار
اگرچه در چمن دھر از كشاكش چرخ

 چه خاك راه شدم پايكوب ھر خس و خار
يك سرو گردن بلندتر گشتم زمھر

 زدم به سر چو گل مھر حیدر كّرار
به تاج ِمْھر على سر بلند گرديدم

 زآسمان گذرد گر سرم ، عجب مشمار
زذوق مھر على آمده به چرخ افالك

 زبھر او شده سرگرم ثابت و سّیار
محبتش نه ھمین واجب است بر انسان

 حار شده محبت او فرض بر ِجبال و ِب
زمھر او چه عقیق يمن بود معروف

 برند دست به دستش زگرمى بازار
(85)على كه خواند رسول خداش ، خیر بشر

 در او كسى كه شك آورد، گشت از كّفار
نماز و روزه و حج كسى نشد مقُبول

 مگر به مھر على و ائّمه اطھار
به غیر تیغ كسش آب در گلو نكند

 شود چه دشمن شوريده بخت او بیمار
دلى كه نیست در او مھر مرتضى ، قلب است

 شود به مھر على نقد دل تمام عیار
 بدر آنكه در میانه جیش(86) على است صاحب

 ُچه ماه َبْدر ُبد و ديگران نجوم ِصغار
على است قاتل عمرو آن دلیر كز خونش

 گرفت مذھب اسالم دست و پا بنگار
به نور علم على محو گشت ظلمت جھل

 به آب تیغ على شد زمین دل ُگلزار
خرق فلك (87)شدى سیاه رخ منكران 

 اگر شدى به دم تیغ او سپھر دچار
على است عرش مكانى كه بھربت شكنى

 نشان نبى گرفت قرار (88)به دوش عرش 
َرْحم ن (َھْل َاتى )نمود مدح على را به 
 چه كرد از سر اخالص نان خود ايثار

خود را (89)چه داد از سر اخالص خاتم 
 غّفار (ِاّنما)نھاد بر سر او تاج 



دلیل اگرطلبى بر امامتش يك دم
 (90)به چشم دل بنگر بر حديث يوم الّدار

را ِوْرد خويشتن میساز (91)حديث منزله 
 كـه مـى كـنـد دل اھل نفاق را افكار

بودامام به ُحكم حديث روز غدير
 بدين حديث نمايند خاص و عام اقرار

نبى چه وارد ُخم گشت بر سر منبر
 خلیفه كرد على را به گفته جّبار

نھاد بر سر او تاج واِل َمْن و االُه
 گرفت از ھمه اّمتان خود اقرار

ولیك آنكه با صحبت تھنیت كردى
 تن انكارنمود از پس اقرار خويش

(92)على است آنكه خدا نفس مصطفى خواندش 
 جدا نكرد زھم اين دو نفس را جّبار

ن مويىز اتحاد نگنجد میانشا
 میان اين دو برادر كجاست جاى سه بار

على كه مظھر َيْتُلوُه ش اِھٌد آمده است
 به غیر او، تو كسى را امام خود مشمار

(94)ھادى ھر قوم و ثانى ثقلین  (93)على است 
 قدم برون زطريق ھدايتش مگذار

(95)ھست چون سفینه نوح  على به قول نبى
 به دامنش چه زنى دست ، خوف غرق مدار

(96)بگیر دامن حیدر كه آيه تطھیر
 گواه پاكى دامان اوست بى گفتار

بود امام من آن كس كه در زمان َرُسول
 ھمیشه بود امیر مھاجر و انصار

آنكه حضرت نبوىنه آن خالف شعار 
 نمود بر سر ايشان ُاسامه را سردار

بود امام من آن سرورى كه در خیبر
 نبى نمود ثنايش به خوشترين گفتار

چه داد به دست على رسول خداى(97)َعَلم 
 كفار  شدند مضطرب از بیم ضربتش 

شكسته گشت زيك حمله اش َعساكر كفر
 زتیغ او بنمودند ھمچو تیر فرار

به دستیارى توفیق َدْر زخیبر كند
 چنانچه كاه برون آورند از ديوار

درى كه بود گران بر چھل نفر افكند



 ھل گزش به پى سر به قّوت جّبارچ
بود امام رسولى كه خواند در موسم

 به امر حضرت بارى برائت بر كفار
نه آنكه حضرت جبريل بر زمین آورد

 برات غزلش از نزد عالم االسرار
بود خلیفه حق آنكه در تمامى عمر

 جدا نشد و حّق از او نكرد كنار (98)زحق 
بود امام من آن آفتاب ُبرج شرف

 كه كرد از سر اعجاز رّد شمس دوبار
سخن چه كرد به اخالص با على خورشید

 و سیارربود گوى تفاخر زثابت 
سزد امامت را (َسلونى )كسى كه گفت 

 به جھل خود اقرار (َلْوال)نه آنكه كرد به 
امام اھل معارف كسى تواند بود

 كه كرد تربیتش مصطفى به دوش و كنار
ھمیشه كرد زعلم َلُدّنیش تعلیم

 بدو سپرد علوم ظواھر واسرار
نمود نام على را َدِر مدينه ِعلْم

 غلط نكند ابلھى دراز ديوار كه تا
به شھر علم ترا حاجتى اگر باشد

 بگیر راه درش را و كج مرو زينھار
ُبود امام مرا بس على و اوالدش

 مرا به اين و به آن نیست غیر لعنت كار
مرا به سر نبود جز ھواى خاك نجف

 به مصر و شام و صفاھان مرا نباشد كار
ا مقیم نجفشدم به يارى حق سالھ

 كه شايد شود آن خاك پاك قبر و مزار
ولیك عاقبت از جور دشمنان كردم

 از آن زمین مقدس به اضطرار فرار
به حق جاه محّمد به آبروى على

 مرا رسان به نجف اى ِاله جّنت و نار
اگرچه جمع بود خاطرم به مھر َعلى

 اگر به ھند بمیرم و گر به ملك تتار
ن كسى كه به مھر على بود معروفھر آ

 يقین كنند از او، منكر و نكیر فرار
كسى كه چشم شفاعت زمرتضى دارد

 به گوش او نرسد غیر مژده ازغّفار



زبھر دشمن حیدر بود بناى جحیم
 به دوستان على دوزخش نباشد كار

گر اّتفاق به مھر على نمودندى
 نمى نمود خدا خلق بھر مردم نار

چه حصر كردن فضل على میسر نیست
 سخن بس است دگر كن به عجز خود اقرار

كسى كه دم زند از فضل بى نھايت او
 چه ُمرغكى است كه از بحر َتر كند منقار

حديث فضل على را تمام نتوان كرد
 شود َاْبُحر و قلم اشجار (99)اگر مداد

گمان مكن كه در اين گفتگو بود اغراق
 چنین به ما خبر آمد ز احمد مختار

 در بیان سبب شھادت آن حضرت و ضربت ابن ملجم مرادى علیه اللعنة: فصل سوم 

ھـور میان علماى شیعه آن است كه در شب نوزدھم ماه مبارك رمضان سنه چھلم از ھجرت در وقـت مـشـ

طـلوع صـبح حضرت سّید اوصیاء على مرتضى علیه الّسالم از دست شقى ترين اّمت ابـن مـلجـم مـرادى 

ض جـِنـان پـرواز لعین ، ضربت خورد و چون ُثلثى از شب بیست و يكم آن ماه گذشت روح مـقـّدسـش بـه ريـا

كـرد و مـّدت عـمـر شـريـفـش شـصـت و سـه سـال بـوده ، ده سـاله بـود كه حضرت رسول صلى الّله علیه 

و آله و سّلم به پیغمبرى مـبـعـوث گـرديـد و بـه آن حـضـرت ايـمـان آورد و بـعـد از بـعـثـت سـیـزده سـال بـا 

ھـجـرت بـه مـديـنـه بـا آن حـضـرت ده سـال در مـديـنـه بـود و پـس از آن آن حـضـرت در مـكـّه مـانـد و بـعـد از 

بـه مـصـیـبـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم مـبـتـال شـد و بـعـد از آن حـضـرت سـى سـال 

فـت عـُمـر و دوازده سـال زنـدگـانـى فـرمـود، دو سـال و چـھـار مـاه در خـالفـت ابـوبـكـر و يـازده سـال در خـال

و خالفت ظاھرّيه آن حـضـرت قـريـب بـه پـنـج سـال كـشـیـد و در اكـثـر آن . در خـالفـت عـثـمـان بـه سر برد

مـّدت بـا مـنـافـقـان مـشـغـول قـتـال و جـدال بـود و پـیـوسـتـه بـعـد از حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و 

ود و اظھار مظلومّیت خويش مى فرمود و از كثرت نافرمانى و نفاق مردم خويش دلتنگ آله و سـّلم مـظـلوم ب

بود و طلب مرگ از خدا مى نمود وَكّرًة َبْعد َكّرٍة از شـھـادت خـود بـه دسـت ابـن مـلجـم خـبر مى داد و 

ن سرم خضاب گاھى مى فرمود كه چه مانع شده است بـدبـخـت تـريـن امـّت را كـه مـحـاسن مرا از خو

كند؟ و در آن ماه رمضانى كه واقـعـه شـھـادت آن جناب در آن ماه اّتفاق افتاد بر منبر اصحاب خويش رااعالم 

فرمود كه امـسال به حج خواھید رفت و من در میان شما نخواھم بود و در آن ماه يك شب در خانه امام 

ن عـلیـه الّسالم و يك شب در خانه جناب زينب حسن عـلیـه السـّالم و يـك شـب در خـانـه امـام حـسـیـ

علیھاالّسالم دختر خود كه در خانه عبدالّله بن جعفر بود افطار مى فرمود و زياده از سه لقـمـه تـنـاول نمى 

امر خدا نزديك شده است مى خواھم خدا را مالقات كنم : فرمود، از سبب آن حالت مى پرسیدند مى فرمود

نباشد و بعضى نگاشته اند كه يك روز از باالى منبر به جانب فرزندش امام حسن  و شكم من از طعام پر

 :از اين ماه رمضان چند روز گذشته است ؟ عرض كرد! اى ابا مـحـمـّد: علیه الّسالم نظرى افكند و فرمود

ين ماه رمضان اى اباعبدالّله از ا: سیزده روز؛ پس به جانب امام حـسـیـن عـلیـه الّسالم نظرى كرد و فرمود

ھفده روز؛ پس حضرت دست بر محاسن شريف خود زد و در آن روز لحیه آن : چند روز مانده ؟ عرض كرد



َوالّلِه َلَیْخِضُبه ا ِبَدِمه ا ِاِذ اْنَبَعَث َاْشق يه ا؛ به خدا قسم كه اشقى اّمت ، اين موى : جناب سفید بود و فرمود

 :ين شعر را انشاد فرمودپس ا! سفید را با خون سر خضاب خواھد كرد

 : شعر

ُاريُد َحیاَتُه َوُيريُد َقْتلي
 (100)َعذيَرَك من َخلیِلَك ِمْن ُمراٍد

ا كـیـفـیـّت مـقـتـل آن حـضـرت چـنـانـكـه جـمـاعـتـى از بـزرگـان نـقـل كرده اند چنین است كه گروھى از وامـّ

خوارج كه از آن جمله عبدالّرحمن بن ملجم بود بعد از واقـعـه نـھـروان در مّكه جمع شدند و ھر روز اجتماعى 

: ستند، يك روز در طى سخن ھمى گفتندمى كردند و انجمنى مى ساختند و بر كشتگان نھروان مى گري

على و معاويه كار اين اّمت را پريشان ساختند اگر ھر دو تن را مى كشتیم اين اّمت را از زحمت ايشان 

به خدا قسم كه عمرو بن العاص كم از : آُسوده مى ساختیم ؛ مردى از قبیله اشجع سر برداشت و گفت 

فتنه اوست ؛ پس سخن بر اين نھادند كه ھر سه تن را بـايـد ايشان نـیـسـت بـلكـه اصـل فساد و ريشه 

بود،  (بـُْرك )على را من مى كشم ؛ حّجاج بن عبدالّله كه معروف به : كـشـت ، ابـن مـُلجم لعین گفت 

كه معروف به عمرو بن بـكـر تـمـیمى است ، قتل عمرو  (دادويه )كشتن معاويه را به ذّمه خويش نھاد، و 

ّمه نھاد؛ چون عھد به پاى بردند با ھم قرار دادند كه بايد ھر سه تن در يك شب بلكه در يك عاص را بر ذ

ساعت كشته شوند و سخن بر اين نھادند كـه شب نوزدھم ماه رمضان ھنگام نماز بامداد كه ايشان حاضر 

م گرفت و عمرو سفر طريق شا (ُبْرك )مسجد شوند در انجام اين امر اقدام نمايند؛ پس يكديگر را وداع كرده 

مصر كرد و ابـن مـلجـم لعـیـن بـه جـانـب كوفه روان شد و ھر سه تن شمشیر خود را مسموم ساختند و 

بـامـداد آن . مـكنون خاطر را مكتوم داشتند و انتظار روز میعاد مى بردند تا گاھى كه شب نوزدھم رسید

داخـل مـسجد شد و در میان جماعت از قفاى ُمعاويه  شـب بـُرك بـن عـبـدالّله بـا شـمـشـیـر زھـر آب داده

بايستاد آنگاه كه معاويه به ركوع يا به سجود رفت تیغ بكشید و بر ران او زده معاويه بانگى در داد و در 

را بـگرفتند و معاويه را به سراى خويش بردند و طبیب حاذق  (بـرك )محراب در افتاد مردمان در ھـم رفـتـنـد و 

اين ضربت از اثر شمشیر زھر آب داده است و عـِْرق نـكـاح را : ردند چون طبیب زخم او را ديد گفت حـاضر ك

آسـیـب رسـیـده اسـت اگـر خـواھـى ايـن جـراحـت بـھـبـودى پـذيـرد و نـسـل تـو مـنـقـطع نشود بايد با آھن 

ند مى پوشى با مشروبات معالجه سرخ كرده موضع جراحت را داغ كرد آنگاه مداوا كرد و اگر چشم از فرز

مرا تاب و تـوان نـیـسـت كـه با حديده محماة صبر كنم و مرا دو فرزندم يزيد و : توان كرد، معاويه گفت 

عبدالّله كافى است ؛ پـس او را بـا شـراب عـقـاقـیـر مـداوا كـردنـد تـا بـھـبـودى يـافـت و نسل او منقطع 

تا از بھر او در مسجد مقصوره اى بنا كردند و پاسبانان بگماشت تا او را گشت و بعد از صّحت ، امر كرد 

! االمان و البشارة  : را حاضر ساخت و فرمان داد تا سـر از تـنـش بـرگـیرند گفت (ُبْرك )حراست كنند؛ پس 

رفیق من رفته است كه على را در اين وقت بكشد اكنون مرا : چیست آن بشارت ؟ گفت : معاويه گفت 

حبس كن تا خبر رسد اگر على را كـشـتـه انـد آنـچـه خـواھـى بـكـن و اگـرنـه مـرا رھـا كـن كـه بـروم عـلى 

را بـه قتل رسانم و سوگند ياد كنم كه باز به نزد تو آيم كه ھرچه خواھى در حّق من حكم كنى ؛ پس بنابر 

ھادت امیرالمؤ منین علیه الّسالم رسید به كردند تا گاھى كه خبر ش  قولى معاويه امر كرد تا او را حبس 

 .شكرانه قتل على علیه الّسالم او را رھا كرد

اّما عمرو بن بكر چون داخل مصر شد صبر كرد تا شب نوزدھم شھر رمضان برسید پس با شـمـشـیـر 



را  مـسـمـوم در مـسـجـد جـامـع درآمـد و بـه انـتظار عمروعاص نشست از قضا در آن شب عـمـروعـاص

قاضى مصر را كه خارجة بن ابى حبیبه مى گفتند   قـولنـجـى عارض شد و نتوانست به مسجد رفت ، پس 

به نیابت خويش به مسجد فرستاد، خارجه به نماز ايستاد عـمـروبـن بـكـر را چنان گمان رفت كه پیشنماز 

را در خون خود بغلطانید و ھمى عمروعاص است شمشیر خود را كشید و بر خـارجـه بـدبـخـت فرود آورد و او 

خواست تا فرار كند كه مردم او را بگرفتند و به نزد عمروعاص ، او را بردند؛ عمروبن العاص فرمان داد تا او را 

ھنگام مرگ اين گريستن چیست مگر : بـكـشند آن ملعون آغاز جزع نمود و سخت بگريست ، گفتند

من از مرگ ھراسان نشوم بلكه از آن مـى گريم ! الوالّله : ندانستى كه جزاى اين كار ھالكت است ؟ گفت 

به آرزوى خويش رسیدند و على و  (ابن ملجم )و  (ُبْرك )كه بر قتل عمرو ظفر نیافتم و از آن غمگینم كه 

معاويه را به تیغ خويش گذرانیدند، عمرو گفت تا او را گـردن زدنـد و روز ديـگر به عیادت خارجه رفت و او ھنوز 

ھـمـانـا ايـن مـرد اراده ! يـا ابـا عـبـدالّله : شاشه جانى باقى داشت ، رو بـه عـمـروعـاص كـرد و گـفـت ح

 .لكن خداوند اراده كرد خارجه را: نـداشـت جـز قتل ترا، عمرو گفت 

 

- ۵ - 

 
 

ه بنى ِكْنَده كه اّما عبدالرحمن بن ملجم به قصد قتل امیرالمؤ منین علیه الّسالم به كوفه آمد و در محّل

قاعدين خوارج در آنجا جاى داشتند فرود شد ولكن از خوارج قصد خويش را مخفى مى داشت كه مبادا 

منتشر شود در اين اّيام كه به انتظار كشتن امیرالمؤ منین علیه الّسالم روز بـه سر مى برد وقتى به زيارت 

مّیه را مالقات كرد و او سخت نیكو روى و مشگین رفت در آنجا َقط اِم بنت اخضر تی  يكى از اصحاب خويش 

موى بود و پدر و برادر او را كه از جمله خـوارج بـود امیرالمؤ منین علیه الّسالم در نھروان كشته بود از اين 

جھت او را با على علیه السـّالم خـصـومـت بـى نـھـايـت بـود، ابـن مـلجـم را چـون نـظـر بـه جـمـال دل آراى 

فتاد يك باره دل از دست بداد؛ الجرم از در خواستگارى َقطاِم بیرون شد، قطام گفت كه چه َمْھر من او 

صداق من سه ھزار درھم و كـنـیزكى و غالمى و كشتن على : گفت ! ھرچه بگوئى : خواھى كرد؟ گفت 

كـه چـگـونـه از  ابن ُملجم گفت كه تمام آنچه گفتى مـمـكـن اسـت جـز قـتـل عـلى !بن ابى طالب است 

وقتى كه على مشغول به امرى باشد و از تو غافل باشد ناگھان بر او : بـراى مـن میّسر شود؛ قطاِم گفت 

شمشیر مى زنى و غیلًة او را مى كـشـى پـس اگر كشتى قلب مرا شفا دادى و عیش خود را با من ُمھّنا 

از ثوابھا بھتر است براى تو از آنچه در دنیا  ساختى و اگر تو كشته شوى پس آنچه در آخرت به تو مى رسد

به خدا سوگند كه : ابـن مـلجـم دانست كه آن ملعونه با او در مذھب موافقت دارد گفت . بـه تـو مـى رسـد

من نیز به اين شھر نیامده ام مگر براى اين كار، قطام گفت كه من از قبیله خود جـمـعـى را با تو ھمراه مى 

اين امر معاونت كنند، پس كس فرستاد به نزد َوْردان بـن ُمجالد كه از قبیله او بود و او را براى  كنم كه تو را در

و ابن ملجم نیز در اين اوقات كه مصمم قتل على علیه الّسالم بود وقتى شبیب بن . يارى ابن ملجم طلبید

ھیچ توانى كه كسب ! شبیب  اى: َبْجَره را كه از قبیله اشجع بود و مذھب خوارج داشت ديدار كرد گفت 

چـه كـنـم ؟ ابـن مـلجـم مـلعـون گـفـت كـه در قـتـل عـلى ، مرا اعانت : شرف دنیا و آخرت كـنـى ؟ گـفـت 

مادر به عزاى تو بگريد انديشه مرا ھـولنـاك كـرده اى چـگـونـه بدين آرزو ! يابن ملجم : كنى ، شبیب گفت 



در مسجد جامع كمین مى سازيم و   ندين ترسان و بددل مباش چ: دست توان يافت ؟ ابن ملجم گفت 

ھنگام نماز فجر بر وى مى تازيم و كار او را بـا شـمشیر مى سازيم و دل خود را شفا مى بخشیم و خون 

چندان از ايـنگونه سخن كرد كه شبیب را قوى دل ساخت و با خود ھمدست و . خود را باز مى جوئیم 

با خـود به نزد َقطاِم برد و در اين ھنگام آن ملعونه در مسجد اعظم بود و قّبه و خیمه  ھمداستان نمود و او را

از براى او برپا كرده بودند و به اعتكاف مشغول بود، پس ابن ملجم از اتفاق شبیب با خود، قطام را آگـھـى 

نجا به نزد من آئید؛ پس آن دو ملعون ھـرگـاه كـه خـواسـتـیـد او را بـه قـتل آريد در اي: داد آن مـلعـونـه گـفـت 

از مسجد بیرون شدند و چند روزى به سـر بـردند تا شب چھارشنبه نوزدھم رسید، پس ابن ملجم با شبیب 

و َوْردان به نزد َقطام در مـسـجـد حـاضـر شـدند آن ملعونه بافته اى چند از حرير طلبید و بر سینه ھاى 

ـرھـاى زھـر آب داده را بـداد تـا حـمايل كردند و گفت چون مردان مرد ايشان مـحـكـم بـبـسـت و شـمـشـی

انتھا زفرصت بريد و چون ھنگام رسید وقت را از دست نـدھـیـد؛ آن سـه تـن از نـزد آن مـلعـونـه بـیـرون 

مى شد، شـدنـد و در مـقـابـل آن درى كـه حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم از آن داِخل مسجد 

و ھم در اين اّيام كه اين سه ملعون به . بنشستند و انتظار حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم را مى بردند

اين خیال بودند وقتى اشعث بن قیس را ديدار كرده بودند و او را از عزم خويشتن آگاھى داده بودند اشعث 

لیله نوزدھم بود او نیز حسب الوعده خويش به نزد  نیز اعانت ايشان را بر ذّمه نھاده بود تا در ايـن شـب كه

و ُحْجر بن عدى رحـمـه الّله كـه از بزرگان شیعیان بود آن شب را در مسجد به سر مى برد . ايشان آمد

در كار خويش بشتاب و سرعت كن در ! يابن ملجم : ناگھان به گـوش او رسـیـد كـه اشـعـث مـى گـويـد

ُحْجر از اين سخن غرض ايشان را فھمید و با . دمید و رسوا خواھى گرديد انـجـاح حاجت خويش كه صبح

كـار از حـّد گـذشـت چـون بـه مـسـجـد رسـیـد صـداى مـردم را شـنـیـد كـه بـه قتل .X<اى : اشعث ، گفت 

 .آن حضرت خبر مى دھند

از اّمكلثوم نقل شده كه  :در آن شب  اكـنـون بـیـان كـنـیـم حـال حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن علیه الّسالم را

فرمود چون شب نوزدھم ماه رمضان رسید پدرم به خانه آمد به نماز ايستاد، من براى افطار آن جناب طبقى 

حاضر گذاشتم كه دو قرصه نان جو با كاسه اى از َلَبن و مقدارى از نمك سوده در آن بود چون از نماز فارغ 

حاِضر كرده   براى من در يك َطَبق دو نانخورش ! اى دختر: يست و فرمودشد، چون آن طبق را نگريست بگر

اى مگر نمى دانى كه من مـتـابـعـت برادر و پسر عّم خود رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مى كنم 

اسـت  ھـركـه خـوراك و پوشاك او در دنیا نیكوتر است ايستادن او در قیامت نزد حق تعالى بیشتر! ؟ اى دختر

پس برخى از زھد حضرت رسـول صـلى الّله . در حـالل دنـیا حساب است و در حرام دنیا عذاب ! ، اى دخـتـر

به خدا سوگند افـطـار نكنم تا از اين دو خورش ، يكى را : عـلیـه و آله و سـّلم را تـذكـره فـرمـود آنـگاه فرمود

اندكى از نان جو با نمك تناول فرمود و حمد و ثناى بردارى ؛ پس من كاسه َلَبن را برداشتم و آن حضرت 

الھى به جا آورد و برخاست و بـه نـمـاز ايـسـتـاد پـیـوسـتـه مـشـغـول ركـوع و سـجـود بـود و تـضـّرع و 

ابـتـھـال بـه درگاه خالق متعال مى نمود و نقل شده كه آن حضرت در آن شب بسیار از بیت خود بیرون مى 

شد و به اطراف آسمان نظر مى كرد و اضطراب مى نمود و تـضـّرع و زارى مـى كـرد و  رفت و داخل مى

َالّلُھمَّ ب ارْك لى فى اْلَمْوِت ؛ يعنى خداوندا مبارك گردان براى من : سوره يس را تالوت فرمود و مى گفت 

بـاركه ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِاال ِبالّلِه الَعِلىِّ اْلَعظیِم ِاّنا لّلِه َوِاّنا ِاَلْیِه ر اجـِعـُوَن و كـلمـه مـ: مرگ را، بسیار مى گفت 

 .را بسیار مكرر مى كرد و بسیار صلوات مى فرستاد و استغفار مى نمود

و ابـن شـھـر آشـوب و غیره روايت كرده اند كه حضرت در تمام آن شب بیدار بود و براى نماز شب بیرون 

 . نرفت به خالف عادت ھمیشه خويش



در صبح : ايـن بـیـدارى و اضـطـراب شـما در اين شب براى چیست ؟ فرمود! اى پـدر: كـلثـوم عـرض كـرد اّم

جـعـده (بفرمائید جعده به مسجد رود و با مـردم نـمـاز گـزارد، : عرض كرد! اين شب من شھید خواھم شد

بـگـويـئد جعده ) :فـرمـود) الم اسـت فـرزنـد ھـبـیـره است و مادرش اّم ھانى خواھر امیرالمؤ منین علیه السـّ

؛ پس بى تـوانـى فـرمـود كـه از قـضـاى الھـى نـمـى تـوان گـريـخـت و (به مسجد رود و با مردم نماز گزارد

 (101).خـود آھـنگ رفتن به مسجد نمود

و روايـت شـده كـه در آن شـب آن حـضـرت بیدار بود و بسیار بیرون مى رفت و به آسمان نـظـر مـى افكند و 

ده به خدا قسم كه دروغ نمى گويم و دروغ به من گفته نشده ايـن اسـت آن شـبـى كـه مـرا َوعـْ:مى فرمود

مؤ ّذن  (ِابـْن نـَبـّاح )برمى گشت پس زمـانـى كـه فـجـر طـالع شـد   شـھادت داده اند، پس به مضجع خويش 

آن حضرت درآمد و نداى نماز در داد، حـضـرت به آھنگ مسجد برخاست چون به صحن خانه آمد مرغابیان 

رآمدند و پر مى زدند و فرياد و صیحه چند كه در خانه بودند بـه خـالف عـادت از پـیـش روى آن حـضـرت د

ـْبـَعـُھـا ) :ھمى كـردنـد بـعـضـى خـواسـتند كه ايشان را برانند حضرت فرمود َدُعوُھنَّ فِانَُّھنَّ َصوآئُح تـَت

يـعـنـى بـگـذاريـد ايـشـان را بـه حـال خود ھمانا ايشان صیحه زنندگانند كه از پى ، نوحه  (102)(نـَوآئُح

چـرا فـال بـد ! اى پـدر: و به روايتى ام كـلثـوم يـا امـام حـسـن عـلیـه السـّالم عـرض كـرد. كنندگان دارند

: فـال بـد نـمـى زنـم ولكـن دل شـھـادت مـى دھـد كـه كـشته مى شوم يا آنكه فرمود: رمـودمـى زنـى ؟ فـ

اى دخترك : اين سخن حّقى بود كه به زبانم جـارى شـد؛ آنگاه سفارش مرغابیان را به اّمكلثوم نمود و فرمود

را كه زبان ندارد و قادر نیست  به حق من بـر تـو كـه ايـنـھـا را رھا كنى ؛ زيرا كه محبوس داشتى چیزى! من 

بر سخن گفتن ، ھرگاه گرسنه يا تشنه شود پس آنھا را غذا ده و سیراب كن و اگر نه رھا كن بروند و از 

گیاھھاى زمین بخورند و چون به در خانه رسید قالب ، در كمربند آن حضرت بند شد و از كمر مباركش باز شد 

 : نشاد كرد كه از جمله اين دو بیت استحضرت كمر را محكم بست و اشعارى چند ا

گـفـته در خانه آن حضرت از تنه درخت خرما بود و چون خواست بـیـرون برود در  (مـسـعـودى )مـوّرخ امـیـن )

باز نمى شد و مشكل شده بود فتح ، آن حضرت در را از جا كند و كنارى نـھـاد و ِازار خـود بـگـشـود و 

 (103)(...ُاْشُدْد :شـعـر را انـشـاد فـرمـودمـحـكـم بـسـت و ايـن دو 

 : شعر

ُاْشُدْد َحي ازيَمَك ِلْلَمْوِت
 ا ِفَانَّ الَموَت ال قیك

َوال َتْجَزْع َعِن الَمْوِت
 ِاذ ا َحلَّ ِبن اديك ا

َوال َتْغَترَّ بالدَّْھِر
 َوإ ْن ك اَن ُيو افیك ا

َكم ا َاْضَحَكَك الدَّْھُر
 (104)َكذ اَك الدَّْھُر ُيْبكیك ا

ببند میان خود را براى مرگ ، پس ھمانا مرگ ترا مالقات خـواھـد نـمـود، و ! اى على : مـضـمـون اشعار آنكه 

ھرچند با تو موافقت جـََزع مـكـن از مـرگ وقـتـى كـه نـازل شـود بـه مـنـزل تـو، و مـغـرور مـشـو بـه دنیا 

الھى : نمايد، ھمچنان كه دھر ترا خندان گردانیده است ، ھمچنین ترا به گريه خواھد درآورد؛ پس گفت 



 . مرگ را بر من مبارك كن و لقاى خود را بر من خجسته فرماى

م حسن علیه الّسالم از قفاى ُامـّكـُْلثـُوم از شـنـیـدن ايـن كـلمـات فـرياد و ا َاَبتاُه و و اَغْوث اُه برداشت و اما

پدر بیرون رفت چون به آن حضرت رسید عرض كرد ھمى خواھم با شما بـاشـم ، حضرت فرمود كه ترا 

سوگند مى دھم به حّقى كه از براى من است بر تو كه برگردى ، امام حسن علیه الّسالم به خانه باز شد 

اقوالى كه از پدربزرگوار مشاھده كرده بودندمى و با اّم كلثوم محزون و غمگین نشستند و بر احوال و 

 .گريستند

و از آن سـوى امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم وارد مـسـجـد گـشـت و قـنـديـل ھـاى مـسـجد خاموش بود، 

آن حضرت در تاريكى ركعتى چند نماز بگزاشت و لختى مشغول تعقیب گشت ، آنگاه بر بام مسجد آمد و 

ك بر گوش نھاد و بانگ اذان در داد و چـون آن حـضـرت اذان مـى گـفـت ھیچ خانه در كوفه نبود انگشتان مبار

به آنـجـا مـى رسـیـد، آنـگـاه از مـَاْءَذنـه بـه زيـر آمـد و خـداى را تـقـديـس و تـھـلیـل   مگر آنكه صداى اذانش 

 :ن چند بیت را قرائت فرمودمـى گـفـت و صـلوات مى فرستاد آنگاه از بام به زير آمد و اي

 : شعر

َخلُّوا َسبیَل الُمْؤِمن الُْمجاِھِد
 في الّله ذى الُكُتب َوذى المشاھد

فِى الّلِه ال َيْعُبُد َغْیَر اْلواِحد
 (105)َو ُيوِقُظ الّناَس ِاَلى اْلَمساِجِد

الصَّلوة الصَّلوة و خفتگان را براى نماز از خواب بـرمـى انگیخت و : پس به صحن مسجد درآمد و ھمى گفت 

مى كرد؛ اين ھنگام كه  ابن ملجم ملعون در تمام آن شب بیدار بود و در آن امر عظیم كه اراده داشت تفّكر

امیرالمؤ منین علیه الّسالم خفتگان را براى نماز بیدار مى كرد او نـیـز در مـیان خفتگان به روى در افتاده بود 

 !برخیز: و شمشیر مسموم خود را در زير جامه داشت ، چـون امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم بدو رسید فرمود

خـواب شـیـاطـیـن اسـت ، بـر دسـت راسـت بخواب كه خواب مؤ منان  براى نماز و چنین مخواب كه ايـن

 . است يا به طرف چپ بخواب كه خواب حكماء است و بر پشت بخواب كه خواب پیغمبران است

قـصدى در خاطر دارى كه نزديك است از آن آسمانھا فرو ريزد و زمین چاك شود و كوھسارھا : آنـگـاه فـرمـود

و از او در گـذشـت و بـه مـحراب رفت و ! خواھم مى توانم خبر داد كه در زير جامه چه دارى نگون گردد و اگر ب

و اّما ابن ملجم با اينكه َكّرًة َبْعَد كـَّرٍة گـوشـزد او گـشـته بود كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم . به نماز ايستاد

ى ترسم من آن كس باشم و بر آرزو نیز را َاشقاى اّمت شھید مى كند و گـاھـى قـَطـاِم را مى گفت م

و آن شب تـا بـامـداد در انديشه اين امر عظیم بود عاقبت سیالب شقاوت او اين خیاالت . دست نیابم 

گوناگون را چـون خـس و خـاشـاك بـه طـوفـان فـنـا داد و عـزم خـويـش را در قـتـل امـیـرالمـؤ مـنـیـن علیه 

ر پھلوى آن استوانه كه در پھلوى مـحـراب بـود جـاى گـرفـت ، َوْردان و َشبیب الّسالم درست كرد و بیامد د

نیز در گوشه اى خزيدند، چون امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم در ركـعـت اّول سـر از سـجـده بـرداشـت ، 

ي ا على ال َلَك َوال ال  لّلِه اْلُحْكم :شـبـیـب ابـن بـَجـَْره اّول آھـنـگ قـتـل آن حـضـرت كـرد و بانگ زد كه 

ْصحاِبَك؛ يـعـنـى حـكـم خـاص خـداونـد اسـت تـو نـتوانى از خويشتن حكم كنى و كار دين را به حكومت 

او، ابن ملجم آمد بى   از پس . اين بگفت و تیغ را براند شمشیر او بر طاق آمد و خطا كرد . َحَكَمْین بازگذارى

كلمات بگفت و شمشیر بر فرق آن حـضـرت فـرود آورد و از قـضـا  توانى شمشیر خود را حركتى داد اين



 :ضـربت او به جاى زخم عمروبن عبدود آمد و تا موضع سجده را بشكافت آن حضرت فرمود

 .ِبْسِم الّلِه وِبالّلِه َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل الّلِه ُفْزُت َوَربِّ الَكْعَبِة

و صیحه شريفه اش بلند شد كه فرزند يـھـوديـه ابـن مـلجم !  سـوگـنـد بـه خـداى كـعـبه كه رستگار شدم

مرا كشت او را ماءخوذ داريد، اھل مسجد چون صداى آن حضرت شنیدند در طلب آن ملعون شدند و صداھا 

بلند شد و حال مردم ديگرگون شده بود پس ھمه به سوى محراب دويدند كه آن حضرت در محراب افتاده و 

فته شده و خاك برمى گیرد و بر مواضع جراحت مى ريزد و اين آيه مباركه مى شكا  َفْرق مباركش 

 (106):خواند

 (107)(. ه ا ُنعیُدُكْم َوِمنھا ُنْخِرُجُكْم ت اَرًة ُاْخرىِمنھا َخَلْقن اُكْم َوفی)

گردانم شما را و از زمین بیرون مى آورم شـمـا را بـار ؛يـعـنى از زمین خلق كردم شما را و در زمین برمى 

ديـگـر؛ پـس فـرمـود كـه آمـد امـر خـدا و راسـت شـد گـفـتـه رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ؛ 

مردمان ديدند كه خون سرش بر روى و محاسن شريفش جارى است و ريش مباركش به خون خضاب شده 

 :و مى فرمايد

ا َوعـََدنـَا الّلُه َوَرسـُوُلُه؛ ايـن ھـمـان وعـده اسـت كـه خـدا و رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم به ه ذ ا م 

من داده اند؛ و ھم ھنگام ضربت ابن ُملجم بر فرق آن حـضـرت زمـیـن بـلرزيـد و دريـاھـا بـه مـوج آمـد و 

خورد و خروش از مالئكه آسمانھا بلند شد و باد آسـمـانـھـا مـتـزلزل گـشـت و درھـاى مـسـجـد بـه ھـم 

سـیـاھـى سـخـت بـوزيـد كـه جـھـان را تـاريـك سـاخـت و جبرئیل در میان آسمان و زمین ندا در داد چنانكه 

 : مردمان بشنیدند و گفت

ْلُعْرَوُة اْلُوْثقى ُقِتَل ابـُْن عـَمِّ اْلمـُصـطـَفـى تـَھـَدَّمـَْت َوالّلِه َاْركـاُن اْلھـُدى َواْنَطَمَسْت َاْعالُم التُّقى َواْنَفَصَمِت ا

 قـُتـَِل اْلَوصـِىُّ اْلمـُْجَتبى ُقِتَل َعِلىُّ اْلُمْرَتضى َقَتَلُه َاْشَقى اَالْشِقي اِء؛

به خدا سوگند كه در ھم شكست اركان ھدايت و تاريك شد ستاره ھاى علم نّبوت و برطرف شـد نـشـانـه 

ارى و گـسـیـخـتـه شـد عـروة الوثـقـاى ِال ھـى و كـشـتـه شـد پـسـر َعمِّ محّمد مصطفى ھـاى پـرھـیـزكـ

 .صلى الّله علیه و آله و سّلم و شھید شد سّید اوصیاء على مرتضى شھید كرد او را بدبخت ترين اشقیاء

رياد بـرداشـت و ا َابـَتـاه و ا چـون اّم كـلثـوم ايـن صـدا را شـنـید طپانچه بر روى خود زد و گريبان چاك كرد و ف

عـَلیـّاه و ا مـحـّمد اه پس َحَسَنْین علیھماالّسالم از خانه به سوى مسجد دويدند، ديدند كه مردم نوحه و 

و اِام ام اه َو و ا َامیراْلُمؤ منین به خدا سوگند كه شھید شد امام عابد مجاھد : فرياد مى كنند و مى گويند

ن را سجده نكرد و اشـبـه مـردم بـود بـه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كه ھرگز اصنام و اوثا

پـس چـون داخل مسجد شدند فرياد و اَاَبتاه و و ا َعلیاه برآوردند و مى گفتند كاش مرده بوديم و اين روز را 

و . یان محراب در افتاده نـمـى ديديم ؛ چون به نزديك محراب آمدند پدر بزرگوار خويش را ديدند كه در م

ابوجعده َو جماعتى از اصحاب و انصار آن حضرت حاضرند و ھمى خـواھـنـد تـا مگر آن حضرت را بر پا دارند تا 

با مردم نماز گزارد و او توانائى ندارد، پـس حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم امام حسن علیه الّسالم را به 

ماز گزارد و آن حضرت نماز خويشتن را نشسته تمام كرد و از زحمت زھر و جاى خود باز داشت كه با مردم ن

شدت زخـم بـه جانب يمین و شمال متمايل مى گشت ، چون امام حسن علیه الّسالم از نماز فارغ شد 

پشت مرا شكستى چگونه ترا به اين حال توانم ديد؟ ! اى پدر: سـر پـدر را در كـنـار گرفت و ھمى گفت 

از پس امروز پـدر تـرا رنـجـى و َاَلمى نیست ، ! اى فرزند: منین علیه الّسالم چشم بگشود و فرمودامیرالمؤ 

اينك جّد تو محّمد مصطفى صلى الّله علیه و آله و سّلم و جـّده تـو خـديـجـه كـبـرى و مادر تو فاطمه زھرا 

تـو شاد باش و دست از گريستن بدار كه علیھاالّسالم و حوريان بھشت حاضرند و انـتـظـار پـدر تـرا دارنـد 



گريه تو، مالئكه آسـمـان را بـه گـريه درآورده است ؛ پس با رداى امیرالمؤ منین علیه الّسالم جراحت سر را 

مـحـكـم بـبـسـتند و آن حضرت را از محراب به میان مسجد آوردند و از آن سوى ، خبر شھادت امـیـرالمـؤ 

ھر كوفه پراكنده شد زن و مرد آن بلده به سوى مسجد شتاب كردند، امیرالمؤ مـنین علیه الّسالم در ش

و با آنكه جاى ضربت را . منین علیه الّسالم را ديدند كه سرش در دامن امام َحَسن علیه الّسالم اسـت 

محكم بسته اند خون از آن مى ريزد و گلگونه مباركش از زردى بـه سفیدى مايل شده است به اطراف 

 :ن نظر مى كند و زبان مباركش به تسبیح و تقديس الھى مشغول است و مى گويدآسما

 . ِال ھي َاْسَئُلَك ُمر اَفَقَة اَالْنِبي آِء َواَالْوِصیاِء َوَاْعلى َدَرج اِت َجنَِّة اْلَمْاو ى

پـدر  پس زمانى مدھوش شد و امام حسن علیه الّسالم بگريست و از َقَطرات َعبرات آن حضرت كه بـر روى

چرا مى گريى و َجَزع مى ! اى فرزند: بـزرگـوارش ريـخـت آن حـضـرت به ھوش آمد و چشم بگشود و فرمود

كنى ؟ ھمانا تو بعد از من به زھر ستم شھید مى شوى و بـرادرت حـسـیـن به تیغ و ھر دو تن به جّد و پدر 

مرا پسر : تل پدر پرسش كرد، فرمودآنگاه امام حسن علیه الّسالم از قا. و مادر خود ملحق خواھید شد

يھودّيه عبدالّرحمن بن ُمْلُجم مـُرادى ضـربـت زد و اكنون او را به مسجد درآورند و اشاره كرد به باب ِكْنَده و 

پیوسته زھـر شـمـشـیر بر بدن آن حضرت َسَريان مى كرد و آن حضرت را بى خويشتن مى نمود و مـردمـان 

ـَْده مـى ن ـگريستند و بر امیرالمؤ منین علیه الّسالم مى گريستند كه نـاگـاه صـدائى از َدِر بـه بـاب كـِن

مـسـجـد بـلنـد شـد و ابن ملجم را دست بسته از باب ِكْنَده به مسجد درآوردنـد و مـردمان گوش و گردن او 

واى  :ا ھمى گفتندرا با دندان مى گزيدند و بر رويش مى زدند و آب دھان بر روى نحسش مى افكندند و او ر

و او ! ترا چه بر اين داشت كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم را كشتى و ُرْكن اسالم را در ھم شكستى ؟! بر تو

خاموش بود چیزى نـمـى گـفـت و مـردم را ھـر سـاعـت آتش خشم افروخته تر مى گشت و ھمى خواستند 

با شمشیر كشیده از پیش روى مى شتافت و مردم را مى  ُحَذْيفه َنَخعى .او را با دنـدان پـاره پـاره كنند

اى : شكافت تا او را به حضور حضرت امام حسن علیه الّسالم آوردند، چون نظر آن حضرت بر او افتاد فرمود

كشتى امیرالمؤ منین و امام المسلمین را به جاى آنكه ترا پناه داد و تـرا بـر ديـگران اختیار كرد و ! ملعون 

 .!مود، آيا بد امامى بود از براى تو و جزاى نیك ھاى او به تو اين بود كه دادى ؟عطاھا فر

ابـن مـلجم ھمچنان سر به زير افكنده بود و سخن نمى گفت ، پس در آن وقت صداھاى مردم بـه گـريه و 

ايـن نوحه بلند شد، پس امام حسن علیه الّسالم پرسید از آن مردى كه آن ملعون را آورده بـود، كـه 

دشـمـن خـدا را در كجا يافتى ؟ پس آن مرد حكايت يافتن ابن ملجم را بـراى آن حـضـرت نـقـل نـمـود، پس 

حمد و سپاس خداوندى را سـزا اسـت كـه دوسـت خـود را يـارى كـرد و : امام حسن علیه الّسالم فرمود

علیه الّسالم چشم بگشود و اين كلمه بعد از لختى امیرالمؤ منین . دشـمـن خـود را مخذول و گرفتار نمود

 :مى فرمود

آنگاه امام حـسـن عـلیـه . ِاْرفـَُقوا ي ا َمالِئَكَة َرّبى بى ؛ يعنى اى فرشتگان خدا، با من رفق و مدارا كنید

ايـن دشـمـن خـدا و رسـول و دشـمن تو، ابن ملجم است كه حق : السـّالم بـه آن حـضـرت عـرض كـرد

امیرالمؤ منین علیه الّسالم به جانب آن ملعون نگريست و . نیرو داد و در نزد تو حاضر ساخت  تعالى ترا بر او

امـرى بزرگ آوردى و مرتكب كار عظیم گشتى ، آيا من از بھر تو بد ! يـابـن مـلجـم  :به صداى ضعیفى فرمود

از ديگران برنگزيدم ؟ آيا بـه تـو  امامى بـودم كـه مـرا چـنـین جزا دادى ؟ آيا من ترا َمْوِرد مرحمت نكردم و

احـسـان نـكردم و عطاى تو را افزون نكردم با آنكه مى دانستم كه تو مرا خواھى كشت لكن خواستم حّجت 

بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا از تو بكشد و نیز خواستم كه از ايـن عقیدت برگردى و شايد از طريق ضاللت 

ابن ملجم ! وت بر تـو غـالب شد تا مرا بكشتى ، اى شقى ترين اشقیاءو گمراھى روى بتابى ، پس شقا



َاَفَاْنَت ُتْنِقُذ َمْن فى الّناِر؟ يعنى آيا تو نجات مى توانى داد كسى را كه در جھنم : اين وقت بگريست و گفت 

! اى پسر :است و خـاّص آتـش اسـت ؟ آنـگاه حضرت سفارش او را به امام حسن علیه الّسالم كرد و فرمود

با اسیر خود مدارا كن و طريق شفقت و رحمت پیش دار، آيا نمى بینى چشمھاى او را كه از ترس چگونه 

ايـن مـلعـون ترا : گردش مى كند و دلش چگونه مضطرب مى باشد؟ امام حسن علیه الّسالم عـرض كـرد

ما اھل ! اى فرزند: فرمود! ـیم ؟كشته است و دل ما را به درد آورده است امر مى كنى كه با او مـدارا كـن

بیت رحمت و مغفرتیم ، پس بخوران به او از آنچه خـود مـى خـورى و بـیـاشـام او را از آنـچـه خـود مى 

آشامى ، پس اگر من از دنیا رفتم از او قـصاص كن و او را بكش و جسد او را به آتش نسوزان و او را ُمْثله 

ـیـنـى و سـايـر اعـضـاى او را قـطـع مـكـن ـ كـه مـن از جـّد تـو رسـول مكن ـ يعنى دست و پا و گـوش و ب

و اگـر  .(مثله مكنید اگر چه به سگ گـزنـده بـاشـد) :خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم شـنیدم كه فرمود

ه ما اھل بیتى مى زنـده مـاندم من خود داناترم كه با او چه كار كنم و من َاْولى مى باشم به عفو كردن ؛ چ

اين وقت آن حضرت را از مسجد . باشیم كه با گناھكار در حق ما جز به عفو و كرم رفتار ديگر ننمائیم 

برداشته با نھايت ضعف و بى حالى آن جناب را به خانه بردند و ابن ملجم را دست به گردن بسته در خانه 

يـاد گـريـه و عـويـل در ھم افكندند و نزديك بود كه محبوس داشتند و مـردمـان در گـرد سـراى آن حـضـرت فـر

خود را ھالك كنند و حضرت امام حسن علیه الّسالم در عـیـن گـريـه و زارى و نـاله و بى قرارى با پدر بزرگوار 

ل بعد از تـو بـراى مـا كـه خـواھـد بـود مـصـیـبـت تـو بـراى مـا امـروز مـثـل مـصیبت رسو! اى پدر: خود گفت 

خدا صلى الّله علیه و آله و سلم است ، گويا گريه را از براى مصیبت تـو آموخته ايم ؛ پس حضرت امیرالمؤ 

منین علیه الّسالم نور ديده خود را به نزديك خويش طلبید و ديده ھاى او را ديد كه از بسیارى گريه مجروح 

سـّالم پـاك كـرد و دسـت بـر دل گرديده پس به دست مبارك خود آب از چـشـمـان حـسـن عـلیـه ال

خـداونـد عـالمـیـان دل تـرا بـه صـبـر سـاكـن فـرمايد و مزد تو و برادران ! اى فـرزنـد: مـبـاركـش نـھـاد و فـرمـود

ترا در مصیبت من عظیم گرداند و سـاكـن فـرمايد اضطراب ترا و جريان آب ديدگان ترا، پس به درستى كه 

تـرا بـه قـدر مـصـیـبـت تـو؛ پـس آن حـضـرت را در حـجـره اى نـزديك مصالى خود  خداوند مزد مـى دھـد

خوابانیدند، زينب و ام كلثوم آمدند و در پیش آن حضرت بنشستند و نوحه و زارى براى آن حـضـرت مـى 

بزرگان ايشان را كه  كـردنـد و مـى گـفـتـنـد كـه بـعـد از تـو كـودكـان اھـل بـیـت را كـه تـربیت خواھد كرد؟ و

انـدوه مـا بـر تو دور و دراز است و آب ديده ما ھرگز ساكن نخواھد  !محافظت خواھد نمود؟ اى پدر بـزرگـوار

صـداى مـردم از بـیـرون حـجره بلند شد به ناله و آب از ديده ھاى آن حضرت جارى شد و نظر   پس ! شد

ھماالّسالم را نزديك خود طلبید و ايـشـان را در بـركـشـیـد حسرت به سوى فرزندان خود افكند و حسَنْین علی

و شیخ طوسى روايت كرده اند از اصبغ بن  (109)فـیـدشـیـخ مـ (108).و رويـھـاى ايـشـان را مـى بـوسـیـد

فداى تو : ه بھشت در پیش دارم ، گفتم گـريه مكن كه من را ! اصـبـغ.X<نباته كه چون حضرت امـیـرالمـ

 (110). شوم مى دانم كه تو به بھشت مى روى من بر حال خود و بر مفارقت تو مى گريم انتھى

بالجمله ؛پس ساعتى مدھوش شد به سبب زھرى كه در بدن مباركش جارى شده بود چنانكه حـضـرت 

رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم به سبب زھرى كه به او داده بودند گاھى مـدھـوش مى شد و گاھى 

ـسـن عـلیـه السـّالم كـاسه اى به ھوش باز مى آمد، چون امیرالمؤ منین علیه الّسالم به ھوش آمد امـام ح

از شیر به دست آن حضرت داد، حضرت گرفت اندكى تناول فرمود و بقّیه آن را براى ابن ملجم امر فرمود، 

 . ديگر باره سفارش كرد به حضرت امام حسن علیه الّسالم در باب َاْكل و ُشْربه آن ملعون

! اى دشـمـن خـدا : را به حبس بردند ام كلثوم گفتشیخ مفید و ديگران روايت كرده اند كه چون ابن ملجم 

امیرالمؤ منین را نكشته ام پـدر ترا كشته ام ؛ اّم : امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم را كشتى ؟ آن ملعون گفت 



امیدوارم كه آن حضرت از اين ضربت شفا يابد و حق تعالى ترا در دنیا و آخرت معّذب دارد؛ ابن : كلثوم فرمود

فت كه آن شمشیر با ھزار درھم خريده ام و ھـزار درھـم ديـگـر داده ام كـه آن را به زھر آب داده اند ملجم گ

 (111)!و ضربتى بر او زده ام كه اگر میان اھل زمین قسمت كنند آن ضربت را ھر آينه ھمه را ھالك كند

ابوالفرج نقل كرده كه به جھت معالجه زخم امیرالمؤ منین علیه الّسالم اطّباء كوفه را جمع كردند و عالم تر 

ت امـیـرالمـؤ مـنـیـن آنان در عمل جّراحى شخصى بود كه او را اثیر بن عمرو مى گفتند، چون در جـراحـ

عـلیـه الّسالم نگريست ُشش گوسفندى طلبید كه تازه و گرم بـاشـد، چـون آن شـش را حاضر كردند رگى 

از آن بیرون كشید آنگاه او را در شكاف زخم كرد و در آن دمید تا اطرفش به َاْقصاى جرحت رسید و لختى 

مغز سر آن حضرت را در آن ديد آن وقت به  بگذاشت پس برداشت و در آن نـظر كرد بعضى از سفیدى

امیرالمؤ منین علیه السـّالم عـرض كرد كه وصیت خود را بكن كه ضربت اين دشمن خدا كار خود را كرده و به 

 (112). مغز سر رسیده و ديگر كار از تدبیر بیرون شده

 

- ۶ - 

 
 

 وكـیـفـیـت وفـات وغسل و دفن آن حضرت ( ع(در وصـیـّت ھـاى امـیـرالمـومـنـیـن : فـصـل چـھـارم 

ه قدمھاى مـبـارك از مـحـّمد بن حنفیه روايت شده كه چون شب بیستم ماه مبارك رمضان شد اثر زھر ب

پـدرم رسید و در آن شب نشسته نماز مى كرد و به ما وصّیتھا مى كرد و تسّلى مى داد تا آنكه صبح طالع 

برسند، مردمان مى آمدند و سالم مى كردند و جواب مى   شد، پس مردم را رخصت داد كه به خدمتش 

 :فرمود و مى فرمود

ْن تـَفـْقـُِدونـى ؛ سـؤ ال كنید و بپرسید از من پیش از آنكه مرا نیابید، و سؤ َايُّھـَا النـّاُس سـَُلونـى قـَبـَْل َا

ُحْجر بن َعدى . مردم خروش برآوردند و سخت بنالیدند. الھاى خود را سبك كنید براى مصیبت امـام خـود

ن حضرت برخاست و شعرى چند در مـصـیـبـت امـیـرالمؤ منین علیه الّسالم انشاد كرد؛ چون ساكت شد آ

چـون بـاشـد حـال تـو گـاھى كه ترا بطلبند و تكلیف نمايند كه از من برائت و بیزارى جـوئى ! اى ُحْجر: فرمود

اگر مرا با شمشیر پاره پاره كنند و به آتش عذاب نـمـايـنـد از تـو بـیـزارى ! به خدا قسم : كرد  ؟ عـرض 

آنگاه شربتى از شیر . خداوندت از آل پیغمبر جزاى خیر دھدتـو به ھر خیر موفق باشى ، : فـرمـود. نـجـويـم 

 (113).طلبید و اندكى بیاشامید و فرمود كه اين آخر روزى من است از دنیا، اھل بیت به ھاى ھاى بگريستند

خـوشـدل مـبـاش كـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن ! اى دشـمـن خـداى : نـقـل شـده كـه مـردى ابـن مـلجـم را گـفـت 

پس اّم كلثوم بر چه كس مى گريد، بر من مى : عـلیـه السـّالم را بـھـبـودى حاصل شود؛ آن ملعون گفت 

سـوگـوارى مـى كـند؟ سوگند به خداى كه اين شمشیر را با ھزار درھم خريدم و با ھـزار گريد يا بر عـلى 

درھـم آن را به زھر سیراب ساختم و ھر نقصان كه داشت به اصالح آوردم و با چنان شـمـشـیـر ضـربـتـى بـر 

 (114)!دعـلى زدم كـه اگـر قـسـمـت كـنـنـد آن ضـربـت را بـر اھل مشرق و مغرب ھمگان بمیرن

بـالجـمـله ؛چـون شـب بـیـسـت و يـكـم شـد فـرزنـدان و اھل بیت خود را جمع كرد و ايشان را وداع كرد و 

فرمود كه خدا خلیفه من است بر شما او بس اسـت مـرا و نیكو وكیلى است و ايشان را وصّیت به خیرات 

فرمود و در آن شب اثر زھر بر بـدن مـبـاركـش بـسـیـار ظـاھـر شـده بـود ھـر چـنـد خـوردنـى و آشـامـیـدنـى 



كرد و مانند مرواريد عرق از جبین  به ذكر خدا حركت مى  آوردنـد تـنـاول نـفـرمـود و لبھاى مباركش 

شـنـیـدم از رسـول خدا  :نـازنـیـنـش مـى ريـخـت و بـه دسـت مـبـارك خـود پـاك مـى كـرد و مـى فـرمـود

صلى الّله علیه و آله و سّلم كه چون وفات مؤ من نزديك مى شود عرق مى كند جـبـیـن او مـانـنـد مـرواريد 

پس صغیر و كبیر فرزندان خود را طـلبـیـد و فـرمـود كـه خدا خلیفه من است بر . تر و ناله او ساكن مى شود

اى : شما، شما را به خدا مى سپارم ؛ پس ھمه به گـريـه افـتـادنـد، حضرت امام حسن علیه الّسالم گفت 

از  يك شب پیش! اى فرزند گرامى : چنین سخن مى گوئى كه گـويـا از خود ناامید شده اى ؟ فرمود !پدر

آنكه اين واقعه بشود جّدت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را در خواب ديدم از آزارھاى اين اّمت با او 

بـدل مـن بـدان را بر ايشان ! خـداونـدا: نـفـريـن كـن بـر ايـشـان ، پـس گـفـتـم : شـكـايـت كـردم ، فـرمـود

گردان ، پس حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم مسلط كن و بدل ايشان بھتر از ايشان مرا روزى 

فرمود كه خداى دعاى ترا مستجاب كرد بعد از سه شب ترا به نزد من خواھد آورد؛ اكنون سه شب گذشته 

ترا وصّیت مـى كـنـم به برادرت حسین و فرمود كه شماھا از من ايد و من از شمايم ؛ ! است ، اى حسن 

ـدان ديـگـر كـه غـیر از فاطمه بودند و ايشان را وصّیت فرمود كه مخالفت حسن و حسین آنگاه رو كرد به فـرزن

مكنید، پس گفت حق تعالى شما را صبر نیكو كرامت فرمايد امشب از میان شما مى روم و بـه حـبیب خود 

 (115). محمد مصطفى صلى الّله علیه و آله و سّلم ملحق مى شوم چنانچه مرا وعده داده است

شـیـخ مـفید و شیخ طوسى از حضرت امام حسن علیه الّسالم روايت كرده اند كه فرمود چون پـدر بـزرگـوار 

كرد كه اين چـیـزى اسـت كـه وصـیـّت مـى كـنـد بـه آن  (116)ام وفات رسید چنین ما را وصّیت مـرا ھـنـگـ

برادر و پسر عّم و مصاحب رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم ، اّول وصّیت من عـلى بـن ابى طالب 

اين است كه شھادت مى دھم به وحـدانـیـّت خـدا و ايـنـكـه مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـنـده 

ا پسنديد و گواھى مـى دھـم خـدا و رسـول و بـرگـزيده اوست و خدا او را به علم خويش اختیار كرد و او ر

كـه خـدا مـردگـان را از گـور خـواھـد بـرانـگـیـخـت و از اعـمـال مـردم پـرسـش خـواھـد نـمـود و دانا است به 

تـرا وصـیـّت مـى كـنـم بـدانـچـه رسـول ! آنچه در سینه ھاى مردم پنھان است ، اى فـرزنـد مـن حـسـن 

و سّلم مرا وصّیت فرمود و تو كافى ھستى از براى وصايت ، چون من از دنیا  خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله

بروم و اّمت با تو در طريق مخالفت باشند مالزم خانه خود باش و بـر خـطیئه خود گريه كن و دنیا را مقصود 

به اھلش بزرگ خويش مساز و در طلبش متاز و نماز را در اّول وقـت آن به پا دار و زكات را در وقت خود 

برسان و در كارھاى شبھه ناك خـامـوش باش و ھنگام خشم و رضا به عدل و اقتصاد رفتار كن و با 

ھمسايگان نیكو سلوك كـن و مـھـمان را گرامى دار و بر ارباب مشّقت و بال ترحم كن و صله رحم كن و 

ى كـن كـه آن افـضل عبادات است مسكینان را دوسـت دار و بـا ايـشـان مـجـالسـت كـن و تـواضـع و فـروتـنـ

و آرزو و آمال خويش را كوتاه كن و مرگ را ياد مى كن و ترك كن دنیا را و طـريـقـه زھد پیش آر؛ زيرا كه تو 

رھینه مرگى و ھدف بالئى و افكنده رنج و عنائى و ترا وصّیت مى كنم به خشیت و ترس از خداوند جّبار در 

ا از آنـكـه بـى انـديـشـه و تـاءمـّل در گـفـتـن و كـردن سـرعـت كـنى و در پنھان و آشكار و نھى مى كنم تر

. كار آخرت ابتدا و تـعـجـیـل نـمـا و در امر دنیا تاءنى و مسامحه نما تا رشد و صالح تو در آن بر تو معلوم شـود

د بـه اھـل آن بـرده مـى و بـپـرھـیـز از جـاھـائى كـه مـحـّل تـھـمـت اسـت و از مـجـلسـى كـه گـمـان بـ

از بـراى خـدا كـار مى كن و از ! شـود؛ چه ھمانا ھمنشین بد ضرر مى زند ھمنشین خود را، اى فرزند من 

فحش و ھرزه گوئى زبان خود را زجر میكن و امر به معروف و نھى از منكر كن و با برادران دينى از براى خدا 

ـت مـیـدار و بـا فـاسـقـان مـدارا كـن كـه ضـرر بـه ديـن تـو برادرى كن و صالح را به جھت صالح او دوس

نـرسـانـنـد و در دل ، ايـشـان را دشـمـن دار و كـردار خـود را از كـردار ايـشـان جـدا كـن تـا آنـكـه مـثـل 



ـشـت و در معبر و راھھا منشین و با سفیھان و جاھالن مجادله و ممارات مكن و در مـعـی. ايـشـان نباشى 

خود میانه روى كن و در عبادت خويش نیز به طريق اقتصاد باش و بر تو باد در عـبـادات بـه عبادتى كه بر آن 

مداومت نمائى و طاقت آن داشته باشى و خاموشى اختیار كن تـا از مـفـاسـد زبان سالم بمانى و زاد 

ـر را تـا دانـا بـاشـى و ذكـر كـن خـدا را در خويش را در سفر آخرت از پیش فرست و يادگیر نـیـكـوئیـھـا و خـی

ھـمـه حـال و بـر خـُردان اھـل خويش رحم كن و پیران ايشان را توقیر و تعظیم كن و ھیچ طعامى را مـخور تا 

آنكه پیش از خوردن از آن ، قدرى تصدق كنى و بر تو باد به روزه داشتن كه آن زكات بدن و سپر آتش جھّنم 

ود جھاد مى كن و از جلیس خود در حذر باش و از دشمن اجتناب جوى و بر تو باد به است و با نفس خ

ايـنـھـا وصـیـّتـھـاى مـن است و من در نصیحت تو . مجالسى كه ذكر خدا در آن مى شود و دعا بسیار كـن 

ادر خود محمد اى فرزند تقصیر نكردم ، اينك ھنگام مـفـارقـت و جـدائى اسـت ، ترا وصّیت مى كنم كه با بر

نیكوئى كنى ؛ چه او برادر و فرزند پدر ُتست و مى دانى كه من او را دوست مى دارم و اّما برادرت ُحسین ، 

پس پـسـر مـادر تـو و بـرادر اعیانى ُتست و ترا در باب او احتیاج به وصّیت نیست و خداوند خـلیـفـه مـن 

احوال شما را به اصالح آورد و شّر ستمكاران و طاغیان را از اسـت بـر شـمـا و از او مـسـئلت مـى كـنـم كـه 

شما بگرداند، بر شما است كـه شـكـیـبـائى كـنـیـد و پـاى اصـطـبـار اسـتـوار داريـد تـا امـر خـدا نـازل شـود و 

 (117). فـرح شـمـا در رسـد و نـیـسـت قـّوت و قـدرتـى مـگـر بـه خداوند علّى عظیم

بـه روايـت سـابـقه چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم وصّیتھاى خود را به امام حسن عـلیـه السـّالم 

چـون مـن از دنـیـا بـروم مـرا غـُسـل ده كـفـن مـیـكـن و حـنـوط كـن بـه ! اى حـسـن  :نـمـود پـس فـرمـود

بـقـیـّه حـنـوط جـّدت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كـه از كـافـور بـھـشـت اسـت و جـبـرئیـل 

سـريـر را حـمـل نـكـنید بلكه دنبال آن را آورده بـود بـراى آن حضرت و چون مرا بر روى سرير گذاريد پیش روى 

او را بگیريد و به ھر سو كه سريرم مى رود متابعت كنید و به ھر موضع كه بايستد بدانید قبر من آنجا است 

، پس جنازه مرا بر زمین گذاريد و تـو اى حـسـن ، بـر مـن نـمـاز كـن و ھـفـت تـكـبـیـر بـگوى و بدان كه ھفت 

ل نـبـاشـد اّال بـر فـرزنـد بـرادرت حـسـیـن كـه او قـائم آل مـحـمد و مھدى اين اّمت است تكبیر جز بر من حـال

و ناراحتى ھاى خلق را او درست خواھد كرد؛ و چون از نماز بر من فارغ شدى جنازه را از موضع خود بردار و 

ه پدرم حضرت نوح براى من خاك آنجا را حفر كن قبر كنده و لحدى ساخته و تخته چوبى منّقر خواھى يافت ك

ساخته ، پس مرا بر روى آن تخته بگذار و ھفت خشت ساخته بزرگ آنجا خواھى يافت آنھا را بر روى من 

انـدكـى صـبـر كـن آنـگاه يك خشت را بردار و به قبر نظر كن ، خواھى يافت كه من در قبر   بچین ، پس 

ه علیه و آله و سّلم ملحق خواھم شد؛ چه اگر پیغمبرى را نـیـسـتـم ؛ زيرا كه به جّد تو رسول خدا صلى الّل

در مشرق به خاك سپرند و وّصى او را در مغرب مدفون سازند البته حق تعالى روح و جسد پیغمبر را با روح و 

جسد وّصى او جمع نمايد و پس از زمانى از ھم جدا شـونـد و بـه قـبـرھـاى خـويش برمى گردند، پس آنگاه 

با خاك انباشته كن و آن مـوضـع را از مـردم پـنـھـان كـن و چـون روز روشـن شـود نـعـشـى بـر نـاقـه قبر مرا 

 (118). حـمـل كـن و بـده بـه كـسى كه به جانب مدينه كشد تا مردمان ندانند كه من در كجا مدفونم

: و از حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم مروى است كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم امام حسن را فرمود

ـَه ، سـوم در نـجـف ، يكى در مسجد كوفه ، دوم در میان َرحـْب: از براى من چھار قبر در چھار موضع حفر كن 

 (119).چـھـارم در خـانـه جـُعـَْدة بـن ھـُبـَیـره تـا كـس در قـبـر مـن راه نبرد

كه اين اخفاى قبر براى آن بود كه َمب ادا مالعین خوارج و بنى امیه كه در نـھـايـت دشـمـنـى : ف گويدمـؤ ّل

و عداوت آن حضرت بودند بر قبر مطلع شوند و اراده كنند جسد مطھر آن حضرت را از قبر بیرون آورند و 

اصحاب و شیعیان به توسط زيارت پیوسته آن قبر مخفى بود تا زمان حضرت صادق علیه السـّالم كه بعضى از 



كردن آن حضرت جّد خود را و نـمـودن قـبر را دانستند و در زمان رشید بر ھمه ظاھر والئح شد موضع آن 

 . مضجع منّور به تفصیلى كه مقام را گنجايش ذكر نیست

جانب رو به شما زود باشد كه فتنه ھا از ھر : پس حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم با فرزندان خود فرمود

آورد و منافقان اين اّمت كینه ھاى ديرينه خود را از شما طلب نمايند و انـتـقـام از شما بكشند، پس بر شما 

باد به صبر كه عاقبت صبر، نیكو است ؛ پس رو به جـانب َحَسَنْین علیھماالّسالم نمود فرمود كه بعد از من بر 

از جھت ھاى مختلفه ، پس صبر كنید تا خدا حكم كند میان خصوص شما فتنه ھاى بسیار واقع خواھد شد 

: شما و دشمنان شما و او بـھـتـريـن حـكم كنندگان است پس به امام حسین علیه الّسالم رو كرد و فرمود

ترا اين اّمت شھید مى كنند پس بر تو باد به تقوى و صبر در بالد پس لختى بى ھوش شد ! اى ابا عبدالّله 

اينك رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و عّم مـن حـمـزه و بـرادرم جعفر : مد فرمودچون به ھوش آ

پس ديده ھاى مبارك خود را گردانید و به ! نزديك من آمدند و گفتند زود بشتاب كه ما مشتاق و منتظر توايم 

ّق و راست دارد و از شّر اھل بیت خود نظر كرد و فرمود كه ھمه را به خدا مى سپارم خدا ھمه را به راه ح

دشمنان حفظ نمايد، خدا خلیفه من است بـر شـمـا و خـدا بـس اسـت بـراى خـالفـت و نـصرت ، آنگاه 

 !بر شما باد سالم اى فرشتگان خدا: فرمود

 (121)؛)ِانَّ الّلَه َمَع الَّذيَن اتََّقْوا َوالَّذيَنُھْم ُمْحِسُنوَن) (120)(ِلمـِثـِْل ه ذا فـَْلیـَعـْمـَِل اْلع امـُِلوَن: (ثـُمَّ قـال 

از بـراى مـثـل ايـن مـقـام و مـنـزلت بايد عمل كنند عمل كنندگان ، به درستى كه خداوند با پـرھـیزكاران و 

شت و دست و پاى پس جبین مباركش در عرق نشست و چشم ھاى مبارك را بر ھم گذا. نیكوكاران است 

 : را به جانب قبله كشید و گفت

 .َاْشَھُد َاْن ال ِال َه ِاال الّلُه َوَحَدُه ال َشريَك َلُه َوَاْشَھُد َانَّ ُمَحمَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه

و (122). ايـن بـگـفـت و بـه قـدم شـھادت به سوى جّنت خرامید صلوات الّله علیه و لعنة الّله على قـاتـِِله

 .ايـن واقـعـه ھـايـله در شـب جـمـعـه بـیـسـت و يـكـم شھر رمضان سال چھلم از ھجرت بود

یـون و گـريـه از خـانـه آن حـضـرت بـلنـد شـد پـس اھـل كـوفـه دانـسـتند كه پـس در آن حـال صـداى شـ

مصیبت آن حضرت واقع شده از تمامى شھر كوفه صداى شیون و گـريـه بـلنـد شـد مانند روزى كه رسول 

ر گشت و خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت فـرمـوده بـود و نـیـز در آن شـب آفاق آسمان متغّی

زمین بلرزيد و صداى تسبیح و تـقـديـش فـرشـتـگـان از ھـوا شـنـیده مى شد و قبائل جّن نوحه مى كردند و 

 .مى گريستند و مرثیه مى خواندند، پس مشغول غسل آن حضرت شدند

ن عـلیـه مـحـمـد بـن الحـنـفـیـّه روايـت كـرده كـه چـون بـرادرانـم مـشـغـول غـسـل شـدنـد امـام حـسـیـ

السـّالم آب مـى ريـخـت و امـام حـسـن عـلیـه السـّالم غـسـل مـى داد و احـتیاج نداشتند به كسى كه 

جسد آن حضرت را بگرداند و بدن مبارك ھنگام غسل خود از اين سوى بدان سوى مى شد و بوئى خوشتر 

شدند، امام َحَسن علیه الّسالم چون از كار غسل فارغ . از ُمشك و َعْنَبر از جسد مطھرش شنیده مى شد

بیاور حنوط جّدم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را، پس زينب علیھاالّسالم  !صدا زد كه اى خواھر

مبادرت كرد و سھم حنوط امیرالمؤ منین علیه الّسالم را كه بعد از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـّلم و 

بـه جـاى مـانـده بـود و از ھـمـان كـافـورى بـود كـه جبرئیل از بھشت آورده بود فـاطـمـه عـلیـھـمـاالسـّالم 

حاضر ساخت چون آن حنوط را سر بگشودند شھر كوفه را به جمله اى از بوى خوش معّطر ساخت ، پس آن 

عـلیـه السـّالم حضرت را در پنج جامه كفن كردند و در تابوت نـھـادنـد و بـه حـكـم وصـیـت امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

دنـبـال سـريـر را حـَسـَنـَیـْن عـلیـھـمـاالسـّالم بـرداشـتـنـد و مـقـدم آن را جـبـرئیـل و میكائیل حمل دادند و 

به جانب نجف كه َظْھر كوفه است شتافتند و بعضى از مردم خـواسـتـنـد كه به مشايعت بیرون شوند امام 



و حـضـرت امـام حـسـین علیه الّسالم مى گريست و . فرمان كـرد حسن علیه الّسالم ايشان را به مراجعت

ال َحْوَل َوال ُقوََّة ِاّال ِبالّلِه اْلَعلّى اْلَعظیِم، اى پدر بزرگوار پشت ما را شكستى گريه را از جھت تو : مى گفت 

 . آموخته ام

ر ھر ديوار و عمارت و درختى به خدا سوگند كه من مى ديدم كه جنازه آن حضرت ب: و محمد بن حنفّیة گفته 

شیخ  (امالى )كه مى گذشت آنھا خم مى شدند و خشوع مى كردند نزد جنازه آن حضرت و مـوافـق روايـت 

طوسى چون جنازه آن حضرت گذشت به قائم غّرى و آن در قديم بنائى بود گويا شبیه به میل كه آن را َعَلم 

آن نـعـش مـطـھـّر كـج و مـنـحـنـى شـد چـنـانـچـه سـريـر نیز مى نامیدند پس به جھت تعظیم و احـتـرام 

َابـَْرھـَه در وقـت داخـل شـدن عـبـدالمـطـّلب بـر ابـرھـه بـه جـھـت تـعـظـیـم آن جـنـاب ، مـنـحـنـى و كج شد 

ه سه و الحـال بـه جـاى آن قـائم ، مـسـجـدى كـه آن را مـسـجد حّنانه مى نامند و در شرقى نجف به فاصل

 . ھزار ذرع تقريبا واقع است

بـالجـمـله ؛ چـون جـنـازه بـه موضع قبر آن حضرت رسید فرود آمد، پس جنازه را بر زمین نـھادند و امام حسن 

علیه الّسالم به جماعت بر آن حضرت نماز كرد و ھفت تكبیر گفت و بعد از نـمـاز جنازه را برداشتند و آن 

قبر ساخته و لحد پرداخته ظـاھـر شـد و تـخـته اى در زير قبر فرش كرده بود كه بر موضع را َحْفر كردند ناگاه 

 : آن لوح به خّط سريانى دو سطر نقش بود كه اين كلمات ترجمه آن است

م َقْبَل بـِسِم الّلِه الّرحمن الّرحیِم ھذا ما َحَفَرُه نوٌح النَِّبىُّ ِلَعِلٍى َوِصىِّ ُمَحمٍَّد صلى الّله علیه و آله و سّل

 .الطُّوفاِن ِبَسبِعِماَءة عاٍم

و بـه روايـتـى نـوشـته بود كه اين آن چیزى است كه ذخیره كرده است نوح پیغمبر براى بـنـده شـايـسـتـه 

و چـون خـواسـتـنـد آن حـضـرت را داخل قبر نمايند صداى ھاتفى شنیدند كه مى گفت فرو . طـاھـر و مـطـھـّر

 (123). تربت طاھر و مطّھر كه حبیب به سوى حبیب خود مشتاق گرديده استبريد او را به سوى 

حّق تعالى شما را صبر نیكو كرامت فرمايد در مصیبت سّید  :و نـیـز صـداى مـنـادى شـنیده شد كه گفت 

 . شما و حّجت خدا بر خلق خويش

و از امـام مـحمد باقر علیه الّسالم منقول است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم را پیش از طـلوع 

امـام حـسـیـن عـلیـه  صـبـح در نـاحیه َغِريَّْین دفن كردند و در قبر آن حضرت امام حسن علیه الّسالم و

 .السـّالم و مـحـمـد حـنـفـیـه وعـبـدالّله بـن جـعـفـر داخل شدند

بالجمله ؛ پس از آنكه قبر را پوشیده داشتند يك خشت از باالى سر آن حضرت برداشتند و در قـبـر نـظـر 

مؤ منین بنده شايسته خدا امـیـرال :كـردنـد كـسـى را در قبر نديدند ناگاه صداى ھاتفى را شنیدند كه گفت 

بود، حق تعالى او را به پیغمبر خود ملحق گردانید و چنین كـنـد خـداوند با اوصیاء پس از انبیاء حّتى آنكه اگر 

 ! پیغمبرى در مشرق بمیرد و وصى او در مغرب رحلت نمايد خدا آن وصى را با پیغمبر ملحق خواھد ساخت

سن علیه الّسالم حديث كرده كه حضرت امیرالمؤ منین عـلیه الّسالم از امام ح (مشارق االنوار)صاحب كتاب 

با َحَسَنْین علیه الّسالم فرمود كه چون مرا به قبر گذاريد پیش از آنكه خـاك بـر قبر بريزيد دو ركعت نماز به جا 

ز گزاردند و در قبر پس چون آن حضرت را داخل قبر نمودند و دو ركعت نما. آوريد و بعد از آن ، در قبر نظر نمائید

نگريستند ديدند كه پـرده اى از سندس بر روى قبر گسترده است امام حسن علیه الّسالم از فراز سر آن 

پرده را بـه يـك سـوى كـرد و در قـبـر نـگـاه كـرد، ديـد كـه رسـول خـدا و آدم صفّى و ابراھیم خلیل 

ـیـن عـلیـه السـّالم از جـانب پاى آن حضرت پرده را علیھماالّسالم با آن حضرت سخن مى گويند و امام حـس

و چون از . برگرفت ديد كه حضرت فاطمه عـلیـھـاالسـّالم و حـّوا و مـريـم و آسیه بر آن حضرت نوحه مى كنند

كار دفن آن حـضـرت فارغ شدند، صعصعة بن ُصْوحان عبدى نزد قبر مقدس آن حضرت ايستاد و مشتى از 



گوارا باد ترا كرامتھاى ! پدر و مادرم فداى تو باد يا امیرالمؤ منین : ر خود ريخت و گفت خاك برگرفت و بر س

خدا اى ابوالحسن علیه الّسالم به تحقیق كه مولد تو پاكیزه بود و صبر تو قوى بود و جھاد تو عظیم بود و به 

و از اين نوع كلمات بسیار  آنچه آرزو داشتى رسیدى و تجارت سـودمـند كردى و به نزد پروردگار خود رفتى

گفت و بسیار گريست و ديگران را به گريه آورد، پس رو كردند به سوى حضرت امام حسن وامام حسین 

عـلیھماالّسالم و محّمد و جعفر و عّباس و يحیى و عون و ساير فرزندان آن حضرت و ايشان را تـعـزيـت 

ح طالع شد براى مصلحتى تـابـوتـى از خـانـه حـضـرت چون صب. گـفـتـنـد و بـه كـوفـه مـراجـعـت كـردنـد

بـیرون آوردند به بیرون كوفه ، حضرت امام حسین علیه الّسالم بر آن تابوت نماز كرد و آن تابوت را بر شترى 

 .بستند و به جانب مدينه روان داشتند

 :نین علیه الّسالم انشاد كردنـقـل شـده كـه عـبـدالّله بن عباس اين اشعار را در مرثیه حضرت امیرالمؤ م

 : شعر

َوَھزَّ َعِلىُّ باْلِعراَقْیِن ِلحیَتُه
 ُمصیَبُتھا َجلَّْت َعلى ُكلِّ ُمْسِلٍم

َوقاَل َسَیاءتیھا ِمَن الّلِه ناِزٌل
 َوَيْخِضُبھا َاْشَقى اْلَبِريَِّة بالدَِّم

َفع اَجَلُه ِبالسَّْیِف َشلَّْت َيمیُنُه
 اِم ِعْنَد ذاَك اْبُن ُمْلَجٍمِلُشْؤِم َقط

َفیاَضْرَبًة ِمْن خاِسٍر َضّل َسْعُیُه
 َتَبّوَء ِمْنھا َمْقَعدا فى َجَھنَّم

َففاَز َامیُر الُمْؤِمنیَن ِبَحظِِّه
 َوِاْن َطَرَقْت ِاْحدى اللَّیالى ِبُمْعَظٍم

َاال ِانََّما الدُّْنیا َبالٌء َوِفْتَنٌة
 (124)َبْت ِبَصْبٍر َوَعْلَقٍمَحال َوُتھا شی

 : ند گفتو نیز منقول ست كه چون خبر قتل امیرالمؤ منین علیه الّسالم را براى معاويه برد

ِانَّ االسـََد الَّذى كـاَن يـَفـَْتِرُش ِذراَعْیِه ِفى اْلَحْرِب َقْد َقضى َنْحَبُه ؛ يعنى آن شیرى كه چـنـگـالھـاى خود را 

 :ھنگام حرب بر زمین گسترده مى داشت وداع جھان گفت ؛ پس اين شعر را تذكره كرد

 : شعر

ُقْل ِلَالراِنِب َتْرعى َاْيَنما َسَرَحْت
 (125)َوِلظِّباء ِبال َخْوٍف َوال َوَجٍل

كرده اند كه در روز شـھـادت حـضـرت  شـیخ كلینى و ابن بابويه رحمه الّله و ديگران به سندھاى معتبر روايت

امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم صداى شیون از مردم بلند شد و دھشتى عظیم در مردم افتاد مانند روزى كه 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از جھان برفت و در آن حال پیرمردى اشك ريزان و شتاب كنان بیامد 

 : مى گريست و مى گفت

امروز خالفت نبّوت انقطاع يافت پس بیامد و بر َدِر خانه امـیـرالمـؤ مـنـین علیه  (لّلِه َوِانـّا ِاَلیـِْه ر اِجُعوَن ِانـّا)



الّسالم بايستاد و بسیارى از مناقب حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم تـذكـره كـرد و مـردمـان سـاكـت 

از نظر ناپديد شد مردمان ھرچه او را طلب كردند او را بودند و مى گريستند چون سخن را به پاى آورد، 

 (126)!نیافتند

الّسالم بود و كلمات او را كه به منزله زيـارت حـضـرت امـیرالمؤ كه آن پیرمرد حضرت خضر علیه : مـؤ ّلق گويد

در بـاب زيـارات آن  (ھـديـّه )منین علیه الّسالم است و در روز شھادت آن حضرت ، اين احقر در كـتـاب 

 (127). نقل آن نیست  حـضـرت ذكـر كـردم و ايـن مـخـتـصـر را گـنـجـايش 

 در قتل ابن ملجم لعین به دست امام حسن علیه الّسالم: فصل پنجم 

پرد و به كـوفـه مراجعت چـون حـضـرت امـام حـسن علیه الّسالم جسد مبارك پدر را در َاْرض نجف به خاك س

كرد، در میان شیعیان على علیه الّسالم بر منبر صعود فرمود و خواست كه خـطبه قرائت فرمايد، اشك 

را فشار كرد و نگذاشت آغاز سـخـن كـنـد، پـس سـاعـتـى بر فراز منبر   چشم و طغیان ُبكاء گلوى مباركش 

اى در كـمـال فصاحت و بالغت قرائت فرمود كه  نشست تا لختى آسايش گرفت ، پس برخاست و خـطـبـه

 :خالصه آن كلمات بعد از ستايش و سپاس يزدان پاك چنین مى آيد، فرمود

حـمد خداوند را كه خالفت را بر ما اھل بیت نیكو گردانید و نزد خدا به شمار مى گیريم ، مـصیبت رسول خدا 

علیه الّسالم در شرق و غـرب عـالم اثـر كرد و به خدا  صلى الّله علیه و آله و سّلم و مصیبت امیرالمؤ منین

قسم كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم دينار و درھمى بعد از خـود نـگـذاشـت مـگـر چـھـارصـد درھـم كـه اراده 

 (128).داشـت بـه آن مـبـلغ خـادمـى از بـراى اھل خويش ابتیاع فرمايد

و ھـمـانـا حـديـث كـرد مـرا جـدم رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم كه دوازده تن از اھـل بـیـت و 

نـد و ھـیـچ يـك از مـا نخواھد بود ِاّال آنكه مـقـتول يا مسموم شود و صـفـوت او مـالك امـّت و خـالفـت بـاشـ

چه چیز ترا بر اين داشت كه : چون اين كلمات را به پاى برد فرمان كرد تا ابن ملجم را حاضر كردند، فرمود

دا عھد من با خ: امیرالمؤ منین علیه الّسالم را شھید ساختى و ُثلمه بدين شگرفى در دين انداختى ؟ گفت 

كردم و بر ذّمت نھادم كه پدر ترا به قتل رسانم و الَجَرم وفا به عھد خويش نمودم اكنون اگر مى خواھى مرا 

امان ده تا به جانب شام روم و معاويه را به قتل رسانم و تو را از شّر او آسوده كنم و باز به نزد تـو بـرگـردم 

به ! ھیھات : مى بخشى ، امام حسن علیه الّسالم فرمود آنـگـاه اگـر خـواھـى مرا مى كشى و اگر خواھى

 .خدا قسم كه آب سرد نیاشامى تا روح تو به آتش دوزخ ملحق گردد

تو گـويـم ، حـضرت   مرا ِسّرى است كه مى خواھم در گوش : ابن ملجم گفت  (فرحة الغرّى)و موافق روايت 

اگر مرا ! به خدا َقَسم : گفت . مرا به دندان بـركـَنـَد اب اء نمود و فرمود كه اراده كرده از شّدت عداوت گوش

 (129)! ُرخصت مى داد كه نزديك او شوم ، گوش او را از بیخ مى كندم

پـس آن حـضرت موافق وصّیت امیرالمؤ منین علیه الّسالم ابن ملجم ملعون را به يك ضربت به جھّنم 

و اّم الھیثم دختر اسود نـخـعى خواستار شد تا . فرستاد، و به روايت ديگر حكم كرد كه او را گردن زدند

 (130). آتش بسوختجسدش را به او سپردند پس آتشى برافروخت و آن جسد پلید را در 

ن كـه روز كـه از ايـن روايت ظاھر شد كه ابن ملجم پلید را در روز بیست و يكم شھر رمـضـا:مـؤ ّلف گـويـد

شـھـادت حـضـرت امـیرالمؤ منین علیه الّسالم بوده ، به جھّنم فرستادند چـنـانـچـه بـه ايـن مـضـمـون 

كه چون در آن شبى كه حضرت  (131)روايـات ديـگـر اسـت كـه از جـمـله در بـعضى كتب قديمه است 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم را دفن كردند و صبح طالع شد اّمكلثوم حضرت امام حسن علیه الّسالم را 

اين كلمات آن باشد كه  سوگند داد كه مى خواھم كشنده پـدر مـرا يـك سـاعـت زنـده نـگـذارى ؛ پس نتیجه

آنچه در میان مردم معروف است كه ابن ملجم در روز بیست و ھفتم ماه رمضان به جھّنم پیوسته مستندى 



 .ندارد

ابـن شـھر آشوب و ديگران روايت كرده اند كه استخوانھاى پلید ابن ملجم را در گودالى انـداخـتـه بـودنـد و 

و حكايت ِاخبار آن راھب از  (132)اك بـانـگ نـاله و فـريـاد مـى شنیدند،پـیـوسـتـه مـردم كـوفـه از آن مـغـ

مرغى بدن او را در چھار مرتبه و پس او را پاره پاره نمودن و بلعیدن و  عذاب ابن ملجم در دار دنیا به قّى كردن

پیوسته اين كار را بـا او نـمـودن بـر روى سـنـگـى در مـیـان دريـا، مـشـھـور و در كـتـب مـعـتـبره مسطور 

 (133).است 

 

- ٧ - 

 
 

كه چون خواستند ابن ملجم را بكشند، عبدالّله بن جـعـفـر خـواسـتـار  (134)موّرخ امین مسعودى گفته 

دست و پاى او را بريد و میخى داغ كرد   شـد كـه او را بـا مـن گـذاريـد تـا تـشـفـّى نـفـسـى حاصل كنم پس 

نََّك َلَتْكَحُل َعمََّك ِبَمْلُموٍل ُسْبحاَن الّلِه الَّذى َخَلَق االنساَن ِا: تا سرخ شد و در چشمانش كرد آن مـلعون گفت 

  َمضٍّ؛ پس مردمان ابـن مـلجـم را مـاءخـوذ داشـتـنـد و در بـوريـا پـیـچـیـدنـد و نـفت بر او ريختند و او را آتش 

 (135).زدند

 در ذكر اوالد امیرالمؤ منین علیه الّسالم و زوجات آن حضرت: فصل ششم 

حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم را از ُذكـور و ِانـاث بـه قـول شـیـخ مـفید بیست و ھفت تن فرزند 

ن و امام حسین و زينب كـبـرى مـَُلقَّب بـه عـقـیـله و زيـنـب صـغـرى است چھار نفر از ايشان امام حس: بود

كه ُمَكّناة است به ُاّم ُكْلُثوم و مادر ايشان حـضـرت فـاطـمـه زھـراء سـیـّدة النـّسـاة عـلیـھـمـاالسـّالم اسـت 

حباله نكاح عبدالّله بن و شـرح حال امام حسن علیه الّسالم و امام حسین علیه الّسالم بیايد و زينب در 

جـعـفـر پـسـر عـّم خـويـش بـود و از او فرزندان آورد كه از جمله محّمد و عون بودند كه در كربال شھید 

 (136).گشتند

و ابـوالفـرج گـفـته كه محّمد بن عبدالّله بن جعفر كه در كربال شھید شد مادرش خوصا بـنـت حـفـصـة بـن 

و امـّا امـّكـلثـوم  (137)ثـقیف است و او برادر اعیانى عبیدالّله است كه او نیز در وقعه َطّف شھید شـد؛

و بعد از او ضجیع عون بن جعفر و از پس او  (138)حـكـايـت تـزويـج او بـا عـمـر در كـتـب مـسـطـور است 

 . زوجه محّمد بن جعفر گشت

ابو محّمد نوبختى روايت كرده كه ام كلثوم را ُعمر بن الخـطـّالب تـزويـج  (كتاب امامت )و ابن شھر آشوب از 

 (139). ّدره صغیره بود ھمبستر نگشت و پیش از آنكه با او مضاجعت كند از دنیا برفتكـرد و چـون آن مـخ

بـه ابى القاسم و مادر او خوله حنفّیه دختر جعفر بن قیس است و در بعضى مـحـمـّد مـكـنـّى : پـنـجـم 

روايات است كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم امیرالمؤ منین علیه الّسالم را بـه مـیـالد مـحـمد 

و محمد در زمان حكومت عمربن الخّطاب متوّلد شد (140). بشارت داد و نام و ُكْنَیت خود را عطاى او گذاشت

ست و در اّيام عبدالملك بن مروان وفات كرد و سن او را شـصـت و پـنج گفته اند و در موضع وفات او اختالف ا

وفات كرد و او را در بقیع به خاك  (مدينه )و به قول ديگر در  (طائف )و به قولى در  (ايله )به قولى در : 

جماعت كیسانّیه او را امام مى دانستند و او را مھدى آخر زمان مى خواندند و به اعتقاد ايـشـان . سـپردند



موده است و زنده است تا گـاھـى كـه خـروج آنكه محّمد در ِجبال َرْضوى كه كوھستان َيَمن است جاى فر

. و محّمد مردى عالم وشجاع ونـیـرومـنـد و قـوى بوده . كـنـد و الحـمـدلّله اھـل آن مـذھـب منقرض شدند

نقل شده كه وقتى زرھى چند به خدمت امیرالمؤ منین علیه الّسالم آوردنـد يـكـى از آن درعھا از اندازه 

رمود تا مقدارى از دامان آن زره را قـطع كنند، محّمد دامان زره را جمع كرد و از آنجا قامت بلندتر بود حضرت ف

كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم عالمت نـھاده بود به يك قبضه بگرفت و مثل آنكه بافته حرير را قطع كند 

ن دو مـرد ُرومـى كه از جانب بـن عـُبـاده بـا آ  و حـكـايـت او و قـیـس . دامنھاى درع آھنین را از ھـم دريـد

سلطان روم فـرسـتـاده شـده بـود مـعـروف اسـت و كـثـرت شـجـاعـت و دلیـرى او از مـالحـظـه جـنـگ َجَمل 

 .و ِصّفین معلوم شود

عمر و رقّیه كبرى است كه ھر دو تن تواءم از مادر متولد شدند و مادر ايشان ، اّم حبیب دختر ربیعه : 7و  6

 . است

عـبـّاس و جـعفر و عثمان و عبدالّله اكبر است كه ھر چھار در كربال شھید گشتند و كیفّیت : 11و  10و  9 و 8

و ماَدِر اين چھار تـن ، اّم البـنـیـن بـنـت حـزام بـن . شھادت ايشان بعد از اين مذكور شود ان شاء الّله تعالى 

لمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـرادر خـود عـقـیل را فرمود خـالد كـالبـى اسـت و نـقـل شـده كـه وقـتـى امـیـرا

كه تو عالم به َاْنساب عربى ، زنى براى من اختیار كن كه مرا فرزندى بـیاورد كه فحل و فارس عرب باشد، 

پس جناب امیر . عرض كرد كه اّم البنین كالبیه را تزويج كن كه شجاعتر از پدران او ھیچ كس در عرب نبوده 

الّسالم او را تزويج كرد و از او جـناب عباس علیه الّسالم و سه برادر ديگر متوّلد گشت و از اين جھت  علیه

است كه شمر بـن ذى الجـوشـن َلعـَنـَُه الّلُه كـه از بـنـى كـِالب اسـت در كـربـال خـّط امـان از بـراى 

ر كرد از ايشان به فرزندان خواھر چنانكه مذكور مى ابـوالفـضـل العـبـّاس عـلیـه الّسالم و برادران آورد و تعبی

 .شود

مـحـمـّد اصـغـر و عـبـدالّله اسـت و مـحّمد ُمَكّنى به ابى بكر است و اين ھر دو در كربال شھید : 13و  12

 . گشتند و مادر ايشان ، لیلى بنت مسعود داِرمیَّه است

 . يحیى مادر او، َاسماء بنت ُعَمْیس است :14

اّمالحسن و َرْمَله است و مادر ايشان اّم سعید بنت ُعْروة بن مسعود َثَقفى است و اين َرمـَْله ، : 16و  15

رمـله كـبـرى است و زوجه ابى الھیاج عبدالّله ابى سفیان بن حارث بن عبدالمّطلب بـوده و گـفـته اند كه اّم 

 .ر بن عقیل او را نكاح كردالَحَسن زوجه جعدة بن ھبیره پسرعّمه خود بوده و از پس او، جعف

نـفـیـسـه و زيـنب ُصغرى و رقّیه ُصغرى است ، و ابن شھر آشوب مادر اين سه دختر را اّم : 19و  18و  17

سعید بنت ُعْرَوه گفته و مادر اّم الَحَسن و َرْمَله را اّم شعیب مخزومّیه ذكر نموده ، و نـقل شده كه نفیسه 

ده ، و كثیر بن عّباس بن عبدالمّطلب او را تـزويـج نـمـود و زيـنـب صـغـرى را ُمَكّناه به اّم كلثوم صغرى بو

مـحـمـّد بـن عـقـیـل كـابین بست و بعضى گفته اند كه رقّیه صغرى مادرش اّم حبیبه است و او را مسلم بن 

ن ترتیب به شمار عـقـیـل به نكاح خويش درآورده بود، و بقّیه اوالد آن حضرت از بیستم تا بیست و ھفتم بدي

 : رفته

ُاّم ھانى و ُاّم الِكرام و ُجمانه مكّناة به ُاّم جعفر و ُاماَمه و ُاّم َسَلَمه و َمْیُموَنه و خديجه و فاطمه رحمة الّله 

 (141).علیھّن

ھیجده تن ذكور و ھیجده نفر ِانـاث بـه : و بعضى اوالدھاى آن حضرت را سى و شش تن شمار كرده اند

زيـادتـى عـبـدالّله و عون كه مادرش َاسماء بنت ُعَمْیس بوده به روايت ھشام بن مـحـمـّد مـعـروف بـه ابـن 

د اوسـط كـه مـاَدِر او ُامـامـه دخـتـر زيـنـب و دخـتـر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كـلبـى و مـحـمـّ



 . بوده ، و عثمان اصغر و جعفر اصغر و عّباس اصغر و عمر اصغر و َرْمَلة صغرى و اّم كلثوم صغرى

حیاة دختر امرء القـیـس زوجـه و ابـن شـھـر آشـوب نـقـل كـرده كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم را از م

و شـیـخ مـفید رحمه الّله  (142). آن حـضـرت دخـتـرى بـود كـه در ايـّام صـبـا و صـِغـَر سـّن از دنـیـا بـرفـت

فرمود كه در میان مردم شیعى ذكر مى شود كه حـضـرت فـاطـمـه زھراء علیھاالّسالم را فرزندى از حضرت 

نام نھاده  (ُمحسن )امیرالمؤ منین علیه الّسالم در شـكم بود كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم او را 

 .علیه و آله و سّلم آن كودك نارسیده از شكم مباركش ساقط شد بود و بعد از رسول خدا صلى الّله

مـوسـوى   و نورالدين عـبـّاس  (معارف )و ابن ُقَتْیَبه در  (مروج الّذھب )كـه مـسعودى در : مـؤ لف گـويـد

صاحب محسن را در اوالد امیرالمؤ منین علیه الّسالم شمار كرده اند و  (ازھـار بستان الّناظرين )شـامـى در 

را و مـن يـافـتـم در بـعـضى كتب اھل سّنت  (رفسه )گفته كه شیعه روايت كرده خبر محسن و  (مجدى )

 (143).ذكر محسن را ولكن ذكر نكرده رفسه را ِمْن َجْھٍة اءعول َعَلْیه ا

بـالجـمـله ؛ از پـسـران امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم پنج نفر فرزند آوردند امام حسن علیه السـّالم و امـام 

ھاى امیرالمؤ حـسـیـن عـلیـه الّسالم و محّمد بن الحنفّیه و عّباس و عمر االكبر و از ذكر كردن مادران اوالد

و گفته شده مادامى كه حضرت . منین علیه الّسالم اسامى جمله ، از زوجات آن حضرت نیز معلوم شد

فاطمه علیھاالّسالم در دنیا بود امیرالمؤ منین علیه الّسالم زنـى را بـه نـكـاح خود در نیاورد چنانكه رسول 

جـه زن ديگر اختیار نفرمود و بعد از آنكه حضرت فاطمه خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم در زمان حـیـات خـديـ

و به . علیھاالّسالم از دنیا رحلت فرمود بنا بر وصّیت آن حضرت ، ُامامه دختر خواھر آن مخّدره را تزويج كرد

روايتى تزويج امامه از پس سه شب گذشته از وفات حضرت فاطمه علیھاالّسالم واقع شـد و چـون 

علیه الّسالم شھید گشت ،چھار زن و ھجده تن ُامُّ ولد از آن جناب بـاقـى مـانده بود و  امـیـرالمـؤ مـنـین

 . ُامامه و َاسماء بنت ُعَمْیس و لیلى الّتمیمیه وُامُّ اْلَبنین: اسامى اين چھار زن چنین به شمار رفته 

 :تذيیٌل

حضرت امام حسن و امام  :والد آوردندھمانا دانستى كه از فرزندان امیرالمؤ منین علیه الّسالم ، پنج تن ا

حسین علیھماالّسالم و بیايد ذكر اين دو بزرگوار و اوالدشان بعد از اين ِاْن شاَء الّله تـعـالى ، و سـه ديـگـر 

مـحـّمد بن الحنفّیه و حضرت عّباس و عمر االطرف مى باشند و شايسته است كه ما در اينجا به ذكر بعض 

 : ماوالد ايشان اشاره كنی

 ذكر اوالد محمد بن الحنفّیه رضى الّله عنه 

محمد بن حنّفیه را بیست و چھار فرزند بوده كه چھارده تن از ايشان ذكور بودند و عقبش از دو پـسـران خـود 

عـلى و جـعفر است و جعفر در يوم حّره كه مسرف بن عقبه به امر يزيد بن مـعـاويـه اھـل مـديـنه را مى 

و بیشتر َاعقاب او منتھى مى شوند به راءس المـذرى عبدالّله بن جعفر الثانى بن . دكشت به قتل رسی

عبدالّله بن جعفر بن محمد بن الحنفّیه و از جمله ايشان اسـت شـريـف نـقیب ابوالحسن احمد بن القاسم 

لقدر است ، بن محّمد العويد بن على بن راءس المذرى و پـسـرش ابـومـحـّمد حسن بن احمد سّیدى جلیل ا

از بـراى او اعـقـابـى اسـت از اھـل عـلم و جـاللت و . خلیفه سید مرتضى بود در امر نـقـابـت بـه بـغـداد

و از جمله ايشان است جعفر الثالث . فـضـل و روايت معروفند به بنى الّنقیب المحّمدى لكن منقرض شدند

عبدالّله است و از بـنـى عـلى بـن جـعـفر ثالث بن راءس المذرى و عقب او از پسرش زيد و على و موسى و 

است ابوعلى محّمدى رضى الّله عنه در بصره و او َحَسن بن ُحسین بن عّباس بن على بن جعفر ثالث 

 . است كه صديق عمرى است

 :از ابونصر بخارى نقل شده كه منتھى مى شود نسب محمدّيه صحیح به سه نفر



، و اسحاق بن عبدالّله رأ س المذرى ، و محّمد بن على بن عـبـدالّله راءس  زيـد الطـويـل بـن جـعـفـر ثـالث

و از بنو محمد بن على بن اسحاق بن راءس المذرى است سّید ثقة ابـوالعـبـّاس عـقـیـل بـن . المـذرى 

حـّج و  حـسین بن محّمد مذكور كه فقیه محّدث راويه بود، و از براى اوست كـتـاب صـلوة ، كـتـاب مـنـاسـك

كـتاب امالى ؛ قرائت كرده بر او شیخ عبدالرحمن مفید نـیـشـابـورى ، و از بـراى او عقبى است به نواحى 

اصفھان و فارس و از فرزندان راءس المـذرى اسـت قـاسـم بـن عـبـدالّله راءس المـذرى فـاضـل محدث و 

د بن الحنفّیه پـس از اوالد اوسـت و اّما على بن محّم. شريف ابومحّمد عبدالّله بن قاسم   پسرش 

ابـومـحـمـّد حـسـن بـن عـلى مـذكـور و او مـردى بـود عـالم فاضل ، كیسانّیه در حق او ادعا كردند امامت راو 

وصّیت كرد به پسرش على ، كیسانّیه او را امـام گـرفتند بعد از پدرش و اّما ابوھاشم عبدالّله بن محّمد بن 

ام كیسانّیه اسـت و از او مـنـتـقـل شـد بـیعت به بنى عّباس پس منقرض شد، ابونصر الحنفّیه پس او ام

بخارى گفته كه مـحـمـّديـّه در قـزويـن رؤ سـا مـى بـاشـنـد و در قـم عـلمـا مـى بـاشـنـد و در رى 

 (144).ساداتند

 ذكر اوالد جناب ابوالفضل العباس بن امیرالمؤ منین علیھماالّسالم

حـضـرت عـبـّاس بـن امـیرالمؤ منین علیه الّسالم عقبش از پسرش عبیدالّله است و عقب عبیدالّله منتھى 

 : ن بن عبیدالّله و حسن اعقابش از پنج پسر استمى شود به پسرش حس

ـ  4ـ حمزة االكبر،  3ـ عّباس خطیب فصیح ،  2ـ عبیدالّله كه قاضى َحَرَمْین و امیر مّكه و مدينه بوده ،  1

 . ـ فضل 5ابراھیم جردقه ، 

الشـجـاعـه و  امـا فـضـل بـن حـسـن بـن عـبـیدالّله پس او مردى بوده فصیح و زبان آور شديدالدين عظیم

جـعـفـر و عـبـّاس اكـبـر و مـحـمـّد، و از اوالد مـحـمّد بن فـضل است ابوالعّباس : عـقـب آورد از سـه پـسـر

 : فضل بن محّمد خطیب شاعر و از اشعار اوست در مرثیه جّدش حضرت عباس علیه الّسالم گفته

 : شعر

ِاّني َالْذُكُر ِلْلَعّباِس َمْوِقَفُه
 الَء َو ھاُم الَقْوم ُتْخَتَطُفِبَكْرَب

َيْحِمى اْلُحَسْیَن َوَيْحمیِه على َظَماء
 وال ُيَوّلي وال ُيْثني َفَیْخَتِلُف

َوال َارى َمْشَھدا َيْوما َكَمْشَھِدِه
 َمَع اْلُحَسْیِن َعَلْیِه اْلَفْضُل َوالّشَرُف

َاْكِرْم ِبِه َمْشَھدا ب اَنْت َفضیَلُتُه
 (145)ضاَع َلُه َاْفعاُلُه َخَلٌفَوما َا

از زّھاد است و عقبش از سه  و بـراى فـضـل ولدى اسـت و امـا ابـراھیم جردقه پس او از فقھاء و ادباء، و

 . َحَسن و محمَّد وَعلى: پسر است 

امـّا عـلى بـن جـردقـه پـس او يـكى از اسخیاء بنى ھاشم است و صاحب جاه بوده وفات كرد سـنـه 

بـن على بن  (146)دويـسـت و شـصـت و چـھـار و او را نـوزده ولد بـوده كـه يـكـى از ايشان است عبیدالّله 

خطیب بغداد گفته كه كنیه او ابوعلى است و از اھل بغداد است به مصر رفت ساكن مصر . ابراھیم جردقه 

كـه در آن اسـت فـقـه اھـل بیت و به مذھب شیعه روايت مى  (جعفرّيه )موسوم به  شد، نزد او كتبى بوده



 . وفات كرد به مصر در سنه سیصد و دوازده. كند آن را

و امـّا حـمـزة بن الحسن بن عبید الّله بن عباس ُمَكّنى به ابوالقاسم است و شبیه بوده به حـضـرت 

ن است كه ماءمون نوشته به خط خود كه عطا شـود بـه حمزة بن امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم و او ھما

و از اوالد اوسـت محمد بن . حسن شبیه به امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه الّسالم صد ھزار درھـم 

على بن حمزه نزيل بصره كه روايت كرده حديث از حضرت امام رضا علیه الّسالم و غیر آن حضرت ، و مردى 

ر بوده خطیب بغداد در تاريخ خـود گـفـتـه كه ابوعبدالّله محّمد بن على بن حمزة بن الَحَسن بن عالم و شاع

عبیدالّله بن العّباس بن على بن ابى طالب علیه الّسالم يكى از ادباء و شعراء است و عالم به روايت اخبار 

غیر ذلك و روايت كرده از روايـت مـى كـنـد از پـدرش و از عـبـدالصـمـد بن موسى ھاشمى و . است 

كه گفت ھرگاه حق تعالى غضب كرد بر خـلق خـود و   عـبـدالصـمـد بـه اسناد خود از عبدالّله بن عباس

تـعـجیل نفرمود از براى ايشان به عذابى مانند باد و عذابھاى ديگر كه ھالك فرمود به آن اّمتھائى را، خلق 

و نـیز از بنى  (147).اسند خدا را، عـذاب كـنـنـد ايـشـان رامى فرمايد براى ايشان خلقى را كه نمى شن

ـمـن عـظـیـم القدر بوده و او را جمالى به نھايت بوده و حمزه است ابومحّمد قاسم بن حمزة االكـبـر كـه در ي

و نـیـز از بـنـى حمزه است ابويعلى حمزة بن قاسم بن على بن حمزة االكبر ثقة . او را صوفى مى گـفـتـنـد

نـجم )جلیل القدر كه شیخ نجاشى و ديگران او را ذكر كرده اند و قبرش در نزديكى حّله است و شـیـخ مـا در 

در ذكر حكايت آنان كه در غیبت كبرى به خدمت امام عصر َعجََّل الّلُه تـعـالى فـََرجـَُه الشـريـف  (ب الثاق

رسـیـده انـد حـكـايـتـى نـقـل فـرمـوده كـه مـتـعـلق اسـت بـه حـمـزه مـذكـور شـايـسـتـه اسـت كـه در 

 :ايـنـجـا نقل شود

 ( عج(زمان حكايت تشّرف آقاسّیدمھدى قزوينى خدمت امام 

آن حكايت چنین است كه نقل فرمود سید َسَند و حبر معتمد ُزبدة العلماء و قدوة اال ولیاء میرزا صـالح خـلف 

ارشـد سـیـّد المـحـقـّقـیـن و نـور مـصـبـاح المتھّجدين وحید عصره آقا سّید مھدى قزوينى طاب ثراه از والد 

زمت داشتم به بیرون رفـتـن بـه سوى جزيره اى كه در جنوب خبر داد مرا والد من كه مال: ماجدش ، فرمود

حّله است بین دجله و فرات به جھت ارشاد و ھدايت عـشـیـره ھـاى بـنـى زبـیـد بـه سـوى مـذھـب حـق 

ھمه برگشتند به سوى مذھب  5و ھـمـه ايـشـان بـه مـذھـب اھـل سـّنت بودند و به بركت ھدايت والد(

فرمود در جزيره ). الّلُه و بـه ھـمـان نـحـو بـاقـى اند تا كنون و ايشان زياده از ده ھزار نفس اند امامّیه َايََّدُھُم

مـزارى اسـت مـعـروف بـه قبر حمزه پسر كاظم علیه الّسالم ، مردم او را زيارت مى كنند و بـراى او كـرامـات 

ل بر صد خانوار تقريبا، پس من مى رفتم به بـسـیـار نـقـل مـى كـنـنـد و حـول آن قـريـه اى اسـت مـشتم

جزيره و از آنجا عبور مى كردم و او را زيارت نمى كردم چون نزد من به صّحت رسیده بود كه حمزه پسر 

موسى بن جعفر علیه السـّالم در رى مـدفـون است با عبدالعظیم حسنى ، پس يك دفعه حسب عادت 

ن بودم پس اھل آن قريه مستدعى شدند از من كه زيارت كنم مرقد بیرون رفتم و در نـزد اھـل آن قريه مھما

مـذكـور را پـس مـن امـتـنـاع كردم و گفتم به ايشان كه من مزارى را كه نمى شناسم زيارت نـمـى كـنـم و 

به جھت اعراض من از زيارت آن مزار رغبت مردم به آنجا كم شد، آنگاه از نزد ايـشـان حـركـت كردم و شب را 

ر مزيدّيه ماندم در نزد بعضى از سادات آنجا، پس چون وقت سحر شد برخاستم براى نافله شب و مھّیا د

شدم براى نماز، پس چون نافله شب را به جا آوردم نـشـسـتـم بـه انـتـظـار طـلوع فـجـر بـه ھـیـئت 

و تقوى و از سادات آن قريه  تـعـقـیـب كـه نـاگـاه داخـل شـد بـر مـن سّیدى كه مى شناختم او را به صالح

ديـروز مـیـھـمـان اھـل قريه حمزه شدى و او را ! يـا مـوالنـا: بود پـس سـالم كـرد و نـشـسـت آنـگـاه گـفـت 

چرا؟ گفتم ؛ زيرا كه من زيـارت نـمـى كـنـم آن را كه نمى شناسم و : گفت ! آرى : زيارت نكردى ؟ گفتم 



ُربَّ َمْشُھوٍر ال َاْصَل َلُه؛ بسا چیزھا : م مدفون است در رى ، پس گفت حمزه پسر حضرت كاظم علیه الّسال

كه شھرت كرده و اصلى ندارد؛ آن قـبـر حـمـزه پـسـر موسى كاظم علیه الّسالم نیست ھر چند چنین 

ه و مشھور شده بلكه آن قبر ابـى يـعـلى حـمـزة بـن قـاسـم عـلوى عـبـّاسـى اسـت يـكـى از عـلمـاء اجـاز

پس در نـفـس . اھـل حديث و او را اھل رجال ذكر كرده اند در كتب خود و او را ثنا كرده اند به علم و ورع 

خـود گـفـتـم ايـن از عـوام سـادات اسـت و از اھـل اطـّالع بـر عـلم رجـال و حـديث نیست پس شايد اين 

جھت مراقبت طلوع فجر و آن سّید برخاست و  كالم را اخذ نموده از بعضى از علماء، آنـگـاه بـرخـاستم به

رفت و من غفلت كردم كه سـؤ ال كـنـم از او ايـن كـالم را از كـى اخـذ كـرده ، چـون فـجـر طـالع شـده بـود و 

مـن مشغول شدم به نماز چون نماز كردم نشستم براى تعقیب تا آنكه آفتاب طلوع كرد و با من جـمـله اى 

اھل قريه به   ـس در آنـھـا نـظـر كـردم ديـدم حـال بـدان مـنـوال اسـت كـه ذكر نمود، پس كـتـب رجـال بـود پ

نزد من آمدى و خبر دادى مرا از قبر حمزه كه او : پـس گفتم . ديدن من آمدند و در ايشان بود آن سـیـّد

! والّله : ودى ؟ پس گفت ابويعلى حمزة بن قاسم عـلوى اسـت پـس آن را تـو از كـجـا گفتى و از كى اخذ نم

من نیامده بـودم نـزد تو پیش از اين ساعت و من شب گذشته در بیرون قريه بیتوته كرده بودم در جائى كه 

نام آن را برده قدوم ترا شنیدم پس در اين روز آمدم به جھت زيارت تو، پس به اھـل آن قـريـه گـفـتـم الزم 

را كـه ديـدم او صـاحـب   پس شّكى ندارم در ايـنـكـه آن شـخـص  شـده مرا كه برگردم به جھت زيارت حمزة

االمـر عـلیـه السـّالم بـود، پـس مـن و جـمـیـع اھل قريه سوار شديم به جھت زيارت او و از آن وقت اين مزار 

 .به اين مرتبه ظاھر و شايع شد كه براى او شدِّ رحال مى كنند از مكانھاى دور

حمزة بن قاسم بن على بن حمزة بن حـسـن بـن : فرموده  (رجال )نجاشى در  شـیخ: مـؤ لف گـويـد

عـبـیـدالّله بـن عـبـاس بـن عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـّالم ابـويـعـلى ثـقه جـلیـل القـدر اسـت از 

ـرده انـد از اصـحـاب مـا حـديـث بـسـیار روايت مى كرد ، او را كتابى است در ذكر كـسـانـى كـه روايـت ك

جـعـفـر بن محمد علیه الّسالم از مردان و از كلمات علماء و اساتید معلوم مى شود كه از علماى غیبت 

 (148). ُصْغرى معاصر والد صدوق على بن بابويه است رضوان الّله علیھم اجمعین

و امـّا عـبـّاس بـن الحـسـن بـن عـبـیـدالّله بـن العـبـاس كـُنـْیـَتـش ابـوالفـضـل اسـت ، خـطـیـبى فصیح و 

مـا ُراءَي : ـْر اْلبـُخـارى شاعرى بلیغ بوده و در نزد ھارون الرشید صاحب مـكـانـت بـوده ؛ قـاَل َابـُونـَص

العّباس بن حسن برادر محّمد و عبید  ابوالفضل: خـطـیب بغداد گفته  (149).ھـاشـِمـِىَُّ َاعـْضـَُب ِلسـانـا مـِنـُْه

الّله و فـضـل و حـمـزه مـى بـاشـد و او از اھـل مـديـنـه رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سلم است در اّيام 

ھارون الرشید آمد به بغداد و اقامت كرد در آنـجـا بـه مصاحبت ھارون و بعد از ھارون ، مصاحبت كرد با 

خطیب   عالم و شاعر و فصیح بیشتر علوّيین او را َاْشَعر اوالد ابوطالب دانسته اند؛ پس ماءمون و او مردى بود 

فرمود كه راءى تو   به سند خـود روايـت كـرده از فـضـل بـن مـحّمد بن فضل كه گفت عمويم عّباس 

تـو بـى نـیـاز نـمـى كـنـد گـنـجـايـش نـدارد ھـر چـیـزى را، پـس مـھـیـّا كـن آن را بـر چـیـزھـاى مـھـم و مـال 

تـمـام مـردمـان را، پـس مـخـصـوص بـسـاز بـه آن اھـل حـق را و كـرامـتـت كـفـايـت نـمـى كـنـد عـامـّه را، 

احمد و : و عباس بن حسن مذكور از چھار پسر عقب آورد (150).پـس قـصـد كـن بـه آن اھل فضل را

و ابونصر بخارى گفته كه عقب او از عبدالّله بن عّباس است نه غیر آن ؛ و . عبیدالّله و على و عبدالّله 

ءمون تقّدم داشت و ماءمون او را شیخ بن الشیخ مى گفت عـبـدالّله بـن عـبـّاس شـاعرى بوده فصیح نزد ما

ِاْسَتَوى الّناُس َبْعَدَك َيَاْبَن عـَّباس و تشییع كرد جنازه او : و چون وفات كرد و ماءمون خبردار شد گفت 

و عبدالّله بن عّباس را پسرى است حمزه نام اوالدش به طبرّيه شام مى باشند از جمله ابوالطیب  (151).را

محّمد بن حمزه است كه صاحب مرّوت و سـمـاحـت و صله رحم و كثرت معروف و فضل كثیر و جاه واسع 



ظـفر بن خضر فراعنى بر او حسد برده . ملك داشـت و امـوالى جـمـع كـرده بـود بوده و در طبرّيه آب و

لشكرى براى قتل او فرستاد او را در بستان خود در طبرّيه شھید كردند و در ماه صفر دويست و نود و يك ، 

 .گويند (َبُنو الشَّھید)شعراء او را مرثیه گفتند، اعقاب او در طبرّيه است ايشان را 

ا عـبـیـدالّله بـن حسن بن عبیدالّله بن العّباس قاضى ُقضاة َحَرَمْین ، پس از اوالد اوست بنو ھارون بن و امـ

مى باشند، و ھم از اوالد اوست  (دمیاط)داود بن الُحسین بن على عبیدالّله مذكور و بنو ھارون مذكور در 

و . امـام حـسـن عـسكرى علیه الّسالم  قاسم بن عبدالّله بن الحسن بن عبیدالّله مذكور صاحب ابى محّمد

اين قاسم صاحب شاءن و منزلت بود در مدينه و سعى كرد در صلح مابین بنوعلى و بنو جعفر؛ َوك اَن َاَحَد 

 .َاْصحاِب الَّرْاى واللِّساِن

 ذكر عمر اال طرف بن امیرالمؤ منین علیه الّسالم و اوالد او

گـويـنـد؛ امـا عـمر  (اطرف )ست و چون شرافتش از يك طرف است او را عـمر اال طرف ُكْنَیه اش ابوالقاسم ا

گويند، مادرش صھباء ثعلبّیه است  (عمر اشرف )بن على بن الحسین چون شرافتش از دو طرف است او را 

و آن اّم حبیب بنت عباد بن ربیعة بن يحیى است از سبى يـمـامـه و بـه قولى از سبى خالد بن الولید است 

كه امیرالمؤ منین علیه السـّالم آن را خـريـد و عمر با رقّیه خواھرش تواءم به دنیا آمدند و او  (عین الّتمر)از 

آخرين اوالد امیرالمؤ منین علیه الّسالم است كه به دنیا آمد و او صاحب لسان و داراى َفصاحت َوُجود َو عّفت 

 .بود

و اَيُة َمْن َروى َانَّ ُعَمَر َحَضَر َكْرَبال َوكاَن َاوَُّل َمْن ب اَيَع َعْبُدالّلِه ْبِن الزَُّبْیر ُثمَّ َوال َيِصحُّ ِر :(اْلعـُمـدة )قـاَل صـاحـُِب 

 (152).ب اَيَع َبْعَدُه اْلَحّجاَج

در ذكر اوالد حضرت امام حسن علیه الّسالم بیايد كه حّجاج خواست ُعَمر را با َحَسن بن َحَسن :فـقیر گويد

به سّن ھفتاد و  (َيْنُبع )شريك سازد در َصَدقات امیرالمؤ منین علیه الّسالم و میسر نشد، وفات كرد عمر در 

ج ؛ و اوالد او جماعت بسیارند در شھرھاى متعّدده و ھمگى منتھى مى شوند به ھفت يا ھفتاد و پن

 :پسرش محّمد بن عمر از چھار ولد

ـ  4ـ ُعَمر، و مادر اين سه نفر خديجه دختر امام زين العابدين علیه الّسالم است  3عبیدالّله  - 2ـ عـبدالّله  1

 . جعفر و او مادرش ُاّم َوَلد است

 (153).شدند  ر بـخـارى گـفـتـه كـه اكـثـر عـلمـا بـرآنـنـد كـه عـقـب جـعـفـر مـنـقـرض شـیـخ ابـونـصـ

ابـوالحـمـد اسـماعیل و  : حـمـد بـن عـمـر اال طـرف ، پـس اعـقـابـش از دو پـسـر اسـتو امـّا عـمـر بـن مـ

ابى الحسن ابراھیم ، و اّما عبیدالّله بن محمد بن اال طرف ، صاحب عمده گفته كه او صاحب قبر الّنذور 

 (154).است به بغداد و او را زنده دفن كردند

 

- ٨ - 

 
 

و  (تاريخ بغداد)كه صاحب قبر الّنذور عبیدالّله بن محمد بن عمر اال شرف است چنانچه خطیب در : فـقیر گويد

د و روايت كرده خطیب به سند خود از مـحـمـّد بـن مـوسـى بـن حـمـّاد ذكر كرده ان (ُمْعَجم )َحَموى در 

گفتم به سلیمان بن ابى شیخ كه مى گـويـند صاحب قبرالّنذور، عبیدالّله بن محمد بن : بـربـرى كه گفت 



چـنـین نیست بلكه قبر او در زمین و ملكى است از او در ناحیه : عمر بن على بن ابى طالب است ؟ گفت 

و صـاحـب قـبر الّنذور، عبیدالّله بن محّمد بن عمر بن على بن الحسین بن على بن  (ُلَبّي ا)فه موسوم به كو

از ابو محّمد حسن بن محّمد ابن  (ابوبكر ُدْوِرى )و نیز خطیب روايت كرده از . ابى طالب است علیھماالّسالم 

ن ابى طالب علیه الّسالم در زمینى است به اخى طاھر علوى كه قبر عبیدالّله بن محّمد بن عمر بن على ب

 (155).(ُلَبّى)ناحیه كوفه مسّمى به 

امام زين العابدين علیه الّسالم بیايد ذكر او، و عقب او از عـلى بـن طـبـیب بـالجـمـله ؛ در ذكر اوالد حضرت 

گويند و از ايشان است ابـواحـمـد مـحـمـّد بـن احـمـد بـن  (بنوالّطبیب )بن عبیدالّله مذكور است و ايشان را 

كردند در مشورت و  الطـبـیـب و او سـیـّدى بـود جلیل شیخ آل ابوطالب بوده ، در مصر به سوى او رجوع مى

 . راءى

احمد و محّمد و عیسى المـبـارك : و امـا عـبـدالّله بـن مـحـمـّد بـن اال طرف ، پس اعقابش از چھار نفر است 

و يـحـیى الصالح و احمد بن عبدالّله پدر ابويعلى حمزه سّماكى نّسابه است و پـدر عـبدالرحمن بن احمد 

بن عبدالّله پدر قاسم بن محّمد اسـت كـه در طـبـرسـتـان سـلطـنـت و محّمد . است كه ظاھر شد در يمن 

و نـیـز پـدر او، ابـوعـبدالّله جعفر بن محّمد ملك ملتانى  (مـَِلك جـَلیـل )پـیـدا كـرد و نـام مـى بـردنـد او را بـه 

بسیارى از ايشان ملوك و است كه در ملتان سلطنت پـیـدا كـرد و اوالد بـسـیـار آورد و عددشان زياد گرديد و 

ُامراء و عـُلمـا و نـَسـّابون بودند و كثیرى از ايشان بر راءى اسماعیلیة بودند و به زبان ھندى تـكـّلم مـى 

نمودند و از اوالد جعفر ملك ملتانى است ابو يعقوب اسحاق بن جعفر كه يكى از عـُلمـا و فـُضـال بـوده و 

لت بوده در مملكت فارس و پسرش ابوالحسن على بن احمد بن پـسـرش احـمـد بـن اسحاق صاحب جال

اسحاق نّسابه بوده و او ھمان است كه عضدالّدوله او را نـقـابـت طـالبـیـّیـن داد بـعـد از عـزل ابـواحـمـد 

 مـوسـوى ؛ و ابـوالحـسـن مـذكـور چـھـار سال َنقیب ُنقباى طالبّیین بود در بغداد و سّنتھاى نیكو به جاى

 . گذاشت

و امـّا عـیـسى المبارك بن عبدالّله بن محّمد اال طرف ، پس سّیدى شريف راوى حديث بود و از اوالد اوسـت 

و او جـَدِّ سّید شريف . ابـوطـاھـر احـمـد فـقـیـه نـسـّابـه مـحـّدث شـیـخ اھـل بـیـت خـود در عـلم و زھـد

بن احمد مذكور است كه روايت كرده شیخ  نقیب ابوالحسن على بن يحیى بن محّمد بن عـیـسى

از على بن سـھـل تـّمار از خالش ، محّمد بن وھبان از او و او از عالن كالبى  (َمْجدى )ابوالَحَسن ُعَمرى در 

مصاحبت كردم با ابـوجـعـفـر محّمد پسر امام على الّنقى بن محّمد بن على الّرضا علیھماالّسالم  :كه گفت 

پس نديدم كسى را كه وقارش از او زيـادتـر : سن بود؛ َفما َرَاْيُت َاْوَقَر َوال َاْزكى َوال َاَجلَّ ِمْنُهدر حالى كه تازه 

پدرش امام على نقى عـلیـه السـّالم او را در حـجـاز . بـاشـد و نـه كسى كه پاكیزه تر و جلیل تر از او باشد

رفت به سامره آمد َوكاَن َمَع َاخیِه اِالمام َابى گـذاشـت در حـالى كـه طفل بود، چون بزرگ شد و قّوت گ

در خـدمـت بـرادرش امـام حسن عسكرى علیه الّسالم بود و مالزمت او را : محّمد علیه السـّالم ال يـُفـارقـُه 

ـَنـْقـَبـَُض مـِْن َوكاَن َاُبو محّمد َعَلْیِه السَّالُم َيْاِنُس ِبِه َو ي. اخـتـیـار كـرده و از آن حـضـرت جـدا نـمـى گشت 

و حضرت امام حسن علیه الّسالم به او انس مى گرفت و از برادرش جعفر گرفته مى : َاخـیـه جـَْعَفر

 (156).شد

امـّا يحیى الصالح بن عبدالّله بن محّمد اال طرف ُمَكنى است به ابوالحسن رشید او را حبس كـرد پـس از آن 

يكى ابوعلى محّمد صوفى و ديگر ابوعلى صاحب َحْبس : او را به قتل رسانید و عقب او از دو تن است 

كـه جـمـله اى از ايـشان در نیل و  (بنو مـراقـد)است ماءمون و ايشان را اعقاب بسیار است و از اوالد َحَسن 

حّله ساكن بودند و از نقباء بودند و از اوالد محّمد صـوفـى اسـت شـیخ ابوالحسن على بن ابى الغنائم 



محّمد بن على بن محّمد بن محّمد ملقطة بـن عـلى الضـّريـر بـن مـحـمـّد الصـوفـى كـه مـنـتـھـى شده به 

ب در زمانش و قـول او حـجـّت شـده و شـیـوخـى از بـزرگان و َاِجالء را مالقات كرده و تصنیف كرده او علم َنَس

را و سـاكن در بصره بود پس از آن مـنـتـقـل شـد بـه  (مـشـجـر)و  (شـافـى )و  (مـجـدى )و  (مـبـسـوط)كتاب 

د و پـدرش ابـوالغـنـائم نـیـز نـسـّابـه موصل در سنه چھار صد و بیست و سه و در آنجا زن گرفت و اوالد آور

روايـت مـى كـنـد سـیـّد نـسـّابـه جـلیـل فـخـّار بـن َمَعّد موسوى از سّید جالل الدين عبدالحمید بن  . اسـت

عبدالّله تقى حسینى از ابن كـلثون عّباسى نّسابه از جعفر بن ابى ھاشم بن على از جدش ابى الحسن 

روايت مى كند سّید جالل الدين عبدالحمید بن تقى از شريف ابوتمام محّمد بن ھبة  و نـیز. ُعَمرى مذكور

 .الّله بن عبدالّسمیع ھاشمى از ابوعبدالّله جعفر بن ابى ھاشم از جّدش ابوالحسن ُعَمرى مذكور

  (ع(در ذكـر جـمـعـى از اكابر اصحاب امیرالمؤ منین : فـــصـــل ھـــفـــتـم 

 ْصَبغ بن ُنباتهاشاره به فضیلت َا

َاصـْبـَغ بـن ُنباته ُمجاِشعى است كه جاللت شاءنش بسیار و از ُفْرسان ِعراق و از خواص امیرالمؤ منین :اّول 

 : علیه الّسالم است

ته كه در قاضى نورالّله گف. َوكـاَن َرحـِمـَُه الّلُه َشْیخا ن اِسكا عاِبدا َوكاَن ِمْن َذخاِئر َامیرالُمْؤِمنیَن علیه الّسالم 

 . مذكور است كه او از جمله خواّص امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود مشكور است (كتاب خالصه )

از اصبغ پرسیدم كه منزلت حـضـرت امـیـرالمـؤ : و در كـتـاب كـشـّى از ابـى الجـارود روايت كرده كه او گفت 

ما نسبت به او اين است كه   ـفـت مجمل اخالص مـنـیـن عـلیـه السـّالم در مـیـان شـمـا تـا كـجـا اسـت ؟ گ

شمشیرھاى خود را بر دوش نھاده ايم و به ھر كس كـه ايـمـاء نـمـايـد او را بـه شـمـشـیـرھـاى خود مى 

زنیم و ايضا روايت نموده كه از اصبغ پـرسـیدند كه چگونه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم ترا و َاْشباه ترا 

بنابر آنكه ما با او شرط كرده بوديم كه در راه او مجاھده كنیم تا ظفر : ـام نھاده ؟ گفت شرطة الخمیس ن

يـابـیـم يـا كـشـتـه شـويم و او شرط كرد و ضامن شد كه به پاداش آن مجاھده ، ما را به بھشت 

 (157).رساند

 (قلب )و  (مـقّدمه )، لشكر را مى گويند بنابر آنكه مرّكب از پنج فرقه است كه آن (خمیس )مخفى نماند كه 

ؤ منین علیه الّسالم باشد، پس آنكه مى گويند كـه فـالن صـاحب امیرالم (ساقه )و  (میسره )و  (میمنه )و 

از شرطة الخمیس است اين معنى دارد كه از جمله لشكريان اوست كه میان ايشان و آن حضرت شرط 

 (158). مذكور منعقد شده

و چـنـیـن روايـت كرده اند كه جمعى كه با آن حضرت آن شرط نموده اند شش ھزار مرد بوده انـد، و در روز 

حـرب جـمـل بـه عـبـدالّله بـن يحیى حضرمى گفتند كه بشارت باد ترا اى پسر يحیى كه تو و پدر تو به 

صلى الّله عـلیه و آله و سّلم مرا از نام تو و پدر تو خبر تحقیق از جمله شرط الخمیس ايد و حضرت پیغمبر 

 داده و خداى تعالى شما را به زبان مبارك پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم خود شرطة الخمیس نام نھاده

.(159) 

كـه از اھـل سـنـّت اسـت مـسـطـور اسـت كـه عـلمـاء رجـال اھـل سـنـّت  (مـیـزان َذھـَبـى )و در كـتـاب 

بود  اصـبـغ را شیعه مى دانند و بنابراين حديث او را متروك مى دانند و از ابن حـِّبان نقل كرده كه اصبغ مردى

كه به محّبت على بن ابى طالب علیه الّسالم مفتون شـده بـود و طـامـات از او سـر مـى زد، بـنـابـرايـن 

 (160). حـديـث او را تـرك كـرده انـد انـتـھـى

بـالجـمله ؛َاْصَبغ حديث عھد اشتر و وصّیت حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم به پسرش محّمد را روايت 

كرده و كلمات او را با حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بعد از ضربت زدن ابن ملجم ملعون بر آن حضرت ، در 



 . گذشت ذكر شھادت آن حضرت

 شرح حال اويس قرنى

ُاَويـْس قـََرنـى ، صـُھیل َيَمن و آفتاب َقَرن از ِخیار تابعین و از حوارّيین امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم و :دّوم 

بـلكـه افـضـل ايشان است و آخرى از آن صد نفر است كه در ِصّفین با حضرت  (161)يـكـى از ُزھـّاد ثـَمـانـیـه 

امیر علیه الّسالم بـیـعـت كـردنـد بـه بـذل مـھـجـه شـان در ركـاب مـبـارك او و پـیـوسـتـه در خـدمـت آن 

و نـقـل شـده كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم به . د تـا شـھـیـد شـدجناب قـتـال كـر

اصحاب خود فرمود كه بشارت باد شما را به مـردى از امـّت مـن كـه او را اويـس گـويـنـد ھـمـانـا او مـانـنـد 

و نـیز روايت شده كه حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم  (162).ربـیـعـه و مـَُضر را شفاعت مى كـنـد

 :شھادت داد از براى او به بھشت و ھم روايت شده كه فرمود

 َجنَِّة ِمْن ِقَبل اْلَقَرِن و اَشوقاُه ِاَلیَك ي ا ُاَوْيَس اْلَقَرِن؛َتُفوُح َرو اِئُح اْل

ھركه او : يـعـنـى مـى وزد بـوھـاى بـھـشـت از جـانب َقَرن پس اظھار شوق مى فرمود به اويس َقَرن و فرمود

 (163).را مالقات كرد از جانب من به او سالم برساند

بـدان كـه مـوحـديـن عـرفاء، ُاَوْيس را فراوان ستوده اند و او را سید الّتابعین گويند، و گـويـنـد كه رسول خدا 

نفس الرحمن و خیرالتابعین ياد كرده و گاھى كه از طرف يمن استشمام صلى الّله علیه و آله و سلم او را 

 (164). نمودى فرمودى ِاّنى الََْنَشُق ُروَح الرَّْحِمٍن ِمْن َطَرِف اْلَیَمن

اويس شتربانى ھمى كرد و از اجرت آن ، مادر را نفقه مى داد، وقتى از مادر اجازت طـلبید كه به : گويند

مدينه به زيارت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم مشّرف شود مـادرش گـفـت كـه رخـصـت مـى 

اويس به مدينه سفر كرد چون به خانه حضرت پیغمبر صلى  . ف نكنىدھم به شرط آنكه زياده از نیم روز توق

الّله علیه و آله و سّلم آمد از قضا، آن حضرت در خانه نبود ال َجَرم اويس از پس يك دو ساعت پیغمبر صلى 

م چون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّل. الّله علیه و آله و سّلم را نـديـده بـه يـمـن مـراجـعت كرد

شتربانى كه اويس نام داشـت  :ايـن نـوِر كـیست كه در اين خانه مى نگرم ؟ گفتند: مراجعت كـرد، فـرمـود

 (165). در خانه ما اين نور را به ھديه گذاشت و برفت: در ايـن سـراى آمـد و باز شتافت ، فرمود

نـقـل اسـت كـه خـرقـه رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سّلم را بر حسب  (تـذكـرة اال ولیـاء)و از كـتـاب 

س آوردند و او را تشريف كردند؛ فرمان امیرالمؤ منین على علیه الّسالم و عمر، در ايام خالفت عمر، به اوي

عمر نگريست كه اويس از جـامه عريان است اّال آنكه گلیم شترى برخود ساتر ساخته ، عمر او را بستود و 

آن كـس : كیست كه اين خالفت را از من به يك قرص نان خريدارى كند؟ اويس گفت : اظھار زھد كرد و گفت 

سر در نیاورد و اگر تو راست مى گوئى بگذار و برو تا ھر كه خواھد  را كـه عـقـل بـاشـد بدين بیع و شراء  

من از پس ھر نماز، مؤ منین و مؤ منات را دعا گويم اگر تو با ايمان : مرا دعا كن ؛ اويس گفت  : گفت! برگیرد

 (166)! ضايع نكنم  باشى دعاى من ترا در يابد واّال من دعاى خويش 

امشب شب ركوع است و به يك ركوع شب را به صـُبـح مى آورد : اويس بعضى از شبھا را مى گفت : گويند 

اى : گـفـتـنـد! سجود شب را به نھايت مـى كـرد امشب شب سجود است و به يك: و شبى را مى گفت 

كاش از ازل تا ابد يك شب بودى و من به  : اويـس ايـن چـه زحـمـت اسـت كـه بـر خـود مـى بینى ؟ گفت

 (167)! يك سجده به پاى بردمى

 شرح حال حارث ھمدانى

از اصحاب امـیـرالمـؤ مـنین علیه ) به سكون میم ) (168)سـوم ـ حـارث بـن عـبدالّله اال عور الَھْمدانى 

مذكور است كه حارث صاحب  (تاريخ يافعى )در : قاضى نورالّله گفته . الّسالم و دوستان آن جناب است 



ـیـه بـود و حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بوده و به صحبت عـبـدالّله بـن مـسـعـود رسـیـده بـود و فـق

بار مسطور است كه حارث از ِك (میزان َذَھبى )و در كتاب  (169)حـديـث او در سـُنـَن َاْرَبعه مذكور است 

ر بـن ابـى و از ابـوبـكـ (170). علماء تابعین بـود، و از ابـن حـیـّان نـقـل نـمـوده كـه حـارث غـالى بـود در تشّیع

داود كـه از عـلمـاء اھـل سـنـّت اسـت نـقـل كـرده كه او مى گفت كه حارث اعور، َاْفَقه ناس و َاْفَرض ناس و 

َاْحَسب ناس بوده و عـلم فـرايـض را از حـضـرت امـیـر عـلیـه السـّالم اخـذ نـمـوده و َنسائى با آنكه تعّنت در 

 َنن اربعه ذكر نموده و احتجاج به آن كرده و تقويت امـر حـارث كـردهرجال حديث مى كند حديث حارث را در ُس

ر است كه حارث شـبـى بـه خدمت حضرت امیر علیه الّسالم و در كـتاب شیخ ابوعمرو َكّشى مسطو (171).

دوستى كه مرا ! والّله  :رفت ، آن حضرت پرسیدند كه چه چیز ترا در اين شب به نزد من آورده ؟ حارث گفت 

بدان اى حارث كه نمیرد آن كسى كه مرا دوست دارد : با ُتست مرا پیش تو آورده ؛ آنـگاه آن حضرت فرمودند

در وقت جان دادن مرا ببیند و به ديدن من ، امیدوار رحمت الھى گردد و ھمچنین نمى میرد كسى اّال آنكه 

كه مـرا دشـمـن دارد اّال آنـكـه در آن وقت مردن مرا ببیند و از ديدن من ، در عرق خجالت و ناامیدى 

 : اين روايت نیز در بعضى از اشعار ديوان معجز نشان آن حضرت مذكور است (172).نـشـیـنـد

 : شعر

ياحار َھْمد اَن َمْن َيُمْت َيَرني
 (173)ِمْن ُمؤ ِمٍن َاْوُمناِفٍق ُقُبال

 ( االبیات)

بدان كه َنَسب َشْیُخَنا اْلَبھائى ـ زيَد بھاُئُه ـ به حارث مذكور منتھى مى شود و لھذا شیخ بھائى : فـقـیر گويد

 (174).از خود تعبیر مى فرمايد (حارثى )ھى گا

خضر در نخیله كه طـَبـَق ُرَطبى از و ايـن حـارث ھـمـان است كه حضرت امیر علیه الّسالم را ديد با حضرت 

آسمان بر ايشان نازل شد و از آن خوردند اما خضر علیه الّسالم دانه او را دور افـكـند ولكن حضرت امیر علیه 

گفتم به آن حضرت كه اين دانه ھاى خرما را به من ببخش ،  : الّسالم در كف دست جمع كرد، حارث گفت

 (175). نشاندم آن را بیرون آمد خرمايشان پاكیزه كه مثل آن نديده بودمحضرت آنھا را به من بخشید، من 

مؤ منین علیه الّسالم عرض كرد كه دوست دارم كـه مـرا و ھـم روايـت است كه وقتى به حضرت امیرال

بـه شـرط : گـرامـى دارى بـه آنـكـه بـه مـنـزل مـن درآئى و از طـعـام مـن مـیـل فـرمـائى حـضـرت فـرمـود

آنـكـه تـكـلُّف نـكـنـى بـراى من چیزى را، پس داخل منزل او شد؛ حارث پاره نانى براى آن حضرت آورد حضرت 

بـا من َدراِھمى مى باشد و بیرون آورد و نشان داد و عرض كرد اگر : كرد به خوردن ، حـارث گـفـت  شروع

اين نیز از ھمان چیزى است كه در خانه است يعنى عیبى ندارد : اذن دھید بـراى شـمـا چیزى بخرم ، فرمود

 (176).و تكّلف ندارد

 شرح حال ُحْجربن عدى

ابـن عـدى الكـندى الكوفى از اصحاب امیرالمؤ منین علیه السـّالم و از َاْبدال است ، در  (177)چـھـارم ـ حـُجـْر

است كه زھد و كثرت عبادت او در َعَرب مشھور بـود، گـويند شبانه روزى ھزار ركعت نماز  (كامل بھائى )

است كـه صـاحـب اسـتـیـعـاب گـفته كه ُحجر از فضالى صحابه بود و با ِصَغر  (مجالس )و در  (178)كردى 

حرب صّفین از جانب امیرالمؤ منین علیه الّسالم امارت سن از ِكبار ايشان بود و مستجاب الَدعوة بود و در 

 (179).لشـكـر كـِنـَْده بـه او مـتـعـّلق بـود و در روز نـھـران امیر لشكر حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود



فـرمـوده كـه حـُجـر از اصـحـاب حـضـرت امـیـر عـلیـه السـّالم و از َابـْدال بوده ، و حسن بن  1عـالمـه حـّلى 

 داود ذكر نموده كه ُحجر از عظماء صحابه و اصحاب امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم اسـت يـكـى از امـراى

ِانَّ َامیَر اْلَوفد )مـعـاويـه به او امر كرد كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السـّالم را لعـن كـنـد او بر زبان آورد كه 

 .(َاَمَرنى َاْن َاْلَعَن َعّلیا َفاْلَعُنوُه َلَعَنُه الّلُه

ه پنجاه و يك ُحجر با بعضى از اصحاب خود به سعايت زياد بن ابیه و حكم معاويه بن ابى سفیان در سن

 (180).شربت شھادت چشید

شريك بن شّداد الَحْضرمى ،  :كـه اسامى اصحاب او كه با او كشته شدند از اين قرار است : فـقـیـر گـويـد

وَصْیفّى بن ِشْبل الّشْیبانى ، و َقبیَصة بن ُضَبْیَعة الَعبسى ، و مـُجـِْرز بـن شـھـاب اْلمـِنـْقـَِرّى، و ِكدام بن 

و قـبـور ايـشـان بـا قـبـر شـريـف حـجـر در عـَْذراء ـ دو . حّیان العنزى ، و عبدالرحمن بن حّسان العنزى 

ـشـق ـ واقـع اسـت ، و قـتـل حـجـر در قـلوب مـسـلمـانـان بـزرگ آمـد و مـعـاويـه را بـر ايـن فـرسـخـى دم

و روايت شده كه معاويه وارد شد بر عايشه ، عـايـشـه بـا وى . عـمـل سـرزنـش و تـوبـیـخ بـسـیـار نمودند

ـابـش ؟ گـفـت اى اّم المـؤ مـنـیـن ديـدم گـفـت كـه چـه واداشـت تـرا بـر كـشـتـن اھـل عـَْذراء حـُجـر و اصـح

: در قـتـل ايـشـان صالح اّمت است و در بقاء ايشان فساد اّمت است الجرم ايشان را كشتم ؛ عايشه گفت 

شنیدم از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كه فرمود كشته خواھد شد بعد از مـن بـه عـذراء 

و نـقـل شده كه ربیع  (181). رد حـق تـعـالى بـراى ايـشـان و اھـل آسـمـانكـسـانـى كـه غـضـب خـواھـد كـ

ـامـل خـراسـان بود چون خبر شھادت ُحجر را بشنید خداى را بخواند و بن زياد الحارثى كه از جانب معاويه ع

ھنوز اين سخن در ! اگر ربیع را در نزد تو قرب و منزلتى است جان او را ُمَعجًال قبض كن ! اى خدا: گفت 

 (182).دھان داشت كه وفات نمود

 شرح حال ُرَشْید َھَجرى

ُرشـید َھَجرى از ُمَتمّسكین به حبل الّله المتین و از مخصوصین اصحاب امیرالمؤ منین عـلیـه : پـنـجـم 

شیخ َكّشى بـه سـنـد مـعـتـبـر : فرموده  (العیون جالء )عـّالمه مجلسى رحمه الّله در . السـّالم بـوده 

روايـت كـرده اسـت كه روزى میثم تّمار كه از بزرگان اصحاب حضرت امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم و صاحب 

اسرار آن حضرت بود بر مجلس بنى اسد مى گذشت نـاگاه حبیب بن مظاھر ـ كه يكى از شھدا كربال است 

د و با يكديگر سخنان بسیار گفتند، حبیب بن مظاھر گفت كه گويا مى بینم مرد پیرى ـ به او رسید ايستادن

كه پیش سر او مو نـداشـتـه بـاشـد و شـكم فربھى داشته باشد و خربزه و خرما فروشد او را بگیرند و بـراى 

من نیز : فت میثم گ. و غرض او میثم بود. مـحّبت اھل بیت رسالت بردار كشند و بردار، شكمش را بدرند

رو كه دو گیسو داشته باشد و براى نصرت فـرزنـد پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه و  مردى را مى شناسم سرخ 

آله و سـّلم بـیـرون آيـد و او را بـه قتل رسانند و سرش را در دور كوفه بگردانند و غرض او حبیب بود، اين را 

سخنان ايشان را شنیدند گفتند ما از ايشان دروغگوترى اھـل مجلس چون . گفتند و از ھم جـدا شـدنـد

نديده بـوديـم ، ھـنـوز اھل مجلس برنخاسته بودند كه رشید ھجرى كه از محرمان اسرار حضرت امـیـرالمـؤ 

مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـود بـه طـلب آن دو بـزرگـوار آمـد و از اھل مجلس احوال ايشان را پرسید، ايشان 

خدا رحمت : ساعتى در اينجا توقف كردند و رفتند و چـنـیـن سـخـنـان با يكديگر گفتند؛ ُرَشید گفت گفتند كه 

كند میثم را اين را فراموش كرده بـود كـه بـگـويد آن كسى كه سر او را خواھد آورد جايزه او را صد درھم از 

اين از آنھا دروغگوتر است ، پس بعد از چـون ُرشـیـد رفت آن جماعت گفتند كه . ديگران زياده خـواھـنـد داد

انـدك وقـتـى ديدند كه میثم را بر َدِر خانه عمرو بن حريث بر دار كشیده بودند و حبیب بن مـظـاھـر بـا 

 (183).حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه السـّالم شـھـیـد شـد و سـر او را بـر دور كـوفـه گردانیدند



ايضا شیخ َكّشى روايت كرده است كه روزى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم با اصحاب خـود بـه خـرما 

ود كه از آن درخت ، خرمائى به زير آوردند و با اصحاب خود ستانى آمد و در زير درخت خرمائى نشست و فرم

يا : حضرت فرمود! يا امیرالمؤ منین ، چـه نـیـكو ُرَطبى بود اين رطب : تناول فرمود، پس ُرشید َھَجرى گفت 

ترا بر چوب اين درخت بر دار خواھند كشید؛ پس بعد از آن ُرشید پیوسته به نزد آن درخت مى آمد و ! رشید

رخت را آب مى داد، روزى بـه نـزد آن درخـت آمـد ديـد كـه آن را بـريـده انـد گـفـت اجـل من نزديك شد؛ آن د

اين را : بعد از چند روز، ابن زياد فرستاد و او را طلبید در راه ديد كه درخت را بـه دو حـصـّه نـمـوده انـد گـفت 

. از دروغـھاى امام خود چیزى نقل كن : بـیـد و گـفـت براى من بريده اند؛ پس بار ديگر ابن زياد او را طـل

من دروغگو نیستم و امام من دروغـگو نیست و مرا خبر داده است كه دستھا و پاھا و زبان مرا : رشید گفت 

اھر ابن زياد گفت بـِبـَريـد او را و دسـتھا و پاھاى او را ببريد و زبان او را بگذاريد تا دروغ امام او ظ. خواھى بريد

شود؛ چون دست و پاى او را بريدند و او را به خانه بردند خبر به آن لعین رسید كه او امـور غـريبه از براى 

 (184).مردم نقل مى كند، امر نمود كه زبانش را نیز بريدند و به روايتى امر كرد كه او را نیز به دار كشیدند

مالقات كردم َاَمة الّله دختر : شـیـخ طـوسى به سند معتبر از ابوحّسان عجلى روايت كرده است كه گفت 

كه : شـنیدم كه مى گفت : گفت . نیده اى ُرشید َھَجرى را گفتم خبر ده مرا از آنچه از پدر بزرگوار خود ش

شنیديم از حبیب خود حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم كه مى گفت اى ُرَشید چگونه خواھد بود صبر تو در 

آخرش بھشت  ! يا امیرالمؤ منین: وقتى كه طلب كند ولدالزناى بنوامّیه و دستھا و پاھا و زبان ترا ببرد؟ گفتم 

! به خدا سوگند: پس دختر ُرشید گفت . ه بلى و تـو بـا من خواھى بود در دنیا و آخرت خواھد بود؟ فرمود ك

ديدم كه عـبـیـدالّله بن زياد پدر مرا طلبید و گفت بیزارى بجوى از امیرالمؤ منین علیه الّسالم ، او قبول نكرد؛ 

كـه خـبـر داده اسـت مرا ابن زياد گفت كه امام تو چگونه ترا خبر داده است كه كشته خواھى شد؟ گفت 

خلیلم امیرالمؤ منین علیه الّسالم كه مرا تكلیف خواھى نمود كه از او بـیـزارى بـجـويـم پـس دسـتـھـا و 

به خدا سوگند كه امام ترا دروغگو مى كنم ، دستھا و پاھاى : آن ملعون گفت . پـاھا و زبان مرا خواھى بريد

پـس دسـتـھا و پاھاى او را بريدند و به خانه ما آوردند، من به نزد او رفتم و او را ببريد و زبان او را بگذاريد، 

َاَلمى بر من نمى نمايد مگر بـه قـدر ! اى دختر: اين درد و الم چگونه بر تو مى گذرد؟ گفت ! اى پدر: گفتم 

به ديدن او  آنـكـه كـسى در میان ازدحام مردم باشد و فشارى به او برسد؛ پس ھمسايگان و آشنايان او

گريه را بگذاريد و دواتى و : آمدند و اظھار درد و اندوه براى مصیبت او مى كردند و مى گريستند، پـدرم گـفت 

كاغذى بیاوريد تا خبر دھم شما را به آنچه مـواليـم امـیـرالمـؤ مـنـین علیه الّسالم مرا خبر داده است كه بعد 

چون خبر بردند براى آن . ده را مى گفت و ايشان مى نوشتندخبرھاى آين  پس . از اين واقع خواھد شد

موالى او دروغ : ولدالزنا كه رشید خبرھاى آينده را به مردم مى گويد و نزديك است كه فتنه برپا كند، گفت 

پس زبان آن مخزن اسرار را بريدند و در آن شب به رحمت حق تعالى . نـمـى گـويـد برويد و زبان او را ببريد

شد، حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم او را ُرَشْیُد اْلَبال ي ا مى نامید و علم منايا و باليا به او تعلیم  داخل

كرده بود و بسیار بود كه به مردم مى رسید و مـى گـفـت تـو چـنـیـن خـواھـى بـود و چـنـیـن كـشـتـه 

 (185).خـواھـى شـد، آنـچـه مـى گـفـت واقع مى شد

 

- ٩ - 



 

 مرد نامرئى

رشید  نقل شده كه در اّيامى كه زياد بن ابیه در طلب (اخـتـصـاص )از كـتـاب  (بـحـاراالنـوار)و در كـتـاب 

كه يكى از بزرگان شیعه است  (َاُبو اراَكه )ھجرى بود، ُرشید خود را پنھان كرده و مختفى مى زيست ، روزى 

بر در خانه خود نـشـسـتـه بـود بـا جـمـاعـتـى از اصـحـابـش ، ديـد كـه ُرشـَیـد پـیـدا شـد و داخـل مـنـزل او 

یـد بـرخـاسـت بـه دنـبـال او رفـت و به او گفت كه واى بر تو اى از ايـن كـار رشـیـد تـرسـ (ابـواراكـه )شـد، 

براى : مگر چه شده ؟ گفت  : گفت. از اين كار مرا به كشتن درآوردى و بـچـه ھاى مرا يتیم نمودى ! رشید

آنكه زياد بن ابیه در طلب تـو اسـت و تـو در مـنـزل من عالنیه و آشكار داخل شدى و اشخاصى كه نزد من 

با اين ھمه با من استھزاء و : گفت  (ابواراكه ) .ھیچ يك از ايشان مرا نديد: دند ترا ديـدند؛ گفت بو

مـسـخـرگـى مى كنى ؟ پس گرفت ُرشید را و او را محكم ببست و در خانه كرده و َدْر را بر روى او بـبـسـت 

داخـل مـنزل من شد آيا به نظر  پـس بـرگـشـت بـه نـزد اصـحـاب خـود و گـفـت بـه نظر من آمد كه شیخى

بـراى احـتـیاط مكّرر از ايشان ھمین را پرسید  (ابواراكه ) ! ما احدى را نديديم:شما ھم آمد؟ ايشان گفتند

  ساكت شـد لكـن تـرسـیـد كـه غـیـر ايـشـان او را ديده باشد؛ پس  (ابو اراكه ) .ايشان ھمان جواب دادند

جّسس نمايد ھرگاه ملتفت شده اند خبر دھد ايشان را كه ُرَشْید نزد اوست ، رفت به مجلس زياد بن ابیه تـ

پس او را به ايـشـان بـدھـد؛ پـس سالم كرد بر زياد و نشست و مابین او و زياد دوستى بود، پس در اين 

جـلس ديد كه ُرَشْید سوار بر استر او شده و رو كـرده بـه مـ (ابواراكه )حال كه با ھم صحبت مى كردند 

مـى آيـد ابوارا كه از ديدن ُرَشید رنگش تغییر كرد و متحّیر و سـرگـشـتـه مـاند و يقین به ھالكت  (زيـاد)

نمود، آنگاه ديد كه ُرشید از استر پیاده گشت و بـه نـزد زيـاد آمـد و بـر او سـالم كـرد زيـاد برخاست   خويش 

كرد از او احوال پرسیدن كه چگونه آمدى با كى آمدى در راه و دست به گردن او درآورد و او را بوسید و شروع 

 . بر تو چه گـذشـت و گـرفـت ريـش او را، پـس ُرشـیـد زمـانـى مـكـث كـرد آنـگـاه بـرخـاسـت و برفت

 يكى از برادران ما از اھـل شـام بـود كـه بـراى: از زيـاد پـرسـید كه اين شیخ كى بود؟ زياد گفت  (ابـواراكـه )

از مجلس برخاست و به مـنزل خويش رفت ُرَشید را ديد كه به ھمان  (ابـواراكه ) : زيـارت مـا از شـام آمـده

الحال كه نزد تو چنین علم و توانائى است كه من : حال است كه او را گذاشته و رفته بود، پس بـا او گـفت 

 (186).نزل من بیامشاھده كردم پس ھركار كه خواھى بكن و ھر وقت كه خواستى به م

انـنـد َاصـْبـَغ بـن مذكور يكى از خواّص اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم بـوده مـ (ابواراكه )كه : فـقـیـر گويد

نـُبـاتـه و مـالك اشـتـر و كـُمـَیـْل بـن زيـاد و آِل َابـُوَاراكـَه مـشھورند در رجال شیعه و آنچه كرد ابواراكه نسبت 

سـخـت در  (زيـاد)به ُرشـیـد از جـھـت اسـتـخـفـاف بـه شـاءن او نبود بلكه از ترس بر جان خود بود؛ زيرا كه 

امـثـال او از شـیـعـیـان بـود و در صـدد تـعـذيـب و قتل ايشان بود و ھمچنین كسانى كه  طـلب ُرشـَیـْد و

 .اعانت ايشان كنند يا ايشان را پناه دھند و میھمان كنند

 شرح حال زيد بن صوحان

مذكور است كـه او از َابـدال و  (خالصه )است كه در كتاب  (مجالس )زيد بن ُصْوحان العبدى ، در : شـشم 

و شیخ ابوعمرو َكّشى  (187)اصـحـاب امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم بـود و در حـرب جـمـل شـھید شد؛

نموده كه چون زيد را زخم كـارى رسـیـد و از پـشـت اسـب بـر زمین افتاد حضرت امیر علیه الّسالم بر روايت 

 !يا زيد: بالین او آمد و فرمود

 َرِحَمَك الّلُه ُكْنَت َخفیَف اْلَمؤ َنِه َعظیَم اْلَمُعوَنِة؛



ود و معونه و امـداد تـو در ديـن يـعـنى رحمت خدابر تو باد كه مؤ نه و مشقت و تعّلقات دنیوى ، ترا اندك ب

خـداى تـعـالى جـزاى خـیـر دھـد تـرا : پس زيد سر خود را به جانب آن حضرت برداشت و گفت . بـسـیـار بـود

ندانستم ترا مگر علیم به خـداونـد تـعـالى ، بـه خـدا سـوگـنـد كـه بـه ھـمـراھـى ! اى امـیرالمؤ منین ، والّله 

تـو از روى جھل مقاتله نكردم لیكن چون حديث غدير را كه در حق تو وارد شده از ُاّم َسَلَمه  تـو بـا دشـمـنـان

شنیده بودم و از آنـجـا وخـامـت عـاقـبـت كـسى كه ترا مخذول سازد، دانسته بودم پس كراھت داشتم كه 

و از فـضل بن شاذان روايت نموده . دترا مـخـذول و تـنـھـا بـگـذارم تـا مـبـادا خـداى تـعـالى مـرا مـخـذول سـاز

 : كه زيد از رؤ ساى تابعین و ُزّھاد ايشان بود و چون عايشه به بصره رسید به او كتابتى نوشت كه

ـِْد بـِْن صـُْوحاِن اْلخاصِّ َاّم ـْنـِه ا َزي َفِاذا : ُدا َبْعمـِْن عـايـِشـََة َزْوجـَِة النَّبـِىِّ صـلى الّله عـلیـه و آله و سـالمِّل ى ِاب

َك َاْمري َات اَك ِكتابي ھذا َفاْجِلْس في َبْیِتَك َواْخُذِل الّناَس َعْن َعِلىِّ ِبْن ابى طالب َصَلو اُت الّلِه َعَلْیِه َحّتى َيْاِتَی

 ؛

يعنى اين كتابتى است از عايشه زوجه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم به فرزند او زيـد بن ُصْوحان 

تقاد بايد كه چون اين كتابت به تو رسد مردمان كوفه را از نصرت و ھمراھى على بن ابى طالب خالص االع

چـون زيـد كـتـابـت را بـخـواند جواب نوشت كه ما را امر كرده  .علیه الّسالم بازدارى تا ديگر امر من به تو رسد

 (188). ماءمورى والسالماى به چیزى كه به غیر آن ماءموريم و خود ترك چیزى كرده اى كه به آن 

نده يكى از مساجد شريفه كوفه است و دعاى او كه در نماز شب مى خوا (مسجد زيد)كه : فقیر گويد

 (189). ذكر كرديم (مفاتیح )معروف است و ما در 

فرمود كه عضوى از تو پیش از تو به بھشت روايت است كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم به او 

 (190).خواھد رفت پس در جنگ نھاوند دستش بريده شد

 دشرح حال سلیمان بن ُصر

سـلیـمـان بـن صـُرد الخـزاعـى ، اسـم او در جـاھـلیـّت يـسـار بـوده ، رسـول خـدا صـلى الّله : ھـفـتـم 

عـلیـه و آله و سـلم او را سـلیـمـان نـام نـھـاده ، مـردى جـلیـل و فاضل بوده در كوفه سكونت اختیار كرد و 

ِصّفین مالزم ركاب حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود  در خزاعه خانه بنا نھاد و او سّید قوم خود بوده و در

و در آنجا حوشب ذى ظـلیـم بـه دسـت وى كـشـتـه گـشـت و او ھـمان كس است كه شیعیان كوفه بعد از 

وفات معاويه در خانه وى جمع شدند و كاغذ براى امام حسین علیه الّسالم نوشتند و آن حضرت را به كوفه 

در ركاب سید الشھداء علیه الّسالم حاضر نگشت و از فیض شـھادت در خدمت آن جناب  دعوت كردند ولكن

پس از آن سخت پشیمان گشت توبت و انابت جست و از بھر خونخواھى آن حضرت كمر . محروم ماند

ل عـضـدى و استوار كرد تا در سنه شصت و پنج با ُمَسیَّب بن َنَجَبه فـَزارى و عـبـدالّله بـن سـعـد بـن نـُفـَیـْ

عـبـدالّله بـن وال تـمـیمى و ِرفاَعة بن َشّداد بجلى و جمعى از شیعیان كوفه كه آنھا را تّوابین گويند به جھت 

كـه  (عین ورده )خونخواھى امام حسین علیه الّسالم از بنى امّیه به سمت شام حركت كردند و در 

و شامیان سى ھزار تـن بـودنـد كـه بـه شـھـرى اسـت از بالد جزيره با لشكر شام تالقى كردند 

سـركـردگـى ابـن زيـاد و حـُصـیـن بـن نـُمـیـر و شـُراحـیل بن ذى الكالع ِحْمَیرى به جھت قتال شیعیان از 

شام حركت كرده بودند، پس مابین ايشان جنگ عظیمى واقع شد و سلیمان به تیر ُحصین بن نمیر شھید 

شیعیان كه چنین ديدند يكباره دست از جان بشستند و غالف  شد و پس از آن مسّیب كشته شد،

شمشیرھا را شكستند و مشغول جنگ شدند و در اين حال پانصد تن از شیعیان بصره به يارى ايشان 

 َاِقْلن ا َربَّنا َتْفريَطنا َفَقْد ُتْبنا؛ تا: رسیدند پاى اصـطـبـار استوار نھادند و پیوسته قتال مى كردند و مى گفتند

آنكه عبدالّله بن سعد با جمله اى از وجوه لشكر شیعه كشته شدند مابقى چـون تـاب مـقـاومـت در خـود 



كیفّیت  (شـرح الثار)و شـیـخ ابـن نـمـا در . نديدند روى به ھزيمت نھادند و به بالد خويش ملحق شدند

ھـِْل الثـّاِر ُمْھَجَتُه َواْخَلَص لّلِه َتْوَبَتُه َوَقْد ُقْلُت فـََلقـَْد بـََذَل فـى َا:شھادت سلیمان را ذكر كرده و در آخرش گفته 

 .ه َذْيِن اْلَبْیَتْیِن َحْیُث م اَت ُمَبرًَّء ِمَن اْلَعْیِب َوالشَّْیِن

 : شعر

َقضى ُسَلْیماُن َنْحَبُه َفَعذ ا
 ِالى ِجناٍن َوَرْحَمِة اْلباري

َمضى َحمیدا فى َبْذِل ُمْھَجِتِه
 (191)ِذِه ِلْلُحَسْیِن ِباّلثاِرَوَاَخ

 . و در حديث مفّضل طويل در رجعت اشاره به مدح او شده

  شرح حال سھل بن ُحَنیف

برادر عثمان بن ُحَنْیف است كه بیايد ذكرش ، از َاِجّال ء ) به ضم حاء(سـھـل بـن حـُنـَْیف انصارى : ھـشـتـم 

صحابه و از دوستان با اخالص حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم است ، در َبْدر و ُاُحد حاضر بوده و در ُاُحد 

مؤ منین عـلیـه السـّالم داشـته و بعد از مراجعت آن مردانگى ھا نموده و در صّفین مالزمت ركاب امیرال

َلْو َاَحبَّنى َجَبٌل َلَتھاَفْت؛ : حضرت از صّفین در كوفه وفات كرد، حضرت امـیـرالمـؤ مـنین علیه الّسالم فرمود

ل بـیـت يعنى اگر كوه مرا دوست دارد ھـر آيـنـه پـاره پـاره شـود؛ زيـرا بـال و امـتـحـان خـاّص دوسـتـان اھـ

و آن جـنـاب او را كـفـن كرد در ُبْرد َاْحَمر حبره و در نماز بر او بیست و پنج مـرتـبـه تـكـبـیـر گـفـت و . اسـت 

 (192).فـرمـود كـه اگـر ھـفـتـاد تـكـبـیـر بـر او بـگـويـم اھـلیـّت آن دارد

آورده كه او در جمیع غزوات و مشاھد حضرت پیغمبر صلى  (استیعاب )اسـت كه صاحب  (مـجـالس )و در 

خـتـیـار نـمـوده ثـبات قدم الّله علیه و آله و سّلم حاضر گرديده و در جنگ احد كه اكثر صحابه فرار بـرقـرار ا

ورزيده به َرْمِى سھام َاعدا را از حرم سید َانام دور مى سـاخـت و بـعـد از آن در سـلك اصـحـاب حـضرت 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم منتظم بوده و آن حـضـرت در وقـت خـروج بـه حـرب جمل ، او را در مدينه خلیفه و 

با آن حضرت طريق مجاھده پیموده و حكومت فارس بعضى اوقات به او  نائب خود نموده و در حرب صّفین

را والى آنجا  (زياد)متعلق بوده پـس آن حـضـرت بـه واسـطـه نـاسـازگـارى اھـل آنـجـا او را معزول نمود و 

 (193). ساخت

 شرح حال َصْعَصْعة بن ُصْوحان

مذكور اسـت كه او از اكابر  (خالصه )است كه در كتاب  (مجالس )َصْعَصَعة ْبن ُصْوحاِن العبدى ، در :نـھم 

ادق عـلیـه السـّالم مروى است كه در میان اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود، و از حضرت امام جعفر ص

اصحاب حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم كسى نبود كه حق آن حضرت را چنانكه سزاوار است داند مگر 

 (194).صعصعه و اصحاب او؛ چنانچه ابن داود گفته ، ھمین قدر بس است در ُعلّو قدر و شرف او

مسطور است كه صعصعة بن صوحان عبدى در عھد حضرت رسالت صـلى الّله عـلیـه  (استیعاب )و در كتاب 

ى نديد و از جـمـله بـزرگـان قـوم خـود و آله و سـّلم مـسلمان بود اّما آن حضرت را، به واسطه مانع

عـبـدالقـیـس بـود و فـصـیـح و خـطـیـب و زبـان آور و ديـنـدار و فـاضـل و بـلیـغ بود و او و برادر او زيدبن ُصْوحان 

و روايـت نـمـوده كـه ابـومـوسـى . در زمره اصحاب امیرالمؤ منین علیه السـّالم شـمـرده مـى شـونـد

عـامـل عـمـر بـود ھـزار ھـزار درھـم مـال نـزد عـمـر فـرسـتـاد عـمـر آن مال را بر مسلمانان  اشـعـرى كـه



بـدانـیـد اى مـردم كـه : قسمت كرد چون پاره اى از آن بماند عمر برخاست و خطبه اى انشاد كرد و گـفـت 

؟ پس َصْعَصعه برخاست و او در آن  از اين مال بعد از حقوق مردم ، َفْضَله و بقیه مانده چه مى گوئید در آن

مـشـورت در چـیـزى بـايـد كـرد كـه قـرآن در بـیـان حـكـم ! اى امیرالمؤ مـنـیـن : وقت جوانى َاْمرد بود گفت 

: و چون قرآن موضع آن را ُمبّین ساخته تو آن را به جاى آن وضع كن ؛ پـس عـمـر گـفت . آن نازل نشده باشد

 (195).نى و من از توام ؛ آنگاه آن بقیه را در میان مسلمانان قسمت نمودراست گفتى ، تو از م

صعصعه وقتى بیمار بود و حضرت امیرالمؤ منین عـلى عـلیـه شـیـخ ابـوعـمـرو كـَّشى روايت نمود كه 

السـّالم بـه عـیـادت او تـشـريـف بـردنـد و در آن حـال بـه او گـفـتـنـد كـه اى صـعصعه عیادت مرا نسبت به 

من آن را مّنتى و فضلى از خداى ! بلى ، والّله : خود موجب زيادتى بر قوم خود نـسازى ، صعصعه گفت 

و ھـمچنین روايت نموده كه چون معاويه به كوفه آمد جمعى از مردم آنجا . نسبت به خـود مـى دانـم تعالى 

او درآمدند،   كه حـضـرت امـام حـسـن عـلیـه السـّالم از مـعـاويـه جـھـت ايشان امان گرفته بود به مجلس 

اى ! به خدا سوگند: افتاد گفت  صعصعه نیز چون از آن جماعت بود به مجلس درآمد، چون نظر معاويه بر او

بـه خدا سوگند كه من نمى خواستم كه : صعصعه كه نمى خواستم تو در امان من درآئى ، صعصعه گفت 

اگر تو بر خالفت : معاويه گفت . ترا نام به خالفت برم ، آنگاه به اسم خالفت بـر او سـالم كـرد و بـنـشست 

ن ، صعصعه متوّجه مسجد شد و بر منبر رفت و حمد الھى و درود من صادقى بر منبر رو و عـلى را لعـن كـ

از پیش كسى مى آيم كه شّر خود را ! اى گروه حاضران : بر حضرت رسالت پناھى ادا كرد، آنگاه گفت 

مقدم داشته و خیر خود را مؤ ّخر داشته و مرا امر كرده كه على بن ابى طالب را لعنت كنم پس او را لعنت 

اھل مسجد آواز به آمین برداشتند؛ آنگاه صعصعه نزد معاويه رفـت و او را بـه آنچه بر منبر . الّلُه كنید َلَعَنُه

والّله كه تو به آن عبارت لعن مرا قصد نموده بودى ؛ يك بار ديگر بايد رفت : گفته بود ِاخبار نمود، معاويه گفت 

معاويه مرا امر كرده كه لعن على  : آمد و گفتپـس صـعـصـعـه بازگشت و بر منبر . و تصريح به لعن على كرد

حاضران مسجد . بن ابى طـالب كـنم ، اينك من لعن مى كنم آن كس را كه لعن على بن ابى طالب كند

ديـگـر بار آواز به آمین برداشتند و چون معاويه از آن خبردار شد و دانست كه لعن حضرت امیر او نخواھد كرد، 

 (196).اخراج كردندفرمود تا از كوفه او را 

 شرح حال ابواال سود ُدئلى

و از شیعیان امیرالمؤ منین و حاضر  ظالم بن ظالم ابواال سود ُدِئلى بصرى است كه از ُشعرا اسالم: دھم 

نموده بعد از آنـكـه اصـلش را از امـیرالمؤ  (علم نحو)شدگان در ِصّفین بوده است و او ھمان است كه وضع 

وقتى . منین علیه الّسالم اخذ نموده و اوست كه قرآن مجید را اعراب كرده به نقطه در زمان زياد بن ابیه 

د كه از جمله آن حـلوائى بـود بـراى آنـكـه او را از محّبت امیرالمؤ منین علیه معاويه براى او ھدّيه فرستا

الّسالم منحرف كند دخترش كه به سن پنج سالگى يا شش سالگى بود مقدارى از آن حلوا برداشت و در 

امیرالمؤ اين حلوا را معاويه براى ما فرستاده كه ما را از والى ! اى دختر: دھان گذاشت ، ابواال سود گفت 

 : دخترك گفت. منین علیه الّسالم برگرداند

 . َقبََّحُه الّلُه َيْخَدُعن ا َعِن السَّیِِّد اْلُمَطھَِّر ِبالشَّْھِد اْلُمَزْعَفِر َتّبا ِلُمْرِسِلِه َوآِكِله

 : چپس خود را معالجه كرد تا آنچه خورده بود قى كرد و اين شعر بگفت

 : شعر

َفِر ياْبَن ِھْنٍداَءِباالشَّْھِد الُمَزْع
 َنبیُع َعَلْیَك َاْحسابا َودينا



َمعاَذ الّلِه َكْیَف َيُكوُن ه ذا
 (197)َوَمْولي نا امیُرالُمْؤمنینا

بـالجـمـله ؛ ابـواال سـود در طاعون سنه شصت و نه به سن ھشتاد و پنج در بصره وفات كـرد و ابـن شـھـر 

آشـوب و جـمـعـى ديـگـر ذكـر كـرده اند اشعار ابواال سود را در مرثیه امیرالمؤ منین علیه الّسالم و اّول آن 

 : مرثیه اين است

 : شعر

ُن ُجودي َفاْسَعدينااّال يا َعْی
 (198)اال َفاْبكي َامیَر الُمؤ منینا

الجـواب بـوده ؛ زمـخـشـرى نـقـل كـرده كـه زيـاد بـن ابـیـه  و ابـواال سـود شـاعـرى طـلیـق اللسـان و سـريـع

چـنـانـچـه تـو در دوسـتـى مـعـاويـه باشى لكن  : ابواال سود را گفت كه با دوستى على چگونه اى ؟ گفت

من در دوستى ثواب ُاخروى خواھم و تو از دوستى معاويه ُحطام ُدنیوى جوئى و َمَثل من و تو شعر عمروبن 

 : كرب است معدى

 : شعر

َخلیال ِن ُمْخَتِلٌف َشاْءنن ا
 ُاريُد اْلَعالَء َوَيْھِوى السََّمَن

ُاِحبُّ ِدم آَء َبنى م اِلِك
 (199)َور اَق الُمَعّلى َبیاَض اللََّبِن

 : و ھم زمخشرى اين شعر را از او روايت كرده

 : شعر

َاُمَفّندي في ُحبِّ آِل محّمد
 َحَجٌر ِبفیَك َفَدْع َمال َمَك َاْوِزد

َمْن َلْم َيُكْن ِبِحب اِلِھْم ُمْسَتْمِسكا
 (200)ْرَشِدَفْلَیْعَتِرْف ِبِوال َدٍة َلْم ُت

 شرح حال عبدالّله بن ابى طلحه

یه الّسالم است و او ھمان اسـت كـه عـبدالّله بن ابى طلحة از نیكان اصحاب امیرالمؤ منین عل: يـازدھـم 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم دعا كرده براى او در وقت حامله شدن مادر او بـه او؛ چـه آنـكـه مـادر 

او ھـمـان مـادر انـس بـن مـالك اسـت و او افـضـل زنـھاى انصار بوده و چون حضرت رسول صلى الّله علیه و 

تـشـريـف آورد ھـر كسى براى آن جناب ھدّيه آورد؛ مادر َانس دست انس را گرفت به  آله و سّلم به مدينه

من چیزى نداشتم ھدّيه به خدمت شما آورم جز اين ! يـا رسـول الّله : خدمت آن حـضـرت بـرد و گـفـت 

د از خادم آن حضرت شد و مادر انس را بـعـ  پسرم ، پس او در خدمت شما باشد و خدمت بكند؛ پس انس 

مالك پدر انس ، ابوطلحه مالك شد و ابوطلحه از َاخیار انصار بود؛ شبھا قائم و روزھـا صـائم بـود و مـلكـى 



داشـت روزھـا در آن عمل مى كرد و حق تعالى از مادر انس به او فـرزنـدى داده بـود آن پـسـر نـاخـوش شـد 

و را مـى پـرسـیـد، و بـه او نـظـر مـى كـرد تا آنكه در يكى ابـوطـلحـه شـبـھـا كـه بـه خـانـه مـى آمـد احـوال ا

امشب بچه ساكن و : از روزھا وفات كرد، ابوطلحه شب كه به خانه آمد احوال بچه را پرسید، مادرش گفت 

ابـوطـلحـه خوشحال شد پس آن شب را با مادر بچه مقاربت نمود ھمین كه صبح شد مـادر ! راحت شـده 

ه گفت كه اگر يكى از ھمسايگان به قومى چیزى را عاريه بدھد و ايـشان به آن عاريه تمتع طـفـل به ابوطلح

: برند و چون عاريه را صاحبش پس گرفت آن قوم شروع كنند بـه گـريـستن حال ايشان چگونه است ؟ گفت 

كرد و آن عاريه پس مالحظه كـن مـا مـجـانـیـن نـبـاشـیـم ، پسرت وفات : گفت . ايشان َمجانین مى باشند

ابـوطـلحـه ايـن مـطـلب را بـراى  .بود خدا گرفت پس صبر كن و تـسـلیـم بـاش از بـراى خـدا و او را دفـن كـن 

رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سّلم نقل كرد، آن جناب از امر آن زن تعّجب كرد و دعا كرد براى او و 

و از آن شب آبستن شد به عبدالّله و چـون عـبـدالّله مـتـوّلد شـد او را در . َلِتھاَالّلُھمَّ باِرْك َلُھما فى َلْی: گفت 

خـرقـه پـیـچـیـد و بـه َانـَس داد كـه خـدمـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم برد، آن جناب كام 

 (201). ء انصار گشتعبدالّله را برداشت و در حق او دعا فرمود، الَجَرم عبدالّله از افضل ابنا

 شرح حال عبدالّله بن ُبديل

مـذكـور اسـت كـه  (استیعاب )ت كه در كتاب عبدالّله ُبَديل بن ورقاء الخزاعى ، قاضى نورالّله گف: دوازدھم 

عـبدالّله با پدر خود پیش از فتح مّكه مسلمان شدند و او بزرگ خزاعه بـود و خـُزاعـه عـَیـْبـَه حـضرت پیغمبر 

عـبـدالّله در غـزاى حـُنـَیـْن وطـائف و تـَبـوك . صلى الّله علیه و آله و سّلم يعنى موضع سّر آن حـضـرت بـودنـد

اضر بود و او را قدر و بـزرگـى تـمـام بود و در حرب صّفین با برادرش عبدالرحمن شھید شد و در آن روز امیر ح

و از شـعـبى روايت كرده كه  .پـیـادگان لشكر حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود و از اكابر اصحاب او بود

شمشیر داشت و اھل شام را به شمشیر مى زد و عبدالّله بن بديل در حرب صفّین دو زره پوشیده بود و دو 

 : مى گفت

 : شعر

َلْم َيْبَق ِاال النَّْصُرَو التََّوكُُّل
 ُثمَّ الَّتَمّشي ِفي الرَّعیِل اَالوَِّل

َمْشَى اْلِجماِل فى ِحیاِض الَمْنَھِل
 َوالّلُه َيْقْضي ماَيشآُء َوَيْفَعُل

اخت تا به معاويه رسید و او را از جاى خود برداشت و اصحاب او را و ھمچنان شمشیر مى زد و مبارز مى اند

كه در حوالى او بودند متفرق ساخت بعد از آن اصحاب او اّتفاق نموده او را سـنـگ بـاران كـردند و تیر و 

ه معاويه و عبدالّله بـن عـامر كه با ھم ايستاده بودند بر سر كشت  پس. شمشیر در او ريختند تا شھید شد

او آمدند و عبدالّله عامر عمامه خود را فى الحال بر روى او پوشید و رحمت بر او كرد و معاويه به قصد آنكه 

گوش و بینى او را بـبـرد فـرمـود كه روى او را باز كنند، عبدالّله قسم ياد كرد كه تا جان در بدن من باشد 

ى او را باز كنید كه ما او را بـه عـبـدالّله عـامـر رو : نخواھم گذاشت كه به او تعّرضى رسانید، معاويه گفت

به خدا : بـخـشـیـديـم ، چـون عـمـامه از روى او برداشتند و معاويه را نظر بر يـال و كـوپـال او افـتاد گفت 

سوگند كه آن قوچ قوم خود بود خدايا مرا ظفر ده بـر اشـتر و اشعث بن قیس كه مانند اين مرد در میان 

مـحـبـّت قـبـیـله خـزاعه با على به مرتبه اى  : بعد از آن مـعـاويـه گـفـت. ى نیست مگر آن دو مردلشكر عل



است كه اگر زنان ايشان تـوانـسـتـنـدى كـه بـا دشـمـن او جـنـگ كـنند تقصیر نكردندى تا به مردان چه رسد 

 (202). انتھى

كـه مـنـتـھـى مـى شـود بـه عـبـدالّله بـن ُبَديل ، َنَسب شیخ امام سعید قدوة المفّسرين : فـقـیـر گـويـد

بـن احـمـد الخـُزاعـى مشھور به شیخ ابوالفتوح ترجمان كالم الّله مجید جناب حسین بن على بْن مـحـمـّد 

در تـفـسـیـر قـرآن و جّد او محّمد بن احمد و جّد جّدش احمد و عموى پدرش  (روض الجنان )رازى صاحب 

عبدالرحمن بن احمد بن الحـسین الخزاعى النیسابورى نزيل رى مشھور به مفید نیشابورى و پسر او 

 .سر خواھرش احمد بن محّمد تمامى از علما و فضال مى باشندابوالفتوح محّمد بن الحسین و پ

 .َاْنبوٍبَو ھـَُو َرحـِمـَُه الّلُه مـَعـِْدُن اْلِعْلِم َوَمْحِتُدُه َشَرٌف َتت اَبَع ك اِبٌر َعْن ك اِبٍر َكالُرْمِح َاْنُبوبا َعلى 

عبدالعظیم در رى در صحن و ايـن بزرگوار از مشايخ ابن شھر آشوب است و قبر شريفش در جوار حضرت 

 . امام زاده حمزه است

 شرح حال عبدالّله بن جعفر طّیار

اسـت كـه او اّول مولودى است از اھل اسالم كه  (مـجـالس )عـبـدالّله بـن جـعـفـر الطـّیـّار، در : سـیـزدھـم 

ـدمـت پـدر خـود به در ارض حبشه متولد شده و بعد از ھجرت نبوى صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در خ

مدينه آمدند و به شرف مالزمت حضرت پیغمبر صـلى الّله عـلیه و آله و سّلم فائز شدند از عبدالّله بن جعفر 

من ياد دارم كه چون خبر فوت پدرم جعفر به مدينه رسید حضرت پیغمبر صلى الّله : مروى است كه گفت 

پدرم رسانید و دست مبارك بر سر من و سر برادر من فـرود  علیه و آله و سـّلم بـه خـانـه ما آمدند و تعزيت

آوردو بـوسـه بـر روى مـا زد و اشـك از چـشمش روان شد به حیثیتى كه بر محاسن مـبـاركـش مـتقاطر مى 

شد و مى فرمود كه جعفر به بھترين ثوابى رسید اكنون خلیفه وى تو باش در ُذرّيه وى به بھترين خالفتى و 

روز باز به خانه ما آمد و ھمگى را بـنـواخـت و دلدارى نـمود و از لباس تعزيه بیرون آورده در حق ما بعد از سه 

عبدالّله به . دعا كرد و به مادر ما َاسـمـاء بـنـت ُعَمْیس فرمود كه غم مخور من ولّى ايشانم در دنیا و آخرت 

 .مى گفتند (بحر جود)ى بود كه او را غايت كـريـم و ظريف و حلیم و عفیف بود، سخاى او به مرتبه ا

مّدتى است كه مـردم را مـعتاد به : آورده انـد كـه بـعـضى او را در كثرت سخا عتاب نمودند، او در جواب گفت 

ِانعام خود ساخته ام از آن مى انديشم كه اگر انعام خود را از ايشان قطع نمايم خداى تعالى نیز عطاى خود 

 (203). نتھىرا از من قطع نمايد ا

ه بن ابـن شـھـر آشـوب روايـت كـرده اسـت كـه روزى حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم به عبدالّل

جعفر گذشت و او در كودكى بازى مى كـرد و خـانـه از گـل مـى سـاخـت حـضـرت فـرمـود كـه چه مى كنى 

فرمود كه قیمتش را چه مى كنى ؟ گفت كه ُرطب مى خرم و مى . مى خواھم بفروشم : اين را؟ گفت 

پس چنان شد . گردان  حضرت دعا كـرد كـه خـداونـدا در دستش بركت بگذار و سودايش را سودمند. خورم 

به بـركـت دعـاى آن حـضـرت كـه ھـیـچ چـیـز نـخـريـد كـه در آن سـودى نـكـنـد و آن قـدر مـال بـه ھـم 

رسـانـیـد كـه بـه جـود و بـخـشـش او مـثـل مـى زنـنـد و اھل مدينه كه قرض مى كردند وعده مى دادند كه 

و روايت شده كه او را مالمت مى  (204)خود را ادا مى كنیم چون وقت عطاى عبدالّله بن جعفر شود َدْين 

 . كردند در كثرت بخشش و جودش

 : عبدالّله گفت

 : شعر

ْسُت َاْخشى ِقلََّة اْلَعَدِمَل



 ما اتََّقْیُت الّلَه في َكَرمي
ُكلَّما َانَفْقُت ُيْخِلُفُه

 (205)ِلَى َربُّ واِسعُّ النَِّعِم

حـكـايـاتـى كـه از جـود و سـخـاى او نـقـل شـده زيـاده از آن است كه نقل شود، چنین به :فـقـیـر گـويـد

ديدم كه چون اموال عبدالّله بن جعفر تمام گشت روز جمعه در مسجد  (مروج الّذھب )خاطر دارم كه در 

تـو مـرا عـادتـى دادى بـه جـود و سـخـاو مـن عـادت دادم مـردم  !خـدايـا: جامع از خدا طلب مرگ كرد و گفت 

را بـه بـذل و عـطـا، پس اگر مال دنیا را از من قطع خواھى فرمود، مرا در دنیا باقى نگذار؛ پس آن ھفته 

 . نگذشت كه از دنیابگذشت

فات كرد، ابـان بـن است كه عبدالّله بن جعفر در سنه ھشتاد ھجرى در مدينه و (عمدة الطالب )و در 

عـثـمان بن عّفان بر وى نماز گزاشت و در بقیع مدفون شد و قولى است كه در َابـواء وفـات كـرد سـنـه نود و 

سلیمان بن عبدالملك مروان بر او نماز گزاشت و در آنجا دفـن شـد و عـبدالّله را بیست پسر و به قولى 

بـدالّله بـن جـعـفـر اسـت كـه وصـّى پـدرش عبدالّله بوده و او بیست و چھار پسر بوده از جمله معاوية بن عـ

مروان )نام گـذاشـت بـه خـواھـش معاويه ؛ و او پدر عبدالّله بن معاويه است كه در اّيام  (معاويه )را عبدالّله 

س مالك سـنـه صد و بیست و پنج خروج كرد و مردم را به بیعت خود خواند مردم با او بیعت كردند پ (ِحمار

جبل شد پس بود تا سنه صدو بیست و نه ابومسلم مروزى او را به حیله گرفت و در ھرات او را حبس كرد 

. بود تا سنه صدو ھشتاد و سه وفات كرد، قـبرش در ھرات است زيارت كرده مى شود  پیوسته در َمْحَبس 

 (206). صاحب عمده گفته كه من ديدم قبر او را در سنه ھفتصد و ھفتاد شش

و ديـگـر از اوالد عـبـدالّله بـن جـعـفر، اسحاق عريضى است و او پدر قاسم امیر يمن است و قـاسـم مـردى 

ل بوده ، مادرش اّم حكیم دختر جناب قاسم بن محّمد بن ابى بكر است پس قاسم بن اسحاق با جـلی

 . حضرت صادق علیه الّسالم پسر خاله است و او پدر ابوھاشم جعفرى است

 

- ١٠ - 

 
 

ین و ديـگـر از اوالد عـبـدالّله بـن جـعـفر، على زينبى است كه مادرش حضرت زينب بنت حضرت امـیـرالمـؤ مـن

يـكـى مـحـّمد : علیه الّسالم است و او را دو پسر است از لبابه دختر عبدالّله بن عّباس بن عـبـدالمـطـّلب 

پدر ابى الكرام عـبـدالّله و ابـراھـیـم اعـرابى است كه از َاِجالء   و محّمد رئیس . رئیس و ديگر اسحاق اشرف 

لى الجـعـفـرى خـلیفه شیخ مفید كه وفات كرد در بنى ھاشم است و به او منتھى مى شود نسب ابـويـعـ

و ديـگـر از اوالد عـبـدالّله بـن جعفر، محّمد و عون است كه در كربال شھید . سنه چھارصد و شصت و سه 

گشتند و بیايد در احـوال حـضـرت سـیـد الشـھـداء عـلیـه السـّالم ذكـر شـھـادت ايـشـان و بـیـايـد در فـصـل 

 (207).كـالم غـالم عـبـدالّله بـا او در بـاب قتل پسران او و جواب او غالم راپـنـجـم آن 

 شرح حال عبدالّله بن خّباب 

از مـعـّذبـیـن فى   عـبدالّله بن خباب بن اَالَرّت، از اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم و پدرش : اردھـم چـھـ



الّله بوده و اوست كه خوارج نھروان در وقت سیرشان به نھروان عبورشان بـه نـخـلسـتـان و آبـى افـتـاد 

نـمـوده سـوار بـر دراز گـوشـى اسـت و بـا او اسـت  عـبـدالّله را ديـدنـد كـه بـر گـردن خـود قـرآنـى ھـیـكـل

 چه مى گوئى در حق على بعد از تحكیم ؟ گفت: عیال او در حالتى كه زوجه او حامله بود، عبدالّله را گفتند

: 

 .ِانَّ َعِلّیا َاْعَلُم ِبالّلِه َوَاَشدُّ َتَوِقیا َعلى ديِنِه َوَاْنَفُذ َبصیَرًة

پس آن بى چاره مـظـلوم را نـزديـك . در گردن دارى ما را امر مى كند كه ترا بكشیم  اين قرآنى را كه: گفتند

بـه نـھـر آوردنـد و او را خـوابـانـیـدنـد و مثل گوسفند سر بريدند كه خونش داخل در آب شد و ھم زوجه او را 

مائى افتاده بود يكى از ايشان شكم دريدند و چند زن ديگر را نیز به قتل رسانیدند و اتفاقًا در آن نخلستان خر

يك دانه برداشت و در دھان گذاشت او را صدا زدند كه چه مى كنى ؟ او فورًا از دھان افكند و به خنزيرى 

با وى كه اين فساد است در زمین و انكار بر او : رسیدند يكى از ايشان بزد و او را بكشت ، گفتند

 (208).نمودند

 شرح حال عبدالّله بن عّباس 

عـبدالّله بن عّباس از اصحاب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و محّبین امـیـرالمـؤ مـنـیـن : پـانـزدھـم 

فرموده كه حـال عـبدالّله در جاللت و اخالص  (خالصه )عّال مه در . عـلیـه السـّالم و تـلمـیـذ آن جـناب است 

و شیخ َكّشى احاديثى ذكر كرده كه . به امیر المؤ منین علیه الّسالم َاْشَھر از آن است كه مخفى باشد

ث را در كتاب كبیر ذكر كرديم و از آن ھا جواب متضّمن است قدح در او را و او اجّل از آن است و ما آن احادي

 (209). داديم

ى كه از روايات َكّشى مفھوم مى شـود راجـع به گفته كه حاصل قوادح (مـجـالس )قـاضـى نـورالّله در 

بعضى از اعمال ابن عّباس است و مؤ لف كتاب را به ايمان او اعتقاد است و امـّا َاجـْوبـه اى كـه شـیـخ عـّال 

مـه در كتاب كبیر ذكر كرده اند به نظر قاصر اين شكسته نرسیده بلكه از بعضى ثقات مسموع شده كه كتاب 

تى كه بعد از وفات پادشاه مغفور سلطان محّمد خدابنده ماضى واقع شد با بعضى از اسباب و مذكور در فترا

كتب شیخ عّال مه ضـايـع شـد تـا غـايـت نـسـخـه از آن بـه نـظـر ھـیـچ يـك از افاضل روزگار نرسیده و 

 (210). نشانى از آن نديده اند انتھى

و ابن عّباس در علم فقه و تفسیر و تاءويل بلكه انساب و شعر امتیازى تمام داشت به سبب تـلمـّذ او بـر 

ـت دعـاى رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم در امـیـر المـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم و ھـم بـه جـھ

حـّق او؛ زيـرا وقـتـى از بـراى غسل آن حضرت در خانه خاله اش میمونه زوجه آن حضرت آب حاضر ساخت 

و مردى عالم و فـصیح  (211).َاللھـُمَّ َفقِّھُه فِى الّدين َوعلِّْمُه الّتْاويَل: حضرت دعا كرد در حـّق او وگـفـت 

الّلسان و با فھم بود و حضرت امیر المؤ منین علیه الّسالم او را فرستاد تا با خـوارج مـحـاجـّه كـنـد و در 

مـن ابـومـوسـى را بـراى : قـصـّه تـحـكـیم كه ابوموسى را اشعث اختیار كرد براى تحكیم ، حـضـرت فـرمـود

 .اين كار نمى پسندم ، ابن عّباس را اختیار كنید؛ قبول ننمودند

 جواب دندان شكن ابن عّباس به عايشه

بـر اصـحـاب جـمـل غـلبـه جـسـت ابـن  و ھـم در جـنـگ بـصـره چـون امـیـر المـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم

عـبـّاس را فـرسـتـاد بـه نـزد حـُمـَیـراء كـه امـر كـنـد او را بـه تـعـجـیـل در كـوچ نمودن از بصره به مدينه و عدم 

اقامت در بصره ؛ و ُحمیراء در آن وقت در قصر بنى خلف در جانب بصره بود ابن عّباس به نزد او رفت و اذن بار 

ابـن عـبـّاس بـى اذن داخـل شـد، چـون وارد مـنزل شد منزل را خالى از ! ست ، حمیراء او را اذن نـدادخوا

ابـن عـبـّاس نـگـاه كـرد به اطراف اطاق . فرش ديد و آن زن ھم در پس دو پرده خود را مستور نموده بود



يابن : آن زن از پـشـت پـرده گفت  ِوساده اى ديد دست دراز كرد آن را نزد خود كشید و روى آن نـشـسـت ،

 َاْخَطْاَت الّسنَّة َوَدَخْلَت َبْیَتنا َوَجَلْسَت َعلى َمتاِعنا َبَغْیِر ِاْذِننا؛! عّباس 

ابن  .يعنى خالف قانونى كردن كه بدون اذن من داخل شدى و بدون رخصت من بر روى فرش من نشستى 

آله و سّلم را از تو بھتر مى دانـیـم و َاْولى ھـسـتـیـم بـه آن  ما قانون پیغمبر صلى الّله علیه و: عّباس گفت 

، مـا تـورا تـعـلیـم كـرديـم آداب و سـنـّت را، ايـن منزل تو نیست منزل تو ھمان است كه پیغمبر صلى الّله 

خـود و عـصـیـان علیه و آله و سّلم ترا در آن ساكن كـرده و تـو از آن جـا بـیـرون آمـدى از روى ظـلم بـر نـفـس 

ھـرگـاه بـه مـَنـْزلت رفـتـى مـا بـدون اذن تـو در آنـجـا داخـل نـمـى شـويـم و بـر روى   خـدا و رسـول پـس 

آنگاه گفت كه امیر المؤ منین علیه الّسالم امر فرموده كه كوچ كنى بروى مدينه و . فـرش تـو نمى نشینیم 

خدا رحمت كند امیرالمؤ منین را و آن عمر بن خطاب بود؛ ابن عّباس : ُحَمیراء گفت  . در خانه خود قرار گیرى

 (212). سوگند به خدا كه امیر المؤ منین على علیه الّسالم است الخ :گفت 

بالجمله ؛ ابن عّباس در اواخر عمر كور شده بود گويند كه از كثرت گريستن بر حضرت امیرالمؤ منین و امام 

 : حسین علیھماالّسالم كور شده بود و در باب كورى خود گفته

 : شعر

ِاْن َياُخِذالّلُه ِمْن َعْیَنىَّ ُنوَرھما
 ُھما ُنوٌرَففي ِلساني َوَقْلبي ِمْن

َقْلبي َزِكىُّ َوَعقلي َغْیُر ذى َدَخٍل
 (213)َوفي لس اني ما كالسِّْیِف َماءثوٌر

 باس بیت المال را غارت كرد؟آيا ابن ع

و حـكـايـت او در اخـذ بـیـت المال بصره و رفتن او به مّكه و كاغذ نوشتن امیر المؤ منین علیه السـّالم بـه او 

 (214). در ايـن بـاب و جواب نوشتن او به آن عبارتھاى جسارت آمیز محّققین را به تحّیر در آورده

قطب راوندى گفته كه عبیدالّله بن عّباس است نه عبدالّله ؛ ديگران گفته اند كه اين درست نـیـايـد؛ زيرا كه 

او را به بصره چه كار؟ بعالوه احـدى ايـن مـطـلب را از او نـقـل  عبیدالّله عامل آن حضرت بوده در يمن ،

ابـن ابـى الحـديـد گـفـتـه كـه ايـن امـر بـر مـن مـشـكـل شـده ؛ چـه اگـر تكذيب نقل كنم . نـنـمـوده 

ّله بن عّباس مخالفت با ُروات و اكثر كتب كرده ام ؛ زيرا كه ھمه اتـّفـاق كـرده اند بر نقل آن و اگر گويم عبدال

است گمان نمى كنم در حّق او ايـن امـر را بـا آن مـالزمـت و اطـاعت و اخالص نسبت به على علیه الّسالم 

در حیات على علیه الّسالم و بعد از فوت او و اگر اين امر را از ابن عّباس بگردانم به كه فرود آورم ھمانا من 

 (215). در اين مقام متوقفم

ابـن مـیـثـم فـرموده كه اين مجرد استبعاد است و ابن عّباس معصوم نبوده و امیر المؤ منین علیه الّسالم در 

نمى فرموده اگر چه عزيزترين اوالدش باشد بلكه واجب اسـت كـه در ايـن امـور  امر حّق مالحظه احدى

 (216). غـلظـت بـر اقـربـاء بـیـشـتـر باشد و اين ھمان ابن عّباس است انتھى

و ابـن عّباس از ترس ابن زبیر از مّكه به طائف رفت و در سنه شصت و ھشت يا سنه شصت و نـه در طـائف 

گـويـنـد چـون او را  (217).الُیوَم ماَت َرّبانىِّ ھـِذِه االُْمَِّة: وفـات يافت و محّمد بن حنفّیه بر او نماز خواند و گفت 

 (218)! اين فقه او بوده است: بـر سـريـر گذاشته بودند دو مرغ سفید داخل در كفن او شدند مردم گفتند

 (ُمَصغَّرًا. (عثمان بن ُحَنیف : شانزدھم 



 شرح حال عثمان بن ُحَنیف 

ن است كه رجوع به امیر المؤ منین علیه الّسالم بـرادر سـَھل بن ُحَنیف است كه از پیش گذشت ؛ از سابقی

و روايت شده كه میھمان شد به ولیمه يكى از فتیان اھل . نمودند و او از جانب آن حضرت والى بصره بود

بصره كه در آن مھمانى اغنیاء بودند و فقراء محجوب ؛ چون اين خبر به امیر المؤ منین علیه الّسالم رسید 

 : براى وى كاغذى نوشت

ـَْن حـُنـَْیف َفَقْد َبَلَغني َانَّ َرُجًال ِمْن ِفْتَیِة َاْھِل اْلَبْصَرِة َدعاَك ِالى َماْءَدَبٍة ف ـََاسـَْرْعَت ِاَلْیه ا ُتْسَتط َامـّا بـَعـُْد؛ يـَاب

 َقْوٍم ع ائُلُھْم َمْجُفوُّ َوَغِنیُُّھْم َمْد ُعوُّ الخاُب َلَك االَْ ْلو اُن َوُتْنَقُل ِاَلْیَك اْلِجف اُن َوم ا َظَنْنُت َانََّك ُتجیُب ِالى َطع اِم 

.(219) 

ه وارد بصره شدند بسیارى از لشكر او را كـشتند و او را و اين عثمان ھمان است كه طلحه و زبیر وقتى ك

گرفتند و بسیار زدند و ريش او را كندند و او را از بصره اخراج كردند؛ و بعد از جنگ جمل امیر المؤ منین علیه 

الّسالم عبدالّله بن عّباس را به حكومت بصره باز داشت و عثمان در كوفه سكونت جست و بود تا زمان 

 .بن ابى سفیان معاويه 

 شرح حال َعدّى بن حاتم طائى

َعدى بن حاتم طائى از محّبین امیر المؤ منین علیه الّسالم و در حروب آن حضرت در خـدمـت آن : ھـفـدھم 

جـنـاب بـوده و در يـارى آن حـضـرت شـمـشـیـر زده و در سال دھم به خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه 

الم آورد و سببش آن شد كه در سال نھم لشكر اسالم به جبل طّى رفتند و و آله و سّلم شتافت و اس

نام داشـت خـراب كـردنـد و اھـلش را اسـیـر كـردنـد، عدّى بن حاتم كه قائد قبیله  (فلس )بتخانه آنجا را كه 

دا صلى الّله بود به شام گـريـخـت و خـواھـرش اسـیـر شـد اسـیـران را بـه مـديـنـه آوردنـد؛ چـون رسول خ

علیه و آله و سّلم ايشان را مشاھده فرمود دختر حاتم كه در صباحت و فـصـاحـت معروف بود به پاى خاست 

يعنى پدرم حاتم مرده و . َھَلَك اْلواِلُد َوغاَب اْلواِفُد َفاْمُنْن َعَلىَّ َمنَّ الّلُه ِبَك! ي ا َرُسوَل اهللا : و عرضه داشت 

 .ر كرده ، پس بر من مّنت گذار و ببخش مرابرادم َعدّى به شام فرا

روز سّوم ھنگام عـبـور پـیـغمبر بر  (سیره ابن ھشام )در روز اّول و دّوم حـضرت جوابى به او نفرمود، موافق 

حـال كـن ، آن زن سـخـن گـذشـتـه را   كه عرض : ايشان ، امیرالمؤ منین علیه الّسالم به آن زن اشاره فرمود

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم فـرمـود ترا بخشیدم ھرگاه قافله با امانتى پیدا اعـاده كـرد؛ 

ايـن بـود تـا . مى خواھم به نزد برادرم به شـام روم : دختر گفت . شـود مـرا خبر كن تا ترا به بالدت بفرستم 

ت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم عرض دختر به حضر. جـمـاعـتـى از قـبـیـله قـُضـاعـه بـه مدينه آمدند

حضرت او را جامه بپوشانید . كرد كه گروھى از قوم من آمده اند كه ثقه و اعتماد به آنھا است مرا روانه فرما

و زاد و راحله عطا فرمود و بـا آن جماعت او را روانه فرمود؛ دختر به شام رفت و برادر خود َعدّى را ديدار كرد و 

چنان دانم كه ايمنى اين جھان و آن جھان جز در خدمت مـحـّمد  : از حال خود آگھى داد و با وى گفت او را

. صلى الّله علیه و آله و سّلم به دست نشود، نیكو آن است كه بى درنگ به حضرت او شـتـاب گـیـرى 

لى الّله عـلیـه و آله و سّلم عـدّى تـھـیـّه سـفـر كـرده بـه مـديـنـه آمـد و بـه مـجـلس حـضـرت رسـول صـ

وارد گشت و معرفى خود نموده ، پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم به جانب خانه حركت فرمود، عدّى 

نیز در قفاى آن حضرت بود، در بین راه پیرزنى خدمت آن حضرت رسید و در حاجت خويش سخن بسیار گفت 

پادشاھان نباشد از   ـه نـظام گیرد؛ عدى با خود انديشید كه اين روش و آن جناب نیز ايستاده بـود تـا كـار او ب

بھر زال چندين مّھم خويش را تعطیل دھند بلكه اين خوى پیغمبران است ، چون به خانه وارد شـدنـد رسول 

فرمود خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به مالحظه آنكه عدّى بزرگ زاده و محترم بـود احـتـرام او را ملحوظ 



وساده اى كه از لیف خرما آكنده بود برداشت و بگسترد و عـدّى را بـر روى آن نشستن فرمود چندان كه 

 (220). عدّى كناره گرفت پذيرفته نشد پس عدّى را بر وساده جاى داد و خود بر خاك نشست

ايـن بـود سـیـرت شـريفه آن حضرت با كّفار و كسى كه مراجعه كند در كتبى كه شیعه و سـنـّى در سـیـرت 

 .نـبـوى صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم نـوشـتـه انـد امثال اين را بسیار بیند

؛ َعدّى بن حاتم به دست حضرت رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سلم اسالم آورد و بـه حـكـم بالجمله 

گويند وقتى مرد شاعرى به نزد وى . َوبـَِابـِِه اقـْتـَدى عـَِدىُّ ِفى اْلَكَرِم، عدّى مردى صاحب جود و سخاوت بود

كن تا ترا آگاه كنم از مال خود كه به تو عطا تـاءمـل : گفت . يا َاباطريف تو را مدح گفته ام : آمد و گفت 

خواھم كرد تا بر حسب عطا مرا مدح گـوئى و آن ھـزار ھـزار درھـم و ھـزار مـیـش و سـه بنده و اسبى 

و عـدّى سـاكـن كـوفـه گـشـت و در جـَمـَل و . شـاعـر مـدح خـود را انـشـاد كـرد  است ، اكنون بگوى ؛ پس 

ن مـالزمـت ركـاب امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم داشـت و در جـمـل يك چشم او به صـِفـّیـن و نـھـروا

وقتى در اّيام معاويه بر معاويه وفود كرد، . ، و در سنه شصت و ھشت در كوفه وفات كرد.جراحت نابینا شد

ركـاب امـیـر المـؤ در : اى عدّى چه كردى با پسرھاى خود كه بـا خـود نـیـاوردى ؟ گـفـت :معاويه گفت 

م ا : َفق اَل َعِدىُّ! ق ال مـا َاْنَصَفَك َعِلىُّ َقَتَل َاْوال َدَك َوَاْبقى َاْوال َدُه: مـنـیـن عـلیـه السـّالم كـشـتـه شـدنـد

ترا كشت و  عـلى در حـق تـو انصاف نكرد كه فرزندان: َاْنَصْفُت َعِلّیا ِاْذ ُقِتَل َوبـَقـیـت ؛ يـعـنـى مـعـاويـه گـفـت 

 من با على انصاف ندادم كه او كشته شد و من زنده ماندم ؛: عدّى گفت ! فـرزندان خود را باقى گذاشت 

 : شعر

دور از حريم كوى تو بى بھره مانده ام)
 (شرمنده مانده ام كه چرا زنده مانده ام ؟

سترده نمى شود مگر به خون دانسته باش كه ھنوز قطره اى از خون عثمان باقى است كه : معاويه گفت 

سوگند به خداى آن دلھا كه آكنده بود از خـشـم تـو ھـنـوز در سـیـنـه : شريفى از اشراف يمن ، عدّى گفت 

ھمانا اگر از َدر . ھـاى مـا اسـت و آن شـمـشـیـرھـا كـه تـرا بـا آن قتال مى داديم بر دوشھاى ما است 

طريق شّر شبرى ترا نزديك شويم ، دانسته باش كه قطع حلقوم  خديعت و غدر شبرى با ما نزديك شوى در

و سكرات مرگ بر ما آسانتر است از اينكه سخنى ناھموار در حق على علیه الّسالم بشنويم و كشیدن 

معاويه مصلحت وقت را در جنبش و غضب نديد، روى سخن . شمشیراى معاويه به انگیزش شمشیر است 

 (221). ود را امر كرد كه كلمات عدّى را مكتوب سازيد كه ھمه پند و حكمت استرا بـگـردانید و مستوفیان خ

 شرح حال عقیل

ابى طالب ، برادر حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم است ، ُكْنَیت او ابـويـزيـد  عـقیل بن: ھـیـجـدھـم 

گـويـنـد ده سـال از بـرادرش طـالب كـوچـكـتـر بـوده و جـعـفـر ده سال از عقیل و امیر المؤ منین . اسـت 

دوسـت مـى داشـت و  علیه الّسالم ده سال از جعفر و جناب ابوطالب در میان اوالد خود عـقـیـل را افـزون

 :لھـذا حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم در حق عقیل فرمود

گويند در میان عـَرب مـانـنـد عـقـیـل در عـلم  (222).ِانـّى الَُ حـِبُُّه حـُبَّیـِْن حـُّبا َلُه َوُحّبا ِلُحبِّ َابى طالٍب َلُه

نـسـب نـبـود از بـراى او ِو سـاده اى در مـسـجـد حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم مى 

مـع مى گشتند و در علم نسب و اّيام گستردند، مى آمد بر روى آن نماز مى خواند، پس مـردم نـزد او جـ

عرب از او استفاده مى كردند و در آن وقت چشمان او نابینا شده بود و عقیل مبغوض مردم بود به جھت 



و عقیل در ُحسن جواب معروف بود، وقتى بر معاويه وارد شد معاويه . اينكه از نیك و بد ايشان آگھى داشت 

چـون عـقـیـل وارد شـد پـرسید كه خبر ده . جـُلسـاء خـود را حـاضـر كـردامر كرد كرسى ھـا نـصـب كـردنـد و 

گذشتم بر لشـكـر بـرادرم ، ديـدم شـب و روز آنـھا مثل شب و روز : مرا از لشكر من ولشكر برادرت ؟ فرمود

و عبادت  اّيام پیغمبر است لكن پیغمبر در میان ايشان نیست ، نديدم احدى از ايشان را مگر مشغول به نماز

؛ و چون به لشكر تو گذشتم ديدم استقبال كردند مرا جمعى از منافقین كه مى خواستند رم دھند شتر 

پس پرسید كیست كه در طرف راست تو نشسته . پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم را در شب َعَقَبه 

و مخاصمت كردند و ھر كـدام او را اين ھمان است كه شش نفر در ا: عمرو عاص ؛ گفت : اى معاويه ؟ گفت 

دعـوى دار بـودنـد؛ آخـر اال مـر جـّزار قـريش يعنى شتر كش قريش كه عاص بن وائل باشد بر ھمه غلبه كرد 

او ھـمـان كـس اسـت : ضّحاك بن قـیـس ؛ عـقـیـل گـفـت : ديگرى كیست ؟ گفت . و او را پسر خود گرفت 

: ى داد براى جـھـانـیـدن بـه مـاده ھـا؛ ديـگـرى چـه كـس اسـت ؟ گـفـت كه پدرش تكه و نر بزھا را كرايه م

مـعـاويـه چون ديد نديمان ُجلساء او بى كیف شدند  . او ابن السـّراقـه اسـت: ابوموسى اشعرى ؛ گفت 

ن سـؤ ال را ايـ: در حـق مـن چـه مـى گـوئى ؟ گـفـت ! خواست ايشان را به دمـاغ آورد پـرسـیـد يـا ابـا يـزيـد

حمامه كیست ؟ عـقـیـل : حمامه را مى شناسى ، گفت : گفت . البته بايد جواب دھى : ؟ گفت !مكن 

تـرا خـبـر دادم ايـن را گـفـت و بـرفـت ؛ مـعـاويـه نـسـّابـه را طـلبـیـد و احـوال حـمامه را پرسید، : گـفـت 

حمامه جّده تو مادر ابوسفیان است كه در جاھلیت از : بلى ، آن مرد نّسابه گفت : در امانم ؟ گفت : گفت 

 .(223).َزوانى معروفه و صاحب رايت بود

ـُْن اْلعـاِص : َلسائِهقـاَل مـُع اويـُة ِلُج ـَْدُه عـَمـُْرو ب َقْد ساَوْيُتُكْم َوِزْدُت َعَلیُكْم َفال َتْغِضُبوا؛ َوقاَل ُمع اِويُة َيْوما َوعـِن

َوَاْھال : َل َعقیٌلمـَْرحـَبا ِبَرُجٍل َعمُُّه َاُبوَلَھٍب َفقا: َوقـَْد َاقـْبـََل َعقیٌل الََ ْضَحَكنََّك ِمْن َعقیٍل َفَلّما َسلََّم قاَل معاويُة

م ا َظنَُّك ِبَعمَِّك َابى ! ي ا َاب ا َيزيُد: ِبَمْن َعمَُّتُه َحّماَلُة اْلَحَطب فى جیِدھا َحْبٌل ِمْن مـَسـٍَد؛ قـاَل مـعـاويُة

ِب َاَفنا ِكٌح ِفى الّنار َخْیٌر َام ِاذا َدَخْلَت الّناَر َفُخْذ عـَلى يـَسـاِرك تـَِجْدُه ُمْفَتِرشا َعمََّتك َحّماَلَة اْلَحَط: َلَھٍب؟ قاَل

 (224)!ِكال ُھما َشرُّ َوالّلِه: َمْنُكوٌح؟ قاَل

 . نود شش وفات يافتدر سنه پنجاھم به سّن 

 شرح حال عمروبن َحِمق

عـَمـْرو بـن الحـَمـِق الخـُزاعـى ، عـبد صالح الھى و از حواريین باب علم رسالت پـناھى است در : نـوزدھـم 

خدمت حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم به مقام عالى رسیده در جمیع حروب آن حـضـرت از جـمل و 

ه ، در كوفه ُسكنى داشت و بعد از وفات حـضـرت امیر علیه الّسالم در اعانت ُحْجر نھروان و صّفین ھمراه بود

بن َعدّى و منع بنى امّیه از َسّب آن حضرت ، اھتمام تـمـام مـى نـمـود و چـون زيـاد بـن ابـیـه حـكـم به 

او را مـارى گزيد و  گرفتن حجر نمو، عمرو گريخته به مـوصـل رفـت و در غـارى پـنـھـان شـد و در آن غـار

پس جماعتى از جانب زياد به طلب او رفته بودند او را مرده يافتند سر او را جدا ساخته و نزد . شھید گرديد

آن سر را بر نزد معاويه فرستاد، معاويه آن سر را بر نیزه كـرد، و ايـن اّول سـرى بـود كه  (زياد)بـُردند،  (زيـاد)

و در (226)و امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم از عـاقبت امر او خبر داده بود(225).در اسالم بر نیزه زده شد

كاغذى كه جناب امام حسین عـلیـه السـّالم در جـواب مـكتوب معاويه نگاشته و در آن شرحى از غدر و مكر 

 : و ظلم و نقض عھد او نوشته چنین مرقوم فرموده

ـْ ـُْه َاَوَلسـَْت قـاتـَِل َعْمِرو ْبِن اْلَحِمِق ص اِحِب َرُسوِلالّله صلى الّله علیه و آله و سلم اْلَعْبِد الصـّاِلِح الذَّي َاب َلت

م ا َلْو َاْعَطْیَتُه طآِئرا ُاْنِزَل  اْلِعب اِدُة َفَنَحل ِجْسُمُه َواْصَفرَّ َلْوُنُه َبْعَد ما َاِمْنَتُه َوَاْعَطْیَتُه ِمْن عـُھـُوِد الّلِه َومـَو اثیِقِه

 (227).َعَلْیك ِمْن َرْاِس اْلَجَبِل ُثمَّ َقَتْلَتُه ُجْرَاًة َعلى َربََّك َوِاْسِتْخفافا ِبذ اِلَك اْلَعْھِد



كه با عمرو بن الحمق  (زاھر)كه بیايد در ذكر مقتولین از اصحاب امام حسین علیه الّسالم ذكر : فقیر گويد

 . بوده و او را دفن نموده

ـلیـه راوندى و ابن شھر آشوب روايت كرده اند كه عمرو بن الحمق وقتى آب داد حضرت رسالت صـلى الّله ع

و آله و سـّلم را، حضرت دعا كرد از براى او كه خداوندا او را از جوانى خـود بـھره مند گرداند؛ پس ھشتاد 

 (228).سال از عمر او گذشت و يك موى سفید در محاسن او ظاھر نشد

 شرح حال قنبر

قنبر، غالم خاّص امیرالمؤ منین علیه الّسالم است و ذكرش در اخبار بسیار شده و او ھمان است : بـیستم 

 :كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمود

 : شعر

ِاّني ِاذا َاْبَصْرُت َشْیئا ُمْنَكرا
 َاْوَقْدُت نارى َوَدَعْوُت َقْنَبرا

شیخ  (رجال )و مّداحى قنبر آن حضرت را ـ در آن وقتى كه از او پرسیدند كه غالم كیستى ؟ ـ مشھُور و در 

و روايت است كه چون قنبر را بر حّجاج وارد نمودند . َكّشى مسطور است و او را حّجاج ثقفى شھید كرد

آب وضويش را حاضر مى ساختم ؛ پرسید كه على  :ه مى كردى ؟ گفت حّجاج پرسید تو در خدمت على چ

 :اين آيه مباركه را تالوت مى فرمود: چه مى گفت چون از وضوى خويش فارغ مى گشت ؟ گفت 

خـَْذن اھـُْم بـَغـْتـًَة فـَِاذا فـََلّم ا نـَسـُوام ا ُذكـِّرُوا بـِِه َفَتْحن ا َعَلْیِھْم َاْبو اَب ُكلِّ شىٍْ َحّتى ِاذا َفِرحُواِبما اُءوتُو َا)

 (229)(.ُھْم ُمْبِلُسوَن َفُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّذيَن َظَلُموا َواْلَحْمُد ِلّلِه َربَّ اْلع اَلمیَن

چه : بلى ، حّجاج گفت  :حـجـّاج گـفـت گـمـان مـى كـنـم كـه ايـن آيـه را بـر مـا تـاءويل مى كرد، قنبر گفت 

در ايـن ھـنـگـام مـن سـعـیـد خـواھـم بـود و تو شقّى، پس حكم : خواھى كرد اگر سر تو را بردارم ؟ گـفـت 

 (230).ن زدندكرد تا قنبر را گرد

 شرح حال كمیل

ؤ منین علیه الّسالم و از كـُمـیـل بـن زيـاد النَّخـَعى الَیمانى ، از خواص اصحاب امیرالم: بـیـسـت و يـكـم 

ُعرفا او را صاحب سّر امیرالمؤ منین علیه الّسالم دانسته اند و سـلسـله جماعتى از . اعاظم ايشان است 

دعاى مشھور كه در شب نیمه شعبان و شـبـھـاى جـمـعـه مـى خـوانند  .عرفا را به او منتھى مى دارند

رالمؤ منین علیه الّسالم دست او را گرفت و به صحرا برد و حديث مشھور كه امی. منسوب به آن جناب است 

 :و فرمود

ـُْرھا َاْوع اه ا َفاْحَفْظ َعّني م ا َاقُوُل َلَك! يـا كـُمـَیـُْل در  (231)َالّناُس َثالَثٌة الخ ،: ِانَّ ه ذه القـُُلوُب َاْوعـِیـٌَة فـَخـَی

و  (232)خـود قـرار داده  (اربـعـیـن )بسیارى از كتب حديث مى باشد و شیخ بھائى آن را يكى از احـاديـث 

 : ھـم از كلمات امیرالمؤ منین علیه الّسالم است كه با كمیل وصّیت كرده ، فرموده

َمْن ُھَو ن اِئٌم َفَوالذَّي َوسـَِع  ي ا كـُمـَیـُْل مـُْر َاھـَْلَك َان يـَرُوُحوا في كسِب اْلَمك اِرم َوُيْدِلُجوا في حاَجِة

طـْفا َفِاذا َنَزَلْت ن سـَمـْعـُُه االَْ صـْو اَت ما ِمْن َاَحٍد َاْوَدَع َقْلبا ُسرُورا إ ّال َوَخَلَق الّلُه َتع الى َلُه ِمْن ذاِلَك السُُّروِر ُل

 (233). ْنُه َكما ُتْطَرُد َغريَبُة ْاِالِبلاِزَلٌة َجرى ِاَلْیه ا َكالمآِء في انِحد اِرِه َحتَّى َيْطُرَده ا َع

فى او را شھید كرد، چنانكه روايـت چـنـدى كـمـیـل از جانب آن حضرت عامل بیت بوده و عاقبت حّجاج ثق

شـده كـه چـون حـجـّاج والى عـراق شـد خـواسـت كـمـیـل را به دست آورد و به قتل رساند كمیل از وى 



بگريخت ، چون حّجاج بدو دست نیافت عـطـائى كـه از بـیـت المـال بـه اقـوام كـمـیـل بـرقـرار بـود قطع نمود، 

از عـمـر مـن چـندان به جاى نمانده كه سبب قطع روزى جماعتى : ـیـد گـفـت چون اين خبر به كـمـیـل رس

ھر چـه  : گفت. ترا ھمى جستم تا كیفر كنم ! اى كمیل : شوم ؛ برخاست وبه نزد حّجاج آمد؛ حّجاج گفت 

د مـى خـواھـى بـكـن كـه از عـمر من جز چیز اندكى نمانده و عنقريب بازگشت من و تو به سـوى خـداونـ

تو در شماره قاتالن : حّجاج گفت . اسـت و مـوالى مـن بـه مـن خـبـر داده كـه قاتل من تو خواھى بود

و در سـنـه ھـشـتـاد و سـه ھـجـرى و ايـن وقـت نـود  .(234)بـرگـرفـتـنـد  عثمانى و فرمان كرد تا سرش 

 . سال داشت و فعال قبرش در ثوّيه ما بین نجف و كوفه معروف است

- ١١ - 

 
 

 شرح حال مالك اشتر

قـَدََّس الّلُه  -لى اءعـدائه مـالك بـن الحـارث االشـتـر النـَخـَعـى ، سـیـف الّله المـسـلول عـ: بـیـسـت و دوم 

روَحُه ـ جلیل القدر و عظیم المنزلة است و اختصاص او بـه امـیـرالمـؤ منین علیه الّسالم َاْظَھر از آن است كه 

ذكر شود و كافى است در اين مقام ھمان فـرمـايـش امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم كـه مـالك از بـراى 

در سـال سـى و  (235)از براى رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم بـودم مـن چنان بود كه من 

الّسالم او را حكومت مصر داد و پیش از آنكه به مصر رود آن حضرت براى  ھـشتم ھجرى امیرالمؤ منین علیه

 : اھل مصر كاغذى نوشت كه از جمله فقراتش اين است

ع ؛  سـاعـاِت الرَّْوَاّما بعُد؛ َفَقْد َبَعْثُت ِاَلْیُكْم َعْبدا ِمن ِعب اِد الّله ال َين اُم َاّي اَم اْلَخْوِف َوال َيْنُكُل َعِن االَْ ْعد آِء

ـیـعـُوا َامـَْرُه فـیـم ا َاشـَدُّ عـََلى اْلفـُّج ار مـِْن َحريِق الّناِر َوُھَو م اِلُك ْبُن اْلح اِرِث َاُخوَمْذِحٍج فـَاسـْمـَعـُوا قـَْوَلُه َوَاط

 (236). ط ابـََق اْلحـَقَّ فـَِانَُّه سـَیـٌْف مـِْن سـُیـُوِف الّله

و عـھدنامه اى كه حضرت براى اشتر نوشته َاْطَول عھدى است از عھدنامه ھاى آن حضرت و مـشـتمل 

ه مرسالطین جھان را در ھر امـارت و ايالت است بر لطائف و محاسن بسیار و پند و حكمت بى شمار ك

قانونى باشد كه بدان قانون دفع خراج و زكات شود و ھیچ ظلم و ستم بـربـنـدگان و رعّیتھا نشود و آن 

و چون امیرالمؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم آن عـھـدنامه را براى آن . عھدنامه معروف و ترجمه ھا از آن شده 

 .راه كند، اشتر با جمعى از لشكر به جانب مصر حركت فرمود نوشت امر فرمود تا بسیج

نـقـل اسـت كـه چـون اين خبر گوشزد معاويه گشت پیغام داد براى دھقان عريش كه اشتر را مـسـمـوم كـن 

تـا مـن خـراج بـیست سال از تو نگیرم ، چون اشتر به عريش رسید دھقان آنجا پـرسـیـد كـه از طـعـام و 

پـس آن . عـسـل را بـسـى دوسـت مـى دارد: چـیـز مـحـبـوبـتـر اسـت نـزد اشـتـر؟ گـفـتـنـدشـراب چـه 

مـرد دھـقـان مـقـدارى عـسـل مـسـمـوم بـراى اشـتـر ھـديـه آورد و بـرخـى از اوصـاف و فـوائد آن عـسـل را 

سل در جوفش مستقر نشده بود كه از بـیـان كـرد؛ اشـتـر شـربـتـى از آن عـَسـَل زھـرآلود مـیـل كرد ھنوز ع

غالم عثمان او را مسموم نمود  (نافع )و بعضى گفته اند كه شھادتش در قلزم واقع شد و . دنیا رحلت فرمود

و چون خبر شھادت اشتر به معاويه رسید چندان خوشحال شد كه در پوست خود نمى گنجید و دنیاى 

و . ھـمـانـا از بـراى خـداونـد جـُنـْدى اسـت از عـسـل : گـفـت وسیع از خـوشـحـالى بـر او تـنـگ گـرديـد و 

چـون خـبـر شـھادت اشتر به حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم رسید به موت او بسى متاءسف گشت و 



 :زياده اندوھناك و گرفته خاطر گرديد و بر منبر رفت و فرمود

ْلحـَمـُْد ِلّلِه َربِّ اْلع اَلمـیـنـَ َالل ھـُمَّ ِانـّي َاحـْتـَسـِبـُُه ِعْنَدُك َفِانَّ َمْوَتُه ِمْن َمصائِب ِانـّا ِلّلِه َوانـّا ِاَلیـِْه راجـِعـُوَن َوا

ْن َنْصِبَر ْنُفَسن ا َعلى َاالدَّْھِر َرِحَم الّلُه م اِلكا َفَلَقْد َاْوف ى بـِعـَھـِْدِه َوقـَضـى نـَحـَْبُه َوَلقى َربَُّه َمَع َاّنا َقْد َوطَّّنا َا

 (237). َعلى ُكلِّ ُمصیَبٍة َبْعَد ُمصاِبن ا ِبَرُسوِل اِهللا صلى الّله علیه و آله و سّلم َفِانَّه ا ِمْن َاْعَظِم اْلُمصیب ات

پـس ، از مـنـبـر بـه زيـر آمـد و بـه خـانه رفت مشايخ َنَخع به خدمت آن حضرت آمدند و آن حضرت بر مرگ 

 اشتر متاءسف و متلّھف بود؛

ْن َحَجٍر َلك اَن صـَْلًدا َام ا َوالّلِه َولّلِه َدرُّ م اِلٍك َوم ا م اِلٌك َلْو ك اَن ِمْن َجَبٍل َلك اَن ُفْندا َوَلْو ك ان ِم: ثـُّم قـاَل

َمْوُجوٌد َكماِلٍك  َلیـَھـِدَّنَّ َمْوُتَك عاَلما َوَلَیْفِرَحنَّ عاَلما َعلى ِمْثِل م اِلٍك َفلتْبِك اْلَبواكي َوَھْل َمْرُجوٌّ َكماِلٍك َوَھْل

 (238).َوَھْل ق اَمِت النِّساء َعْن ِمْثِل ماِلٍك

اگر مالك كوھى بود، كوه عظیم و بى مانند ! خدا رحمت كند مالك را و چه مالك : و ھم در حّق مالك فرمود

و ھـم در  (239)لب و سختى بود و گويا مرگ او مرا از ھـم قـطـع نـمـودبود، اگر مالك سنگى بود، سنگ ص

او اھل شام را عزيز كرد و اھل عراق را ذلیل نمود و فرمود كه از بـه خـدا قـسـم كـه مـرگ : حـق او فـرمـود

 (240). اين پس مانند مالك را نخواھم يافت

در ذيل احوال بعلبك آورده كه معاويه  (مـُعـْجـَم البـُلدان )گـفـتـه كـه صـاحـب  (مـجـالس )ى نـورالّله در قـاضـ

كسى را فرستاد تا در راه مصر با اشتر مالقات نمود، عـسـل زھـرآلود بـه خـورد او داد و او در حـوالى قـلزم 

و جنازه او ! ِانَّ ِلّلِه ُجُنودا ِمْن َعَسٍل؟: رور نموده گفت بـه ھمان بمرد، چون خبر به معاويه رسـیـد اظـھـار سـ

و نیز گفته مخفى نماند . را از آنجا به مدينه طّیبه نقل نمودند و قبر منّور او در آنجا معروف و مشھور است 

زيور كه اشـتـر رضـى الّله عـنه با آنكه به حلیه عقل و شجاعت و بزرگى و فضیلت ُمَحّلى بود ھمچنین به 

 (241).علم و زھد و فقر و درويشى نیز آراسته بود

مالك روزى از بازار كوفه مى گذشت و چنانكه وّرام بن ابن فراس رحمه الّله مسطور است كه  (مجموعه )در 

شیوه اھل فقر است كرباس خامى در بر و پاره اى از ھمان كرباس به جاى عمامه بر سر داشت ، يكى از 

بازاريان بر در دّكانى نشسته بود چون اشتر را بديد كـه بـه چنان وضع و لباس مى رود در نظر او خوار آمده از 

ه اى بر اشتر انداخت ، اشتر حلم ورزيده به او التفات ننمود و بگذشت ؛ يكى از روى استخفاف شاخ َبْقَل

حاضران كه اشـتـر را مـى شـناخت چون آن حالت مشاھده كرد به آن بازارى خطاب نمود كه واى بر تو ھـیـچ 

صاحب آن مالك اشتر : ندانستم ، گفت : دانـسـتـى كـه آن چـه كس بود كه به او اھانت كردى ؟ گفت 

پس آن مرد بازارى از تصّور آن كار كه كرده بود به لرزه در آمد و از عقب اشتر ! امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود

روانه شد كه خود را به او برساند واز او عذر خواھد، ديـد كـه اشـتـر بـه مـسـجـدى در آمده به نماز مشغول 

داد و خود را بر پاى او انداخت و پاى او را بوسیدن گرفت  است صبر كرد تا چون اشتر از نماز فارغ شد سالم

عذر گناھى كه از من : ؛ اشتر ملتفت شـده سـر او را بـر گـرفـت ايـن چـه كـارى است كه مى كنى ؟ گفت 

بر تو ھیچ گناھى نیست بـه خـدا سـوگـنـد : صـادر شـد از تو مى خواھم كه ترا نشناخته بودم ، اشتر گفت 

 (242). انتھى! ـه مسجد جھت آن آمده بودم كه از براى تو استغفار كنم و طلب آمرزش نمايم كـه مـن ب

ـه كن كه چگونه اين مرد از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم كسب اخـالق كـرده بـا مـالحـظ: مـؤ لف گـويـد

آنـكـه از ُامـراء لشـكـر آن حـضـرت اسـت و شـجـاع و شديدالّشوكة است و شـجـاعتش به مرتبه اى است 

ر كه ابن ابى الحديد گفته كه اگر كسى قسم بخورد كه در َعرب و عجم شجاعتر از اشتر نیست مگ

استادش امیرالمؤ منین علیه الّسالم گمان مى كنم كه قـَسـمـش راسـت بـاشـد، چـه بـگـويـم در حـق 

كـسـى كـه حـیـات او مـنـھـزم كـرد اھل شام را و ممات او منھزم كرد اھل عراق را؟ و امیرالمؤ منین علیه 



ول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم الّسالم در حق او فرموده كه اشـتر براى من چنان بود كه من براى رس

يك نفر داشتم مـثل   بودم و به اصـحـاب خـود فـرمـوده كـه كـاش در مـیـان شـمـا مـثـل او دو نـفر بلكه كاش 

 :او؛و شّدت شوكتش بر دشمن از تاءّمل در اين اشعار كه از آن بزرگوار است معلوم مى شود

 : شعر

َوْانَحَرْفُت َعِن اْلُعلى (243)َبَقْیُت َوْفرى 
 َوَلقیُت َاْضیافي ِبَوْجٍه َعُبوٍس

ِاْن َلْم َاُشّن َعَلى اْبِن ِھْنٍد غاَرًة
 ُنُفوٍس (244)َتْخُل َيْوما ِمْن ِنھاِب َلْم

(246)ُشزَّبا (245)َخْیال َكَاْمثاِل السَّعالى 
 َتْغُدو ِببْیٍض فى اْلَكريَھِة ُشوٍس

َحِمَى اْلَحديُد َعلَِْھْم َفكَانَُّه
 (247)َوَمضاُن َبْرٍق َاْو ُشعاُع شُمُوٍس

بالجمله ؛ با اين مقام از جاللت و شجاعت و شّدت شوكت ، حسن خلق او به مرتبه اى رسیده كـه يـك مـرد 

سـوقـى به او اھانت و استھزا مى نمايد ابدا تغییر حالى براى او پیدا نمى شـود بـلكـه مـى رود مـسـجـد 

دعا و استغفار براى او نمايد، و اگر خوب مـالحـظـه كـنـى اين شجاعت و غلبه او بر نفس و نـمـاز بـخـواند و 

قاَل َامیُراْلُمؤ ِمنیَن علیه الّسالم َاْشَجُع الّناِس َمْن َغَلَب . ھواى خود باالتر از شجاعت بدنى اوست 

 (248).َھواُه

 شرح حال محّمد بن ابى بكر

مـحـمـّد بـن ابـى بـكـر بـن ابـى قـحـافـه ، جـلیـل القـدر عـظـیـم المـنزلة از خواّص : بـیـسـت و سـّوم 

ارّيین آن حضرت بـلكـه بـه مـنـزله فـرزنـد آن حـضـرت اسـت ؛ چـه آنـكـه امیرالمؤ منین علیه الّسالم و از حو

مـادرش َاسـْماء ِبْنت ُعَمْیس كه اّول زوجه جعفر بن ابى طالب علیه الّسالم بود بعد از جعفر، زوجه ابى بكر 

امیرالمؤ منین علیه السـّالم  شد و محّمد را در سـفـر حـَجَُّة اْلِوداع مـتـوّلد نـمـود و بعد از ابوبكر، زوجه حضرت

شـد؛ الجـرم محّمد در حجر امیر المؤ منین علیه الّسالم تربیت شد و پدرى غیر از آن حـضرت نشناخت حّتى 

و محّمد در جمل و صفّین . محّمد فرزند من است از ُصْلب ابـوبـكر: آنكه امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمود

مؤ منین علیه الّسالم او را حـكومت مصر عطا فرمود و در سنه سى و حضور داشت و بعد از صفین امیرال

ھشتم معاويه عمرو بن عاص و معاوية بن خديج و ابـواالعـور سـَْلمـى را بـا جماعت بسیار به مصر فرستاد، 

ية آن جماعت با ھوا خواھان عثمان اجـتـمـاع كردند و با محّمد جنگ نمودند و او را دستگیر كردند، پس معاو

بن خديج محّمد را بـا لب تـشـنـه گـردن زد و جـثـّه او را در شـكم ِحمارى گذاشت و آتش زد و محّمد در آن 

گويند چون اين خبر به مادرش رسید از كثرت غـصـّه و . گذشته بود  وقت بـیـست و ھشت سال از سّنش 

د تا زنده است پـخـتـنـى نـخـورد و غـضـب خـون از پـسـتـانـش چكید و عايشه خواھر پدرى محّمد قسم خور

ون خـبـر شـھـادت محّمد به و چـ (249).بعد از ھر نمازى نفرين مى كرد بر معاويه و عمرو عاص و ابن خديج 

حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم رسید زيـاده محزون و اندوھناك شد و خبر قتل محّمد را براى ابن عّباس 

 :به بصره نگاشت به اين كلمات شريفه 

ْسُتْشِھَد َفِعْنَدالّلِه نـَحـْتـَسـِبـُُه َوَلدا ن اصـِحـا َامـّا بـَعـُْد؛ فـَِانَّ مـِصـَْر قـَِد افـْتـُتـِحـَْت َو مـُحـَمَُّد بـُْن َابـى َبْكٍر َقِد ا



َمْرُتُھْم َوعـامـِال ك اِدحـا َوسـَیـْفـا قـاِدحـا قـاطـعـا خ ل َوُركـْنـا دافـِعـا َوقـَْد كـُنـُْت َحَثْثُت الّناَس َعلى ِلحاِقِه َوَا

 .را َوعودا َوَبْدءاِبغي اِثِه َقْبَل اْلَوْقَعِة َوَدَعْوُتُھْم ِسرا َوَجْھ

ي مـِنـْھـُْم فـََرجا فـَمـِنـْھـُُم ْاالَّ تـي ك اِرھا َوِمْنُھُم اْلُمْعَتلُّ ك اِذبا َوِمْنُھُم اْلقاِعُد خاِذال َاْسَئُل الّلَه َاْن َيْجَعَل ل

َعَلى اْلمـَنـِیَِّة الََ حـْبـَبـُْت َان ال َابـْقـى عاِجال َفَوالّلِه َلْوال َطَمعي ِعْنَد ِلقآِء َعُدّوّى في الشَّھاَدِة َوَتْوِطیني َنْفسي 

 (250).مـََع ه ُؤال ِء يـَْومـا و احـِدا َوال َاْلتـَقـَِى بـِھـِمـْ َاَبدا

ابـن عـبـّاس چون بر شھادت محّمد اطالع يافت به جھت تعزيت امیرالمؤ منین علیه الّسالم از بـصره به كوفه 

يـا : آمد و آن حضرت را تعزيت بگفت ؛ يكى از جاسوسان امیرالمؤ منین علیه السـّالم از شـام آمـد و گـفـت 

حّمد به معاويه رسید او بر منبر رفت و مردم را اعالم كرد و چنان شام شادى خـبـر قتل م! امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

انـدوه ما بر قـتـل  :كردند كه مـن در ھـیـچ وقـت اھـل شـام را بـه آن نـحـو مـسـرور نـديـدم ؛ حـضـرت فـرمـود

و روايـت اسـت كـه در  (251). او بـه قـدر سـرور ايـشـان اسـت بـلكـه انـدوه مـا زيـادتـر اسـت بـه اضـعـاف آن

و مـحـّمد علیه الّسالم برادر اّمى عبدالّله  (252).اِانَُّه كاَن لي َربیبا َوُكْنُت َلُه واِلًد ُاعـِدُُّه َوَلًد: حـّق محّمد فرمود

منین علیه الّسالم و پسر خاله ابن عّباس و پدر  و عون و محّمد پسران جـعـفـر و بـرادر يـحـیى بن امیرالمؤ

 .قاسم فقیه مدينه است كه جّد ُاّمى حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم باشد

 شرح حال محّمد بن ابى حذيفه

محّمد بن ابى حذيفة بن عتبة بن عبد شمس ، اگر چه پسر دائى معاوية بن ابـى : بـیـست و چھارم 

و انصار و شیعیان حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم است ، مـّدتـى در زنـدان  سفیان است اّما از اصحاب

آيا وقت آن نـشده كه بینا شوى از ضاللت خود و  : مـعاويه محبوس بود وقتى او را از زندان بیرون آورد و گفت

ج كردند در دست از على بردارى ؟ آيا ندانستى كه عثمان مظلوم كـشته شد و عايشه و طلحه و زبیر خرو

تو : طلب خون او و على فرستاد كه عثمان را بـكـشـنـد و مـا امروز طلب خون او مى نمائیم ؟ محّمد گفت 

: بلى ، گفت  : مى دانى كه َرِحم من از ھمه مـردم بـه تـو نـزديك تر و شناسائیم به تو بیشتر است ؛ گفت

سبب آنكه عثمان ترا والى كرد و مھاجر و قسم به خدا كه احدى شركت نكرد در خون عثمان جز تو به 

انـصـار از او خـواستند كه ترا معزول كند نكرد الجرم بر او ريختند و خونش بريختند و به خدا قسم كه شركت 

بر كشتن او مى نمودند   نكرد در خون او ابتداء مگر طلحه و زبیر و عايشه و ايشان بودند كه مردم را تحريص 

 : ن عبدالرحمن بن عوف و ابن مسعود و عّمار و انصار جمیعا، پس گفتو شركت كرد با ايشا

سـْال ُم ال قـَلیـال  َوالّلِه ِاّني الََ ْشَھُد َانََّك ُمْذ َعَرْفُتَك في اْلجاِھِلیَِّة َواالِْ ْسال ِم َلعلى ُخُلٍق و اِحٍد م ا ز اَدفیَك االِْ

َنٌة َتلُوُموني َعلى ُحّبي َعِلّیا َخَرَج َمَع عـَِلي عـلیـه السـّالم كـُلُّ صـَّواٍم َوقـَو اٍم َوال كـَثـیـرا َوِانَّ عـَال َمَة ذاِلَك َلَبیِّ

َدُعوَك َعْن ُدْني مـُه اِجِري َوَاْنصاِري َوَخَرَج َمَعَك َاْبن اُء اْلُمناِفقیَن َوالطَُّلق آِء َواْلُعَتق آِء َخَدْعَتُھْم َعْن ديِنِھْم َوَخ

 .اَك

ـْفـُسـََھْم َسَخَط ! ي ا مـُعـاِويـة  َوالّلِه م ا خـَفـَِى عـََلیـَْك م ا صـََنْعَت َوم ا َخِفَى َعَلْیِھْم م ا َصَنُعوا إ ذا َخَلْوا َان

 .ا م اَبقیُتالّلُه في ط اَعِتَك َوالّلِه ال َازاُل ُاِحبُّ َعِلّیا ِلّلِه َوِلَرُسوِلِه َوُاْبِغُضَك ِفي الّلِه َوفي َرُسوِل الّلِه َاَبَد

 (253).مـعـاويـه فرمان داد تا او را به زندان برگردانیدند و پیوسته در زندان بود تا وفات كرد

ن ابـى الحـديـد آورده كـه عـمـرو عاص ، محّمد بن ابى حذيفه را از مصر دستگیر كرد و براى معاويه ابـ

فرستاد معاويه او را حبس كرد او از زندان بگريخت ، مردى از خثعم كه نامش عـبـدالّله بـن عـمـرو بن ظالم و 

و پدر محّمد ابوحذيفه از اصحاب پیغمبر  (254). عثمانى بود به طلب او رفت و او را در غارى يافت و بكشت

ه گشت در جمله اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم اسـت و در جـنـگ بـدر كـه پـدر و بـرادرش كشت

 . صلى الّله علیه و آله و سّلم بود و در روز يمامه در جنگ با ُمَسْیلمه كّذاب شھید گشت



 شرح حال میثم تّمار

میثم بن يحیى الّتمار، از خواّص اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم و از اصفیاء ايشان و : بـیـسـت و پـنـجم 

لیه الّسالم است و آن حضرت او را به اندازه اى كه قابلیت و استعداد داشت علم حواريین امیرالمؤ منین ع

تعلیم فرموده بود، و او را بر اسرار خفّیه و اخبار غیبیه مطلع فـرمـوده بود و گاه گاھى از او ترشح مى كرد و 

آن حضرت تفسیر قرآن  كافى است در اين باب آنكه ابن عّباس كـه تلمیذ امیرالمؤ منین علیه الّسالم است از

تعبیر كرده و پسر عّم  (ربانّى اّمت )آموخته و در علم فقه و تـفسیر مقامى رفیع داشت و محّمد حنفّیه از او 

سؤ ال كـن ! يابن عّباس : پیغمبر و امیرالمؤ منین علیھماالّسالم بود، با اين مقام و مرتبت میثم او را ندا كرد

فـسـیر قرآن كه من قرائت كرده ام بر امیرالمؤ منین علیه الّسالم تنزيل قرآن را و از مـن آنـچـه بـخـواھـى از تـ

 .(255)ابن عّباس استنكاف ننمود و دوات و كاغذ طلبید و نوشت بیانات او را. تعلیم نموده مرا تاءويل آن را

 .َوك اَن َرِحَمُه الّلُه ِمَن الزُّھاِد َوِممَّْن َيَبَسْت َعَلْیِھْم ُجُلوُدُھْم ِمَن اْلِعب اَدِة َوالّزھاَدِة

ى مى رفتیم كـه نـاگـاه بـادى از ابـوخـالد تـّمار روايت است كه روز جمعه بود با میثم در آب فرات با كشت

وزيـد مـیـثـم بـیـرون آمـد و بـعـد از نـظـر بـر خـصوصّیات آن باد به اھـل كـشـتـى فرمود كشتى را محكم 

است و شّدت كـنـد ھـمـانـا مـعـاويـه در ھـمـیـن سـاعـت وفات كرده ، جمعه  (256)(باد عاصف )ببنديد اين 

چه روز  : گفتیم! معاويه بمرد و يزيد به جاى او نشست : ديگرى قاصد از شام رسید خبر گـرفـتیم گفت 

احوال ُرشید َھَجرى گذشت ِاخبار او حبیب بن مظاھر را به  و در ذكر. روز جـمـعـه گـذشـته : مرد؟ گفت 

 .كشته شدن او در نصرت پسر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم و آنكه سرش را به كوفه برند و بگردانند

شیخ شھید محّمدبن مكى روايت كرده از میثم كه گفت شبى از شبھا امیرالمؤ منین علیه الّسالم مرا با 

ه بیرون ُبرد تا به مسجد جعفى ، پس در آنجا رو به قبله كرد و چھار ركعت نماز گزاشت چون خود از كوف

 : سالم داد و تسبیح گفت كف دستھا را پھن نمود و گفت

َك يـَدا بـِالذُّنـُوِب ِالھـى َكیَف َاْدعُوَك َوَقْد َعَصْیُتَك َوَكیَف ال َاْدُعوَك َوَقْد َعَرْفُتَك َوُحبَُّك فى َقْلبي َمكیٌن َمَدْدُت ِاَلیـ

ـَْت م اِلُك اْلعـَط اي ا َوَانـَا َاسـَُیر اْلَخط اي ا ـْنـا بـِالرَّجـآِء مـَمـُْدوَدًة ِال ھـى َان و خواند تا آخر دعا، . مـَمـُْلوًَّة َوعـَی

است و از َاْلَعْفَو َاْلَعْفَو پس برخ: آنگاه به سجده رفـت و صـورت بـه خـاك گـذاشـت و صـد مرتبه گفت 

مـسـجـد بیرون رفت و من ھم ھمراه آن حضرت رفتم تا رسید به صحراء پس خطى كشید از براى من و 

و گذاشت مرا و رفت و آن شب ، شب تاريكى بود مـن با خودم گفتم موالى ! از اين خط تجاوز مكن : فرمود

ـراى تـو چـه عـذرى خـواھـد بـود خودت را تنھا گذاشتى در اين صحراء با آنكه دشمن بسیار دارد، پـس از ب

نـزد خـدا و رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ؟ به خدا قسم كه در عقب او خواھم رفت تا از او با خـبـر 

پس به جستجوى آن حضرت رفتم تا يـافـتم او را كه سر خود . بـاشـم و اگـر چـه مخالفت امر او خواھم نمود

كیستى : ده و با چاه مخاطبه و گفتگو مى كند ھمین كه احساس كرد مرا فرمودرا تا نصف بدن در چاھى كر

! اى موالى من : آيا امر نكردم ترا كه از خط خـود تـجـاوز نـكـنـى ؟ عرض كردم : میثَمْم، فرمود: ؟ گفتم 

نه : فتم فرمود آيا شنیدى چیزى از آنچه مى گفتم ؟ گ. ترسیدم بر تو از دشمنان تو پس دلم طـاقت نیاورد

االَْ ْرَض ِباْلَكفِّ  ِلب ان اٌت ِاذا ض اَق َلھـا صـَْدري َنَكتُّ (257)َوفـِى الصَّْدِر! اى مـیـثـم : اى موالى من ، فرمود

 . َوَاْبَدْيُت َله ا ِسّرى َفَمْھم ا ُتْنِبُت االَْ ْرُض َفذاك النَّْبُت ِمْن َبْذري

فرموده كه شیخ كّشى و شیخ مفید و ديگران روايت كرده اند كه میثم  (جالء العیون )عّال مه مجلسى در 

علیه الّسالم او را خريد و آزاد كرد پس از او پرسید كه تّمار غالِم زنى از بنى َاَسد بود حضرت امیرالمؤ منین 

خبر داده است مرا رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كه : سالم ، حضرت فرمود: چه نام دارى ؟ گفت 

راست گفته اند خدا و رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و : پدر تو در عجم ترا میثم نام كرده ، گفت 



حضرت فرمود كه سالم را . منین علیه الّسالم ، به خدا سوگند كه مرا پدرم چنین نام كرده است  امیرالمؤ

بگذار و ھمین نـام كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم خبر داده است داشته باش ، نام خود را 

 (258). میثم كرد و كنیت خود را ابوسالم

روزى حـضـرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم به او فرمود كه ترا بعد از من خواھند گرفت و بردار خواھند كشید 

ز بینى و دھان تو روان خـواھد شد و ريش تو از آن رنگین خواھد و حربه برتو خواھند زد و در روز سّوم خون ا

شد پس منتظر آن خضاب باش و ترا بر َدر خانه َعمرو بن الحريث با ُنه نفر ديگر به دار خواھند كشید و چوب 

نمايم آن دار تو از ھمه آنھا كوتاھتر خواھد بود و تو به منزلت از آنھا نزديكتر خواھى بود، با من بیا تا به تو ب

يـت بـه روا (259).درخـتـى كـه تـرا بـر چـوب آن خـواھـنـد آويـخـت ، پـس آن درخـت را بـه مـن نـشـان داد

چگونه خواھد بود حـال تو در وقتى كه ولدالزناى بنى امّیه ترا بطلبد و ! اى میثم : ديـگـر حـضـرت به او گفت 

بـه خـدا سـوگـنـد كـه از تـو بیزار نخواھم شد، حضرت  :تكلیف كند كه از من بیزار شوى ؟ مـیـثـم گـفـت 

صبر خواھم كرد واينھا در راه : میثم گفت ! كشید به خدا سـوگند كه ترا خواھد كشت و بردار خواھد: فرمود

. حضرت فرمود كه اى میثم ، تو در آخرت با من خواھى بود و در درجـه مـن ! خـدا كـم است و سھل است 

پس بعد از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم میثم پیوسته به نزد آن درخت مى آمـد و نماز مى كرد و مى 

. ا اى درخت كه من از براى تو آفريده شده ام و تو از براى من نشو و نما مى كنى خدا بركت دھد تر: گفت 

من وقتى كه ھمسايه تو خواھم شد رعايت ھمسايگى من بكن  : به َعْمروبن الُحَرْيث مى رسید مى گفت

سعود مبارك باشد خانه ابن م: ؛ عمرو گمان مى كرد كه خانه مى خواھد در پـھلوى خانه او بگیرد مى گفت 

 . را خواھى خريد يا خانه ابن حكم را؟ و نمى دانست كه مراد او چیست

پـس در سـالى كـه حـضـرت امـام حـسـیـن علیه الّسالم از مدينه متوّجه مّكه شد و از مّكه متوّجه كـربـال، 

ى الّله علیه و آله و مـیـثـم بـه مـكـّه رفـت و بـه نـزد اّم اسـلمـه عـلیـھـاالسـّالم زوجـه حـضـرت رسـول صـل

بـه خـدا سـوگـنـد كـه : منم میثم ؛ اّم سـلمـه گـفـت : تو كیستى ؟ گفت : سّلم رفت ، اّم سلمه گفت 

بـسـیـار شـنـیـدم كـه حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سّلم دردل شب ياد مى كرد ترا و سفارش ترا 

م مـى كـرد؛ پـس مـیثم احوال حضرت امام حسین علیه الّسالم را به حضرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّال

چون بیايد سالم مـرا بـه او : پرسید، اّم سلمه گفت كه به يكى از باغھاى خود رفته است ، میثم گفت 

پس . بـرسـان و بگوى در اين زودى من و تو به نزد حق تعالى يكديگر را مالقات خواھیم كرد ان شاءالّله 

ريش او را خـوشـبـو كـن ، چـون ريـش او را خـوشـبو كرد : بوى خوشى طلبید و كنیزك خود را گفت اّمسلمه 

تو ريش مرا خوشبو كردى و در اين زودى در راه محّبت شما اھل بیت به خون : و روغن مالید میثم گفت 

 .خضاب خواھد شد

من نـیـز  :میثم گفت . اد مى كردپس اّم سلمه گفت كه حضرت امام حسین علیه الّسالم تو را بسیار ي

. پیوسته در ياد اويم و من تعجیل دارم و براى من و او امرى مقّدر شده است كه مى بايد بـه او بـرسـیـم 

سؤ ال كن آنچه خواھى ! اى پسر عّباس : چـون بیرون آمد عبدالّله بن عّباس را ديد كه نشسته است گفت 

ابن . میرالمؤ منین علیه الّسالم خوانده ام و تاءويلش از او شنیده ام از تفسیر قرآن كه من قرآن را نزد ا

عّباس دواتى و كاغذى طلبید و از میثم مى پرسید و مـى نـوشـت تـا آنـكـه مـیـثـم گـفـت كـه چـون خـواھـد 

 بـود حال تو اى پسر عّباس در وقتى كه ببینى مرا با ُنه كس به دار كشیده باشند؟

كاغذ را مـََدر اگر آنچه  : میثم گفت! تو كھانت مى كنى : ـّاس اين را شنید كاغذ را دريد و گفت چـون ابـن عـب

چون از حّج فارغ شد متوّجه كوفه شد و پـیـش از آنـكه به حج رود با معّرف . گفتم به عمل نیايد كاغذ را ِبَدر

كـند و از او مھلتى بطلبى و آخر مرا به كه زود باشد حرام زاده بنى امّیه مرا از تـو طـلب : كوفه مى گفت 



 .نزد او ببرى تا آنكه بر در خانه َعْمربن الُحَرْيث مرا بردار كشند

: چـون عـبـیـدالّله زيـاد بـه كـوفـه آمـد فـرسـتـاد مـعـّرف را طـلبـیـد و احوال میثم را از او پرسید، معّرف گفت 

او را نـیـاورى تـرا بـه قـتـل رسـانـم ؛ پـس او مـھـلتـى او به حّج رفته است ، گفت به خدا سوگند اگر 

طـلبـیـد و بـه استقبال میثم رفت به قادسّیه و در آنجا ماند تا میثم آمد و میثم را گرفت و به نزد آن ملعون 

اين مقّربترين مردم بود نزد على بن ابى طـالب عـلیـه : بـرد و چـون داخـل مـجـلس شـد حـاضـران گـفتند

پـروردگار : بلى ، عـبـیـدالّله گـفـت  :واى بر شما اين عجمى را اينقدر اعتبار مى كرد؟ گفتند: الّسالم گفت 

تو اين جرئت : ابـن زيـاد گفت . در كمین ستمكاران است و تو يكى از ايـشـانـى : تو در كجاست ؟ گفت 

ابن . من ابوتراب را نمى شناسم : گفت دارى كه اين روش سخن بگوئى اكنون بیزارى بـجـوى از ابوتراب ، 

اگر نكنم چه خواھى كرد؟ : بیزار شو از عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـّالم مـیـثـم گـفـت  : زياد گفت

موالى من مرا خبر داده است كه تو مرا به : گفت به خدا سـوگـنـد تـرا به قتل خواھم رسانید، میثم گفت 

: خواھى كشید با ُنه نفر ديگر بر َدِر خانه عمرو بن الحريث ؛ ابـن زيـاد گـفـت  قـتل خواھى رسانید و بر دار

موالى من دروغ نـگفته است و آنچه : مـن مـخالفت موالى تو مى كنم تا دروغ او ظاھر شود؛ میثم گفت 

یـه و آله و فرموده است از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم شنیده است و پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـل

سـلم از جـبـرئیـل شـنـیـده و جـبـرئیل از خداوند عالمیان شنیده پس چگونه مخالفت ايشان مى توانى كرد 

و مى دانم به چـه روش مـرا خـواھـى كـشـت و در كـجـا بـه دار خـواھـى كـشـیـد و اّول كـسـى را كـه در 

پس امر كرد میثم و مختار را ھر دو به زندان بردند و  اسـالم بـر دھـان او لجـام خواھند بست من خواھم بود

تو از حبس رھا خواھى شد و خروج خواھى كرد و طلب خون امام حسین : در زندان میثم به مختار گفت 

 ! علیه الّسالم خواھى كرد و ھمین مرد را خواھى كشت

 

- ١٢ - 

 
 

امه آورد كه مختار را رھا كـن و او را رھـا كـرد، چون مختار را بیرون برد كه بكشد پیكى از جانب يزيد رسید و ن

پـس میثم را طلبید و امر كرد او را بردار كشند بر در خانه عمرو بن الحريث و در آن وقت عمرو دانست كه 

مراد میثم چه بوده است ، پس جاريه خود را امر كرد كه زيـر دار او را جـاروب كـنـد و بـوى خـوشـى بـراى او 

د پـس او شـروع كرد به نـقـل احـاديـث در فـضـايـل اھـل بـیـت و در لعـن بـنـى امـیـّه و آنـچـه واقـع بـسـوزانـ

خـواھـد شـد از قتل و انقراض بنى امّیه ، چون به ابن زياد گفتند كه اين مرد رسوا كرد شما را، آن ملعون 

خن نتواند گفت ، چون روز سـّوم شـد ملعونى امـر كرد كه دھان او را لجام نمودند و بر چوب دار بستند كه س

به خدا سوگند كه اين حربه را به تو مى زنم با آنكه مى دانم روزھا : آمد و حربه در دست داشت و گفت 

روزه بودى و شبھا به عبادت حق تعالى ايستاده بودى ، پـس حـربـه را بـر تھیگاه او زد كه به اندرونش رسید 

راخھاى دمـاغش روان شد و بر ريش و سینه مباركش جارى شد و مرغ روحش به ودر آخر روز خون از سو

پیش از آن بود كه حضرت امام حسین علیه الّسالم وارد عراق و شھادت او  (260).رياض ِجنان پرواز كـرد

 (261).شود به ده روز

ون آن بـزرگـوار بـه رحـمـت پـروردگـار واصـل شـد ھـفـت نـفـر از خـرمـا ايـضـا روايـت كـرده اسـت كـه چـ



فـروشـان كـه ھـم پـیشه او بودند شبى آمدند در وقتى كه پـاسـبـانـان ھـمـه بـیـدار بـودنـد و حـق تـعـالى 

كـردنـد و آب بـر روى او ديده ايشان را پوشانید تا ايشان میثم را دزديـدنـد و آوردنـد و بـه كـنـار نـھـرى دفـن 

 (262).افـكـندند و ھر چند پاسبانان تفّحص كردند از او اثرى نیافتند

 تبه ِمْرقالشرح حال ھاشم بن ع

ھـاشـم بـن عـُتـْبـَِة بـن ابـى وقـّاص المـلقـّب بـالمـِْرقـال ، قـاضـى نورالّله گفته كه در : بـیـسـت و شـشـم 

مذكور است كه ھاشم ھمان شـجـاع مـعـروف مـشـھـور مـلقـّب به مرقال است و براى آن به  (اصابه )كتاب 

ى اسـت از دويـدن و او در روز كـارزار بـر سر خصم مسارعت مى كرد نـوعـ (ِاْرقـال )اين لقب شھرت يافته كه 

و مى دويد و از كلبى و ابن ِحّبان نقل كرده كه او به شرف صحبت حضرت رسالت صلى الّله عـلیـه و آله و 

سـّلم رسـیـده و در روز فتح مّكه مسلمان گرديده ودر جنگ عجم با عّم خود سعد وقاص در قادسیه ھمراه 

و در آنجا آثار مردى و مردانگى به ظھور رسانید و در حرب صـفـیـّن مـالزم ركـاب ظـفـر انتساب شاه واليت بود 

 (263). مآب بوده و در آنجا نیز مراسم مجاھده به جا آورده

مسطور است كه چون خبر كشتن عثمان و بـیـعـت كـردن  (اصابه )اعـثـم كـوفـى و كتاب  (فـتـوح )و در 

مـردمـان بـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم پـراكـنـده شـد اھـل كـوفـه نـیـز ايـن خـبـر بـشـنـیـدند و در آن 

چرا با امیرالمؤ منین : ت ابوموسى اشعرى امارت كوفه داشت ، كوفیان به نزد ابوموسى آمدند و گفتندوق

در ايـن مـعـنـى تـوقـّف مـى كنم و مى نگرم تا بعد از اين چه حادث شود و : على بیعت نمى كنى ؟ گفت 

نصار خاّص و عاّم با چه خبر خواھد رسید، عثمان را بكشتند و ا: چه خبر رسد؟ ھاشم بن عتبه گفت 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم على بیعت كردند از آن مى ترسى كه اگر با على بیعت كنى عثمان از آن جـھـان 

بـاز خواھد آمد و ترا مالمت خواھد كرد؟ ھاشم اين سخن بگفت و به دست راست خويشتن دسـت چـپ 

ت من از آن امیرالمؤ منین علیه السـّالم بـا او دسـت چـپ از آن مـن اسـت و دست راس: بـگـرفـت و گـفـت 

بـیـعت كردم و به خالفت او راضى شدم ؛ چون ھاشم با اين وجه بیعت كرد، ابـومـوسـى را ھـیـچ عـذرى 

 (264).نـمـاند برخاست و بیعت كرد و در عقب او جمله اكابر و سادات و معارف كوفه بیعت كردند

مـذكـور اسـت كـه ھـاشم در وقت بیعت اين ابیات را بديھًة انشاد نموده بر ابوموسى اشعرى  (اصـابـه )در 

 :انشاد كرد

 : شعر

ِرٍث َعِلّیاُاباِيُع َغْیَر ُمْكَت
 َوال َاْخشى َامیرا َاْشَعِرّيا

ُاباِيُعُه َوَاْعَلُم َاْن َساُءْرضي
 (265)ِبذ اَك الّلَه َحقَّا َوالنَِّبّیا

ھـاشـم در حـرب صـفـّیـن بـه درجـه شـھـادت رسید و بعد از عتبة بن ھاشم ، َعَلم پدر بر گـرفت و بر اھل 

شام حمله كرد و چند كس را بكشت واثرھاى خوب نمود عاقبت او نیز شربت شھادت چشید و به پدر 

 (266).بزرگوار خود رسید

از اينجا معلوم شد كه ھاشم مرقال در صّفین به درجه رفیع شھادت رسید پس آن چیزى كه در : فـقـیر گويد

اى مـردم ھـركـه مـرا : یدالشھداء علیه الّسالم آمـد و گـفـت بعضى كتب است كه روز عاشوراء به يارى س



نمى شناسد من خودم را بشناسانم من ھاشم بن عتبه پسر عموى عمر سعد م الخ ، واقعى ندارد والّله 

 . العالم

 

 

 

 - نوشتها پى  -
- ١ - 

 
 
  :دهدر تاريخ والدت آن حضرت گفته ش ـ1

گشته پیدا مثال معنى لفظ
 خاته زاد خدا ز بیت الّله

 يـعـنـى چـنـانـچه معنى از لفظ پیدا مى شود امیرالمؤ منین علیه الّسالم از خانه خدا پیدا و ظاھر شد

شده تاريخ سال عام الفیل
 مبداء ال ِال ِه ا ال اللَُّه

سـى بـاشـد و والدت شـريـف  (جـُمـَل )اسـت كـه بـه حـسـاب  (الم )مـبـداء كـلمـه طـیـّبـه ال ِال ِه ِاال الّلُه 

شیخ عباس قمى رحمه .(آن حـضـرت نـیـز بـعـد از سـى سال از عام الفیل است چنانچه در متن گفته شده 

 .( الّله

 ( .1/18عه حديقة الشی)؛  8ص ( بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ) ـ2

 ( . 35/18بحار االنوار)، 306عالمه مجلسى ص ( جالء العیون ) ـ3

 .1/81فـتـال نیشابورى ( روضـة الواعـظـیـن ) ـ4

  .، چاپ انصاريان94ـ  1/93مقدس اردبیلى ( حديقة الشیعه ) ـ5

 .251ـ  248عالمه حلى ص ( نھج الحق   :)ك.ر ـ6

 .74ـ  42عالمه حلى ص ( كشف الیقین   :)ك.ر ـ7

  .فرشادمھر ، نشر محمد، تھران: ، به كوشش 4ص ( مه فردوسى شاھنا) ـ8

 .226ص ( كفاية الّطالب )، 66سیوطى ص ( تاريخ الخلفاء) ـ9

 .30ـ  1/16ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ10

 .189، خطبه 206ترجمه شھیدى ، ص ( نھج البالغه ) ـ11

 .3/22شیخ طوسى ( تلخیص الشافى ) ـ12



شیخ عباس قمى رحمه . (ست حكايت ابن جوزى در اين مقام به مرتبه اى رسیده كه محتاج به ذكر نی ـ13

 29/647 (بحاراالنوار) .( الّله

تـاريـخ ابـن )امـّا حـكـايـت مـقـاتـل بـن سـلیـمـان كـه از جـمـله اجـّله اعـیـان اھـل سـنـت اسـت از  ـ14

َسُلوني َعّمادُوَن اْلَعْرش ؛ : مـقـاتل گفت چنین نقل شده كه ابراھیم حربى حديث كرده كه روزى  (ّخلَّكان 

جـواب ايـن مـسـاءله (شخصى به او گفت كه چون آدم علیه الّسالم حـج گـذاشـت سـر او را كـه تـراشـیـد؟ 

اين سؤ ال : مقاتل گفت ) بـیـايـد در مـجـلد دوم در ذكـر فـضـائل حـضـرت امـام عـلى النـقـى عـلیـه السـّالم 

ت لكن خدا خواست كه مرا مبتال سازد به عجز و ذّلت به سبب ُعْجبى كه در نفس من به ھم از شما نیس

 .رسید

كه در زمان الناصر لدين الّله العباسى واعظى مشھور به علم : و امـّا حـكـايـت واعـظ چـنـیـن است  ـ15

از عارف و عامى مردم بغداد خلقى كـثـیـر جـمـع مـى گـشـت و او  رجال و حديث بود و در پاى منبر او

حـكـمـاى مـتـاءّلھـیـن و طـلبـه عـلوم عـقـلیـه و اھل كالم را دشمن مى داشت و از ھمه افزون ، مردم 

شیعى را بد مى گفت ؛ بزرگان شیعه با ھم قرار دادند كه مردى را بگمارند ھنگامى كه واعظ خويشتن را بر 

َمْنبر مى ستايد و شـیعیان را بدگوئى مى نمايد از معضالت مسائل و مشكالت و مطالب از وى پرسش سر 

كنند و او را شـرمـنـده و در مـیـان مردم رسوا نمايند، از میانه مردى به نام احمد ْبن عبدالعزيز را اخـتـیـار 

مـعـتـزله ومـسـائل ادبـیـّه بھره وافى داشت  نـمـودنـد كـه مـردى شـیـعـى بـود و از عـلم كـالم و مـعـلومـات

، يك روز كه واعظ بر سر منبر قرار داشت و مردم بسیار نـیـز جمع بودند واعظ آغاز سخن به ذكر صفات قادر 

ذوالمنن نمود در اثناى وعظ او، احمد بـن عـبـدالعزيز برخاست و از مسائل عقلّیه چیزى چند به قانون 

پرسش نـمـود و جـواب ھـیـچ يـك را واعـظ نـتـوانـسـت كـه بـگـويـد الجـرم بـه طـريـق  متكّلمین از معتزله ،

مـحـاجـّه و جدل كلمات خطابه و الفاظ ُمَسجَّع و ُمَقّفى سخنى چند بر ھم مى بافت و مى پرداخت و در 

ـِْئَدتـِھـِْم َاْعُیُن اْلُمعَتَزَلِة ُحوٌل َوَاْصو اتى فى َمس اِم: پايان كار اين كلمات بگفت  ِعھم ُطُبوٌل َوَكالمى فـي اَءف

ـْحـََك كـَْم تـَحـُوُم َوتـَجـُوُل حـَْول مـَْن ال ُيْدِرُكُه اْلُعُقوُل َكْم َاْقوُل  َكْم َاْقوُل َخّلُوا ه نـُصـُوٌل ي ا مـَْن بـِاالعـتـِز اِل َوي

بـانـگ مـن در گـوش ايـشـان مـانـنـد طـبـل ذا اْلُفُضوَل؛ يعنى چشمھاى معتزله دو بـیـن و َاحـْول اسـت و 

بـى اثـر است و سخنان من در دلھاى ايشان مانند پیكان تیر كار مى كند، اى كسى كه بـر قـانـون اعـتـزال 

مـى روى واى بـر تـو چـه قـدر َدْور مـى زنـى و جـوالن مـى كـنـى حول كسى را كه ُعقال از درك او عاجزند و 

 .دست از اين فضولى ھا برداريد) آنگاه گفت (ن ھمى گوئى من مى گويم من مى گويم چند در تفھیم آ

مـردمـان چـون ايـن عـبارات مسجع و چرب زبانى را از واعظ ديدند اغلوطه خوردند و احمد را بـانـگ زدنـد كـه 

َسُلونى َقْبَل اءْن : ت خـاموش باش واعظ شاد شد و طربناك و آغاز شطاحى نھاد َكرًَّة َبْعَد َكرٍَّة ھمى گف

 : َتْفِقدونى ؛ احمد ديگر باره برخاست و گفت

اين چه سخن است كه مى گوئى ھیچ كس به اين كلمه َتَنطُّق نكرده است مگر على بن ابى ! اى شیخ 

ال : طالب علیه الّسالم و تمام خبر معلوم است و از ذكر تمام خبر اين سخن را اراده كرد كه آن حضرت فرمود

ُقوُله ا َبْعدي ِاّال ُمدَّع َكّذاٌب؛ واعظ ھنوز شاد خاطر و طربناك بود و در پـاسـخ احـمـد ھـمـى خـواسـت كـه َي

كدام على بن ابى طالب ؟ آيا على بن ابى طالب : بـنـمـايـد كـه مـن عـلم رجـال را نـیـز بـه كـمال دانم گفت 

طالب بن اسحاق المروزى يا ابن عثمان القـیـروانـى يـا ابـن بن المـبـارك النیشابورى را گوئى يا على بن ابى 

 .سلیمان الرازى ، ھفت يا ھشت علّى بن ابى طالب از ُرواة احاديث شمار كرد

ايـن وقـت احـمـد بـن العـزيـز بـرخـاسـت و دو تـن ديگر نیز از يمین و يسار به حمايت احمد بـرخـاستند و دل 



آھسته باش گوينده اين سخن عـلّى بـن ابـى طـالب علیه ! اى شیخ :  به مرگ نھادند، پس احمد گفت

الّسالم شوھر حضرت فاطمه علیھاالّسالم سّیده نساء عالمیان اسـت اگـر ھـنـوز نـمـى شـنـاسـى 

روشـنـتـر بـگـويـم صـاحـب ايـن قـول آن كـس اسـت كـه وقـتـى مـحـمد بن عبدالّله صلى الّله علیه و آله در 

ن اصحاب عقد بـرادرى بـبـسـت او را بـرادر خـويش خواند ُمَسجَّل فرمود كه على نظیر من است آيا میا

واعظ خواست احمد را ! مكانت و مـنـزلت او را ھـیچ نشنیدى و مقام رفیع و محّل منیع او را ھیچ ندانستى ؟

در اسامى مردم محمد بن ساكت باش ! جـواب گـويـد، آن ديـگـرى از جانب يمین بانگ زد كه اى شیخ 

 :عبدالّله بسیار است لكن آن كس ديگر است كه خداوند در شاءن او فرمايد

 . م اَضلَّ ص اِحُبُكْم َوم ا َغوى َوم ا َيْنِطُق َعِن اْلَھوى ِاْن ُھَو ِاال َوْحٌى ُيوحى

حب شريعت و ھـمـچـنـان على بن ابى طالب در میان اسامى بسیار است لكن آن كس ديگر است كه صا

 َاْنَت ِمّني ِبَمْنِزَلِة ه ارُون ِمْن موسى ِاّال َانَُّه ال َنِبىَّ َبْعدي ؛: در حق او فرمود

يـعـنى تو وصّى من ھستى و خلیفه من ھستى و از براى من چنانى كه ھارون از براى موسى بـود مگر 

ر است و ُكْنَیت فراوان لكن ھر دانسته باش كه اسامى بسیا! ھان اى شیخ . آنكه پیغمبرى نیست بعد من 

واعظ روى به جانب او آورد تا او را پـاسخى گويد كه آن ديگرى از جانب . كس را بايد به جاى خود شناخت 

چندان بیھوده مگوى تو مرد جاھلى باشى و اگر على بن ابى طالب علیه ! يسار بانگ زد كه اى شیخ 

 : تالّسالم را نشناسى معذور باشى و اين شعر بگف

َوِاذ ا َخفیُت َعَلى اْلَغِبّى َفع اِذٌر
 َاْن ال َتر اني ُمْقَلٌة َعْمي آٌء

 حاصل مضمون آنكه

شب پره گر وصل آفتاب نخواھد
 رونق بازار آفتاب نكاھد

ايـن وقـت مـجـلس مـضطرب گشت ، عاّمه درھم افتادند و سر و مغز يكديگر با مشت بكوفتند، سـرھـا 

و جـامـه ھـا بـر تـن چـاك شـد، واعـظ ھـول زده از مـنـبـر فـرود آمـد و او را بـه خـانـه بردند  بـرھـنـه گـشـت

اين خبر به دربـار خـلیفه رسید مالزمان سلطان درآمدند و مردم را از جنگ و جوش . در به روى او ببستند

فر ديگر را ماءخوذ داشته محبوس نمودند بازداشتند نماز ديگر النـاصـرلدين الّله فرمان كرد تا احمد و آن دو ن

ابن ابى الحديد  (شرح نھج البالغه ) .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (از تـسـكین فتنه ھا رھا دادند  پـس 
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ابن ابى ( شرح نھج البالغه )نصر بن مزاحم ِمنقرى ؛ ( وقـعـة صـّفین )شـیـخ مـفـیـد؛ ( الجـمـل   :)ك.ر ـ03

 .1/23الحديد 

  .، چاپ بیروت( 4/33روضات الجّنات ) ـ31

 .1/25ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ32

 .1/25ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ33

  .1/30ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ34

  .البجاوى: حقیق ت(  3/1091االستیعاب ) ـ35

 ( .43/133بحاراالنوار) ـ36

 ( .3/1095االستیعاب ) ـ37

؛ اين اشعاربه افراد مختلفى 489 تـرجـمـه الفـصـول المـخـتـارة شـیـخ مـفید ص( دفـاع از تـشـیـّع ) ـ38

 .(دفاع از تشّیع )منسوب شده ، جھت اطالع بیشتر رجوع كنید به 

  .30ـ (  1/29ارشاد شیخ مفید) ـ39

  .25ـ  1/24ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ40

 ماءخذ پیشین ـ41

 ( . 1/284ارشاد شیخ مفید) ـ42

  .1/205ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه ) ـ43

  .از شبھاى مشھور جنگ ِصّفین استيكى  ـ44

چنان است كه جماعتى حديث كرده اند از فـاطـمه مادر آن جناب كه : حـكـايـت دريدن آن حضرت قماط را ـ45

ّسالم قوت چون على علیه الّسالم متوّلد شد او را در قماط پیچیده و سـخـت بـبـستم ، على علیه ال: فرمود

من قماط را دو اليه و سه اليـه نـمـودم او را پاره ھمى نمود تا گاھى كه شش اليه ! كرد و او را پاره ساخت 

كردم پارچه بعضى از حرير و بـعـضى از چرم بود چون آن حضرت را در الى آن قماط ببستم باز قّوت نموده آن 

مرا مبند كه مى خواھم با انگشتان خود از براى حق  دستھاى! اى مادر: قماط را پـاره كـرد آنـگاه گفت 

 2/323ابن شھر آشوب  (مناقب ) ( قمى رحمه الّله  شیخ عباس . ( تـعـالى تـبـصـبص و تضّرع و ابتھال كنم 

كر خـويـش امـیـرالمـؤ مـنـین و مجمل آن حديث چنین است كه وقتى خالد با لش: در بـاب قـُطـْب َرحـى  ـ46

علیه الّسالم را در اراضى خود ديدار كرد و اراده جسارتى نمود،آن جـنـاب او را از اسـب پـیـاده كرد و او را 



كشانید به جانب آسیاى حارث بن كلده و میله آھنین آن سنگ را بیرون كرد و مثل طوقى بر گردن او كرد و 

د و خـالد نـیـز آن جناب را قسم داد كه مرا رھا كن ، پس حضرت او را رھا كرد اصحاب خالد تمام از او بترسیدن

در حالتى كه آن میله آھنین به گردن او بود مثل قّالده و نزد ابوبكر رفت آھنگران را فرمان كرد تا او را از گـردن 

حديد محماة نیست و  خـالد بـیـرون كـنند، گفتند ممكن نیست مگر آنكه به آتش برده شود و خالد را تاب

ھالك خواھد شد و پیوسته آن قّالده آھنین در گردن خالد بود و مردم از او مـى خـنـديـدنـد تـا حضرت 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم از سفر خويش مراجعت فرمود پس به نـزد آن حـضـرت رفـتـنـد و شـفـاعـت خـالد 

ابن  (مناقب ) ! آھـن را مـثل خمیر قطعه كرد و بر زمین ريخت نـمـودنـد آن حـضـرت قـبـول فـرمـود و آن طـوق

 2/325شھر آشوب 

امـا قـصـّه فشار دادن آن حضرت خالد را به دو انگشت َسّبابه و ُوْسط ى ، معروف است در قضّیه ماءمور 

آن شدن خالد به كشتن آن حضرت ، پس خالد تصمیم عزم نمود و با شمشیر به مـسـجـد آمـد و در نـزد 

حـضـرت مـشغول نماز شد تا پس از سالم ابى بكر آن حضرت را بـكـشـد، ابوبكر در تشّھد نماز فكر بسیارى 

در اين امر نموده پیوسته تشّھد را مكّرر مى كـرد تـا نـزديـك شد كه آفتاب طالع شود آنگاه پیش از سالم 

ضرت پس از نماز از خالد پرسید به چه مكن آنچه را كه ماءمورى و سالم نماز را داد؛ ح! اى خالد: گفت 

بلى به خدا سوگند اگر مرا نـھـى : مى كردى ؟ گفت : آنـكـه گـردنـت بزنم ، فرمود: ماءمور بودى ؟ گـفـت 

پس حضرت او را گرفته بر زمین زد و موافق روايات ديگر او را با دو انـگشت ُوْسطى و َسّبابه . نـمى كرد

خود پلیدى كرد و نزديك به ھالكت رسید، پس آن حضرت به شفاعت عباس فشارى داد كه خالد در جامه 

ابن شھر آشوب  (مناقب ) .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله ) . الخ. عموى خويش دست از او برداشت 

 دكتر بقاعى: ، تحقیق 2/326

ـعـجـزه در مـجـّلد دّوم در احـوال حـضـرت امـام رضـاعـلیه الّسالم كـه تـفـصـیـل ايـن م: فـقـیـر گـويـد ـ47

 :و مرحوم مال محّمد طاھر به اين مطلب اشاره فرموده در شعر خود. بیايد

ُبَود امام امیرى كه كند سنگ گران
 از روى چشمه به تاءيید حضرت جّبار

به گوش راھب دير اين قضّیه چون برسید
 زمعبد كّفار برون دويد شتابان

فتاد چون نظرش بر رخ على بنمود
 به دين احمد مختار در زمان اقرار

برفت از پى آن شاه از سر اخالص
 نمود در قدمش نقد جان خود ايثار

  .334ـ  2/333ابن شھر آشوب ( مناقب آل ابى طالب ) ـ48

 (.لب )ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه ) ـ49

كه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بـه او فـرمـود ھـنـگـامـى : حـديـث شـیـر و جـويريه چنان است  ـ50

تدبیر : یـرى بـا تو دچار خواھد شد عرض كردكـه عـازم خروج به سفر شده بود كه اى جويريه در عرض راه شـ

او را سـالم بـرسـان و بگو كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم مرا از : چیست كه از او سالمت جويم ؟ فرمود

آسیب تو امان داده است ؛ پس جويريه بیرون شد و چون در اثناى راه شیر را مالقات كرد سالم رسانید و 



رعلیه الّسالم بگفت چون شیر اين بشنید روى برتافت و ھمھمه كرد و برفت ، امان خويش را از حضرت امی

چـون جـويـريـه از سـفـر مـراجـعـت كـرد حـكـايـت شـیـر را بـراى آن حـضـرت نـقل نمود آن جناب فرمود كه 

شمرده  شیر ترا گفت كه وصى محمد صلى الّله علیه و آله را از من سالم برسان و از دست مبارك پنج عقد

يعنى پنج مرتبه سالم رسانید و به طريق ديـگـر نـیـز ايـن قـضّیه نقل شده لكن اين نقل موافق روايت حضرت 

 2/340ابن شھر آشوب  (مناقب ) ( شیخ عباس قمى رحمه الّله) .باقرعلیه الّسالم بود

وزى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بر مـنـبـركوفه خطبه مى خواند چنان است كه ر: قـضّیه ثعب ان  ـ51

كه ثعبانى از نزد منبر ظاھر شد و به آھنگ امیرالمؤ منین علیه السـّالم بـرفراز شد مردمان ترسیدند و 

مھّیاى دفع آن شدند، حضرت اشاره كرد كه به حـال خود باشید؛ پس آن ثعبان به نزديك آن حضرت شد 

ر را به جانب او برد و او دھـان خـود را بـر گـوش آن حـضـرت نـھـاد وصـیـحـه زد و از مـكـان خـود حضرت س

نـازل شـد و مـردم سـاكـت و مـتحّیر بودند و امیرالمؤ منین علیه الّسالم لبھاى مبارك خود را حـركـت داد و آن 

انچه گوئى زمـیـن او را بـلع كرد، پس ثـعـبان اصغاء مى كرد و پائین شده و از ديده ھا غايب گشت چن

امیرالمؤ منین علیه الّسالم رجوع به خطبه خويش نمود و بعد از فـراغ از خـطـبـه و نـزول از مـنـبـر، مـردم نـزد 

آن جـاب جـمـع شـدنـد و از حـال ثـعبان پرسش كردند؛ فرمود كه حاكمى بود از ُحّكام جّنیان قضّیه بر او 

 . زد من آمد و از من استفھام كرد من حكم را ياد او دادم دعا كرد و رفتمشتبه شده بود ن

 :و بدين مطلب اشاره كرده مرحوم مّال محّمد طاھر در شعر خود

بود خلیفه حّق آنكه بر سر منبر
 جواب مشكل ثعبان دھد سلیمان وار

نه جاھلى كه چو مشكل شد بر او وارد
 ارزننگ جھل بر او پیچھا زدى چون م

تـكـلم خـبـرى كـه مـارمـاھـى باشد چنان است كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم روزى در كـنـار فـرات آمـد  ـ52

: كـیـسـتـى ؟ عـرض كـرد: مارماھى سر از آب بیرون كرد حـضـرت فـرمـود! يـا ھناش : و ايـسـتـاد و فـرمـود

شیخ . (مـّت بـنـى اسـرائیـل ام كـه واليـت شـمـا را قـبول نكردم مسخ شدم و بدين صورت درآمدم مـن از ُا

 .( عباس قمى

از مداينى نقل كرده كه يك روز ( َاغانى )چنان است كه صاحب : قضیه برداشتن كالغ كفش آن حضرت را ـ53

اگـر كـسـى در فـضـیلت على علیه الّسالم  :سب در كناسه كوفه بايستاد و گفت سّید حمیرى سوار بر ا

حديثى گويد كه من آن را نشنیده باشم و به شـعـر درنـیـاورده بـاشـم ، اسـب خويش را با آنچه با من است 

خويش را  جماعتى كه حاضر بـودنـد حـديـث از فـضائل على علیه الّسالم كردند و سّید شعرھاى. عطا كنم 

حاضر : كه موافق آن حـديـث بـوده انـشـاد مـى كـرد تـا آنـكـه مـردى روايـت كـرد از ابوالّرعل مرادى كه گفت 

خدمت حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم شدم و آن حضرت خـُّف خـويـش را از بـراى نماز بیرون كرد در زمان 

ا طلبید غرابى از ھوا به زير آمد و آن ُخّف را به منقار مارى میان آن رفت پس چون فارغ شد و كفش خويش ر

سّید حمیرى گفت كه تاكنون اين حديث . گرفت و به ھوا برد و از فـراز به زمین افكند آن مار از ُخّف بیرون آمد

 را نـشـنـیـده بـودم پـس اسـب خـود را و آنـچه به او وعده كرده عطا كرد و اشعار متضّمن اين فضیلت انشاد

 : كرد كه صدر آنھا اين شعر است



َاال ياَقوم للَعَجب اْلُعج اب
 ِلخفِّ َابى الُحَسْین َوللِجب اِب

 2/343ابن شھر آشوب  (مناقب )

آمد و كه آن مرد روزى به خدمت امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم : حـكايت مرد آذربايجانى چنان است  ـ54

چون بازشوى : فرمود. است كه به ھیچ نوع منقاد نمى شود  عرض كرد كه مرا شترى سركش و شموش 

َالّلُھمَّ ِاّنى َاَتَوجَُّه ِاَلْیَك الخ آن مرد : برو در آن موضعى كه شتر صعب تو در آنجا است و اين دعـا بـخوان 

يگر بر آن نشست و به خدمت امیرالمؤ منین مراجعت كرد و به اين دعا شتر خود را رام سـاخـت و سـال د

علیه الّسالم آمد از آن پیش سخن كـه گـويـد امـیرالمؤ منین علیه الّسالم حكايت رام شدن شتر را به ھمان 

نحوكه واقع شده بـود تـقـريـر فـرمـود عـرض كـرد چـنـان مـى نمايد كه نزد من حاضر بودى و معاينه مى 

 2/347ھر آشوب ابن ش (مناقب ). فرمودى

كه ابواسحاق سبیعى و حارث اعور روايت كـرده انـد كـه پـیـرمـدى را : حـكـايـت مـرد يـھودى چنان است  ـ55

صـد سـال روزگـار بـه سـر بـردم وجـز ساعتى عدل : در كـوفـه ديـديـم كـه مـى گـريـسـت و مـى گـفـت 

من حجر حـِمـَْیريم و بر دين يھودان بودم از بھر ابتیاع اطعام به كوفه آمدم : چگونه بود؟ گفت : فت نديدم گ

چون به قّبه كه نام مـوضـعـى اسـت در كـوفـه رسـیـدم مـالھاى من مفقود شد به نزديك اشتر َنَخعى رفتم 

يا اخا : برد آن حضرت چون مرا ديد فرمود قّصه خـويـش بـگـفتم ، اشتر مرا به نزد امیرالمؤ منین علیه الّسالم

الیھود علم باليا و منايا و ما كان و مايكون به نزد ما است من بگويم تو از بـھـر چـه آمـدى يـا تـو مـرا خـبـر 

مردم جن مـال تـو را در قـبـه ربـودنـد الحـال چـه مـى : فرمود. مـى دھـى ؟ گـفـتـم بـلكـه تـو بـگوى 

اگـر تـفـضـّل كـنـى بر من و مالم را به من برسانى مسلمان شوم ؛ پس مرا خواست و : فـتـم خـواھـى ؟ گـ

ُيْرَسُل َعَلْیُكم ا ُشو : مرا با خود بـرد بـه قـبـّه كـوفـه و دو ركـعـت نـماز گزارد و دعائى نمود پس قرائت فرمود

شما با من بیعت ! اى مـعـشـر جّن: آنگاه فرمود 35آيه سوره الرحمان ، ... اُظ ِمْن ناٍر َوْنحاٌس َفال َتْنَتِصراِن

ناگاه ديدم مالم از قّبه برون شد، در . كرديد و پیمان نھاديد اين چه نكوھیده كارى است كه مرتكب شديد

. زمان شھادت گفتم و ايمان آوردم و اكنون كه وارد كـوفـه شـدم آن حـضرت مقتول شده گريه ام از آن است 

 2/342ابن شھر آشوب  (مناقب ).ه كه آن مرد از قالع مدينه بودابن عقده گفت

  .352ـ  2/323ابن شھر آشوب ( مناقب آل ابى طالب   :)ك.ر ـ56

 ( . 2/353مناقب آل ابى طالب   :)ك.ر ـ57

 (. 2/360مناقب آل ابى طالب   :)ك.ر ـ58

   

و قضّیه آن چنان است كه مردى منافق از مؤ منى مـالى طـلب داشـت و از : طال كردن آن جناب كلوخ را ـ59

كرد آنگاه او را امر كرد تا سنگى و كلوخى از او طلبكارى مى كرد، امیرالمؤ منین علیه الّسالم براى او دعائى 

زمین برگیرد و به حضرت دھد، چون آن حضرت آن حـَجـَر و مـدر را گـرفـت در دست او طالى احمر شد و به آن 

شیخ . (مرد عطا كرد، پس آن مرد دين خـويـش را از آن ادا كـرد و زياده از صد ھزار درھم براى او به جاى ماند

 2/362ابن شھر آشوب  (مناقب ) .( الّله عباس قمى رحمه

  .372ـ (  2/353مناقب آل ابى طالب   :)ك.ر ـ60



  .375ـ  2/372ماءخذ پیشین : ك .ر ـ61

ـمـس چـون در جـنـب حـّله واقـع شـده و اھـل حـّله نـیـز ھـمـیـشـه چـون غـالبـا از مـسـجـد رّد ش ـ62

امـامـیـّه و مـخـلصـیـن اھل بیت بوده اند، آن مسجد را ھمیشه معمور و آباد داشته اند بخالف مسجد 

اندك اسمش ھم جمجمه كه در كنار افتاده و از عبور و مرور شیعه دور است لھذا متروك و مھجور شده اندك 

از میان رفـت بـا آنـكـه جـمـعى از بزرگان علماء مانند ابن شھر آشوب و قطب راوندى و ابن حمزه طـوسـى و 

غـیـر ھـم ، ايـن مـسـجـد شـريـف را در بـاب مـعـجـزات و فضائل امیرالمؤ منین علیه الّسالم ذكر كرده اند و 

خويش وقتى به جھت استكشاف امر اين مسجد شريف به  شیخ ما عّالمه نورى طاب ثراه در اواخر عـمر

جانب حّله سفر كرد و به زحمت شديدى در قريه جمجمه كه نزديك حّله واقع است و در آنجا قبر امامزاده 

معروف به عمران فـرزنـد امـیرالمؤ منین علیه الّسالم واقع است موضع مسجد جمجمه را در باغ آخر قريه از 

نـمـود، و پـیـرمـردان قـريـه از پـیـرمـردان سـابـق نـقـل كـرده انـد كـه قـبـّه آن مـسـجـد را طـرف شـرق پـیـدا 

درك كـرده بـودنـد و از مـسـّلمـات اھل آنجا بوده كه اگر كسى از آجر اساس آن قّبه كه فعًال معلوم است 

سى را جرئت برداشتن آجر آن نیست برداشته و جزء خانه يـا چـاه آب خـود نـمـوده ھر دو خراب شده لھذا ك

و اساس بـنـاء مـسـجـد آن مـعـلوم گـشـت بـعـد از آنـكـه خـاكـھـاى آنـجـا را برداشته اند لكن تا به حـال 

كـسـى در صـدد تـعـمـیـر آن بـرنـیـامـده امـیـد مـى رود كـه بـعـضـى از اھل ثروت كه پیوسته در ترويج دين و 

اھى دارند ِعرق غیرت دينى و عـصـبـیـت مذھبى او را محّرك شود تنھا يا به اعانت تشیید مبانى شرع ھمر

و شراكت راغبین در خیر اقدام نموده اين خـانه خراب خداوند را آباد و ُمَصالى امیرالمؤ منین علیه الّسالم را 

یه الّسالم را پاينده و معمور و كلمات محو شده آن كـّله پـوسـیـده را زنـده و مـعـجزه امیرالمؤ منین عل

جماعت شیعیان را مـفـتـخـر و سـرافـراز نـمـايند و از زراعت بانضارت ِانَّما َيْعُمُر َمس اِجَد الّلِه توشه براى 

 :و سالھاى سال اسم خود را باقى و خود را زنده بدارند. آخرت خويش بردارند

نمرد آنكه ماند پس از وى به جاى
 مان سراىپل و بركه و خان و مھ

مـحـّدث ( ھـديـة الّزائريـن )ق ، تـھـران ،   ه 1327، چـاپ سـال 209مـحـّدث نـورى ص ( تـحـیـّة الّزائر) ـ63

 .ق ، تبريز  ھ1343، چـاپ سال 50قـمـى ص 

  .373ـ  2/372شوب ابن شھر آ( مناقب ) ـ64

  .2/373ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ65

كه َثْعَلبى روايت كرده است كه از سفیان بن عیینه پرسیدند از تفسیر : حـديث تعذيب حارث چنان است  ـ66

ه در حق كدام كس وارد شده ؟ گفت كـه سـؤ ال كـردى مـرا از چـیـزى كـه پـیـش قوله تعالى َسَاَل س آِئٌل ك

از تـو كـسـى سـؤ ال نـكـرده ، پـدرم مرا خبر داد كه جناب جعفر صادق علیه الّسالم از پدرش روايت كرده كه 

م جـمـع شـدند چون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله به غدير خم وارد شدند ندا كرد مردم را و چون مـرد

َمْن ُكْنُت َمْوال ه فـََعِلٌى َمْوالُه اين امر شايع شد و : دست على بن ابى طالب علیه الّسالم را گرفت و گفت 

خبر به شھرھا رسید، حارث بن نعمان ِفْھرى سوار بر نـاقـه شـد آمـد بـه سـوى حـضرت رسول صلى الّله 

ز شتر خويش فرود آمد و او را عقال بست و به خدمت آن علیه و آله در ابطح به آن حضرت رسـید، پس ا

يا محمد صلى الّله علیه و : حضرت رسید در وقتى كـه آن جـنـاب در مـیـان صـحـابه جاى داشت پس گفت 

امر كـردى مـا را از جـانـب خـدا كـه شـھـادت بـه وحـدانـیـّت خـدا و رسـالت تـو دھـیـم پـس قـبـول  ! آله



را از تـو، و امـر كـردى مـا را كـه پـنـج نـمـاز بـگـزاريـم قـبـول كـرديـم و امـر كـردى كـه زكـات كـرديـم آن 

بـدھـیـم قـبـول كـرديـم و امـر كردى كه حج بكنیم قـبـول كـرديـم ، پـس بـه ايـنھا اكتفا نكردى و راضى 

و بر ما زيادتى دادى او را و گفتى ھر كه من نشدى تا آنكه گرفتى دو بازوى پسر َعمَّت را و بلند كردى او را 

موالى اويم پـس عـلى مـوالى او اسـت پس آيا اين امر از جانب تو است يا از جانب خداوند عزوجّل؟ حضرت 

فـرمـود كـه سـوگند ياد مى كنم به حّق آن خدائى كه بجز او خداى به حّقى نیست كه اين يـعـنـى 

پس حارث به سوى راحـله خـويـش روانـه . شما از جانب حق تعالى است  تـفـضـیـل على علیه الّسالم بر

اگر آنچه محّمد مى گويد حق اسـت پـس بـبـاران مـا را سـنـگ از ! بار الھا: شد در حالتى كه مى گفت 

نگى آسـمـان يا بیاور ما را عذاب دردناك ؛ ھنوز به راحله خود نـرسـیـده بـود كـه حـق تـعـالى او را ھـدف س

: پـس حـق تـعـالى نازل فرمود. نمود آن سنگ بر َفرْقش فرود آمد و از ُدبـُرش بـیـرون شـد و او را بـكـشـت 

 .َسَاَل س آِئٌل ِبَعذاٍب و اِقٍع ِلْلك اِفريَن َلْیَس َلُه د اِفٌع

ى نیز اين حديث را و جماعتى بسیار از اساطین ائّمه ُسنّیه در كتب خود اين حديث را ايراد كرده اند و جیكان

در اين روايت ابطح مّكه مراد نیست ؛ چـه آنـكـه ابـطـح مـنـحـصـر  (َاْبَطح )از حذيفة الیمان ايراد كرده است و 

در ابـطـح مـّكه نیست بلكه به معنى وادى پھنى است كه جاى سـیـل و مـحـّل سـنـگـريزه ھاى باريك 

و ابطح گـويـنـد نه آنكه از َاعالم شخصّیه باشد، و ائّمه علم  باشد، و به ھمین مالحظه ابطح مّكه را بطحا

لغت به اين معنى تصريح نموده اند بـعـالوه اطـالقـات عـلماء و اشعار عرب عربآء استعمال ابطح را در اين 

معنى و در وجه ھفتم شـعـر ابـن الصـّیـفـى كـه شـاھـد بر اين مّدعى است مذكور شد؛ پس اعتراض ابن 

ه را وقـعـى نـبـاشـد و ھـمچنین ساير خرافات او در قدح اين روايت به اينكه سوره س اِئٌل مكّیة اسـت و تیمّی

جـوابـش آنـكـه در ايـنـجـا حـمـل بـر تـعـّدد نـزول اسـت چـنـانـكـه ايـن احـتـمـال را عـلماء اھل سّنت در 

 : فتهگ (كتاب اتقان )بسیارى از مواضع ذكر مى كنند، سیوطى در 

النـّوع الح ادى عـشـر م ا تـكـّرر نـزولُه صـََرَح جـَم اعـُة مـن المتقّدمین واْلُمتاِخرين باّن ِمَن القرآن م ا َتَكّرر )

 (ُنُزولُه

سـپـس سـیـوطـى از ابـن الحـصـان مـواضع بسیار نقل كرده كه سوره و آيات قرآنى در آن تـكـرار يـافـتـه و 

سوره انفال  (م ا كاَن الّلُه ِلیـُعـَذَِّبُھْم َوَاْنَت فیِھم  )یمّیه بر نفى تعذيب حارث به آيه مباركه امـّا اسـتدالل ابن ت

َوم آَلُھم َاّال ) .جوابش آنكه نفى تعذيب على االطالق مراد نیست و حق تعالى از پس اين آيه فرمود 33، آيه 

كاَن اْلَمْعنى اّنه ُيَعَذُبُھم ِاذا َخَرَج الرَُّسوُل ِمْن َبْیِنِھْم ُثَم اْخَتَلفوا َو) : فخر رازى در تفسیر گفته (...ُيَعذَِّبُھُم الّلُه

تفسیر ) . فى ه ذا اْلَعذ اب َفق اَل َبْعُضُھْم َلِحَقُھْم ه ذا اْلَعذاُب اْلُمَتوّعد ِبه َيْوَم َبْدر َوقیَل َبْل َيْوَم َفتح مّكة الخ

 15/159 (فخر رازى 

ذيـب حـارث بـه تـعـذيـب اصـحـاب فـیـل مـحـض تـخـديـع و تـسويل است چه يك كس را بر و تـمـثـیـل تـعـ

جماعتى قیاس نتوان كرد و ھمچنین امرى را كه دواعى يا خفاء و كـتـمـان اسـت در آن بـه امـرى كـه تـوفـّر 

فیض )و تفصیل در  (لسـّنـیـة مـنـھـاج ا)دواعـى اسـت بـر نـقـل آن و ايـن جـواب مـجـمـلى اسـت از خـرافـات 

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله) . است (قدير

  .2/391ابن شھر آشوب ( مناقب (2- ) و1)

 .8، آيه )61(سوره صف  ـ68

سـیادة االشراف لبعض االعالم )و فـى كـتـاب ( فـضـائل السـّادات )اَل السـیـُّد مـحـمـّد اشـرف مـؤ ّلف قـ ـ69

و مّما يـرغـم انـف الحـسود ما اشتھر اّنه لّما قتل الحسین علیه الّسالم كان فى بنى امّیه  (من االشراف 



يـكن للحسین علیه الّسالم اّال ابنه على علیه  اثنى عشر الف ولد مـھـورھـم مـن الذَّھـَب والفـِضَّة و لم

السـّالم و االن َقلَّ ان يوجد بلٌد او قريٌة وال يوجد فیھا َجّم غفیر و جمع كثیر من الُحسینّین و لم يـبـق مـن 

بـنـى امـّیة من ينستفخ الّنار بل فنواعن بكرة َابیھم و بذاك رّد الّله تعالى على عمرو بن العاص بقوله جّل 

 حیث عابه صلى الّله علیه و آله عمرو بن العاص باءّنه ابتر منقطع الّنسل انتھى (ِانَّ ش اِنَئَك ُھَو اَالْبَتر)شاءنه 

. 

منُصور عّباسى بیست تن از فرزندان امام : نـقل نموده كه واقدى گفته  (تـذكـره )سـبـط ابـن جـوزى در 

ر زمین كه پیوسته تاريك بـود و شـب روز معلوم نبود و در حسین علیه الّسالم را در سردابى حبس كرد در زي

آن سرداب چاھى و مبالى نبود كه بتوان قضاء حاجت نمود الجـرم سـادات حـَسـَنـى در ھمان محبس بول و 

غايط مى نمودند پس رايحه آنھا منتشر شد و بـر ايـشـان سـخت مى گذشت و پیوسته قدمھاى ايشان َوَرم 

ان به نھايت سـخـتـى امـر مـى گـذشـت و اگـر كـسى از ايشان مى مرد مدفون نمى مى كرد و بر ايش

گشت و آنھا كه زنده بـودنـد او را مـى نـگـريـسـتـنـد و مـى گـريستند تا تمام ھالك شدند و به روايت طبرى 

 .( حمه الّلهشیخ عباس قمى ر) .از تشنگى مردند؛ اءال َلْعَنُة الّلِه َعَلى اْلَقْوِم الّظاِلمیَن

 ( . 42/20بحاراالنوار  :)ك.ر ـ70

  .(مصّحح(اين شماره ھا ترتیب خلفاى بنى عباس است  ـ71

 .311ـ  2/310ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ72

 .47، خطبه 42ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه ) ـ73

 .308ـ  2/306ابن شھر آشوب ( مناقب )ك ؛ .ر ـ74

 ماءخذ پیشین ـ75

 .13، خطبه 16ترجمه شھیدى ص ) نھج البالغه ) ـ76

 ( . 33/157بحاراالنوار) ـ77

 .390شیخ مفید ص ( الجمل ) ـ78

 .384 شیخ مفید ص( الجمل ) ـ79

، ( 2/307ُاسـد الغـابه )، 5/26ابوُنعیم ( حـلیـة االولیـاء)، 168ـ  167جـامـى ص ( شـواھـد النـبـّوة ) ـ80

، ذيـل حـوادث 7/384 (تـاريـخ ابـن كـثـیـر)، 2/357 (اءنساب االشراف )، 26ـ  20ص  (مناقب ابن مغازلى )

كه در چھارصد و شصت صفحه توسط دفتر  (فیض القدير)ھـمچنین مراجعه شود به . ق   ل هسـال چـھـ

 . تبلیغات اسالمى قم چاپ شده است

 .4، آيه )66(سوره تحريم  ـ81

 .108 ـ 2/94ابن شھر آشوب ( مناقب   :)ك.ر ـ82

  .216ـ  2/192ابن شھر آشوب ( مناقب   :)ك.ر ـ83

دكـتـر : ، تـحـقـیـق 2/175ابن شھر آشوب ( مناقب   .)است( ابـن شـھـر آشوب )قـائل ايـن اشـعـار  ـ84

  . بـقاعى

شیخ . (علىُّ َخْیُر اْلَبَشر َمْن َابى َفَقْد َكَفَر: اشاره است به حديث نبوى صلى الّله علیه و آله و سّلم  ـ85

 ( عباس قمى رحمه الّله

آن قّوت گرفت و لشكر اسالم سیصد و  اشـاره اسـت بـه غـزوه بـدر و ايـن جـنگى بود كه دين اسالم به ـ86



 ( محّدث قمى رحمه الّله. (سیزده تن بودند موافق عدد جیش 

  .رد قول بـعـضـى حـكـمـاء اسـت كـه گـويـنـد خـرق آسـمـان يـعـنـى پـاره شـدن ُمحال است ـ87

اشـاره است به آنكه امیرالمؤ منین علیه الّسالم پا بر دوش پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سـّلم  ـ88

 .( محدث قمى رحمه الّله. (گـذاشـت و بـر بـام كعبه رفته بتھا را بر زمین افكند و شكست 

لیه الّسالم در ركوع نماز انگشتر خود را به سائل داد حق تعالى در شاءنش اشـاره اسـت بـه آنـكه امیرع ـ89

 .( محدث قمى رحمه الّله) (...ِانَّم ا َولیُُّكُم الّلُه َوَرسوُلُه)فرستاد 

ـِْذْر عـَشـیـَرتـََك اَالقـَْر)اشـاره اسـت بـه آنـكـه چـون آيـه  ـ90 نـازل شـد حـضـرت رسـول صـلى الّله ( بـیـَنَوان

عـلیـه و آله و سـّلم خـويـشـان خـود را كـه چـھـل نفر بودند از آل عبدالمّطلب جمع فرمود و ايشان را به اندك 

طعامى و شیرى سیر و سیراب فرمود و فرمود به ايشان كه كیست با من برادرى كند و اعانت من نمايد تا 

ه و وصى من باشد سه دفعه اين را فرمود و جز على علیه الّسالم ھیچ كس جواب نداد و بعد از مـن خـلیف

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (قبول نكرد

  .(قمى رحمه الّله(دي اشـاره اسـت بـه حـديث َاْنَت ِمّنى ِبَمْنزَلِة ه اُروَن ِمْن ُموسى ِاال َانَُّه ال َنِبىَّ َبْع ـ91

  .(محدث قمى رحمه الّله(است در مباھله ( َاْنُفَسن ا)اشاره به آيه  ـ92

ـِْذٌر َوِلكـُلِّ قـَْوٍم ه اٍد)اشـاره اسـت بـه آيـه  ـ93 ل كرده اند كه مراد از ھادى ، على كـه عـلمـاء نق( َانـَْت مـُن

 ( قمى رحمه الّله. (علیه الّسالم است 

اشـاره اسـت بـه حـديـث ثـقـلیـن كـه شـیـعـه و سـنـى نـقـل كـرده انـد كه حضرت رسول صلى الّله  ـ94

در میان شما دو چیز نفیس و سنگین را كه قرآن و علیه و آله و سّلم فرمود كه اى مردمان من مى گـذارم 

قمى . (عترت آن حضرت است كه از ھم جدا نشوند اگر چنانچه پیروى ثقلین كنید ھرگز گمراه نخواھید شد

 ( رحمه الّله

. ُنوح َمْن َركَبه ا َنجى َوَمْن َتَخَلَفه ا َغَرَق َمَثُل َاْھَل َبْیتي َكَسفیَنِة: اشـاره اسـت بـه حـديـث شـريـف  ـ95

 ( قمى رحمه الّله(

اسـت كـه در ( ِانَّم ا يـُريـُد الّلُه ِلیـُْذھـَِب عـَنـْكـُم الِرْجَس َاْھَل اْلَبْیِت و يـُطـَھَِّركـُْم تـَطـْھـیـرا)آيـه تـطـھـیـر  ـ96

 .( قمى رحمه الّله)امـیـرالمـؤ مـنـیـن و فـاطمه و حسنین علیھماالّسالم نازل شده  شـاءن

اشـاره اسـت بـه فـرمـايـش رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سّلم كه فـرمـودفـردا عـََلم را مـى  ـ97

و رسـول را و دوسـت دارنـد خـدا و رسول او را اوست كّرار غیر فّرار  دھـم بـه كـسـى كـه دوسـت دارد خـدا

درد چشم دارد و امر فرمود او را آوردند آب دھان به : چون روز شد على علیه السـّالم را طـلبـید، گفتند

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (چشمش افكند فى الفور خوب گشت آنگاه َعَلم را به آن حضرت داد

  .(قمى رحمه الّله( )اْلَحّق َمَع َعلّى َوَعِلّى َمَع اْلَحقِّ)اشاره است به حديث شريف  ـ98

ـردد و اگر درختان قلم شـود و دريـا مـداد گ: اشاره است به حديث نبوى صلى الّله علیه و آله و سّلم  ـ99

جـنـّیـان حـسـاب كـنـنـده و ِانـس نـويـسـنـده بـاشـنـد فـضـائل عـلى بـن ابـى طـالب عـلیه الّسالم را احصا 

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (نمى توانند كنند

  .356ـ  3/354ابن شھر آشوب ( مناقب   :)ك.ر ـ100

 .356ـ  3/355ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ101

  .3/356ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ102



  .2/418مسعودى ( مروج الذھب ) ـ103

  .؛ با مختصر تفاوت3/356ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ041

  .3/356ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ105

ابن ملجم و شبیب و مجاشع بن وردان ، شمشیرھاى خود را : و موافق روايت شیخ مفید و مسعودى  ـ106

حمايل كردند و مقابل باب ُسّده در كمین امیرالمؤ منین علیه الّسالم نشستند ھـمـیـن كـه آن حـضـرت 

داخـل مـسـجـد شـد و صـداى نـازنـیـنـش بـلنـد شـد ي ا َايُّھـَا النـّاسـُ الصَّل وُة،كـه شـمـشیرھا را بلند 

َلَك،پس شمشیر َشبیب ملعون به در گرفت و به آن  اْلُحُكم لّلِه ال: كردند و بر آن جناب حمله كردند و گفتند

حضرت نخورد ولكن شمشیر ابن ملجم بـر فـرق مـبـارك آن جناب رسید و بشكافت و َوْردان فرار كرد، امیرالمؤ 

ال يـَفـُوَتنَُّكْم الرَُّجل ، پس مردم بر ابن ملجم حمله كردند و بر او سنگ ريزه مى : منین علیه الّسالم فـرمـود

پس مردى از َھْمدان ساق پاى او را مضروب و مـغیرة بن نوفل . نـد و فرياد مى كشیدند كه او را بگیريدزد

حارث بن عبدالمّطلب ضربتى بر صورت او زد كه به روى افتاد، پس او را گرفتند و به نزد امام حسن علیه 

نـاسـد و نـجـات يـافـت و فـرار كـرد الّسالم بردند و شبیب خود را در میان مردم افكند كه كـسـى او را نـشـ

تـا بـه مـنـزل خـويـش رسـیـد؛ عـبـدالّله بـن بـَجـَْره كـه يـكـى از فـرزنـدان پـدرش بـود بـر او داخل شد ديد كه 

شبیب وحشتناك است سینه باز مى كند، مگر چه واقع شده ؟ حكايت را براى او نقل كرد، عبدالّله به منزل 

معلوم باشد كه آنچه از روايات  . یر خود را آورد و بر شبیب ضربتى زد و او را بكشتخويش رفت و شمش

. مستفاد مى شود آن است كه آن نمازى كه حضرت امیرعلیه الّسالم در آن ضربت زده شده نافله فجر بود

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله(

 2/412 (مروج المذھب )؛ 1/20 (ارشاد شیخ مفید) : ك.ر

  .55، آيه )20(سوره طه  ـ107

  .288ـ (  42/276بـحـاراالنـوار)، 346ـ  336عـالمـه مـجـلسـى ص ( جـالء العـیـون ) ـ108

جـبـرئیل قمى نقل است كه اصبغ بن نباته گفت كه چون حضرت امیرالمؤ  شـاذان بـن( فـضـايـل )و از  ـ109

منین علیه الّسالم را ضـربـت زدنـد بـه ھـمـان ضـربتى كه از دنیا رحلت فرمود، مردمان جمع شدند بر َدِر 

ر مـعاش: داراال مـاره و قصد داشتند كشتن ابن ملجم را، پس امام حسن علیه الّسالم بیرون آمد و فرمود

پدرم وصّیت فرمود به من كه امر ابن ملجم را تاءخیر بیندازم تا وفات او، پـس ھـرگاه فوت فرمود او را ! الناس 

بكشم و اال پدرم خودش مى داند با او، شما برويد خدا رحـمـت كـنـد شـمـا را؛ پـس مـردم رفتند و من نرفتم 

آيـا نـشـنـیـدى قـول مـرا ! اى اصـبـغ : آمـد و فـرمـود پس ديگر باره حضرت امام حسن علیه السـّالم بـیـرون. 

بـلى ولیـكـن چـون ديـدم حـال او را دوسـت داشـتـم : از قـول امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم ؟ گـفـتـم 

پـس . ّلُهنـظـرى بـر آن حـضـرت كـنـم پـس از او حـديثى بشنوم پس اجازه دخـول بـراى مـن بـگـیـر َرحـِمـََك ال

حـضـرت داخـل خـانـه شـد و طـولى نـكـشـیـد كـه بـیـرون آمـد و فـرمـود كـه داخـل شـو؛ پـس داخـل خـانه 

شدم ديدم كه امیرالمؤ منین علیه الّسالم را دستمالى بر سرش بـسـتـه انـد كـه زردى صـورتش بر زردى آن 

ك ران خود را بر مى دارد و يكى ديگر را مى گذارد، دستمال غلبه كرده و از شّدت آن ضربت و زيادتى زھر ي

بـلى ، : آيـا نـشـنـیـدى قـول حـسـن عـلیـه السـّالم را از قـول مـن ؟ گـفـتـم ! اى اصـبـغ : پس فرمود به من 

يـا امـیرالمؤ منین ولیكن ديدم ترا به آن حالت دوست داشتم كه نظرى به شما افكنم و حديثى از شما 

بدان : پس نمى بینم ترا كـه ديـگـر حـديـثـى از مـن بـشـنـوى بـعـد از امروز! بنشین  : مود به منفر. بشنوم 

اى اصبغ كه من رفتم به عیادت حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله ھمچنان كه تو اال ن به عیادت من 



الّصلوة جامعة پس برو باالى منبر  بیرون برو و در میان مردم ندا كن! آمدى پس فرمود بـه مـن اى ابـوالحـسن 

 : و از مقام من يك پله پائین تر بنشین و بگو به مردم

ـِْه َفَلْعَنُة الّلِه َعَلْیِه، َاال َمْن َاِبَق َمو الي ه فلعنة الّله َعَلیه ، َاال َمْن َظَلَم َا جـیـرا ُاجـَْرَتُه َفَلْعَنُة َاال مـَْن عـَقَّ و اِلَدي

يعنى ھركه جفا كند با والدين خود، پس لعنت خدا بر او بـاد و ھر كه بگريزد از موالى خود، پس  الّلِه َعَلْیِه؛

پس من به جا آوردم . لعنت خدا بر او باد، پس ھركه ظلم كند اجیرى را مزد او را، پس لعنت خدا بر او باد

است كسى از پائین مسجد آنچه امر فرموده بود به من حبیب من رسول خدا صلى الّله علیه و آله پس برخ

تـكـّلم كـردى بـه سـه كـلمه موجز پس شرح كن آنھا را پس من جواب نگفتم او را تا  ! يا ابا الحسن: و گفت 

پس حـضـرت  :خدمت پیغمبر صلى الّله علیه و آله برسیدم و گفتم به او آنچه آن مرد گفت ؛ اصبغ گفت 

من گشودم دست خويش را پس آن حـضـرت گـرفـت پس ! بگشا دست خود را: گرفت دست مرا و فرمود

ھمچنان كه من انگشت دست تـرا گـرفتم حضرت پیغمبر ! اى اصبغ : يـكى از انگشتان دست مرا و فرمود

من و تو دو پدران اين اّمت ! اى ابوالحسن : صلى الّله علیه و آله نیز يكى از انگشتان مرا گرفت پس فـرمـود

د، پس لعنت خدا بر او؛ من و تو موالى اين اّمت ھستیم ھر كه از ما بگريزد، بر او ھستیم ھر كه ما را جفا كن

: باد لعنت خدا؛ من و تو دو اجیر اين امت ھستیم ھركه ظلم كند اجرت ما را، پس لعنت خدا بر او پس فرمود

اى : دپس بى ھوش شد آن حضرت پس به ھوش آمد و فرمو: اصـبـغ گـفـت ! آمـیـن : آمین ، من گفتم 

: آيا زياد كنم براى تو حديثى ديگر؟ گـفـتـم : فرمود. بلى اى موالى من : ھـنوز نشسته اى ؟ گفتم ! اصبغ 

مـالقـات كـرد مـرا رسول خدا صلى الّله علیه و ! اى اصـبـغ : فـرمـود. بـلى ز اَدَك الّلُه مـِْن مـَزيـد اِت اْلخـَیـْر

بودم به نحوى كه غم در صورت من ظاھر بود، فرمود به من اى  آله در بعض راھھاى مدينه و من غم دار

مى بینم ترا كه در غم مى باشى ، آيـا مـى خـواھـى كـه حـديـث كـنم ترا به حديثى كه ديگر ! ابوالحسن 

ھرگاه روز قیامت شود حق تعالى نصب فرمايد منبرى : فرمود . بلى: غم دار نشوى بعد از آن ھرگز؟ گـفتم 

دى داشته باشد بر منبرھاى پیغمبران و شھیدان پس امر فرمايد حق تعالى ترا كه باالى آن منبر بر را كه بلن

آئى بیك پله پايین تر از من پس امر فرمايد دو ملكى را كه بنشینند پائین تر از تـو به يك پّله ، پس چون باالى 

ـه حاضر شوند، پس ندا كند آن َمَلكى كه پائین آن منبر قرار گرفتیم باقى نمانند خلق اّولین و آخرين مـگـر آنـك

ھـركـه مـرا مـى شـنـاسـد كه مى شناسد و ھر كه مرا نمى ! مـعـاشـر النـاس  : تر از تو نشسته به يك پله

شناسد پس من بـشـنـاسـانـم خـود را بـه او، مـنـم رضـوان خـازن بـھـشـت ، ھـمـانـا خداوند به َمّن و كرم و 

ل خـود امر فرمود مرا كه بدھم كلیدھاى بھشت را به محمد صلى الّله علیه و آله و مـحـمد فـضـل و جـال

صلى الّله علیه و آله امر فرمود مرا كه بدھم آنھا را به على بن ابى طالب علیه الّسالم پس شماھا را 

يـك مـرتـبـه و نـدا  شاھد مى گیرم در اين باب پس برمى خیزد آن ملكى كه پائین تـر از آن مـلك اسـت بـه

ھـركـه مـرا مـى شـناسد مى ! مـعـاشـر النـاس : مـى كـنـد بـه نـحـوى كـه مـى شـنـونـد اھـل مـوقـف 

شناسد و ھركه نمى شناسد پس بـشـنـاسـانـم خـودم را بـه او ، مـنـم مـالك خـازن جـھـنـّم ، ھـمـانـا حـق 

خـود امـر فـرمـود مرا كه بدھم كلیدھاى جھّنم را به محمد صلى  تـعـالى بـه مـّن و فـضـل و كـرم و جـالل

الّله عـلیـه و آله و مـحـمـد صـلى الّله عـلیه و آله امر فرمود كه بدھم آنھا را به على بن ابى طـالب عـلیـه 

ـیـرم پـس مـى گ: الّسالم ، پس شما را شاھد مى گیرم در اين باب ، امیرالمؤ منین علیه الّسالم فـرمـود

مـى گـیـرى بـاالى ! يـا عـلى : مـن كلیدھاى بھشت و دوزخ را، پس پیغمبر صلى الّله علیه و آله فـرمـود

دامـن مـرا و اھـل بیت تو مى گیرند باالى دامن ترا و شـیـعیان تو مى گیرند باالى دامن اھل بیت تو را؛ 

را بـر ھـم زدم و گـفـتـم بـه سـوى بـھـشـت پس من دسـتـھـاى خـود : امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمود

پس شنیدم از موالى خـود  :اصبغ گفت ! بلى به پروردگار كعبه َقَسم : مـى رويـم يـا رسـول الّله ؟ فرمود



 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله) . ايـن دو حـديـث را، پس وفات فرمود آن حضرت علیه الّسالم

  .، حديث سوم42، مجلس  351ص ( امالى شیخ مفید) ـ110

 ( . 1/21ارشاد شیخ مفید) ـ111

  .23ابوالفرج اصفھانى ص ( مقاتل الطالبیین ) ـ112

  .347مجلسى ص ( جالء العیون )، ( 42/290بحاراالنوار) ـ113

 ( .1/21ارشاد شیخ مفید  :)ك. ر ـ114

 ( . 42/290بحاراالنوار) ـ115

: ثـُمَّ َدعـََى اْلَحَسَن َواْلُحَسْیَن علیھماالّسالم َفق اَل َلُھم ا( :)مـُُروِج الّذھـب )ـعـودى فـى َوق اَل اْلمـس ـ116

َوَاعیَنا الَضعیَف وُكون ا اءوصیُكم ا بَتْقَوى الّلِه َوْحَدُه َوال َتْبِغَیا الدُّْنیا َو ِاْن َبَغتُكم ا نـْه ا قـُوال اْلحـَقَّ َواْرَحَما اْلَیتیَم 

َھْل : ة َفق اَللّظاِلم َخْصما َوِلْلَمْظُلوِم َعْونا َوال تـَْاخـُْذ كـُم ا ِفى الّلِه َلْوَمُة ال ِئٍم، ُثّم َنَظَر ِالى اْبِن اْلَحَنِفیَِّل

مروج ) ( شیخ عباس قمى رحمه الّله) .(..ق اَل اوصیُكْم ِبِمْثِلِه. نـَعـَْم: َسِمْعَت م ا َقْلُت بـِه َاخـََويـَْك؟ ق اَل

 /2 (الذھب 

، مجلس اول 7ص ( امالى شیخ طوسى )، حـديـث اول ، 26، مـجـلس 220ص ( امـالى شـیـخ مـفـیـد) ـ117

 .8، حديث 

 ( .42/291بحاراالنوار) ـ118

  .ال شبیب الموسوى: ، تـحـقـیـق 51، حـديـث 100ص ( فـرحـة الغـرى ) ـ119

  .61، آيه )37(سوره صافات  ـ120

 .128، آيه )16(سوره نحل  ـ121

 ( . 42/292بحاراالنوار) ـ122

  .364ـ  363عالمه مجلسى ص ( جالء العیون ) ـ123

( ناسخ التواريخ )؛ 592عالمه حاج على خیابانى ص ) حـوادث و اعـمال ماه رمضان ( )وقـايـع االيـّام ) ـ124

 .، چاپ امیر كبیر5/641

 .، رحلى ، چاپ امیر كبیر( 5/642ناسخ التواريخ ) ـ125

ابن ( كمال الدين )، حديث چھارم ، (مولد امیرالمؤ منین علیه الّسالم )، باب 1/454كلینى ( الكـافى ) ـ126

 . 2/387ويه باب

 ق  ه 1343، فصل چھارم ، چاپ تبريز، سال 194ص ( ھـديـّة الزائريـن ) ـ127

و در بعد از اين در احوال حضرت امام حسن علیه الّسالم ذكر مى شود خطبه آن حـضـرت بـه طور َاْطَول  ـ128

. آن خطبه شريفه است كه ھفتصد درھم از آن حضرت باقیماند كه مى خواست خادمى براى اھل خود بخرد

 .( محّدث قمى رحمه الّله(الخ 

 1. آل شبیب الموسوى : ، تـحـقـیـق 46ص ( فـرحـة الغـرّى) ـ129

 ( . 1/22ارشاد شیخ مفید) ـ130

  .373عّال مه مجلسى ص ( جالء العیون   :)ك.ر ـ131

  .2/387ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ132



  .، چاپ منشورات الرضى218ـ  217َشْبَلْنجى ( نور االبصار) ـ133

  .2/414مسعودى ( مروج الَذَھب ) ـ134

  :و عمران بن حّطان رقاشى در مدح ابن ملجم علیھما لعاِئُن الّلِه، گفته ـ135

ّى م ا َار اَدِبه اي ا َضرَِْبًة ِمْن َتق
 ِاّال ِلَیْبُلَغ ِمْن ذى اْلَعْرِش ِرْضو انا

ِاّنى َلَاْذُكُرُه َيْوما َفَاْحِسُبُه
 َاْو َفي اْلَبريَِّة ِعْند الّلِه میز انا

 : قاضى ابو طّیب طاھر بن عبدالّله شافعى در جواب او گفته

ِاّني الََْبَرُء ِمّما َاْنَت ق اِئُلُه
 ْبِن ُمْلَجم اْلَمْلُعوِن ُبْھت اناَعِن ا

ي ا َضِرَبًة ِمْن َشّقي م ا ار اَدِبه ا
 ِاّال ِلَیْھِدَم ِلِالْسالِم َاركانا

ِاّني الََْذُكُره َيْوما َفَاْلَعَنُه
 ُدْنیا َو َاْلَعُن ِعْمرانا َوحّطانا

َعَلْیِه ُثمَّ َعَلْیه الدَّْھُر ُمتَِّصال
 ِه ِاسر ارا و ِاْعال ناَلع اِئُن الّل

َفَاْنُتما ِمْن ِكالب الّناِر ج اَء ِبِه
 نصُّ الَشريَعِة ُبرھانا َوِتْبي انا

 . البجاوى: ، تحقیق 3/1128ابن عبدالبّر  (االستیعاب )

 ( . 1/354ارشاد شیخ مفید) ـ136

  .60ابوالفرج اصفھانى ص ( مقاتل الطالبیین ) ـ137

خبرى كه درباره تزويج امیرالمؤ مـنـیـن عـلیـه السـّالم دخـتـرش  :)شـیـخ مـفـید رحمه الّله مى فرمايد ـ138

اسـت و او تـوثـیـقى  (ق   ه 256: وفـات (بن بـكـّاررا بـه عـمـر مـطـرح شده ثابت نیست و آن از طريق زبیر 

ندارد و زبیر به خاطر كنیه اش به على عـلیـه السـّالم ، مـتـھـم اسـت و آنـچـه دربـاره بـنـى ھـاشـم نـقـل 

مـفـیـد، تـاءلیـف شـیـخ  (تزويج على علیه الّسالم ِبْنَتُه ِمْن ُعَمر)رساله  .(..كـرده مـورد اطـمـیـنـان نـیـسـت 

ّعالمه ناصر  .(... إ فحاُم اال عداء والخصوم)و ھـمچنین جھت اطالع بیشتر مراجعه شود به كتاب ارزنده  13ص 

 .(ويراستار. (حسین ھندى 

  .3/349ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ139

  .، چاپ سه جلدى3/112ّعالمه مامقانى ، ( تنقیح المقال   :)ك.ر ـ140

  .3/350ابن شھر آشوب ( مناقب )، 355ـ (  1/354ارشاد شیخ مفید) ـ141

  .3/350ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ142

 .12ص ( المجدي ) ـ143



  .87ـ  86ص ( سّر السلسلة العلويه )، 230ـ  223ص ( َاْلَمْجدى ) ـ144

  .232ص ( َاْلَمْجدى ) ـ145

شـیـخ رضـى الديـن عـلى بـرادر عـّالمـه رحـمـه الّله از زبیر بن َبّكار نـقـل كـرده كـه عـُبـیـد الّله بـن  ـ146

عـلى مـذكـور عـالم و فـاضـل و جـواد بـود و طـواف كـرد دنـیـا را و جـمـع كـرد جـعـفـريـّه را كـه در آن اسـت 

د شد چندى در آن بلد بود و حديث مى كرد آنگاه مسافرت به مصر فقه اھـل بیت علیھماالّسالم و وارد بغدا

 .وفات نمود 312فرمود و در آنجا در سنه 

  .1016، شماره ( 3/63تاريخ بغداد) ـ147

  .364، شماره 140ص ( رجال النجاشى  .)94، حـكـايـت 644مـحـّدث نـورى ص ( نـجـم الثـاقـب ) ـ148

  .90ص ( سّر السلسلة العلوّية ) ـ149

 .6581، شماره ( 12/126تاريخ بغداد) ـ150

  .91ص ( لسلسلة العلوّية سّر ا) ـ151

 .362ص ( عمدة الطالب ) ـ152

  .99ص ( سّر السلسلة العلوّية ) ـ153

 .364ص ( عمدة الطالب ) ـ154

. آمده است ( َاْلَبىُّ)، (ُلَبّى)در كـتـاب خـطـیـب بـغـدادى بـه جـاى  125ـ (  1/123تـاريـخ بـغـداد) ـ155

 .(ويراستار(

 .131ص ( الَمْجدي ) ـ156

 ( . 1/320رجال كّشى )، ( 1/303ـؤ مـنـیـن مـجـالس الم) ـ157

 ( . 1/303مجالس المؤ منین ) ـ158

 ( . 1/303مجالس المؤ منین ) ـ159

 .عـلى مـحـمـّد مـعـّوض و عادل احمد عبدالموجود: ، تـحـقـیـق  ( 361/4مـیـزان االعـتـدالل ) ـ160

ربیع بن حشیم و ھرم بن حیان و اويس قرنى و عابدبن عبد قـیـس و ابـو مـسـلم : ُزّھاد َثمانیة  ـ161

چھار نفر اول از اصحاب . مى باشند خـوالنى و مسروق بن االجذع و حسن بن ابى الحسن و اسود بن يزيد

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله.(امیرالمؤ منین علیه الّسالم و از زّھاد و اتقیا بودند و چھار ديگر باطل بودند

 ( . 1/449میزان االعتدال ) ـ162

 ( . 42/155راالنواربحا) ـ163

 . 17ص ( تذكرة اال ولیاء)، ( 1/280مجالس المؤ منین ) ـ164

 ( .1/283مجالس المؤ منین ) ـ165

  .22ـ  21ص ( تذكرة االولیاء) ـ166

 .، انتشارات بھزاد24ص ( تذكرة االولیاء) ـ167

( ھمدانى   ()ع(تا اصحاب حـضرت صادق ) ع (بـدان كـه ھر گاه در میان اصحاب حضرت امیرالمؤ منین  ـ168

نسوب به َھْمدان كه قـبـیـله بـزرگـى اسـت از يمن كه شیعه و پیدا شد تمامش به سكون میم است و م

 : و حضرت در شاءن ايشان فرموده. مى باشند) ع (دوست امیرالمؤ منین 



َوَلْو ُكْنُت َبوابا َعلى باب جنٍَّة
 َلُقْلُت ِلَھْمداَن اَدُخلوا ِبَسالٍم

نـى ديـده شـده مـحـتـمـل اسـت كـه بـه فتح میم ھـر گـاه ھـمـدا) ع (و امـّا بـعـد از حـضـرت امـام صـادق 

دور ). ع (باشد منسوب به َھَمدان و آن شھرى است كه بنا كرده آن را ھـمـدان بـن فـلوح بـه سـام بـن نـوح 

مـروى اسـت كـه در آن كـوه چـشـمـه اى است از ) ع (آن شـھر است كوه الوند كه از حضرت امام صـادق 

) ع (نـقـل كـرده آن حـديـث را از حـضـرت امـام صـادق  (عجائب المـخـلوقـات )احب ص. چشمه ھاى بھشت 

آن وقـت گـفـتـه كـه اھـل ھـمدان مى گويند اين چشمه ھمان آبى است كه در قّله كوه است و آن آبى 

اى است كه بسیار سـرد و سـبـك و گـوارا بـه خـوى كـه شـارب آن احـسـاس ثقل آن نمى كند و آن شف

 . مريضان است و پیوسته مى آيند به سوى او از اطراف

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله)

 ( . 2/171میزان االعتدال َذَھبى ) ـ169

  .ق  ه 65ذيل حوادث سال (  1/114ن يافعى مراة الجنا)، 1/308قاضى نورالّله ( مـجـالس المؤ منین ) ـ170

 ( . 2/172مـیـزان االعتدال )، ( 1/308مـجـالس المـؤ مـنـیـن ) ـ171

 ( . 1/309مجالس المؤ منین )، ( 1/299رجال َكّشى ) ـ172

ديـوان  :)اين اشعار از سید ِحمَیرى است كه فرمايش على علیه الّسالم را به شعر كـشـیـده اسـت  ـ173

 . ، مـجـلس اول7ص  (امـالى شـیـخ مـفـیـد)، 327ص  (حـمـیـرى 

  .، حديث اول25خـاتون آبادى ، ص : ه تـرجـمـ( اربـعـیـن شـیـخ بـھـايـى ) ـ174

  .، چاپ الھادى172، حديث 160راوندى ص ( قصص االنبیاء) ـ175

 ( .42/160بحاراالنوار) ـ176

  .مھمله مضمومه بر جیم به تقدم حاء ـ177

 .193ـ (  2/192كامل بھائى ) ـ178

 ( .1/329االستیعاب )، ( 1/242مجالس المؤ منین ) ـ179

  .70ص ( رجال ابن داود)، ( 1/242مـجـالس المـؤ مـنـیـن ) ـ180

 1/256عالمه مامقانى ( تنقیح المقال ) ـ181

 .ھمان ماءخذ ـ182

  .581عالمه مجلسى ص ( جالء العیون ) ـ183

 ( . 1/292رجال كّشى ) ـ184

  .276، مجلس ششم ، حديث 165ص ( امالى شیخ طوسى ) ـ185

  .78ص ( اختصاص )،  ( 42/140بحاراالنوار) ـ186

 ( . 1/289مجالس المؤ منین ) ـ187

 ( . 1/290مجالس المؤ منین )؛ ( 1/284رجال كّشى ) ـ188

  .بـاب سـوم ، فصل ھشتم( مـفـاتـیـح الجـنـان ) ـ189

 .1/66راوندى ( الخرائج ) ـ190



 ( . 45/361بحاراالنوار) ـ191

 ( . 42/159بحاراالنوار) ـ192

  .663ـ (  2/662الستیعاب ا)، ( 1/228مجالس المؤ منین ) ـ193

  .111ص ( رجال ابن داود)،  ( 1/290مـجـالس المـؤ مـنـیـن ) ـ194

 ( . 2/717االستیعاب )، ( 1/291مجالس المؤ منین ) ـ195

 ( . 1/285رجال َكّشى )،  ( 1/291مـجـالس المـؤ مـنـیـن ) ـ196

عّال مه ( روضات الجنات )عبداالمیر مھنا؛ : ، تـحـقـیق 5/322عـّال مـه زمـخـشـرى ( ربـیـع اال بـرار) ـ197

 . 4/168خوانسارى 

  .3/361ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ198

  .زمـخـشـرى ، نقل كرده است( ربـیـع اال بـرار)از (  1/325مـجـالس المـؤ مـنـیـن ) ـ199

المت كننده است ، يعنى اى مـالمـت كننده من مفند، م :)عالمه شوشترى مى گويد. مـاءخذ پیشین  ـ200

در دوستى آل محّمد علیھماالّسالم ، سنگ در دھن ُتست ؛ خواه ترك مالمت خود كنى و خواه آن را زياده 

 : كنى و مضمون بیت ثانى آن است كه شاعر فارسى گفته

ھر كه را ھست با على كینه 
 در سخن حاجت درازى نیست

پدر  نیست در دستش آستین
 دامن مادرش نمازى نیست

 ويراستار. 1/326 (مجالس المؤ منین )

 6، شماره 104ص ( رجال عّال مه حّلى ) ـ201

 ( . 3/872االستیعاب )، ( 1/255مجالس المؤ منین ) ـ202

  .195ـ (  1/193مجالس المؤ منین ) ـ203

  .1/118ابن شھر آشوب ( مناقب ) ـ204

  .298ـ  297ص ( المجدي ) ـ205

  .38ص ( الطالب عمدة ) ـ206

  .306ـ  298ص ( الَمْجدي   :)ك.ر ـ207

 ( .3/820مستدرك الوسائل 208- )

 ( 271.1/رجال كّشى )، 103عـّال مـه حـّلى ص ( خـالصـه 209- )

 ( .190 / 1مجالس المؤ منین 210- )

  .البجاوى: ، تحقیق ( 935 / 3االستیعاب 211- )

 ( .269 / 32بحار االنوار)، ( 277 / 1رجال َكّشى 212- )

 ( .938 / 3االستیعاب 213- )

 .41، نامه 313ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه 214- )

 .172ـ  169/  16ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه 215- )



 .90/  5ابن میثم ( شرح نھج البالغه 216- )

 ( .934 / 3االستیعاب 217- )

 .939/  3ھمان ماءخذ 218- 

 .45، نامه 317ترجمه شھیدى ص ( ج البالغه نھ219- )

 .581ـ  4/578ابن ھشام ( سیرة النبوّية 220- )

  .دكتر مفید محّمد قیمحة: ، تحقیق 3/5مسعودى ( مروج الّذھب 221- )

 .288و (  44/287بحار االنوار222- )

 ( .33/200بحار االنوار223- )

 .4/93ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه 224- )

 ( .1/258منین مجالس المؤ 225- )

 ( .34/300بحار االنوار226- )

 ( .44/213بحار االنوار227- )

 .1/118ابن شھر آشوب ( مناقب )، 1/52راوندى ( الخرائج 228- )

 .45ـ  44، آيه )6(سوره انعام 229- 

 ( .1/314مجالس المؤ منین )، ( 1/290رجال كّشى 230- )

 .147، كلمه قصار 378ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه 231- )

 .36حديث ( اربعین شیخ بھائى 232- )

 .257، كلمات قصار 403ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه 233- )

 ( .42/148بحار االنوار234- )

  .، چاپ انصاريان( 1/160حديقة الشیعة 235- )

 .38، نامه 312ترجمه شھیدى ص ( نھج البالغه 236- )

  .ْرَموىچاپ ُا(  1/264الغارات )، 6/77ابن ابى الحديد ( شـرح نـھج البالغه 237- )

 .ھمان ماءخذ238- 

 .81ص ( االختصاص )، ( 1/283مجالس المؤ منین 239- )

 .81ص ( االختصاص 240- )

 ( .1/454معجم البلدان )، 289و (  1/288مجالس المؤ منین 241- )

 ( .1/288مجالس المؤ منین )، ( 1/2مجموعه وّرام 242- )

  .يعنى توانگرى( وفر243- )

 .غارت و ھر چه به غارت آورده شود( نھب )جمع 244- 

 .يعنى غولھا245- 

  .ُشزَّبا يعنى الغر و باريك و پژمرده246- 

  .اى الّطوال247- 

 ( .70/76بحار االنوار248- )

  .، چاپ ُاْرموى284و (  1/283الغارات 249- )

 (99.1/2الغارات )؛ 35، نـامه 310تـرجـمـه شـھـیـدى ص ( نـھـج البـالغـه 250- )

 ( .1/295الغارات 251- )



 ( .1/301الغارات 252- )

 ( .1/295مجالس المؤ منین )، ( 1/286رجال كّشى 253- )

 .6/100ابن ابى الحديد ( شرح نھج البالغه 254- )

 .، چاپ سرور400عّال مه مجلسى ص ( جالء العیون 255- )

ق عـلیـه السـّالم كـه در كـه نـظـیر آن است آنچه راوندى روايت كرده از حضرت صـاد: فـقـیـر گـويـد256- 

غـزوه بـنـى المـُصـْطـَلق بـاد عـظـیـمـى وزيـد حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود سبب اين 

باد آن است كه منافقى در مدينه مرده است چون به مدينه آمدند رفاعة بن زيد كه از عظماء منافقان بود 

 .مرده بود

يـعـنـى در سـینه من حاجاتى است در وقتى كه تنگى مى كند از جھت آنھا سـیـنـه من زمین را مى 257- 

َكَنم با كف دست خود و ظاھر مى كنم در آن راز خود را پس ھر وقتى كه بروياند آن زمین پس آن گیاه از آن 

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله.(تخمى است كه من كشته ام 

 .584ص ( جالء العیون 258- )

 ھمان ماءخذ259- 

 ( .42/124بحار االنوار)، 588ـ  585ص ( جالء العیون 260- )

 .1/325شیخ مفید ،( ارشاد261- )

 ( .1/295رجال كّشى 262- )

 .6/404ابن حجر ( االصابة )، ( 1/269مجالس المؤ منین 263- )

  .عادل احمد عبدالموجود و شیخ معّوض: ، تـحـقـیـق 6/405ابـن حـجـر ( االصـابـة 264- )

 .ھمان ماءخذ265- 

 (.1/296مجالس المؤ منین 266- )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتهى االمال
 باب چهارم

 مىمرحوم حاج شیخ عباس ق

- ١ - 

 
 

در بیان تاريخ والدت و شھادت سبط اكبر پیغمبر خدا، ثانى ائمه و قّرة العین محّمد مصطفى : باب چھارم 

صلى الّله علیه و آله و سّلم امام حسن مجتبى علیه الّسالم و مختصرى در شرح حال اوالد و احفاد آن 

 . جناب علیه الّسالم

 م حسن علیه الّسالمدر والدت با سعادت حضرت اما: فصل اول 

مشھور آن است كه والدت حضرت امام حسن علیه الّسالم در شب سه شنبه نیمه ماه مبارك رمضان سالم 

اسم شريف آن حضرت َحَسن بود و در تورات َشبَّر است . سّوم ھجرت واقع شد و بعضى سال دّوم گفته اند

ارون نیز شّبر بود، ُكنَیت آن حضرت ابومحّمد در لغت عبرى حسن است و نام پسر بزرگ ھ (َشبَّر)؛ زيرا كه 

 سّید و سبط و امین و حجت و بّر و نقّى و زكّى و مجتبى و زاھد وارد شده است: است ، و القاب آن بزرگوار

.(1) 

و ابن بابويه به سندھاى معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم روايت كرده است كه چون امام 

حسن علیه الّسالم متّولد شد، حضرت فاطمه علیھاالّسالم به حضرت امیر علیه الّسالم گفت كه او را نامى 

یرم در نام او بر حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم پس او را در جامه سبقت نمى گ: بگذار، گفت 

مگر من شما : زردى پیچیدند به خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آوردند، آن حضرت فرمود



یدى را نھى نكردم كه در جامه زرد نپیچید او را؟ پس آن جامه زرد را انداخت و آن حضرت را در جامه سف

 و به روايت ديگر زبان خود را در دھان حضرت كرد و زبان آن حضرت را مى مكید پس از امیرالمؤ منین (2).پیچید

علیه الّسالم پرسید كه او را نامى گذاشته اى ؟ آن حضرت فرمود كه برتو سبقت نخواھم گرفت در نام ، 

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود كه من نیز سبقت بر پروردگار خود نمى گیرم پس حق 

ى متوّلد شده است برو به تعالى امر كرد به جبرئیل كه از براى محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم پسر

سوى زمین سالم مرا به او برسان و تھنیت و مبارك باد بگوى و بگو كه على نسبت به تو به منزله ھارون 

 . است به موسى ، پس او را مسّمى كن به اسم پسر ھارون

مولود  پس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و آن حضرت را مبارك باد گفت و گفت كه حق تعالى فرموده كه اين

را به اسم پسر ھارون نام كن ؛ حضرت فرمود كه اسم او چه بوده ؟ جبرئیل گفت اسم او َشبَّر، آن حضرت 

او را حسن نام كن ؛ پس او را حسن نام نھاد و چون امام : جبرئیل گفت . فرمود كه لغت من عربى است 

ز براى محّمد صلى الّله علیه و حسین علیه الّسالم متولد شد حق تعالى به جبرئیل وحى كرد كه پسرى ا

آله و سّلم متوّلد شده است برو او را تھنیت و مبارك باد بگو و بگو كه على از تو به منزله ھارون است از 

 . موسى پس او را به نام پسر ديگر ھارون مسّمى گردان

یه و على آله آالف التحّیة عل)چون جبرئیل نازل شد بعد از تھنیت ، پیغام ملك َعّالم را به حضرت خیر اَالنام 

زبان من عربى : شبیر، حضرت فرمود: رسانید حضرت فرمود كه نام آن پسر چه بود؟ جبرئیل گفت  (والسالم 

 (3).او را حسین نام كن كه به معنى شبیر است پس او را حسین نام كرد: است ، جبرئیل گفت 

روايت كرده است كه رنگ مبارك جناب  (كشف الغّمه )و شیخ جلیل على بن عیسى اربلى علیه الّسالم در 

یار سیاه بود و خّد مباركش امام حسن علیه الّسالم سرخ و سفید بود و ديده ھاى مباركش گشاده و بس

مباركش انبوه بود و موى سر   ھموار بود و برآمده نبود و خط مو باريكى در میان شكم آن حضرت بود و ريش 

خود را بلند مى گذاشت و گردن آن حضرت در نور و صفا مانند نقره صیقل زده بود و سرھاى استخوان آن 

میانه باال بود و از ھمه مردم خوشروتر بود و خضاب به حضرت درشت بود و میان دوشھايش گشاده بود و 

 (4).سیاھى مى كرد و موھايش ُمَجّعد بود وبدن شريفش در نھايت لطافت بود

و ايضا از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم روايت كرده است كه جناب امام حسن علیه الّسالم از سر تا به 

سینه به حضرت رسالت شبیه تر بود از ساير مردم و جناب امام حسین علیه الّسالم در ساير بدن به آن 

سند معتبر از حسین بن خالد روايت كرده است كه  حضرت شبیه تر بود و ثقة االسالم كلینى رحمه الّله به

از حضرت امام رضا علیه الّسالم پرسیدم كه در چه وقت براى مولود مبارك باد بايد گفت ؟ حضرت : گفت 

چون امام حسن علیه الّسالم متوّلد شد جبرئیل براى تھنیت در روز ھفتم نازل شد و امر كرد آن : فرمود

نیت بگذارد و سرش را بتراشد و عقیقه از براى او بُكشد و گوشش را سوراخ كند؛ و حضرت را كه او را نام و ك

در وقتى كه امام حسین علیه الّسالم متوّلد شد جبرئیل نیز نازل شد و به اينھا امر كرد، آن حضرت به عمل 

نرمه گوش  آورد و فرمود كه دو گیسو گذاشتند ايشان را در جانب چپ سر و سوراخ كردند گوش راست را در

 . و گوش چپ را در باالى گوش

 (5). و در روايت ديگر وارد شده است كه آن دو گیسو را در میان سر ايشان گذاشته بودند و اين اصّح است

 در بیان مختصرى از فضائل و مكارم اخالق آن سرور: فصل دوم 

روايت كرده است كه روزى رسول خدا صلى الّله علیه و آله و  (حلیة االولیاء)از كتاب  (كشف الغّمه )صاحب 

دارد بايد كه اين را سّلم حضرت حسن علیه الّسالم را بر دوش خود سوار كرد و فرمود ھر كه مرا دوست 

دوست دارد، و از ابوھريره روايت كرده است كه مى گفت ھیچ وقت حسن علیه الّسالم را نمى بینم مگر 



آنكه اشك چشمم جارى مى شود و سببش آن است كه روزى حاضر بودم در خدمت رسول خدا صلى الّله 

دامان حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله علیه و آله و سّلم كه حضرت حسن علیه الّسالم دويد و آمد تا در 

من ! خداوندا: و سّلم نشست ، پس آن حضرت دھان او را باز كرد و دھان خود را به دھان او برد و مى گفت 

 (6).دوست مى دارم حسن را و دوست مى دارم دوست او را و اين را سه مرتبه فرمود

و ابن شھر آشوب فرموده كه در اكثر تفاسیر وارد شده كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم حسنین 

تعويذ مى كرد و به اين سبب آن  (ُقل َاُعوذ ِبَربِّ اْلَفَلق ) و (ُقل َاُعوذ ِبَربِّ الّناِس)علیھماالّسالم را به دو سوره 

 (7).دو سوره را ُمَعوَِّذَتْین نامیدند

ابى ھريره روايت كرده كه ديدم حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم لعاب دھن حسنین و از 

و روايت شده كه روزى حضرت رسالت پناه صلى  .(8)علیھماالّسالم را مى مكید چنانچه كسى خرما را بمكد

الّله علیه و آله و سّلم نماز مى كرد كه حسنین علیھماالّسالم آمدند بر پشت آن حضرت سوار شدند، چون 

 سر از سجده برداشت با نھايت لطف و مدارا گرفت و بر زمین گذاشت ، چون باز به سجده رفت ديگر بار

ھر كه مرا : ايشان سوار شدند، چون از نماز فارغ شد ھر يكى را بر يكى از رانھاى خود نشانید و فرمود

و نیز از آن حضرت روايت شده كه فرمود حسَنْین  (9).دوست بدارد بايد كه اين دو فرزند مرا دوست بدارد

علیھماالّسالم دو گوشواره عرش اند و فرمود كه بھشت به حق تعالى عرض كرد كه مرا مسكن ُضَعفاء و 

زينت داده ام به  مساكین قرار داده ، حق تعالى او را ندا فرمود كه آيا راضى نیستى كه من ركن ھاى ترا

 .(10)!حسن و حسین علیھماالّسالم ؟ پس بھشت بر خود بالید چنانكه عروس برخود مى بالد

بوھريره روايت شده كه روزى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بر فراز منبر بود كه صداى گريه و از ا

دو ريحانه خود حسنین علیھماالّسالم را شنید، پس بى تابانه از منبر به زير آمد و رفت ايشان را ساكت 

 (11)!ويا عقل از من برطرف شدگردانید و برگشت و فرمود كه از صداى گريه ايشان چندان بى تاب شدم كه گ

لیھماالّسالم و سوار و احاديث در باب محّبت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم نسبت به حسنین ع

كردن ايشان را بر دوش خود و امر به دوستى ايشان نمودن و گفتن آنكه حسنین علیھماالّسالم دو سّید 

و در . جوانان اھل بھشتند و دو ريحانه و ُگل بوستان من اند، در كتب شیعه و سّنى زياده از حد روايت شده 

 .حديثى مناسب با اين مقام ذكر مى شود باب احوال جناب امام حسین علیه الّسالم نیز چند

نقل شده كه حضرت حسن علیه الّسالم مى آمد بر پشت و گردن حضرت رسول صلى  (حلیه ابوُنَعیم )و از 

الّله علیه و آله و سّلم سوار مى شد ھنگامى كه آن حضرت در سجده بود و حضرت او را به رفق و ھموارى 

شما نسبت به اين  ! يا رسول الّله: بعد از فراغ از نماز عرض كردند ھنگامى مردم. خود مى گرفت   از دوش 

اين كودك ريحانه من است ، و  :فرمود! كودك به طورى مھربانى مى كنید كه با احدى چنین نمى كنید؟

ھمانا اين پسر من ، سّید و بزرگوار است و امید مى رود كه حق تعالى به بركت او اصالح كند بین دو گروه از 

 (12). لمانانمس

ام پدرم از پدر خود خبر داد كه حضرت ام: شیخ صدوق از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده كه فرمود

حسن علیه الّسالم در زمان خود از ھمه مردمان عبادت و زھدش بیشتر بود و افضل مردم بود و ھرگاه سفر 

حج مى كرد پیاده مى رفت و گاھى با پاى برھنه راه مى پیمود، وھرگاه ياد مى كرد مرگ و قبر و بعث و 

بر حق تعالى نعره مى كشید و نشور و گذشتن بر صراط را گريه مى كرد و چون ياد مى كرد عرض اعمال را 

مى گشت و چون به نماز مى ايستاد بندھاى بدنش مى لرزيد به جھت آنكه خود را در مقابل   مدھوش 

پروردگار خويش مى ديد و چون ياد مى كرد بھشت و دوزخ را اضطراب مى نمود مانند اضطراب كسى كه او 

شت را و استعاذه مى كرد از آتش جھّنم و ھرگاه در را مار يا عقرب گزيده باشد و از خدا مسئلت مى كرد بھ



َلّبْیَك َالّلُھمَّ َلبَّْیك و در ھیچ حالى كسى او را مالقات نكرد : يا َايُّھا الَّذيَن آَمُنوا، مى گفت : قرآن تالوت مى كرد

ھمه كس  مگر آنكه مى ديد كه مشغول به ذكر خداوند است و زبانش از تمام مردم راستگوتر بود و بیانش از

 (13). فصیح تر بود الخ  

ه الّسالم ھرگاه وضو مى روايت شده كه امام حسن علی (روضة الواعظین )ابن شھر آشوب و  (مناقب )و در 

سبب اين حال را از آن حضرت پرسیدند، ! ساخت بندھاى بدنش مى لرزيد و رنگ مباركش زرد مى گشت 

سزاوار است بر كسى كه مى خواھد نزد رّبالعرش به بندگى بايستد آنكه رنگش زرد گردد و رعشه : فرمود

سید سر را به سوى آسمان بلند مى كرد چون به مسجد مى رفت وقتى كه نزد در مى ر. در مفاصلش افتد

ِالھى َضْیُفَك ِبباِبَك يا ُمْحِسُن َقْد َاتیَك اْلُمسى ء َفَتجاَوْز َعْن َقبیح ماِعْندى ِبَجمیِل ما ِعْنَدِك يا : و مى گفت 

و به نزد ت! اين میھمان تو است كه به درگاه تو ايستاده ، اى خداوند نیكو كار! َكريُم؛ يعنى اى خداى من 

 (14). آمده بنده تبھكار، پس در گذر از كارھاى زشت و ناستوده من به نیكى ھاى خودت ، اى كريم

آشوب از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده است كه جناب امام حسن علیه الّسالم  و نیز ابن شھر

بیست و پنج مرتبه پیاده به حّج رفت ، و دو مرتبه و به روايتى سه مرتبه مالش را با خدا قسمت كرد كه 

و غیره نقل  (كامل ُمَبّرد)و در باب حلم آن حضرت از  .(15)نصف آن را خود برداشت و نصف ديگر را به فقراء داد

ضرت را شده كه روزى آن حضرت سوار بود كه مردى از اھل شام آن حضرت را مالقات كرد و بیتوانى آن ح

لعن و ناسزاى بسیار گفت و آن حضرت ھیچ نفرمود تا مرد شامى از دشنام دادن فارغ شد، آنگاه آن جناب رو 

گمان مى كنم كه غريب مى باشى و گويا ! اى شیخ : كرد به آن مرد و بر او سالم كرد و خنده نمود و فرمود

ز تو راضى و خشنود مى شويم و اگر بر تو مشتبه شده باشد امرى چند؟ پس اگر از ما استرضا جوئى ا

چیزى سئوال كنى عطا مى كنیم و اگر از ما طلب ارشاد و ھدايت كنى ترا ارشاد مى كنیم و اگر بردبارى 

بطلبى عطا مى كنیم واگر گرسنه باشى ترا سیر مى كنیم و اگر برھنه باشى تو را مى پوشانیم و اگر 

ده اى ترا پناه مى دھیم و اگر حاجتى دارى حاجتت را برمى محتاج باشى بى نیازت مى كنیم و اگر رانده ش

آوريم و اگر بار خود را به خانه ما فرود مى آورى و میھمان ما باشى تا وقت رفتن براى تو بھتر خواھد بود؛ 

 . زيرا كه ما خانه گشاده داريم و جاه و مال فراوان است

كه شھادت مى دھم كه توئى : مى گفت  چون مرد شامى اين سخنان را از آن حضرت شنید گريست و

خلیفة الّله در روى زمین و خدا بھتر مى داند كه رسالت و خالفت را در كجا قرار دھد و پیش از آنكه ترا 

مالقات كنم تو و پدرت دشمن ترين خلق بوديد نزد من و الحال محبوبترين خلق خدائید نزد من ، پس بار خود 

و تا در مدينه بود مھمان آن جناب بود و از محّبان و معتقدان خاندان نبّوت و  را به خانه آن حضرت فرود آورد

 (16).اھل بیت رسالت گرديد

رضّى الدين على بن يوسف بن المطّھر الحّلى روايت كرده كه شخصى خدمت جناب امام حسن علیه شیخ 

ترا قسم مى دھم به حق آن خداوندى كه نعمت بسیار به ! يابن امیرالمؤ منین : الّسالم آمد و عرض كرد

ست شما كرامت فرموده كه به فرياد من رسى و مرا از دست دشمن نجات دھى ؛ چه مرا دشمنى ا

حضرت در آن حال تكیه فرموده بود . ستمكار كه حرمت پیران را نگاه نمى دارد و ُخردان را رحم نمى نمايد

: بگو كه خصم تو كیست تا از او دادخواھى نمايم ؟ گفت : چون اين بشنید برخاست و نشست و فرمود

خادم خويش را طلب حضرت لختى سر به زير افكند پس سر برداشت و ! دشمن من فقر و پريشانى است 

بده اينھا را : آنچه مال نزد تو موجود است حاضر كن ؛ او پنج ھزار درھم حاضر ساخت فرمود :داشت و فرمود

به اين مرد؛ پس آن مرد را قسم داد و فرمود كه ھرگاه اين دشمن تو بر تو رو كند و ستم نمايد شكايت او را 

 (17). نزد من آور تا من دفع آن كنم



و نیز نقل شده كه مردى خدمت امام حسن علیه الّسالم رسید و اظھار فقر و پريشانى خويش نمود و در 

 : گفتاين معنى اين دو شعر ب

  : شعر

َلْم َيْبَق لى َشى ٌء ُيباُع ِبِدْرَھٍم
 َيْكفیَك َمْنَظُر حاَلتى َعْن ُمْخِبرى

ِاّال َبقايا ماِء َوْجٍه ُصْنُتُه
 َاّال ُيباَع َوَقْد َوَجْدُتَك ُمْشَترى

: ض كردچه مقدار مال نزد تو است ؟ عر: حضرت امام حسن علیه الّسالم خازن خويش را طلبید و فرمود

ديگر چیزى از : بده آن را به اين مرد فقیر و من از او خجالت مى كشم ، عرض كرد: دوازده ھزار درھم ، فرمود

تو او را به فقیر بده و ُحسن ظّن به خدا داشته باش حق تعالى تدارك مى : فرمود! براى نفقه باقى نماند

ما حق ترا نداديم لكن : و عذر خواھى نمود و فرمود فرمايد؛ پس آن مال را به آن مرد داد و حضرت او را طلبید

 :به قدر آنچه بود داديم ، و اين دو شعر در جواب شعرھاى او فرمود

  : شعر

عاَجْلَتنا َفَاتاَك واِبُل ِبرِّنا
 َطال َوَلْو َاْمَھْلَتنا َلْم ُتْمَطر

َفُخِذ اْلَقلیَل وُكْن َكَانََّك َلْم َتِبْع
 كَانَّنا َلْم َنْشَتِرما ُصْنَتُه َو

 (نجیح )و عّالمه مجلسى رحمه الّله از بعضى از كتب معتبره نقل كرده كه روايت كرده از مردى كه نام او 

ديدم جناب امام حسن علیه الّسالم را كه طعام میل مى فرمود و سگى در پیش روى او بود : بوده كه گفت 

: رمى داشت مثل آنرا نیز براى آن سگ مى افكند، من گفتم و ھر زمانى كه آن جناب لقمه اى براى خود ب

بگذار باشد؛ چه من از : آيا اذن مى دھى كه اين سگ را از نزد طعام شما دور كنم ؟ فرمود! يابن رسول الّله 

 .(18)!خداوند عّزوجل حیا مى كنم كه صاحب روحى در روى من نظر كند و من چیز بخورم و به او نخورانم 

 عفو كردن امام على علیه الّسالم گناه غالم را

عقوبت شد حضرت اراده كرد و ايضا روايت كرده اند كه يكى از غالمان آن حضرت خیانتى كرد كه مستوجب 

: خشم خود را فرو خوردم ، گفت : حضرت فرمود) َواْلكاِظمیَن اْلَغْیِظ؛: (او را تاءديب فرمايد، غالم گفت 

فرمود ) َوالّلهُّ ُيِحُب اْلُمْحِسنیَن؛: (فرمود ترا عفو كردم و از تقصیر تو درگذشتم ، گفت ) َواْلعافیَن َعِن الّناس ؛(

 (19). م و از براى تو مقّرر كردم دو برابر آنچه را كه به تو عطا مى كردمكه ترا آزاد كرد

اق ، روايت كرده كه بعد از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ابن شھر آشوب از كتاب محّمد بن اسح

ھیچ كس به شرافت و عظمت جناب امام حسن علیه الّسالم نرسید و گاھى بساطى براى آن جناب بر در 

خانه مى گسترانیدند و آن حضرت از خانه بیرون مى شد و بر روى آن مى نشست ، پس ھركس كه از آنجا 

جھت جاللت آن حضرت مى ايستاد و عبور نمى كرد تا آنكه راه كوچه از رفت و آمد مسدود عبور مى كرد به 

و منقطع مى شد، حضرت كه چنین مى ديد داخل خانه مى شد و مردم پراكنده مى شدند و در پى كار 

خويش مى رفتند، و ھمچنین در راه حج ھر كه آن جناب را پیاده مى ديد به جھت تعظیم آن حضرت پیاده 



 (20). مى گشت

 : اشعارى از آن حضرت نقل كرده كه از آن جمله اين دو شعر است (مناقب )و ابن شھر آشوب در 

  : شعر

ُقْل ِلْلُمقیِم ِبَغْیِر داِر ِاقاَمٍة
 حان الرَّحیُل َفَودِّع اَالْحبابا

ِانَّ الَّذيَن َلقیَتُھْم َوَصِحْبَتُھْم
 (21)صارُوا َجمیعا فى اْلُقُبور ُترابا

فرموده كه شیخ طوسى به سند معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم  (جالء)عّالمه مجلسى رحمه الّله در 

روايت كرده است كه دخترى از حضرت امام حسن علیه الّسالم وفات كرد گروھى از اصحاب آن حضرت 

 : پس حضرت در جواب ايشان نوشت تعزيت براى او نوشتند

 پاسخ امام حسن علیه الّسالم به نامه تسلّیت اصحاب

اما بعد؛ رسید نامه شما به من كه مرا تسّلى داده بوديد در مرگ فالن دختر من ، اجر مصیبت او را از خدا 

ه است مرا مى طلبم و تسلیم گشته ام قضاى الھى را و صابرم بر بالى او، به درستى كه به درد آورد

مصائب زمان و آزرده كرده است نوائب دوران و مفارقت دوستانى كه ُالفت با ايشان داشتم و برادرانى كه 

ايشان را دوست خود مى انگاشتم و از ديدنشان شاد مى شدم و ديده ھاى ايشان به ما روشن بود؛ پس 

به لشكرھاى مردگان بردند؛ پس ايشان با  مصائب اّيام ايشان را به ناگاه فرو گرفت و مرگ ، ايشان را ربود و

يكديگر مجاورند بى آنكه آشنائى در میان ايشان باشد و بى آنكه يكديگر را مالقات نمايند و بى آنكه از 

يكديگر بھره مند گردند و به زيارت يكديگر روند با آنكه خانه ھاى ايشان بسیار به يكديگر نزديك است ، خانه 

حبانش خالى گرديده و دوستان و ياران از ايشان دورى كرده اند، و نديدم مثل خانه ھاى ابدان ايشان از صا

ايشان خانه اى و مثل قرارگاه ايشان كاشانه اى در خانه ھاى وحشت انگیز ساكن گرديده اند و از خانه ھاى 

پوسیدن و ماءلوف خود دورى گزيده اند، دوستان از ايشان بى دشمنى مفارقت كرده اند وايشان را براى 

كھنه شدن در گودالھا افكنده اند، اين دختر من كنیزى بود مملوك و رفت به راھى مسلوك كه پیشینیان به 

 (22). آن راه رفته اند و آيندگان به آن راه خواھند رفت والّسالم

 در بیان بعضى از احوال امام حسن ع و صلح آن حضرت با معاويه: فصل سّوم 

 : بعد از شھادت حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم و سبب صلح كردن آن حضرت با معاويه

لیھماالّسالم بايد كه آنچه از ايشان واقع شود مؤ منان بدان كه بعد از ثبوت ِعْصمت و جاللت ائمه ھدى ع

تسلیم و انقیاد نمايند و در مقام شبھه و اعتراض در نیايند؛ زيرا كه آنچه ايشان مى كنند از جانب خداوند 

عالمیان است و اعتراض بر ايشان اعتراض بر خدا است ؛ چه به روايت معتبر رسیده كه حق تعالى صحیفه 

راى حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم فرستاده و بر آن صحیفه دوازده ُمھر بود، ھر اى از آسمان ب

امامى ُمھر خود را برمى داشت و به آنچه در تحت آن مھر نوشته بود عمل مى كرد، چگونه روا باشد به 

ان گفته خداست عقل ناقص خود اعتراض كردن برگروھى كه حّجتھاى خداوند عالمیانند در زمین ، گفته ايش

 (23). و كرده ايشان كرده خداست

رالمؤ منین علیه الّسالم حضرت امام شیخ صدوق و مفید و ديگران روايت كرده اند كه بعد از شھادت امی

حسن علیه الّسالم بر منبر برآمد، خطبه بلیغى مشتمل بر معارف رّبانى و حقايق سبحانى ادا نمود فرمود 



كه مائیم حزب الّله كه غالبیم ، مائیم عترت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كه از ھمه كس به آن 

ت رسالت كه از گناه و بديھا معصوم و مطھريم ، مائیم از دو چیز بزرگ كه حضرت نزديكتريم ، مائیم اھل بی

 : حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم به جاى خود در میان اّمت گذاشت و فرمود كه

م ما را جفت مائیم كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّل. ِاّنى تاِرٌك فیُكُم الثِّْقَلْین ِكتاَب الّلِه َو ِعْتَرتى 

كتاب خدا گردانید و علم تنزيل و تاءويل قرآن را به ما داد و در قرآن به يقین سخن مى گوئیم و به ظّن و گمان 

تاءويل آيات آن نمى كنیم ؛ پس اطاعت كنید ما را كه اطاعت ما از جانب خدا بر شما واجب شده است و 

يا َايَُّھا الَّذيَن آمُنوا َاطیُعوا : (ه است و فرموده است اطاعت ما را به اطاعت خود و رسول خود مقرون گردانید

 (24)(.الّلَه َوَاطیُعوا الرَّسوَل َواُءوِلى االَْْمر ِمْنُكم 

پس حضرت فرمود كه در اين شب مردى از دنیا برفت كه پیشینیان براو سبقت نگرفتند به عمل خیرى ، و به 

او نمى توانند رسید بندگان در ھیچ سعادتى ، به تحقیق كه جھاد مى كرد با حضرت رسالت صلى الّله علیه 

و را با رايت خود به ھر طرف كه مى فرستاد، جبرئیل و آله و سّلم و جان خود را فداى او مى كرد و حضرت ا

از جانب راست و میكائیل از جانب چپ او بود، برنمى گشت تا حق تعالى فتح مى كرد بر دست او، و در 

شبى به عالم بقا رحلت كرد كه حضرت عیسى در آن شب به آسمان رفت و در آن شب يوشع بن نون 

 و نقره از او نماند مگر ھفتصد درھم كه از بخششھاى او زياد آمده وصّى حضرت موسى از دنیا رفت ، از طال

بود و مى خواست كه خادمى از براى اھل خود بخرد؛ پس گريه در گلوى آن حضرت گرفت و خروش از مردم 

برآمد، پس فرمود كه منم فرزند بشیر، منم فرزند نذير، منم فرزند دعوت كننده به سوى خدا، منم فرزند 

، منم از اھل بیتى كه حق تعالى در كتاب خود موّدت ايشان را واجب گردانیده است ، فرموده سراج منیر

 : است كه

 (25)(.ُقْل ال َاْسَئُلُكْم َعَلْیِه َاْجرا إ ال اْلَمَودََّة ِفى اْلُقْربى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه فیھا ُحْسنا)

حسنه اى كه حق تعالى در اين آيه فرمود محّبت ما است ، پس حضرت بر منبر نشست و عبدالّله بن عّباس 

بر شما است و وصّى امام شما است ، با او بیعت كنید؛ اين فرزند پیغم! اى گروه مردمان : برخاست و گفت 

چه بسیار محبوب است او به سوى ما، چه بسیار واجب است حق او : مردم اجابت او كردند و گفتند  پس 

برما؛ و مبادرت نمودند و با آن حضرت بیعت به خالفت كردند، آن حضرت با ايشان شرط كرد كه با ھر كه من 

با ھركه من جنگ كنم شما جنگ كنید، ايشان قبول كردند و اين واقعه در روز جمعه  صلحم شما صلح كنید و

بیست ويكم ماه مبارك رمضان بود در سال چھلم ھجرت و عمر شريف آن حضرت به سى و ھفت سال 

رسیده بود، پس حضرت امام حسن علیه الّسالم از منبر به زير آمد و ُعّمال خود را به اطراف و نواحى 

 (26).و ُحّكام و ُامراء در ھر محل نصب كرد وعبدالّله بن عّباس را به بصره فرستاد فرستاد

ديگران از محّدثین ِعظام ، چون خبر شھادت حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم  و موافق روايت شیخ مفید و

و بیعت كردن مردم با حضرت امام حسن علیه الّسالم به معاويه رسید دو جاسوس فرستاد يكى از مردم 

ر خالفت بنى القین به سوى بصره و ديگر از قبیله ِحْمَیر به سوى كوفه كه آنچه واقع شود به او بنويسند و ام

چون حضرت امام حسن علیه الّسالم بر اين امر مّطلع شد، . را بر امام حسن علیه الّسالم فاسد گردانند

جاسوس حمیرى را طلبید و گردن زد و مكتوبى فرستاد به بصره كه آن جاسوس قینى را نیز پیدا نموده گردن 

مى فرستى و مكرھا و حیله ھا بر مى  زنند و نامه به معاويه نوشت و در آن نامه درج فرمود كه جواسیس

چون نامه به معاويه . انگیزى ، گمان دارم كه اراده جنگ دارى ، اگر چنین است من نیز مھیاى آن ھستم 

رسید جوابھاى ناماليم نوشت و به خدمت حضرت فرستاد و پیوسته بین آن حضرت و معاويه كار به مكاتبه و 

گرانى برداشت و متوّجه عراق شد و جاسوسى چند به كوفه  مراسله مى گذشت تا آنكه معاويه لشكر



فرستاد به نزد جمعى از منافقان و خارجیان كه در میان اصحاب حضرت امام حسن علیه الّسالم بودند و از 

شمشیر حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم به جبر اطاعت مى كردند مثل عمرو بن حريث و اشعث   ترس 

بعى و امثال ايشان از منافقان و خارجیان و به ھريك از ايشان نوشت كه اگر حسن بن قیس و َشَبث بن ِر

علیه الّسالم را به قتل رسانى ، من دويست ھزار درھم به تو مى دھم و يك دختر خود را به تو تزويج مى 

انب خود مايل و لشكرى از لشكرھاى شام را تابع تو مى كنم و به اين حیله ھا اكثر منافقان را به ج. نمايم 

گردانیده از آن حضرت منحرف ساخت ، حّتى آنكه حضرت زرھى در زير جامه ھاى خو مى پوشید براى 

 .محافظت خود از شر ايشان و به نماز حاضر مى شد

روزى در اثناى نماز، يكى از آن خارجیان تیرى انداخت به جانب آن حضرت ، چون زره پوشیده بود اثرى در آن 

منافقان نامه ھا به سوى معاويه نوشتند پنھان از آن حضرت و اظھار موافقت با او نمودند، حضرت نكرد، آن 

پس خبر حركت كردن معاويه به جانب عراق به سمع شريف حضرت حسن علیه الّسالم رسید، بر منبر آمد 

رت جواب حمد و ثناى الھى ادا كرد و ايشان را به جنگ با معاويه دعوت نمود، ھیچ يك از اصحاب آن حض

چه بد گروھى ھستید شما، امام ! سبحان الّله : پس عدّى بن حاتم از زير منبر برخاست و گفت ! نگفتند

كجا رفتند شجاعان ! شما و فرزند پیغمبر شما، شما را به سوى جھاد دعوت مى كند اجابت او نمى كنید

پس جماعت ديگر برخاستند با او شما؟ آيا از غضب حق تعالى نمى ترسید، از ننگ و عار پروا نمى كنید؟ 

اگر راست مى گوئید به سوى نخیله كه لشكرگاه من آنجا است بیرون رويد و : موافقت كردند، حضرت فرمود

مى دانم كه وفا به گفته خود نخواھید كرد چنانچه وفا نكرديد براى كسى كه از من بھتر بود و چگونه اعتماد 

پس از منبر به زير آمد سوار شد و متوّجه ! كه با پدرم چه كرديد كنم بر گفته ھاى شما و حال آنكه ديدم

لشكرگاه گرديد، چون به آنجا رسید اكثر آنھا كه اظھار اطاعت كرده بودند وفا نكردند و حاضر نشدند؛ پس 

ا حضرت خطبه خواند و فرمود كه مرا فريب داديد چنانچه امام پیش از من را فريب داديد، ندانم كه بعد از من ب

كدام امام مقاتله خواھید كرد؟ آيا جھاد خواھید كرد با كسى كه ھرگز ايمان به خدا و رسول نیاورده است و 

نام  (حكم )از ترس شمشیر ايمان اظھار كرده است ؟ پس از منبر به زير آمد و مردى از قبیله ِكنَده را كه 

توقف كند تا فرمان حضرت به  (انبار)در منزل داشت با چھار ھزار كس بر سر راه معاويه فرستاد و امر كرد كه 

رسید، معاويه مّطلع شد پیكى به نزد او فرستاد و نامه نوشت كه اگر بیائى به سوى  (انبار)او رسد، چون به 

آن ملعون چون زر را ديد و . من ، واليتى از واليات شام را به تو مى دھم و پانصد ھزار درھم براى او فرستاد

دين را به دنیا فروخت ، زر را بگرفت و با دويست نفر از خويشان و مخصوصان خود رو از حكومت را شنید 

حضرت گردانید و به معاويه ملحق شد؛ چون اين خبر به حضرت رسید خطبه خواند و فرمود كه اين مرد ِكْندى 

ت ، ھمه شما بنده با من مكر كرد و به نزد معاويه رفت و من مكّرر گفتم به شما كه عھد شما را وفائى نیس

دنیائید، اكنون مرد ديگر را مى فرستم و مى دانم كه او نیز چنین خواھد كرد، پس مردى را از قبیله بنى مراد 

و در محضر جماعت   مى باش  (انبار)پیش دار و با چھار ھزار كس برو در  (انبار)طريق : پیش طلبید و فرمود

با اين ھمه چون او . مكر نكند، او سوگندھا ياد كرد كه چنین نكند مردم از او عھدھا و پیمانھا گرفت كه غدر و

چون به . روانه شد امام حسن علیه الّسالم فرمود كه زود باشد او نیز غدر كند و چنان بود كه آن جناب فرمود

اى او رسید و معاويه از آمدن او آگاه شد، رسوالن و نامه ھا به سوى او فرستاد و پنج ھزار درھم بر (انبار)

بفرستاد و وعده حكومت ھر واليت كه خواھد به او نوشت پس آن مرد نیز از حضرت برگشت و به سوى 

معاويه شتاب نمود؛ چون خبر او نیز به حضرت رسید باز خطبه خواند و فرمود كه مكّرر گفتم به شما كه شما 

 (27). رفت را وفائى نیست اينك آن مرد ُمرادى نیز با من مكر كرد و به نزد معاويه

بالجمله ؛ چون حضرت امام حسن علیه الّسالم تصمیم عزم فرمود كه از كوفه به جنگ معاويه بیرون شود 



ُمغیرة بن َنْوفل بن الحارث بن عبدالمّطلب را در كوفه به نیابت خويش بازداشت و نخیله را لشكرگاه خود قرار 

داد و فرمان كرد مغیره را كه مردم را انگیزش دھد تا به لشكر آن حضرت پیوسته شوند و مردم ِاْعداد كار 

له كوچ داده تا به دير عبدالرحمن رسید و در كرده فوج از پس فوج روان شد و امام حسن علیه الّسالم از نخی

آنجا سه روز اقامت فرمود تا سپاه جمع شد اين وقت عرض لشكر داده شد چھل ھزار نفر سواره و پیاده به 

شمار رفت ، پس حضرت ، عبیدالّله بن عّباس را با قیس بن سعد و دوازده ھزار كس از دير عبدالرحمن به 

كه عبیدالّله امیر لشكر باشد و اگر او را عارضه اى رو دھد، قیس بن سعد امیر جنگ معاويه فرستاد و فرمود 

باشد و اگر او را نیز عارضه رو دھد، سعید پسر قیس امیر باشد؛ پس عبیدالّله را وصّیت فرمود كه از مصحلت 

برد و در آنجا بن سعد و سعید بن قیس بیرون نرود و خود از آن جا بار كرد و به ساباط مداين تشريف   قیس 

خواست كه اصحاب خودرا امتحان كند و كفر و نفاق و بى وفائى آن منافقان را بر عالمیان ظاھر گرداند، پس 

به خدا سوگند كه من بحمدالّله و المّنة امیدم : مردم را جمع كرد و حمد و ثناى الھى به جاى آورد پس فرمود

و و كینه از ھیچ مسلمانى در دل ندارم و اراده بدى آن است كه خیرخواه ترين خلق باشم از براى خلق ا

آنچه شما مكروه مى داريد در جماعت و اجتماع ! نسبت به كسى به خاطر نمى گذرانم ، ھان اى مردم 

مسلمانان ، اين بھتر است از براى شما از آنچه دوست مى داريد از پراكندگى و تفّرق و آنچه من صالح شما 

وتر است از آنچه شما صالح خود در آن مى دانید، پس مخالفت امر من مكنید و راءيى را در آن مى بینم ، نیك

كه من براى شما اختیار كنم بر من رّد مكنید، حق تعالى ما و شما را بیامرزد و به ھر چه موجب محّبت و 

 .خشنودى اوست ھدايت نمايد

ين سخنان را از آن حضرت شنیدند به يكديگر و چون اين خطبه به پاى برد از منبر فرود آمد، آن منافقان كه ا

معلوم مى شود كه مى خواھد با معاويه صلح كند و ) علیه الّسالم ( از كلمات حسن : نظر كردند و گفتند

خالفت را به او گذارد، پس آن منافقان كه گروھى از ايشان در باطن مذھب خوارج داشتند بر خاستند و 

پس بر آن حضرت بشوريدند و به خیمه آن جناب ! ل ؛ به خدا قسم كه اين مرد كافر شدَكَفَر َوالّلِه الَرجُّ: گفتند

ريختند و اسباب و ھر چه يافتند غارت كردند حّتى مصالى آن جناب را از زير پايش كشیدند و عبدالرحمن بن 

یف بنشست و عبدالّله َاْزدى پیش تاخت و رداى آن حضرت را از دوشش بكشید و ببرد، آن حضرت متقّلد الس

مبارك نداشت ، پس اسب خود را طلبید و سوار شد و اھل بیت آن جناب با قلیلى از شیعیان   رداء بر دوش 

دور آن حضرت را گرفتند و دشمنان را از آن حضرت دفع مى كردند و آن جناب طريق مدائن پیش داشت ، چون 

بنى اسد كه او را جّراح بن سنان مى گفتند خواست از تاريكیھاى ساباط مداين عبور كند ملعونى از قبیله 

كافر شدى چنانكه پدرت كافر شد و ! اى حسن : ناگھان بیامد و لجام مركب آن حضرت را گرفت و گفت 

و به قولى خنجرى  .ِمْغَولى در دست داشت كه ظاھرًا مراد آن تیغ در میان عصا باشد بر ران آن حضرت زد

حضرت از ھول درد، دست به گردن او افكند و ھر   خوان بشكافت ، پس مسموم بر ران مباركش زد كه تا است

دو بر زمین افتادند، پس شیعیان و موالیان ، آن ظالم رابكشتند و آن حضرت را برداشتند و در سريرى 

گذاشتند به مدائن به خانه سعد بن مسعود َثَقفى بردند و اين سعد از جانب آن حضرت و از پیش از جانب 

بیا : ؤ منین علیه الّسالم والى مدائن بود و عموى مختار بود، پس مختار به نزد عّم خود آمد و گفت امیر الم

واى بر : حسن علیه الّسالم را به دست معاويه دھیم شايد معاويه واليت عراق را به ما دھد، سعد گفت 

پدر او والى بودم و حّق نعمت ايشان خدا قبیح كند روى ترا و راءى ترا، من از جانب او و از پیش ، از جانب ! تو

 ؟!؟ فرزند رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را به دست معاويه بدھم !را فراموش كنم 

شیعیان كه چنین سخن را از مختار شنیدند خواستند او را به قتل رسانند، آخر به شفاعت عّم او از تقصیر 

و اّما بى وفائى اصحاب آن . آن حضرت را به اصالح آوردمختار گذشتند؛ پس سعد جّراحى آورد و جراحت 



حضرت به مرتبه اى رسید كه اكثر رؤ ساى لشكرش به معاويه نوشتند كه ما مطیع و منقاد توئیم زود متوجه 

عراق شو چون نزديك شوى ما حسن علیه الّسالم را گرفته به تو تسلیم مى كنیم و خبر اين مطالب به 

لّسالم مى رسید و ھم كاغذ قیس بن سعد كه با عبیدالّله بن عّباس به جنگ حضرت امام حسن علیه ا

 : معاويه رفته بود به آن حضرت رسید مشتمل بر اين فقرات

كه چون عبیدالّله در قريه حبوبّیه كه در ازاء اراضى ِمْسَكن است متقابل لشكرگاه معاويه لشكرگاه كرد و 

ه فرستاد و او را به جانب خود طلبید و بر ذّمت نھاد كه ھزار ھزار فرود آمد، معاويه رسولى به نزد عبیدالّل

درھم به او بدھد و نصف آن را ُمَعّجًال و نقد به او تسلیم كند و نصف ديگر را بعد از داخل شدن به كوفه به او 

شد برساند؛ پس در ھمان شب عبیدالّله از لشكرگاه خود گريخت و به لشكر گاه معاويه رفت ، چون صبح 

لشكر، امیر خود را در خیمه نیافتند پس با قیس بن سعد نماز صبح كردند،او براى مردم خطبه خواند و گفت 

اگر اين خائن بر امام خود خیانت كرد شما خیانت نكنید و از غضب خدا و رسول انديشه نمائید و با دشمنان : 

يشان مى گريختند و به لشكر معاويه خدا جنگ نمائید، ايشان به ظاھر قبول كردند و ھر شب جمعى از ا

 .ملحق مى شدند

پس بالكّلیه مكنون ضمیر مردم و بى وفائى ايشان بر حضرت امام حسن علیه الّسالم ظاھر شد و دانست 

كه اكثر مردم بر طريق نفاق اند و جمعى كه شیعه خاص و مؤ من اند قلیل اند كه مقاومت لشكرھاى شام 

در باب صلح و سازش براى آن حضرت نوشت و نامه ھاى منافقان آن حضرت را كه  را ندارند و ھم معاويه نامه

به او نوشته بودند و اظھار اطاعت و انقیاد او كرده بودند با نامه خود به نزد آن حضرت فرستاد و در نامه 

شان است نوشت كه اصحاب تو با پدرت موافقت نكردند و با تو نیز موافقت نخواھند كرد، اينك نامه ھاى اي

كه براى تو فرستادم ؛ امام حسن علیه الّسالم چون آن نامه ھا را ديد دانست كه معاويه به طلب صلح 

شده ، ناچار در مصالحه با معاويه اقدام فرمود با شروط بسیارى كه معاويه بر خود قرار داده بود و اگر چه 

فروغى ندارد لكن چاره نداشت ؛ زيرا امام حسن علیه الّسالم مى دانست كه سخنان او جز كذب و دروغ 

كه از آن مردان كه به يارى او جمع شده بودند جز معدودى تمام بر طريق نفاق بودند و اگر كار به جنگ مى 

 (29).رفت در اّول حمله ، آن قلیل شیعه خونشان ريخته مى شد و يك تن به سالمت نمى ماند

فرمود كه چون نامه معاويه به امام حسن علیه الّسالم رسید  (جالء العیون )عّال مه مجلسى رحمه الّله در 

را خواند و بر گريختن عبیدالّله و سستى لشكر او و و حضرت نامه معاويه و نامه ھاى منافقان اصحاب خود 

 :نفاق لشكر خود مّطلع گرديد باز براى اتمام حّجت بر ايشان فرمود

مى دانم كه شما با من در مقام مكريد و لیكن حّجت خود را بر شما تمام مى كنم ، فردا در فالن موضع 

ده روز در مقام آن موضع توّقف فرمود، زياده از  پس. جمع شويد و نقض بیعت نكنید و از عقوبات الھى بترسید

چھار ھزار كس بر سر آن حضرت جمع نشدند، پس حضرت بر منبر برآمد فرمود كه عجب دارم از گروھى كه 

به خدا سوگند كه معاويه وفا نخواھد كرد به آنچه ضامن شده است از  !نه حیا دارند و نه دين ، واى بر شما

مى خواستم براى شما دين حق را برپا دارم يارى من نكرديد من عبادت خدا را براى شما در كشتن من ، 

تنھا مى توانم كرد ولیكن به خدا سوگند كه چون من امر رابه معاويه بگذارم شما در دولت بنى امّیه ھرگز 

را كه بر فرح و شادى نخواھید ديد و انواع عذابھا بر شما وارد خواھند ساخت و گويا مى بینم فرزندان شما 

در خانه ھاى فرزندان ايشان ايستاده باشند آب و طعام طلبند و به ايشان ندھند، به خدا سوگند كه اگر 

ياورى مى داشتم كار را به معاويه نمى گذاشتم ؛ زيرا كه به خدا و رسول سوگند ياد مى كنم كه خالفت بر 

ه زودى َوبال اعمال خود را خواھید يافت ؛ چون ب! بنى امّیه حرام است ، پس ُاّف باد بر شما اى بندگان دنیا

حضرت از اصحاب خود ماءيوس گرديد در جواب معاويه نوشت كه من مى خواستم حق را زنده گردانم و باطل 



را بمیرانم و كتاب خدا و سّنت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را جارى گردانم ، مردم با من موافقت 

ح مى كنم به شرطى چند كه مى دانم به آن شرطھا وفا نخواھى كرد، شاد مباش به نكردند اكنون با تو صل

اين پادشاھى كه براى تو میّسر شد به زودى پشیمان خواھى شد چنانچه ديگران كه غصب خالفت كردند 

الحارث را  (30)پشیمان شده اند و پشیمانى بر ايشان سودى نمى بخشد، پس پسر عّم خود عبدالّله بن 

 .فرستاد به نزد معاويه كه عھدھا و پیمانھا از او بگیرد و نامه صلح را بنويسد

 :نامه را چنین نوشتند

 ّرحمن الرحیمبسم الّله ال

ُصلح كرد حسن بن على بن ابى طالب علیه الّسالم با معاوية بن ابى سفیان كه متعّرض او نگردد به شرط )

آنكه او عمل كند در میان مردم به كتاب خدا و سّنت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و سیرت خلفاى 

عیین ننمايد و مردم در ھر جاى عالم كه باشند از شايسته به شرط آنكه بعد از خود احدى را بر اين امر ت

شام و عراق و حجاز و يمن ، از شّر او ايمن باشند و اصحاب على بن ابى طالب علیه الّسالم و شیعیان او 

ايمن باشند بر جانھا و مالھا و زنان و اوالد خود از معاويه و به اين شرطھا عھد و پیمان خدا گرفته شد و 

بن على علیھماالّسالم و برادرش حسین علیه الّسالم و ساير اھل بیت و خويشان  برآنكه براى حسن

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مكرى نینديشد و در آشكار و پنھان ضررى به ايشان نرساند و احدى 

و در قنوت نماز از ايشان را در افقى از آفاق زمین نترساند و آنكه َسْب امیرالمؤ منین علیه الّسالم نكنند 

 (31).(ناسزا به آن حضرت و شیعیان او نگويند چنانچه مى كردند

ا بدان گواه گرفتند و شھادت عبدالّله بن الحارث و عمرو بن ابى َسَلمه و چون نامه نوشته شد خدا و رسول ر

و ديگران را بر آن نامه نوشتند چون صلح منعقد شد معاويه  (32)عبدالّله بن عامر و عبدالرحمن بن سمره 

متوّجه كوفه گرديد تا آنكه روز جمعه به نخیله فرود آمد و در آنجا نماز كرد و خطبه خواند و در آخر خطبه اش 

ال كردم گفت كه من با شما قتال نكردم براى آنكه نماز كنید يا روزه بگیريد يا زكات بدھید ولیكن با شما قت

كه امارت بر شما به ھم رسانم خدا به من داد ھر چند شما نمى خواستید و شرطى چند با حسن علیه 

؟ پس داخل كوفه شد وبعد از !الّسالم كرده ام ھمه در زير پاى من است به ھیچ يك از آنھا وفا نخواھم كرد

بگو : را بر منبر فرستاد و گفت  چند روز كه در كوفه ماند به مسجد آمد، حضرت امام حسن علیه الّسالم

براى مردم كه خالفت حق من است ، چون حضرت بر منبر آمد، حمد و ثناى الھى ادا كرد و ُدرود بر حضرت 

 :رسالت پناھى و اھل بیت او فرستاد و فرمود

لھى بدانید كه بھترين زيركى ھا تقوى و پرھیزكارى است بدترين حماقتھا فجور و َمعصیت ا! اّيھا الناس 

اگر طلب كنید در میان جابلقا و جابلسا مردى را كه جّدش رسول خدا باشد نخواھید ! است ، اّيھا الناس 

يافت به غیر از من و برادرم حسین ، خدا شما را به محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم ھدايت كرد، شما 

كرد در امرى كه مخصوص من بود و من دست از اھل بیت او برداشتید؛ به درستى كه معاويه با من منازعه 

سزاوار آن بودم ، چو ياورى نیافتم دست از آن برداشتم از براى صالح اين اّمت و حفظ جانھاى ايشان ، شما 

با من بیعت كرده بوديد كه من با ھر كه صلح كنم صلح كنید و با ھر كه جنگ كنم شما با او جنگ كنید، من 

با او صلح كنم و حفظ خونھا را بھتر از ريختن خون دانستم ، غرض صالح مصلحت اّمت را در اين ديدم كه 

شما بود و آنچه من كردم حّجتى است بر ھر كه مرتكب اين امر مى شود، اين فتنه اى است براى 

مسلمانان و تمّتع قلیلى است براى منافقان تا وقتى كه حق تعالى غلبه حق را خواھد و اسباب آن را میسر 

 .گرداند

معاويه برخاست و خطبه خواند و ناسزا به حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم گفت ، حضرت امام  پس



جواب او گردد حضرت امام حسن علیه الّسالم دست او را گرفت   حسین علیه الّسالم برخاست كه معترض 

و به من ناسزا  اى آن كسى كه على علیه الّسالم را ياد مى كنى: و او را نشانید و خود برخاست فرمود

مى گوئى ، منم حسن ، پدرم على بن ابى طالب علیه الّسالم است ؛ توئى معاويه و پدرت َصْخر است ؛ 

است ؛ جّد من رسول خدا است صلى الّله علیه و آله و  (ھند)مادر من فاطمه علیھاالّسالم است و مادر تو 

تیله ؛ پس خدا لعنت كند ھر كه از من و تو سّلم و جّد تو َحْرب است ؛ جّده من خديجه است و جده تو ف

گمنام تر باشد و حسبش پست تر و كفرش قديمتر و نفاقش بیشتر باشد و حّقش بر اسالم و اھل اسالم 

 .(34)(33). آمین: كمتر باشد، پس اھل مجلس ھمه خروش برآوردند و گفتند

كه چون صلح میان معاويه و حضرت امام حسن علیه الّسالم منعقد شد، معاويه حضرت امام  و روايت شده

حسین علیه الّسالم را تكلیف بیعت كرد، حضرت امام حسن علیه الّسالم به معاويه فرمود كه او را كارى 

ھل بیت او مدار كه بیعت نمى كند تا كشته شود و او كشته نمى شود تا ھمه اھل بیت او كشته شوند و ا

بن سعد را طلبید كه بیعت كند و او مردى بود بسیار  كشته نمى شوند تا اھل شام را نكشند، پس قیس 

بن سعد   قوى و تنومند و بلند قامت چون بر اسب بلند سوار مى شد پاى او بر زمین مى كشید، پس قیس 

معاويه . من و او نیزه و شمشیر باشد گفت كه من سوگند ياد كرده ام كه او را مالقات نكنم مگر آنكه میان

براى ابراء قسم او نیزه و شمشیر حاضر كرد و او را طلبید، او با چھار ھزار كس به كنارى رفته بود و با معاويه 

در مقام مخالفت بود، چون ديد كه حضرت صلح كرد مضطرب شد به مجلس معاويه درآمد و متوّجه حضرت 

ز آن جناب پرسید كه بیعت بكنم ؟ حضرت اشاره به حضرت امام حسن امام حسین علیه الّسالم شد و ا

علیه الّسالم كرد و فرمود كه او امام من است و اختیار با اوست و ھر چند مى گفتند دست دراز نمى كرد 

تا آنكه معاويه از كرسى به زير آمد دست بر دست او گذاشت و به روايتى ديگر بعد از آنكه حضرت امام 

 (35).الّسالم او را امر كرد بیعت كردحسن علیه 

با معاويه صلح كرد مردم به روايت كرده كه چون حضرت امام حسن علیه الّسالم (احتجاج )شیخ طبرسى در 

نمى دانید ! واى بر شما: خدمت آن حضرت آمدند بعضى مالمت كردند او را به بیعت معاويه ، حضرت فرمود

كه من چكار كرده ام براى شما، به خدا سوگند كه آنچه كرده ام بھتر است از براى شیعیان من از آن چه 

ن واجب اال طاعة شمايم و يكى از بھترين جوانان بھشتم به آفتاب بر آن طلوع مى كند، آيا نمى دانید كه م

آيا نمى دانید كه آنچه ِخْضر : فرمود  بلى ، پس : نّص حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم ؟ گفتند

كرد موجب غضب حضرت موسى شد، چون وجه حكمت بر او مخفى بود و آنچه خضر كرده بود نزد حق 

بود؟ آيا نمى دانید كه ھیچ يك از ما نیست مگر آنكه در گردن او بیعتى از خلیفه تعالى عین حكمت و صواب 

جورى كه در زمان اوست واقع مى شود مگر قائم ما علیه الّسالم كه حضرت عیسى علیه الّسالم در عقب 

 (36)...او نماز خواھد كرد؟

 

- ٢ - 

 
 

 در بیان شھادت حضرت مجتبى علیه الّسالم و ذكر خبر جناده: فصل چھارم 

بدان كه در يوم شھادت آن امام مظلوم اختالف است ، بعضى در ھفتم صفر سال پنجاھم ھجرى و جمعى 



یست و ھشتم آن ماه گفته اند و در مّدت عمر گرامى آن جناب نیز اختالف است و مشھور چھل و ھفت در ب

به روايت ابن خّشاب از حضرت باقر و صادق علیھماالّسالم  (كشف الغّمه )سال است ، چنانچه صاحب 

بود و میان  روايت كرده است كه مّدت عمر شريف امام حسن علیه الّسالم در وقت وفات چھل و ھفت سال

آن حضرت وبرادرش جناب امام حسین علیه الّسالم به قدر مّدت حمل فاصله بود و مّدت حمل امام حسین 

علیه الّسالم شش ماه بود و امام حسن علیه الّسالم با جّد خود رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم 

الم سى سال ماند و بعد از شھادت پدر بزرگوار ھفت سال ماند و بعد از آن با حضرت امیرالمومنین علیه الّس

 (37).خود ده سال زندگانى كرد

دق علیه الّسالم روايت كرده است كه حضرت امام حسن علیه الّسالم قطب راوندى رحمه الّله از حضرت صا

به اھل بیت خود مى فرمود كه من به زھر شھید خواھم شد مانند رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم 

، پرسیدند كه خواھد كرد اين كار را؟ فرمود كه زن من َجْعَده دختر َاْشَعث بن قیس ، معاويه پنھان زھرى 

او را از خانه خود بیرون كن : گفتند. ى او خواھد فرستاد و امر خواھد كرد او را كه آن زھر را به من بخوراندبرا

و از خود دور گردان ، فرمود كه چگونه او را از خانه بیرون كنم ھنوز كارى از او واقع نشده است ، اگر او را 

ردم عذرى خواھد بود كه بى جرم و جنايت مرا بیرون كنم كسى به غیر او مرا نخواھد كشت و او را نزد م

 .اخراج كردند

پس بعد از مّدتى معاويه مال بسیارى با زھر قاتلى براى جعده فرستاد و پیغام داد كه اگر اين زھر را به 

حسن علیه الّسالم بخورانى من صد ھزار درھم به تو مى دھم و ترا به حباله پسر خود يزيد در مى آورم ؛ 

 .صمیم عزم نمود كه آن حضرت را مسموم نمايدپس آن زن ت

روزى جناب امام حسن علیه الّسالم روزه بود و روز بسیار گرمى بود و تشنگى بر آن جناب اثر كرده و در 

وقت افطار بسیار تشنه بود، آن زن شربت شیرى از براى آن حضرت آورد و آن زھر را داخل در آن كرده بود و 

ن آن حضرت بیاشامید و احساس سّم فرمود كلمه استرجاع گفت و خداوند را به آن حضرت بیاشامید، چو

حمد كرد كه از اين جھان فانى به جنان جاودانى تحويل مى دھد و جّد و پدر و مادر و دو عّم خود جعفر و 

كشتى مرا، خدا بكشد ترا، به ! اى دشمن خدا: حمزه را ديدار مى فرمايد، پس روى به جعده كرد و فرمود

دا سوگند كه خلفى بعد از من نخواھى يافت ، آن شخص ترا فريب داده خدا ترا و او را ھر دو را به عذاب خ

خود خوار فرمايد؛ پس آن حضرت دو روز در درد و َاَلم ماند و بعد از آن به جّد بزرگوار و پدر عالى مقدار خود 

 .ملحق گرديد

د و به روايتى آن مالى كه وعده كرده بود به او داد ولیكن او معاويه از براى آن ملعونه وفا به عھدھاى خود نكر

 (38).كسى كه با حسن علیه الّسالم وفا نكرد با يزيد وفا نخواھد كرد: را به حباله يزيد درنیاورد و گفت 

وشیخ مفید رضى الّله عنه نقل كرده كه چون مابین امام حسن علیه الّسالم و معاويه مصالحه شد، آن 

حضرت به مدينه رفت و پیوسته كظم غیظ فرموده و مالزمت منزل خويش داشت و منتظر امر پروردگار خود 

مّدت امارت معاويه بگذشت و معاويه عازم شد كه بیعت بگیرد از براى فرزند خود يزيد و  بود تا آنكه ده سال از

چون اين خالف شرايط معاھده و مصالحه بود كه با امام حسن علیه الّسالم كرده بود، الجرم بدين سبب و 

بیم داشت  ھم به مالحظه حشمت و جالل امام حسن علیه الّسالم و اقبال مردم به آن جناب از آن حضرت

پس يك دل و يك جھت تصمیم عزم قتل آن حضرت نمود و زھرى از پادشاه روم طلبید با صد ھزار درھم براى 

جعده دختر اشعث بن قیس فرستاد و ضامن شد اگر جعده آن حضرت را مسموم نموده و به زھر شھید كند 

ه ، امام حسن علیه الّسالم را به شربتى او را در حباله يزيد درآورد، الجرم جعده به طمع مال و آن وعده كاذب

مى زيست و پیوسته زھر در وجود مباركش اثر مى   مسموم ساخت و آن حضرت چھل روز به حالت مرض 



كرد تا در ماه صفر سال پنجاھم ھجرى از دنیا رحلت فرمود و سّن شريفش به چھل و ھشت سال رسیده 

مام حسین علیه الّسالم متوّلى تجھیز و تغسیل و بود و مّدت خالفتش ده سال طول كشید و برادرش ا

 (39).تكفین او گشت و در نزد جّده اش فاطمه بنت اسد علیھاالّسالم در بقیع مدفون شد

يابن رسول الّله  : روايت شده كه مردى به خدمت امام حسن علیه الّسالم رفت و گفت (احتجاج )و در كتاب 

به چه سبب ؟ گفت : گردنھاى ما را ذلیل كردى و ما شیعیان را غالمان بنى امّیه گردانیدى ، حضرت فرمود! 

به خدا سوگند كه ياورى نیافتم و اگر ياورى : حضرت فرمود . به سبب آنكه خالفت را به معاويه گذاشتى: 

مى يافتم شب و روز با او جنگ مى كردم تا خدا میان من و او حكم كند ولیكن شناختم اھل كوفه را و 

امتحان كردم ايشان را و دانستم كه ايشان به كار من نمى آيند عھد و پیمان ايشان را وفائى نیست و 

ن اعتمادى نیست ، زبانشان با من است و دل ايشان با بنى امّیه است ، آن حضرت برگفتار و كردار ايشا

سخن مى گفت كه ناگاه خون از حلق مباركش فرو ريخت طشتى طلب كرد و در زير آن خونھا گذاشت و 

يابن رسول : راوى گفت گفتم . پیوسته خون از حلق شريفش مى آمد تا آنكه آن طشت مملّو از آن خون شد

اين چیست ؟ فرمود كه معاويه زھرى فرستاده بود و به خورد من داده اند ! صلى الّله علیه و آله و سّلم  الّله

چرا : آن زھر به جگر من رسیده است و اين خونھا كه در طشت مى بینى قطعه ھاى جگر من است ؛ گفتم 

اين مرتبه سوم است و قابل مداوا نمى كنى ؟ حضرت فرمود كه دو مرتبه ديگر مرا زھر داده و مداوا شده 

 (40). معالجه و دوا نیست

ه روايت كرده است كه در مرض حضرت امام حسن به سند معتبر از جنادة بن ابى امّی (كفاية االثر)و صاحب 

علیه الّسالم كه به آن مرض ارتحال فرمود به خدمت او رفتم ديدم در پیش روى او طشتى گذاشته بودند و 

چرا خود را معالجه نمى كنى ! اى موالى من : پاره پاره جگر مباركش را در آن طشت مى ريخت پس گفتم 

 : به چه چیز عالج مى توان كرد؟ گفتممرگ را ! اى بنده خدا: ؟ فرمود

پس به جانب من ملتفت شد و فرمود كه خبر داد ما را رسول خدا صلى الّله علیه و . ِاّنا لّله َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن

آله و سّلم كه بعد از او دوازده خلیفه و امام خواھند بود، يازده كس ايشان از فرزندان على و فاطمه باشند و 

شان به تیغ يا به زھر شھید شوند، پس طشت را از نزد آن حضرت برداشتند حضرت گريست ، من ھمه اي

 .ِاْسَتِعدَّ ِلَسَفِرَك َوَحصِّْل زاَدك َقْبَل ُحُلوِل َاَجِلَك: قال نعم ! مرا موعظه كن ! يابن رسول الّله : گفتم 

تحصیل نما و بدان كه تو طلب دنیا  فرمود كه مھیاى سفر آخرت شو و توشه آن سفر را پیش از رسیدن اجل

مى كنى و مرگ ترا طلب مى كند و بار مكن اندوه روزى را كه ھنوز نیامده است بر روزى كه در آن ھستى ؛ 

و بدان كه ھر چه از مال تحصیل نمائى زياده از قوت خود بھره نخواھى داشت و خزينه دار ديگرى خواھى 

ت و در حرام دنیا عقاب و مرتكب شبھه ھاى آن شدن موجب عتاب بود؛ و بدان كه در حالل دنیا حساب اس

است ، پس دنیا را نزد خود به منزله مردارى فرض كن و از آن مگیر مگر به قدر آنچه ترا كافى باشد كه اگر 

حالل باشد زھد در آن ورزيده باشى و اگر حرام باشد در آن ِوْزر و گناھى نداشته باشى ؛ زيرا كه آنچه گرفته 

اشى بر تو حالل باشد چنانچه میته حالل مى شود در حال ضرورت و اگر عتابى باشد عتاب كمتر باشد و از ب

و براى آخرت خود چنان كار كن كه گويا فردا  (41)براى دنیاى خود چنان كار كن كه گويا ھمیشه خواھى بود

خواھى مرد و اگر خواھى كه عزيز باشى بى قوم و قبیله ، و مھابت داشته باشى بى سلطنت و حكمى ، 

اعجاز نشان پس بیرون رو از مذّلت معصیت خدا به سوى عّزت اطاعت خدا و از اين نوع مواعظ و سخنان 

پس حضرت امام حسین علیه الّسالم . فرمود تا آنكه نفس مقدسش منقطع گشت و رنگ مباركش زرد شد

با اسود بن ابى اال سود از در درآمد برادر بزرگوار خود را در برگرفت و سر مبارك او را و میان دو ديده اش را 

گويا كه خبر . ِاّنا لّله َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن : گفت بوسید و نزد او نشست و راز بسیار با يكديگر گفتند پس اسود



فوت امام حسن علیه الّسالم به او رسیده است ، پس حضرت امام حسین علیه الّسالم را وصّى خود 

گردانیده اسرار امامت را به او گفت و ودائع خالفت را به او سپرد و روح مقّدسش به رياض قدس پرواز كرد در 

آخر ماه صفر در سال پنجاھم ھجرى و عمر مباركش در آن وقت چھل و ھفت سال بود و در  روز پنجشنبه

 .(42)بقیع مدفون گرديد

وافق روايت شیخ طوسى و ديگران ، چون امام حسن علیه الّسالم مسموم شد و آثار ارتحال از دنیا بر و م

چگونه ! اى برادر: آن جناب ظاھر گشت ، امام حسین علیه الّسالم بر بالین آن حضرت حاضر شد و گفت 

آخر روزى از روزھاى دنیا  مى يابى خود را؟ حضرت فرمود كه مى بینم خود را در اّول روزى از روزھاى آخرت و

و مى دانم كه پیشى بر اجل خود نمى گیرم و به نزد پدر و جّد خود مى روم و مكروه مى دارم مفارقت تو و 

دوستان و برادران را و استغفار مى كنم از اين گفتار خود بلكه خواھان رفتنم براى آنكه مالقات جّد خود 

صلوات الّله و سالمه )فاطمه زھرا و دو عّم خود حمزه و جعفر را رسول خدا و پدرم امیرالمؤ منین و مادرم 

خدا عوض ھر گذشته است و ثواب خدا تسلى دھنده ھر مصیبت است و تدارك مى كند ھرچه را  (علیھم 

فوت شده است ، ھمانا ديدم اى برادر، جگر خود را در طشت و دانستم كدام كس اين كار با من كرده است 

: ه است اگر به تو بگويم با او چه خواھى كرد؟ حضرت امام حسین علیه الّسالم گفت و اصلش از كجا شد

پس ترا خبر نمى دھم به او تا آن كه : امام حسن علیه الّسالم فرمود. او را خواھم كشت ! به خدا سوگند

ا بنويس به اين مالقات كنم جّدم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را ولیكن اى برادر، وصّیت نامه مر

 :نحو

 وصّیت نامه امام حسن علیه الّسالم

اين وصّیتى است از حسن بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم به سوى برادر خود حسین بن على علیه )

وصّیت مى كنم كه گواھى مى دھم به وحدانّیت خدا كه در خداوندى شريك ندارد و اوست سزاوار . الّسالم 

شريك ندارد و در پادشاھى كسى شريك او نیست و محتاج به معین و ياورى نیست  پرستیدن ودر معبوديت

و ھمه چیز را او خلق كرده است و ھر چیز را او تقدير كرده و او سزاوارترين معبودين است به عبادت و 

سزاوارترين محمودين است به حمد و ثنا ھر كه اطاعت كند او را رستگار مى گردد و ھركه معصیت و 

رمانى كند او را گمراه مى شود و ھر كه توبه كند به سوى او ھدايت مى يابد، پس وصّیت و سفارش مى ناف

كنم ترا اى حسین در حق آنھا كه بعد از خود مى گذارم از اھل خود و فرزندان خود و اھل بیت تو، كه 

باشى نسبت به ايشان و درگذرى از گناھكاران ايشان و قبول كنى احسان نیكوكاران ايشان را و َخَلف من 

پدر مھربان باشى براى آنھا، و آنكه دفن كنى مرا با حضرت رسالت پناه صلى الّله علیه و آله و سّلم ھمانا 

من َاحّقم به آن حضرت و خانه او از آنھائى كه بى رخصت او داخل خانه او شده اند و حال آنكه حق تعالى 

يا َايُّھَا الَّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبُیوَت النَِّبىِّ ِاّال َاْن : (خود فرموده  نھى كرده است از آن ، چنانچه در كتاب مجید

 (43)(. ُيوْءَذَن َلُكم

پس به خدا سوگند كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم رخصت نداد ايشان را در حیات خود كه 

بى اذن داخل در خانه او شوند و ھم رخصتى به ايشان نرسید بعداز وفات آن حضرت ولكن ما ماءذونیم و 

ست ؛ پس اى برادر، اگر آن زن مانع رخصت داريم تّصرف نمائیم در آنچه از آن حضرت به میراث به ما رسیده ا

شود سوگند مى دھم ترا به حق قرابت و رحم كه نگذارى در جنازه من به قدر محجمه از خون بر زمین 

ريخته شود تا حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم را مالقات كنم و نزد او مخاصمه نمايم و شكايت 

پس جنازه مرا : وغیره فرمود (كافى )و موافق روايت  .(44)دم كشیدم كنم به آن حضرت از آنچه بعد از او از مر

چون از وصاياى خويش فارغ گرديد  (45).یھاالّسالم مرا دفن كنیدحمل دھید به بقیع و در نزد مادرم فاطمه عل



 .دنیا را وداع كرده به سوى بھشت خرامید

اس گفت كه چون آن حضرت به عالم بقا رحلت فرمود، امام حسین علیه الّسالم مرا و عبدالّله بن ابن عّب

جعفر و على پسر مرا طلبید و آن حضرت را غسل داد و خواست كه در روضه منوره حضرت رسول صلى الّله 

فرزندان عثمان جمع مروان و آل ابى سفیان و   علیه و آله و سّلم را بگشايد آن حضرت را داخل كند، پس

عثمان شھید مظلوم به بدترين مكانھا در بقیع دفن شود و حسن علیه الّسالم : گشتند ومانع شدند و گفتند

؟ !با رسول خدا، اين ھرگز نخواھد شد تا نیزه ھا و شمشیرھا شكسته شود و جعبه ھا از تیر خالى شود

ه را حرم محترم گردانیده كه حسن فرزند على و امام حسین علیه الّسالم فرمود به حق آن خداوندى كه مّك

فاطمه َاَحّق است به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و خانه او از آنھا كه بى رخصت داخل خانه او 

گرديده اند، به خدا سوگند كه او سزاوارتر است از حّمال خطاھا كه ابوذر را از مدينه بیرون كرد و با عمار و 

د آنچه كرد و ُقُرق كرد اطراف مدينه و چراگاه آن را و راندگان رسول خدا صلى الّله علیه و آله و ابن مسعود كر

 .(46)سّلم را پناه داد

حسین علیه  : و موافق مضامین روايات ديگر، مروان بر استر خود سوار شد، به نزد آن زن رفت و گفت

الّسالم برادر خود حسن علیه الّسالم را آورده است كه با پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم دفن كند، بیا 

زير آمد و او را بر استر سوار كرده به نزد قبر  چگونه مانع شوم ؟ پس مروان از استر به: و مانع شو، گفت 

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آورد و فرياد مى كرد و تحريص مى نمود بنى امّیه را كه مگذاريد 

 .حسن علیه الّسالم را در پھلوى جّدش دفن كنند

يديم كه اثر شر و فتنه از او در اين سخنان بوديم كه ناگاه صداھا شنیديم و شخصى را د: ابن عّباس گفت 

ظاھر است مى آيد، چون نظر كردم ديدم فالنه است با چھل كس سوار است و مى آيد و مردم را تحريص بر 

شما بر من جرئت به ھم ! يابن عّباس : قتال مى كند، چون نظرش بر من افتاد مرا پیش طلبید و گفت 

كسى را داخل خانه من كنید كه من او را دوست نمى رسانیده ايد ھر روز مرا آزار مى كنید مى خواھید 

شتر سوار مى شوى و يك روز بر استر و مى بر  (47)يك روز! واَسْوَاتاه  :دارم و نمى خواھم ، من گفتم 

خواھى نور خدا را فرونشانى و با دوستان خدا جنگ كنى و حايل شوى میان رسول خدا و حبیب و دوست 

او؛ پس آن زن به نزد قبر آمد و خود را از استر افكند و فرياد زد به خدا سوگند كه نمى گذارم حسن علیه 

 (48). يك مو در سر من ھست الّسالم را در اين جا دفن كنید تا

پس ! ن جناب بیرون كشیدندو به روايت ديگر جنازه آن حضرت را تیر باران كردند تا آنكه ھفتاد تیر از جنازه آ

به خدا : بنى ھاشم خواستند شمشیرھا بكشند و جنگ كنند، حضرت امام حسین علیه الّسالم فرمود

سوگند مى دھم شما را كه وصّیت برادرم را ضايع نكنید و چنین مكنید كه خونى ريخته شود، پس به ايشان 

ه او را نزد پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم خطاب كرد كه اگر وصّیت برادرم نبود ھر آينه مى ديد چگون

دفن مى كردم و بینى ھاى شما را برخاك مى مالیدم ؛ پس جنازه آن حضرت را برداشتند وبه جانب بقیع 

 (49).حمل دادند و نزد جّده او فاطمه بنت اسد علیھاالّسالم دفن كردند

و ابوالفرج روايت كرده وقتى كه جنازه امام حسن علیه الّسالم را به سمت بقیع حركت دادند و آتش فتنه 

الم را بر دوش كشید، امام حسین ُمنَطفى گشت ، مروان نیز مشايعت كرد و سرير امام حسن علیه الّس

علیه الّسالم فرمود كه آيا جنازه امام حسن علیه الّسالم را حمل مى كنى و حال آنكه به خدا قسم پیوسته 

در حال حیات برادرم دل او را پر از خون نمودى واليزال جرعه ھاى غیظ به او مى خورانیدى ، مروان گفت كه 

 (50)!ردم كه حلم و بردبارى او با كوھھا معادل بودمن اين كارھا را با كسى به جا آو

لّسالم را در لحد نھادند امام حسین علیه و ابن شھر آشوب روايت كرده ھنگامى كه بدن امام حسن علیه ا



 : الّسالم اشعارى بگفت كه از جمله اين دو بیت است

  : شعر

ياَء َاْدَھُن َرْاسى اءْم َاطیُب َمحاَسنى
 َوَرْاُسَك َمْعُفوٌر َوَاْنَت َسلیٌب

ُبكائى َطويٌل َوالدُُّموُع َغزيَرة
 َوَانَت َبعیٌد َوالَمزاُر َقريٌب

روايت شده كه حضرت رسول اكرم صلى الّله   لت گريه بر آن حضرت و زيارت آن بزرگوار از ابن عّباس و در فضی

علیه و آله و سّلم فرمود كه چون فرزندم حسن را به زھر شھید كنند مالئكه آسمانھا ھفتگانه بر او گريه 

گريد ديده اش كور نشود روزى كه كنند و ھمه چیز بر او بگريد حتى مرغان ھوا و ماھیان دريا و ھركه بر او ب

ديده ھا كور مى شود؛ وھر كه بر مصیبت او اندوھناك شود، اندوھناك نشود دل او در روزى كه دلھا اندوھناك 

 (51). شوند، و ھركه در بقیع او را زيارت كند قدمش بر صراط ثابت گردد در روزى كه قدم ھا بر آن لرزان است

- ٣ - 

 
 

 در بیان طغیان معاويه در قتل و نھب شیعیان على علیه الّسالم: فصل پنجم 

ن جھان زندگانى داشت معاويه را آن نیرو به مخفى نماند كه حضرت امام حسن علیه الّسالم چندى كه در اي

دست نمى شد كه شیعیان على علیه الّسالم را بر حسب آرزو عرضه دمار و ھالك دارد؛ چه قلوب دوست و 

دشمن از حشمت و ھیبت امام حسن علیه الّسالم آكنده بود و مسلمانان را به حضرت او شعف و شفّقتى 

موده بود پیوسته جنابش را ھدف سھام مالمت مى نمودند و در طلب بود و از آن مصالحه كه با معاويه فر

معاويه ھراسناك بود و با شیعیان امیرالمؤ منین علیه . حق خويش و مقاتله به معاويه انگیزش مى دادند

الّسالم كار به رفق و مدارا مى كرد چندانكه شیعیان و خواّص آن حضرت سفر شام مى كردند و معاويه را 

عت مى نمودند و با اين ھمه عطاياى خود را از بیت المال مى گرفتند و به سالمت مى رفتند و شتم و شنا

معاويه را اين تحّمل و عطا به حكم حلم و سخا نبود بلكه به حكم َنْكرى و شیطنت بود و به موجبات مصلحت 

الم به درجه رفیع و تدبیر مملكت كار مى كرد و اين بود تا سال پنجاھم ھجرى كه امام حسن علیه الّس

پس معاويه با پسرش يزيد به سفر حج از شام بیرون شد و چون روزى كه خواست وارد . شھادت رسید

مدينه شود مردم به استقبال او رفتند معاويه نگران شد ديد كه مردم كم به استقبال او شتافته اند و از 

ايشان : كه به استقبال ما نیامدند؟ گفتند چه افتاد انصار را: طايفه انصار كمتر كس پديدار است ، گفت 

: درويشان و مسكینانند چندان كه مركوبى ندارند كه سوار شوند و به استقبال بیرون آيند؛ معاويه گفت 

شتران آبكش را  (نواضح )نواضح ايشان را چه رسید؟ و از اين سخن تشنیع و تحقیر انصار را اراده كرد؛ چه 

اين سخن بر قیس بن عباده كه . در شمار مزدورانند نه در حساب اكابر و اعیان  گويند كنايه از آنكه انصار

انصار شتران خود را فانى كردند در غزوه بدر و احد و ديگر : سّید و بزرگ زاده انصار بود گران آمد و گفت 

و و پیوسته با غزوات رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم ھنگامى كه شمشیر مى زدند برتو و بر پدر ت

شماھا جنگ مى كردند تا آنكه اسالم به شمشیر ايشان ظاھر و غالب شد و شما نمى خواستید و از آن 



معاويه ساكت شد؛ ديگر باره قیس گفت كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ما را ! كراھت داشتید

از پس اين خبر شما را چه امر : اويه گفت خبر داده است كه بعد از او ستمكاران بر ما غالب خواھند شد؛ مع

پس صبر كنید تا او را : ما را امر فرمود كه صبر كنیم تا گاھى كه او را مالقات كنیم ، گفت : كرد؟ قیس گفت 

و در اين سخن به كنايه عقیدت ايشان را قرين شناعت ساخت يعنى چه ساده مردمى بوده ايد . ديدار كنید

اى : يگر پیغمبر را مالقات خواھید كرد و ديگر باره قیس به سخن آمد و گفت كه گمان داريد در سراى د

معاويه ما را به شتران آبكش سرزنش مى كنى ؟ به خدا سوگند كه شما را در روز بدر به شتران آبكش 

ديدم كه جنگ مى كرديد و مى خواستید نور خدا را خاموش كنید و سیرت شیطان را استوار كنید و تو و 

 .ابوسفیان از بیم شمشیر ما با كراھت تمام قبول اسالم كرديدپدرت 

پس ازآن قیس زبان به فضائل و مناقب امیرالمؤ منین علیه الّسالم گشود و فراوان از فضائل آن جناب به 

ھنگامى كه انصار جمع شدند و خواستند كه با پدر من بیعت كنند قريش با ما : شمار آورد تا آنكه گفت 

و با قرابت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم احتجاج كردند و از پس آن با انصار و آل  خصومت كردند

محّمد علیھماالّسالم ستم نمودند، قسم به جان خودم كه نه از انصار و نه از قريش و نه يك تن از عرب و 

لمات خشمناك گشت معاويه از اين ك. عجم جز على مرتضى و اوالد او ھیچ كس را در خالفت حّقى نیست 

اى پسر سعد از كدام كس اين كلمات را آموختى ، پدرت ترا به آنھا خبر داد و از وى فرا گرفتى ؟  : و گفت

آن : از كسى شنیدم كه بھتر از من و پدر من است و حق او بزرگتر از حق پدرم بر من ، گفت : قیس گفت 

اين اّمت و صديق اين اّمت و آن كسى كه على بن ابى طالب علیه الّسالم عالم : كس كیست ؟ گفت 

ُقل َكفى بِالّله َشھیدا َبْینى َوَبْیَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم : (خداوند متعال در حق او اين آيه مباركه را فرستاد

 (52).(اْلِكتاِب

صديق : و بسیار از آيات قرآن كه در شاءن امیرالمؤ منین علیه الّسالم نازل شده بود قرائت كرد، معاويه گفت 

م است اّمت ، ابوبكر است و فاروق اّمت ، عمر است و آن كس كه در نزد اوست علم كتاب ، عبدالّله بن سال

نه چنین است بلكه َاَحّق و َاْولى به اين اسماء،آن كس است كه حق تعالى اين آيه در شاءن : گفت   ، قیس 

 :او فرستاد

 (53).(َاَفَمْن كاَن َعلى َبیَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوُه شاِھٌد ِمْنُه)

: و آن كس َاَحّق و اولى است كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم او را در غدير خم نصب كرد و فرمود

 .ِمْن َنْفِسِه َمْن ُكْنُت َمْوالُه َوَاْولى ِبِه ِمْن َنْفِسِه َفَعِلىُّ َاْولى ِبِه

 :و در غزوه تبوك به او فرمود

 . َاْنَت ِمّنى ِبَمْنِرَلِة ھاروَن ِمْن ُموسى ِاّال َانَّه ال َنِبىَّ َبْعدى

چون قیس سخن بدينجا آورد، معاويه فرمان داد تا منادى مردم را خبر دھد كه در فضايل على علیه الّسالم 

لیه الّسالم گشايد و از او فضیلتى ذكر كند و از آن جناب سخن نگويد و ھر كس كه زبان به مدح على ع

 (54). برائت نجويد مالش َھباء و خونش ھدر است

له ؛ معاويه در مدينه بر جماعتى از قريش عبور كرد آن جماعت از حشمت او به پاخاستند جز ابن بالجم

چه باز داشت تو را كه ! يابن عّباس  : عّباس كه از جاى خود برنخاست ، اين معنى بر معاويه گران آمد گفت

در نھاد دارى كه در صّفین  تكريم من نكردى چنانكه اصحاب تو به تكريم من برخاستند، ھمانا آن خشم و كین

يابن عّباس كه ما طلب خون عثمان كرديم و او به ستم كشته   با شما قتال دادم خشمگین و آزرده مباش 

او را كافرى : پس عمر نیز مظلوم مقتول گشت ؛ چرا طلب خون او نكردى ، گفت : شد، ابن عّباس گفت 

اين  : ابن عّباس گفت. سلمانان او را كشتندم: عثمان را كى كشت ؟ گفت : ابن عّباس گفت  .كشت 



سخن حّجت ترا باطل كرد اگر عثمان را مسلمانان به اّتفاق كشتند چه سخن دارى ؟ اين وقت معاويه گفت 

من به بالد و َاْمصار نوشته ام كه مردم زبان از مناقب على علیه الّسالم ببندند تو نیز زبان خود را نگه دار؛ : 

نھى نمى كنم ، گفت از تاءويل قرآن ما را : آيا ما را از قرائت قرآن نھى مى كنى ؟ گفت اى معاويه : گفت 

كدام يك : ؟ ابن عّباس گفت !بلى ، قرائت كن قرآن را لكن معنى مكن آنرا: نھى مى كنى ؟ گفت 

كس اگر : عمل واجبتر است ، ابن عّباس گفت : واجبتراست ، خواندن يا عمل كردن به احكام آن ؟ گفت 

سؤ ال كن معنى : نداند كه خداى از كلمات قرآن چه خواسته است چگونه عمل مى كند؟ معاويه گفت 

قرآن را از كسى كه تاءويل مى كند آن را به غیر آنچه تو و اھل بیت تو به آن تاءويل مى كنید؛ ابن عّباس 

عنى آن را از آل ابوسفیان و آل قرآن بر اھل بیت من نازل شده تو مى گوئى سؤ ال كنم م! اى معاويه : گفت 

بلى ، به : مرا با اين طوايف قرين مى كنى ؟ گفت : معاويه گفت ! ابى معیط و از يھود و نصارى و مجوس ؟

سبب آنكه نھى مى كنى مردم را از عمل كردن به قرآن آيا نھى مى كنى ما را كه اطاعت كنیم خداى را به 

كردن به حالل و حرام قرآن و حال آنكه اگر اّمت سؤ ال نكنند از معنى حكم قرآن و باز مى دارى ما را از عمل 

قرآن را تالوت كنید و تاءويل كنید لكن آنچه : قرآن و ندانند ُمراد آن را ھالك مى شوند در دين ؛ معاويه گفت 

واھند خداوند در قرآن فرموده كه مى خ: ؟ ابن عّباس گفت !خدا در حق شما نازل فرموده به مردم مگوئید

فرو نشانند نور خدا را به دھانھاى خود و نتوانند؛ چه خداوند ِابا دارد مگر آنكه نور خود را به كمال و تمام 

 (55).افروخته سازد ھر چند بر كافران مكروه آيد

به حال خود باش و زبان از گفتن اين گونه كلمات كوتاه كن و اگر ناچار خواھى ! يابن عّباس : معاويه گفت 

اين بگفت و به سراى خويش رفت و صد ھزار درھم و به . گفت چنان بگوى كه آشكار نباشد و مردم نشنوند

و فرمان كرد تا منادى در كوچه و بازار مدينه ندا در داد  (56).ار درھم براى ابن عّباس فرستادروايتى پنجاه ھز

يه و امان او بیرون است كسى كه در مناقب على علیه الّسالم و اھل بیت او حديثى روايت كه از عھد معاو

كند و منشور كرد تا ھر مكانى كه خطیبى بر منبر باال رود على علیه الّسالم را لعن فرستد و از او برائت 

 (57).جويد و اھل بیت آن حضرت را نیز به لعن ياد كند

بالجمله ، معاويه از مدينه به جانب مّكه كوچ داد و بعد از فراغ از حج به شام برگشت و به تشیید قواعد 

میرالمؤ منین علیه الّسالم پرداخت و در نسخه واحده در تمام پادشاھى خويش و تمھید تباھى شیعه ا

ُبْلدان و َاْمصار به جانب ُحّكام و ُعمال بدين گونه منشور كرد كه نیك نگران باشید در حّق ھر كس كه استوار 

ال افتاد كه از دوستان على علیه الّسالم و محّبان اھل بیت اوست نام او را از ديوان عطايا كه از بیت الم

را به دوستى على   مقرر است محو كنید و بدين قدر رضا نداد تا آنكه ثانیا خطى ديگر نوشت كه ھركس 

علیه الّسالم و اھل بیت او متھم سازند اگر چند استوار نباشد به ھمان تھمت او را بكشید و سر از تنش 

چون اين حكم از معاويه پراكنده شد عّمال و حّكام او به قتل و غارت شیعیان على علیه الّسالم  (58)برداريد

ن را خراب و ويران نمودند و پرداختند و بسیار كس را به تھمت و گمان به قتل رسانیدند و خانه ھاى ايشا

چنان كار بر شیعیان على علیه الّسالم تنگ شد كه اگر شیعه خواست با رفیقى موافق سخنى گويد او را 

به سراى خويش مى برد و از پس حجابھا مى نشست و بر روى خادم و مملوك نیز در مى بست آنگاه او را 

، سّرى بیرون نیفكند پس با تمام وحشت و خشیت به قسمھاى مغّلظه سوگند مى داد كه از مكنون ضمیر

 .حديثى روايت مى كرد

و از آن سوى احاديث كاذبه و اكاذيب كثیره وضع كردند و امیرالمؤ منین و اھل بیت او علیھماالّسالم را ھدف 

ّراء بھتان و تھمت ساختند و مردمان به تعلیم و تعّلم آن مجعوالت پرداختند و كار بدينگونه ھمى رفت تا ُق

رياكار و فقھاء و قضات دنیا پرست اين قانون به دست كردند و به جعل احاديث پرداختند و آن را وسیله قربت 



ُوالت و حّكام دانستند و بدين سبب از اموال و عطاياى ايشان خود را بھره مند ساختند و در پايان كار چنان 

دينداران كه ھرگز ساحت ايشان به كذب آلوده شد كه اين احاديث مجعوله را مردم حّق مى دانستند حتى 

نگشتى اين روايات را باور مى داشتند و روايت مى كردند تا آنكه يكباره حّق جلباب باطل پوشیده و باطل به 

لباس حّق برآمد وبعد از وفات امام حسن علیه الّسالم فروغ اين فتنه به زيادت گشت و شیعیان على علیه 

عى از زمین ايمنى نبود بر جان و مال ترسنده و در پست و بلند زمین پراكنده بودند و الّسالم را در ھیچ موض

 !اگر كسى را يھود و نصارى گفتى بھتر از آن بود كه او را شیعه على گويند

اصمعى نام و نسب (و روايت شده كه در خالفت عبدالملك بن مروان مردى كه نقل شده جّد اصمعى بوده 

ب بن عبدالملك بن على بن اصمع است و اين شخص على بن اصمع بود چنانچه ابن او عبدالملك بن قري

پدر و مادر مرا عاق كردند و مرا ! در پیش روى حّجاج حاضر شد و فرياد برداشت كه اى امیر) َخلَّكان ذكر كرده 

 . خشنود ساخت حّجاج بخنديد و او را. علّى نامیدند و من مردى فقیر و مسكینم و به عطاى امیر حاجتمندم 

خالصه از تدبیر شوم معاويه كار به جائى رسید كه درھر بقعه و بلده كه خطیبى بر منبر عروج كردى 

نخستین زبان به َلْعن و َشْتم على و اھل بیت او علیھماالّسالم گشودى و برائت از حضرت او جستى ، و 

و زيادبن . ان در آنجا از جاھاى ديگر بیشتر بودندبلّیه اھل كوفه از ساير ُبْلدان شديدتر بود به سبب آنكه شیعی

ابیه كه در آن وقت حكومت كوفه و بصره داشت شیعیان على علیه الّسالم را چه مرد و چه زن از كوچك و 

بزرگ نیكو مى شناخت چه سالھاى فراوان در شمار عّمال حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود و شیعیان 

اخت و منزل و ماءواى ايشان را ھر چند در زاويه ھا و بیغوله ھا بود نیك مى آن حضرت را نیكو مى شن

آن منافق ظالم َعَلم ظلم و ستم را برافراشت و ھمگان را دستگیر ساخت و با تیغ در گذرانید   دانست ؛ پس 

ر در چشم كشید و نابینا ساخت و گروھى را دست و پا ببريد و از شاخھاى نخل د (میل )و جماعت را 

آويخت و پیوسته تفّحص شیعیان مى كرد و ايشان را اگر چه در زير سنگ و كلوخ بودند پیدا مى كرد و به 

قتل مى رسانید تا آنكه يك تن از شناختگان شیعیان على علیه الّسالم در عراق به جا نماند مگر كشته 

 شده يا به دار كشیده شده يا محبوس يا پراكنده و آواره شده بود

ھیچ يك از شیعیان على و  (شھادت )ن معاويه نوشت به عّمال و امراى خود در جمیع شھرھا كه و ھمچنا

اھل بیت او را قبول نكنید و نظر كنید ھر كه از شیعیان عثمان و محّبان او و محّبان خاندان او باشند و 

گردانید و نزديك خود ھمچنین كسانى كه روايت مى كنند مناقب و فضايل عثمان را پس ايشان را مقّرب خود 

بنشانید و ايشان را گرامى داريد و ھركه در مناقب او حديث وضع كند يا روايت كند نام او و نام پدر و قبیله او 

پس منافقان و مردمان دنیا پرست احاديث . را به من بنويسید تا من ايشان را خلعت دھم و نوازش كنم 

و جايزه ھا و بخشش ھاى عظیم ، معاويه براى ايشان مى بسیار وضع كردند در فضیلت عثمان و خلعتھا 

فرستاد؛ پس بسیار شد از اين احاديث در ھر شھرى و رغبت مى كردند مردم در اموال و اعتبار دنیا و 

َاحاديث وضع مى كردند و ھر كه مى آمد از شھرى از شھرھا و در حق عثمان منقبتى و فضیلتى روايت مى 

او را مقّرب مى كردند و جايزه ھا به او مى بخشیدند و قطايع و امالك او را عطا  كرد نامش را مى نوشتند و

و مدتى كار بدين منوال مى گذشت تا آنكه معاويه نوشت به عّمال خود كه حديث درباب عثمان . مى كردند

ويه كه اين بسیار شد و در ھمه بالد منتشر گرديد، الحال مردم را ترغیب كنید به جعل احاديث در فضیلت معا

َاَحّب است به سوى ما و ما را شادتر مى گرداند و بر اھل بیت محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم دشوارتر 

مى آيد و حّجت ايشان را بیشتر مى شكند؛ پس امراء و عّمال معاويه كه در شھرھا بودند نامه ھاى او را بر 

فضايل معاويه و در ھر دھى و شھرى مى نوشتند اين  مردم خواندند و مردم شروع كردند در وضع احاديث در

احاديث مجعوله را و به مكتب داران مى دادند كه ايشان تعلیم اطفال كنند چنانچه قرآن را تعلیم ايشان مى 



 (59)كنند و زنان و دختران خود را نیز بیاموزند تا آنكه محّبت معاويه و خاندان او در دل ھمه جا كند

بالجمله ؛ پیوسته كار بدين گونه مى رفت تا سال پنجاه و ھفتم ھجرى يا يك سال به وفات معاويه مانده ، 

الم اراده حج كرد و به مّكه شتافت و عبدالّله بن جعفر و عبدالّله بن عّباس و از حضرت امام حسین علیه الّس

بنى ھاشم زنان و مردان و جماعتى از موالیان و شیعیان مالزمت ركاب آن حضرت را داشتند تا آنكه يك روز 

برافروخت ، پس از در ِمنى گروھى را كه افزون از ھزار بودند از بنى ھاشم و ديگر مردم انجمن ساخت و قّبه 

مردم و صحابه و تابعین و انصار از معروفین به صالح و سداد و از فرزندان ايشان ھر چند كه دسترس بود 

طلب نمود آنگاه كه جمع گشتند آن حضرت به پاى خاست و خطبه آغاز نمود و بعد از حمد و ثناى الھى و 

معاويه از در طغیان و عصیان كرد با ما : فرمود درود بر حضرت رسالت پناھى صلى الّله علیه و آله و سّلم

شیعیان ما آنچه دانستید و حاضر بوديد و ديديد و خبر به شما رسید و شنیديد، اكنون مى خواھم از شما 

چیزى چند سؤ ال كنم اگر راست گويم مرا تصديق كنید و اگر نه تكذيب نمائید، بشنويد تا چه گويم و كلمات 

گامى كه به شھرھا و اقوام خود بازگشت نموديد جماعتى را كه به ايشان وثوق و مرا محفوظ داريد و ھن

اعتماد داريد بخوانید و بدانچه از من شنیديد براى آنھا نقل كنید؛ چه من بیم دارم كه دين خدا ُمْنَدرس گردد 

 .را بر آتش نھد و كلمه حّق مجھول ماند و حال آنكه خداوند شعشعه نور خود را تابش دھد و جگربند كافران

چون اين وصّیت را به پايان برد آغاز سخن كرد و فضايل امیرالمؤ منین علیه الّسالم را يكان يكان تذكره فرمود 

وبه ھر يك اشارتى فرمود و آيتى از قرآن كريم كه در فضیلت امیرالمؤ منین و اھل بیت او علیھماالّسالم نازل 

ھمانا شنیده باشید كه : كرد و ھمگان تصديق كردند آنگاه فرمود شده بود به جاى نگذاشت مگر آنكه قرائت

ھر كس گمان كند دوستدار من است و على علیه الّسالم را : رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

! يا رسول الّله  :دشمن دارد دروغ گفته باشد، دشمن على علیه الّسالم دوست من نتواند بود، مردى گفت 

: باشد؟ چه زيان دارد كه مردى محّبت تو داشته باشد و على علیه الّسالم را دشمن باشد؟ فرمودچگونه 

اين به آن جھت است كه من و على يك تنیم ، على من است و من على ام ، چگونه مى شود كه يك تن را 

دوست كه على علیه الّسالم را دوست دارد مرا   كس ھم دوست باشد و ھم دشمن ؟ الجرم آن كس 

داشته وآن كس كه على علیه الّسالم را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و آن كس كه مرا دشمن دارد 

صحابه گفتند كه چنین . پس حاضران ھمه تصديق آن حضرت كردند در آنچه فرمود . خدا را دشمن بوده است

ز آنھا كه به ما روايت كرده اند و بلى ما شنیديم ا: است كه فرموديد ما شنیديم و حاضر بوديم و تابعان گفتند

پس حضرت در آخر فرمود كه شما را به خدا سوگند مى دھم كه چون . اعتماد بر قول ايشان داشتیم 

مراجعت كرديد به شھرھاى خود آنچه گفتم نقل كنید براى ھر كه اعتماد بر او داشته باشید، پس حضرت از 

 (60).خطبه ساكت شد و مردم متفّرق شدند

 در ذكر اوالد امام حسن علیه الّسالم و شرححال جمله اى از آنھا: فصل ششم 

َیر در شمار فرزندان امام حسن علیه الّسالم سبط اكبر حضرت بدان كه علماء فن خبر و ارباب تاريخ و ِس

 :سیُدالَبشر صلى الّله علیه و آله و سّلم فراوان سخن گفته اند و اختالف بى حّد نموده اند

واقدى و َكلبى پانزده پسر و ھشت دختر شمار كرده اند، و ابن جوزى شانزده پسر و چھار دختر ذكر نموده ، 

و شیخ مفید رحمه الّله ھشت پسر و ھفت دختر رقم  (61)انزده پسر و شش دختر گفته ،و ابن شھر آشوب پ

 . م داشته و بقیه را از ديگر كتب مى شماريمكرده ، و ما مختار او را مقّد

اوالد حسن بن على علیھماالّسالم از ُذكور و ِاناث پانزده تن به شمار مى : فرموده  (ارشاد)شیخ اجّل در 

 :رود

زيد بن الحسن و دوخواھر او اّم الحسن و اّم الحسین و مادر اين سه تن اّم بشیر دختر ابى  - 3و  2و  1



حسن بن حسن كه او را حسن مثّنى گويند مادر او َخْوله دختر منظور  - 4. زرجى است مسعود ُعْقبه َخ

 . فزارّيه است

 - 8. عمر بن الحسن و دو برادر اعیانى او قاسم و عبدالّله و مادر ايشان اّم َوَلد است  - 7و  6و  5

 . عبدالرحمن مادر او نیز اّم ولد است

فاطمه و مادر اين ھر سه اّم اسحاق دختر طلحة بن عبیدالّله تمیمى  حسین َاثرم و طلحه و - 11و  10و  9

. است  15و رقّیه  14و اّم سلمه  13و فاطمه  12و بقیه چھار دختر ديگرند كه نام ايشان اّم عبدالّله . است 

 (62). و ھر يك را مادرى است

اّما آنچه از كتب ديگر جمع شده پسران امام حسن علیه الّسالم به بیست تن و دختران به يازده تن به 

اعیل و يعقوب و عقیل و شمار آمده به زيادتى على اكبر و على اصغر و جعفر و عبدالّله اكبر و احمد و اسم

 . محّمد اكبر و محّمد اصغر و حمزه و ابوبكر و سكینه و اّم الخیر و اّم عبدالرحمن و رمله

بالجمله ؛ شرح حال بیشتر اين جماعت مجھول مانده و كس در قلم نیاورده و اّما از آنانكه خبرى به جاى 

 : ايممانده اين احَقر به طور مختصر به سیرت ايشان اشاره مى نم

 شرح زيد بن حسن علیه الّسالم

از جمله ابوالحسن زيد بن الحسن علیه الّسالم است كه اّول فرزند امام حسن علیه الّسالم است ، شیخ 

مفید فرموده كه او متوّلى َصَدقات رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بود و َاَسّن بنى الحسن بود و 

النفس و كثیر اال حسان بود و شعراء او را مدح نموده و در فضايل او بسیار  جلیل القدر و كريم الطبع و طّیب

و صاحبان ِسَیر ذكر . سخن گفته اند و مردم به جھت طلب احسان او از آفاق قصد خدمتش مى نمودند

 : نموده اند كه چون سلیمان بن عبدالملك بر مسند خالفت نشست به حاكم مدينه نوشت

َءَك ِكتابى ھذا َفَاْعِزْل َزْيدًا َعْن َصَدقاِت َرُسوِل الّلِه َواْدَفْعھا ِالى ُفالِن اْبِن فالٍن َرُجٍل ِمْن قوِمِه َاّما بعُد َفِاذا جا)

 .(َوَاِعْنُه َعلى َما اْسَتعاَنَك َعَلیِه، َوالَسالُم

اه كه خالفت حاكم مدينه حسب االمر سلیمان زيد رااز تولیت صدقات عزل كرد و ديگرى را متوّلى ساخت آنگ

 :به عمر بن عبدالعزيز رسید به حاكم مدينه رقم كرد

ُسوِل َاّما بعد َفِانَّ َزيَد بَن الحسِن َشريُف َبنى ھاِشٍم َوذُوِسنِِّھِم َفِاذا جاََّءَك ِكتابى ھذا َفاْرُدْد َعَلْیِه َصَدقاِت َر)

 (63).(الّلِه َوَاِعْنُه َعلى َما اسَتعاَنَك َعَلْیِه، َوالّسالُم

پس ديگر بار تولیت صدقات با زيد تفويض يافت و زيد بن الحسن نود سال عمر كرد و چون از دنیا رفت 

شعراء، او را مرثیه گفتند و ماَّثر او را در مراثى خود ذكر نمودند وُقدامة بن موسى قصیده اى در جماعتى از 

 : رثاء او گفته كه صدر آن اين شعر است

  : شعر

َفِاْن َيُك َزْيٌد غاَبِت االَْرُض َشْخَصُه
 (64)َفَقْد باَن َمْعروُف ُھناَك َوُجوٌد

مكشوف باد كه زيد بن حسن ھرگز دعوى دار امامت نگشت و از شیعه و جز شیعه كس اين نسبت بدو 

ديگرى زيدى ؛ اّما امامى جز به احاديث  يكى امامى و آن: نبست ؛ چه آن كه مردم شیعه دو گروھند

منصوصه امامت كس را استوار نداند و به اّتفاق ُعلما، در اوالد امام حسن علیه الّسالم نّصى نرسیده و ھیچ 

كدام از ايشان دعوى دار اين سخن نشده اند؛ و اّما زيدى بعد از على علیه الّسالم و حسن و حسین 



و زيد بن حسن با بنى ُامّیه ھرگز . داند كه در امر خالفت و امامت جھاد كندعلیھماالّسالم امام آن كس را 

جانب تقّیه را فرو نگذاشت و با بنى امّیه كار به رفق و مدارا مى داشت و متقّلد اعمال ايشان مى گشت و 

مام نخوانند و ابدًا جز بنى امّیه را ا (َحْشوّيه )اين كار با امامت نزد زيدى منافات و ضدّيت دارد و ديگر جماعت 

در اوالد رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كس را امام ندانند و معتزله امامت را به اختیار جماعت و 

حكم شورى استوار نمايند و خوارج آن كس را كه امیر المؤ منین علیه الّسالم را موالى و دوست باشد و او 

الجرم زيد به اّتفاق اين طوائف كه . بن حسن پدر و جّد را ُموالى بود را امام داند امام نخوانند و بى خالف زيد

نام بردار شدند منصب امامت نتواند داشت ؛ و بدان كه مشھور آن است كه زيد در سفر عراق مالزمت ركاب 

عّم خويش نداشت و پس از شھادت امام حسین علیه الّسالم ھنگامى كه عبدالّله بن زبیر بن العوام دعوى 

ر خالفت گشت با او بیعت كرد و به نزد او شتافت از بھر آن كه خواھرش اّم الحسن به عبدالّله زبیر دا

 .شوھرى كرد و چون عبدالّله را بكشتند خواھر خود را برداشته از مّكه به مدينه آورد

ر كرده به نزد ابوالفرج اصبھانى گفته كه زيد در كربال مالزمت عّم خود داشت و او را با ساير اھل بیت اسی

 (65). يزيد فرستادند و از پس آن با اھل بیت به مدينه رفتند انتھى

گفته كه زيد صد سال و به قولى  (عمدة الطالب )ين ذكر خواھد شد، و صاحب شرح حال اوالد زيد بعد از ا

نام دارد وفات  (حاجر)نود و پنج سال و به قولى نود سال زندگى كرد و در بین مّكه و مدينه در موضعى كه 

 (66).كرد

 شرح حال حسن مثّنى

گويند؛ پس او مردى جلیل و رئیس و صاحب  (حسن مثّنى )اّما حسن بن الحسن علیه الّسالم كه او را 

بود و حّجاج ھنگامى  فضل و ورع بوده و در زمان خود متوّلى صدقات جّد خويش امیرالمؤ منین علیه الّسالم

كه از جانب عبدالملك مروان امیر مدينه بود خواست تا عمر بن على علیه الّسالم را در صدقات پدر با حسن 

خواه قبول كنى يا : اين خالف شرط وقف است ؛ حّجاج گفت : شريك سازد حسن قبول نفرمود و گفت 

ناچار ساكت شد و در وقتى كه حّجاج از او حسن . نكنى من او را در تولیت صدقات با تو شريك مى كنم 

غفلت داشت بى آگھى او از مدينه به جانب شام كوچ كرد و بر عبدالملك وارد شد، عبدالملك مقدم او را 

مبارك شمرد و او را ترحیب كرد و بعد از سؤ االت مجلسى سبب قدوم او را پرسید، حسن حكايت حّجاج را 

اين حكومت از براى حّجاج نیست و او را تصّرف در اين كار نرسیده و : به شرح باز گفت ، عبد الملك گفت 

پس كاغذى در اين باب براى حّجاج نوشت و . من كاغذى براى او مى نويسم كه از شرط وقف تجاوز نكند

 (67).حسن را صله نیكو داد و رخصت مراجعت داد و حسن با عطاى فراوان ُمكّرمًا از نزد او بیرون شد

بدان كه حسن مثّنى در كربال در مالزمت ركاب عّم خود حضرت امام حسین علیه الّسالم حاضر بود و چون 

اسماء بن خارجه فزارى . ھل بیت آن حضرت را اسیر كردند، حسن نیز دستگیر شدآن حضرت شھید شد و ا

نمى گذارم كه ! به خدا قسم : كه خويش مادرى حسن بود او از میان اسیران اھل بیت بیرون آورد و گفت 

اريد به فرزند َخْوله بدى و سختى برسد، عمر سعد نیز امر كرد كه حسن فرزند خواھر ابى حّسان را با او گذ

و اين سخن از بھر آن گفت كه مادر حسن مثّنى َخْوله از قبیله فزاره بود چنانچه ابوحّسان كه اسماء بن 

 (68).خارجه است نیز فزارى است و از قبیله خوله بود

موافق بعضى اقوال ، حسن جراحت بسیار نیز در بدن داشت اسماء او را در كوفه با خود داشت و زخمھاى 

و حسن داماد حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم . او را مداوا كرد تا صّحت يافت و از آن جا روانه مدينه شد

 . ّم خود را داشتبود و فاطمه دختر ع

روايت شده كه چون حسن خواست يكى از دو دختران امام حسین علیه الّسالم را تزويج كند، حضرت سّید 



الشھداء علیه الّسالم او را فرمود اينك فاطمه و سكینه دختران من اند ھريك را كه خواھى اختیار كن اى 

ین علیه الّسالم فرمود كه من اختیار كردم براى حسن را شرم مانع آمد و جواب نگفت ، امام حس. فرزند من 

پس حسن ، فاطمه . تو فاطمه را كه بامادرم فاطمه دختر پیغمبر صلوات الّله علیھا شباھتش بیشتر است 

و حسن فاطمه را بسیار دوست . را كابین بست و از وى چند فرزند آورد و كه بعد از اين به شرح خواھد رفت 

سى با او مھربان بود و حسن سى و پنج سال داشت كه در مدينه وفات كرد و مى داشت و فاطمه نیز ب

برادر مادرى خود ابراھیم بن محّمد بن طلحه را وصى خويش نمود و او را در بقیع به خاك سپردند و فاطمه بر 

ّدت قبر او خیمه افراخت و يك سال به سوگوارى نشست و روزھا روزه و شبھا به عبادت قیام نمود و چون م

يك سال منقضى شد موالى خود را فرمان كرد كه چون شب تاريك شود خیمه را از قبر حسن باز گیرند و 

: و ديگرى در پاسخ او گفت ! َھْل َوَجدُوا ما َفَقدوا: چون شب تاريك شد گوينده اى را شنیدند كه مى گفت 

 : مّثل جستَبْل َيِئُسوا َفاْنَقِلُبوا و بعضى گفته اند كه بدين شعر َلبید ت

  : شعر

ِاَلى اْلَخوِل ُثّم اْسُم الّسالِم َعَلْیُكما
 (69)َوَمْن َيْبِك َحْوًال كاِمًال َفَقِد اْعَتَذَر

 .شرح حال فاطمه در احواالت اوالد امام حسین علیه الّسالم ذكر خواھد شد ان شاء الّله 

بالجمله ؛ حسن مثّنى در حیات خود ھیچ گاھى دعوى دار امامت نگشت و كسى نیز اين نسبت بدو 

 . نبست بدان جھت كه در حال برادرش زيد به شرح رفت

. ، اين ھر سه تن در كربالء مالزم ركاب عّم خود امام حسین علیه الّسالم بودنداّما عمر و قاسم و عبدالّله 

و لكن آنچه از كتب مقاتل و تواريخ  (70).شیخ مفید فرموده كه ايشان در خدمت عموى خود شھید گشتند

ظاھر شده ھمان شھادت قاسم و عبدالّله است ، و عمر بن الحسن كشته نگشت بلكه او را با اھل بیت 

 . يزيد كه ان شاء الّله در جاى خود به شرح خواھد رفت  اسیر كردند و از براى او قّصه اى است در مجلس 

غیر از اين سه تن و حسن مثّنى از فرزندان امام حسن علیه الّسالم كه در كربالء حاضر بودند و بدان كه 

يكى ابوبكر بن الحسن كه شھادت او را ذكر خواھیم نمود، و ديگر : شھید شدند سه تن ديگر به شمار رفته 

بعضى مقاتل شھادت او عبدالّله اصغر كه شھادت او نیز ذكر خواھد شد، ّسوم احمد بن الحسن چنانچه در 

در روز عاشوراء به بسط تمام ذكر شده و در احوال زيد بن الحسن مذكور شد كه ابوالفرج گفته كه او نیز در 

پس مجموع آنانكه از فرزندان امام حسن علیه الّسالم در سفر كربال مالزمت ركاب امام  (71)كربالء حاضر بود؛

 . حسین علیه الّسالم داشتند ھشت تن به شمار رفته

وچ و اّما عبدالرحمن بن حسن علیه الّسالم ، او در ركاب عموى خود امام حسین علیه الّسالم به سفر حّج ك

 .جھان را بدرود كرد در حالى كه ُمحِرم بود (َاْبوا)كرد و در منزل 

و اّما حسین بن الحسن ؛ اگر چه او را فضلى وشرفى مى باشد لكن از وى ذكرى و حديثى نشده و اين 

ز آن كس را گويند كه دندان ثناياى او ساقط شده باشد يا آنكه يكى ا (اثرم )است و  (َاْثَرم )حسین ملّقب به 

 (72).چھار دندان پیش او شكسته باشد

شش معروف و مشھور گشته و اّما طلحة بن حسن علیه الّسالم ؛ پس او بزرگ مردى بوده و به جود وبخ

معروف   مى گفتند واو يك تن از آن شش نفر طلحه است كه به جود و بخشش  (طلحة الجواد)بود و او را 

 (73). بودند و ھر يك را لقبى بوده



 :و اّما از دختران امام حسن علیه الّسالم چند تن كه شوھر كردند نام بردار مى شود

اّم الحسن كه با زيد از يك مادر بود و به حباله نكاح عبدالّله بن زبیر بن العوام درآمد و بعد از قتل : نخستین 

 و به مدينه آورد؛ عبدالّله ، زيد او را برداشته

اّم عبدالّله است كه در میان دختران امام حسن علیه الّسالم به جاللت و عظمت شاءن و بزگوارى : دّوم 

اّمام محّمد باقر : ممتاز بود و او زوجه حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم بود و از آن حضرت چھار پسر آورد

و ما در باب احوال حضرت باقر علیه الّسالم به جاللت . الباھر علیه الّسالم ، و حسن و حسین و عبدالّله

 مرتبه اّم عبدالّله علیھاالّسالم اشارتى خواھیم نمود؛

اّم سلمه است كه به قول بعضى از علماى نّسابه به نكاح عمر بن زين العابدين علیه الّسالم : دختر سّوم 

 درآمد؛

و از دختران امام حسن علیه . ذر بین زبیر العوام شوھر كردرقّیه است و او به عمرو بن من: دختر چھارم 

والّله  (74)الّسالم جز اين چھار تن كه مرقوم افتاد ھیچ يك را شوى نبوده و اگر بوده از ايشان خبرى نرسیده 

 . العالم

 در ذكر فرزندزادگان حضرت امام حسن مجتبى علیه الّسالم

مخفى نماند كه از پسران امام حسن علیه الّسالم به غیر از حسین اثرم و عمر و زيد و حسن مثنى ھیچ 

ر نماند و نسل ايشان منقطع شد و فرزندزادگان امام يك را اوالدى نبوده ؛ اّما از حسین و عمر فرزند ذكو

حسن علیه الّسالم از زيد و حسن مثّنى به جاى ماند الجرم سادات حسنى به جمله به توسط زيد و حسن 

به امام حسن علیه الّسالم پیوسته مى شوند و اكنون من اشاره مى كنم به ذكر فرزندان زيد بن الحسن و 

ن از اوالد زيد فراغت جستم اوالد حسن مثّنى را رقم مى كنم ان شاء الّله برخى از سیرت ايشان و چو

 . تعالى

 

- ۴ - 

 
 

 ذكر اوالد ابوالحسن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم

بدان كه زوجه زيد، لبابه دختر عبدالّله بن عّباس است ، ولبابه از پیش ، زوجه ابوالفضل العّباس بن على بن 

طالب علیھماالّسالم بود و چون آن حضرت در كربال شھید گشت زيد لبابه را تزويج نمود و از وى دو فرزند ابى 

اّول حسن و دّوم نفیسه و نفیسه را ولید بن عبدالملك تزويج كرد و از وى فرزند آورد و از اينجا است كه : آورد

 (75).ار دينار دفعًة واحده به او عطا كردچون زيد بر ولید در آمد او را بر سرير خويش جاى داد و سى ھز

 ذكر حسن بن زيد و فرزندان او

و او اّول كسى . و او را منصور دوانیقى حكومت مدينه و رساتیق دادحسن بن زيد ُمَكّنى به ابومحّمد است 

است كه از علويین كه به سّنت بنى عّباس جامه سیاه پوشید و ھشتاد سال زندگى كرد و زمان منصور و 

و اين حسن با بنى عّم خود عبدالّله محض و پسرانش محّمد و ابراھیم . مھدى و ھادى و رشید را دريافت 

اشت و ھنگامى كه ابراھیم را شھید كردند و سرش را براى منصور آوردند در طشتى نھاده نزد او بینونتى د

: صاحب اين سر را مى شناسى ؟ حسن گفت : گذاشتند، حسن بن زيد حاضر مجلس بود منصور گفت 



 : بلى مى شناسم

  : شعر

َفتًى كاَن َيحمیِه ِمَن الّضْیِم َسْیُفُه
 َھواِن اْجِتناُبھاَوُيْنجیِه ِمْن داِرال

منصور گفت كه من دوست نداشتم كه او مقتول شود ولكن او خواست سر مرا از تن . اين بگفت و بگريست 

 (76). دور كند من سر او را برگرفتم

گفته كه حسن بن زيد يكى از اْسخیاء است ، از جانب منصور پنج سال  (تاريخ بغداد)خطیب بغداد در 

حكومت مدينه داشت پس از آن منصور بر او غضب كرد و او را عزل كرده و اموالش را گرفت و او را در بغداد 

پس مھدى او را از محبس در . بود تا منصور وفات كرد و مھدى خلیفه شدكرد و پیوسته در محبس   حبس 

كه نام موضعى است در  (حاجر)آورد و اموالى كه از او رفته بود به او برگردانید و پیوسته با او بود تا آن كه در 

 (77).طريق حّج در وقتى كه به اراده حّج مى رفت وفات كرد

پدرم نماز صبح را در اّول وقت كه ھوا تاريك : و خطیب روايت كرده از اسماعیل پسر حسن بن زيد كه گفت 

كرده و مى خواست سوار شود برود به سوى مال خود به غابه  بود به جاى مى آورد، روزى نماز صبح را ادا

كه آمد نزد او مصعب بن ثابت بن عبدالّله بن زبیر و پسرش عبدالّله بن مصعب و گفت به پدرم شعرى خوانده 

مصعب گفت ترا سوگند مى دھم به . ام گوش بكن ، پدرم گفت اين ساعت ساعت شعر خواندن نیست 

 :ول الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم دارى كه گوش كنى پس خواندقرابت و خويشى كه با رس

  : شعر

َياْبِن ِبْنِت الّنبىِّ َواْبَن َعِلىِّ
 َانَت َانَت الُْمجیُر ِمْن ذِى الزَّماِن

 (78).مقصدش از اين اشعار آن بود كه حسن دين او را ادا كند، حسن قرض او را ادا كرد

ابومحّمد قاسم و آن بزرگترين اوالد حسن است و مادرش اّم : اول  :(79)و حسن بن زيد را ھفت پسر بود

سلمه دختر حسین اثرم است و مردى پارسا و پرھیزكار بود و به اّتقاق بنى عّباس بر محّمد بن عبدالّله 

 : و دختر بود و اسامى ايشان بدينگونه استنفس زكّیه خصومت داشت و او را چھار پسر و د

عبدالرحمن بن شجرى منسوب به شجرة و آن قريه اى است از ُقراى مدينه و او پدر قبايل و صاحب : اّول 

اوالد و عشیره است و از فرزندزادگان اوست داعى صغیر و ھو قاسم بن الحسن بن على بن عبدالرحمن 

عمدة )زمان معزالدولة ديلمى صاحب قضاياى كثیره است كه در الشجرى و پسرش محّمد نقیب بغداد در 

و اّما داعى كبیر از بنى اعمام اوست و نسبش منتھى به اسماعیل بن حسن بن زيد . ذكر شده  (الطالب 

 مى شود چنانچه بعد از اين حال او بیايد؛

حّله اى است در مدينه ، و بعضى نام م -بانون بر وزن سبحانى  -محّمد بطحائى و به روايتى ُبْطحانى : دّوم 

و در نسبت به نون زائده آورده اند چنانچه اھل صنعا را ) به فتح باء موحده (او را منسوب به َبْطحا دانسته اند 

 .صنعانى گويند

بالجمله ؛ محّمد بن قاسم را به سبب طول اقامت در بطحا يا ساكن بودن در بطحان ، بطحانى گويند و او 

در قبايل و صاحب اوالد و عشیره است و از احفاد او است ، ابوالحسن على بن الحسین اخى فقیه بوده و پ



مسمعى داماد صاحب بن عّباد و او از اھل علم و فضل و ادب بوده و رئیس بوده به ھمدان و چون از دختر 

 : ين استصاحب بن عّباد پسرش عّباد متوّلد شد صاحب بن عّباد مسرور شد و اشعارى بگفت از جمله ا

  : شعر

َاْلَحمُد لّلِه َحْمدًا دآئمًا َاَبدًا
 َقْد صاَر ِسْبِط َرُسوِل الّلِه لى َوَلدًا

نسبشان به محّمد بطحانى منتھى مى شود؛ چه آنكه  (سادات گلستانه )و نیز سادات اصفھانى معروف به 

 : ب ذكر شدهكه يكى از دخترزادگان صاحب عّباد است بدين نس (سادات گلستانه )جّد 

ھو شرفشاه بن عّباد بن ابى الفتوح محّمد بن ابى الفضل حسین بن على بن حسین بن حسن بن قاسم 

بن بطحانى و از اوالد اوست سّید عالم فاضل مصّنف جلیل مجد الدين عّباد بن احمد بن اسماعیل بن على 

 . ايتو محّمد بن ارغونبن حسن بن شرفشاه مذكور قضاوت اصفھان با او بود در عھد سلطان اولج

و از كسانى كه يافتم منسوب به بطحانى ، ناصر الدين على بن مھدى بن  : گفته (عمدة الطالب )صاحب 

مدفون به سوق  (80)محّمد بن حسین بن زيد بن محّمد بن احمد بن جعفر بن عبدالرحمن بن محّمد بطحانى 

و از اوالد بطحانى است ابوالحسن ناصر بن مھدى بن . شق خ ل قم در مدرسه واقعه به محله سوزانیك 

ب عّزالدين يحیى بن محّمد نقیب رى و قم و حمزه وزير رازّى الَمْنشاء مازندرانى المولد، بعد از قتل سّید نقی

پس تفويض شد پس او نقابت پس از آن نیابت . آمل ، به بغداد رفت و با او بود محّمد بن يحیى نقیب مذكور

وزارت به او تفويض شد، پس او نقابت را به محّمد بن يحیى گذاشت و كامل شد براى او امر وزارت و او يكى 

ل شد براى ايشان وزارت در زمان خلیفه الناصرلدين الّله عّباسى و پیوسته در از چھار وزير است كه كام

 . جاللت و تسلط و نفاذ امر بود تا وقتى كه عزل شد، وفات كرد در بغداد سنه ششصد و ھفده

سّوم حمزه ، چھارم حسن و بعضى حسن نامى را از اوالد قاسم شمار نكرده اند بلكه از براى او سه پسر 

اند، و اّما دو دختر او يكى خديجه است و آن زوجه ابن عّم خود جناب عبدالعظیم حسنى مدفون  قائل شده

 . به رى است و ديگر عبیده زوجه پسر عّم خود طاھر بن زيد بن حسن بن زيد بن حسن است

او از پسران حسن بن زيد بن الحسن علیه الّسالم ابوالحسن على است مادر او ُاّم َوَلد و لقب : دّوم 

است و او در حبس منصور وفات يافت و او را دخترى بود به نام فاطمه و نیز على را كنیزكى بود  (شديد)

وفات كرد و  (على شديد)ھیفاء نام داشت و از وى حامله گشت و ھنوز حمل خود را فرو نگذاشته بود كه 

و او را بسیار دوست میداشت  چون مّدت حمل به سر رسید ھیفاء پسرى آورد حسن او را عبدالّله نام نھاد

: و خلیفه خويش ھمى خواند و چون به حّد رشد رسید و عیال اختیار كرد خداوند او را ُنه پسر عطا فرمود

 .احمد، قاسم ، حسن ، عبدالعظیم ، محّمد، ابراھیم ، على اكبر، على اصغر، زيد

 شرح حال حضرت عبدالعظیم حسنى 

ست و قبر شريفش در رى معروف و مشھور است ، و به ُعُلّو مقام و جاللت عبدالعظیم ُمَكّنى به ابوالقاسم ا

شاءن معروف و از اكابر محّدثین و اعاظم ُعلما و ُزّھاد و ُعّباد بوده و از اصحاب حضرت جواد و ھادى 

فرموده كه احاديث بسیار در فضیلت و زيارت حضرت  (رواشح )علیھماالّسالم است و محّقق داماد در 

 .(81)ظیم روايت شده و وارد شده كه ھر كه زيارت كند قبر او را بھشت بر او واجب مى شودعبدالع

يه روايت كرده اند كه مردى از اھل رى به خدمت حضرت على نقى علیه الّسالم رفت ، ابن بابويه و ابن قولو

حضرت از او پرسید كه كجا بودى ؟ عرض كرد كه به زيارت امام حسین علیه الّسالم رفته بودم ، فرمود كه 



حسین اگر زيارت مى كردى قبر عبدالعظیم را كه نزد شما است ھر آينه مثل كسى بودى كه زيارت امام 

 .(82)علیه الّسالم كرده باشد

به برخى از آن اشاره  (ّية الّزائرين ھد)و  (تّحیة الّزائر)بالجمله ؛ احاديث در فضیلت او بسیار است و حقیر در 

َنوََّر  -كردم و صاحب بن عّباد رساله مختصره در احوال آن حضرت نوشته و شیخ مرحوم محّدث متبّحر نورى 

و . ذكر كردم  (مفاتیح )نقل فرموده و من حاصل آن را در  (مستدرك )آن رساله را در خاتمه  -الّلُه َمْرَقَده 

رى بود به نام محّمد، او نیز مردى بزرگ قدر و به زھادت و كثرت عبادت معروف جناب عبدالعظیم را پس

 (83).بود

ّيام مجاورت ارض اقدس غرّى و اوان استفاده از شیخ جلیل عّالمة عصره و فريد مكشوف باد كه احقر در ا

از جناب ايشان شنیدم كه  -دام ظله العالى  -دھره جناب آقا میرزا فتح الّله مشھور به شريعت اصفھانى 

احوال ھر و در آن كتاب شرح داده  (منتقله )يكى از علماى نّسابه كتابى تاءلیف نموده موسوم به : فرمودند

از جمله نوشته كه محّمد بن عبدالعظیم منتقل شد به . يك از سادات را كه از جائى به جائى منتقل شدند

جانب سامره و در اراضى بلد و ُدَجیل وفات يافت و چون درست عبارت كالم ايشان را مستحضر نیستم به 

استظھار فرمودند كه اين قبر  (نتقله م)حاصل آن پرداختم و بالجمله ؛ جناب ايشان از نقل اين قضّیه در 

يك منزلى سامره واقع است و به جاللت شاءن و بروز  (بلد)معروف به امامزاده سّید محّمد كه در نزديكى 

كرامات معروف است ، ھمان قبر محّمد بن عبدالعظیم حسنى باشد لكن مشھور آن است كه آن قبر محّمد 

جاللت شاءن ممتاز است و اوست كه حضرت امام حسن  بن على الھادى علیه الّسالم است كه به

طاَب  - عسكرى علیه الّسالم به جھت مرگ او گريبان چاك زد و ھمین بود معتقد شیخ مرحوم عّالمه نورى

َوقال عبدالكريم : گفته  (بلد)در  (معجم البلدان )و عاّمه علما بلكه علماء عصر سابق چنانكه َحَموى در  - َثراه 

 (84). قبر ابى جعفر محّمد بن على الھادى علیه الّسالم باّتفاق بن طاوس بھا

 -1: لّسالم ، ابوطاھر زيد است و زيد را سه فرزند است از پسران حسن بن زيد بن الحسن علیه ا: سّوم 

طاھر، مادرش اسماء دختر ابراھیم مخزومّیه است و او را دو فرزند است به نام محّمد و على ، و محّمد را 

خديجه و نفیسه و حسناء و اوالد ذكور نداشت ، و مادر اين سه دختر از اھل صنعاء بوده و : سه دختر بود

 . اّم عبدالّله -3على بن زيد،  -2. اء ساكن شدندايشان در صنع

از اوالد حسن بن زيد بن الحسن علیه الّسالم ، اسحاق است و اسحاق معروف بود به كوكبى و او : چھارم 

و ھارون را پسرى بود جعفر نام ، و جعفر را پسرى بود محّمد . حسن و حسین و ھارون : را سه پسر بوده 

 . ھر آمل مازندران رافع بن لیث شھید كرد، و قبرش گويند زيارتگاه استنام داشت و او را در ش

از اوالد حسن بن زيد بن الحسن علیه الّسالم ، ابراھیم است ، ابراھیم زنى از سادات حسینى : پنجم 

گرفت و از وى پسرى آورد مسّمى به نام خود ابراھیم و پسرى ديگر آورد مسّمى به على و از امة الحمید 

و ابراھیم بن .ّم ولدى بود و نسبش به عمر منتھى مى گشت ، گفته اند فرزندى آورد او را زيد نام نھادكه ا

محّمد و حسن ؛ و محّمد را سه پسر بود از سلمه دختر عبدالعظیم مدفون به رى و : ابراھیم را دو پسر بود

 . اسامى ايشان حسن و عبدالّله و احمد است

بن الحسن علیه الّسالم ، عبدالّله است ؛ عبدالّله را پنج پسر بود بدين ترتیب از اوالد حسن بن زيد : ششم 

 . على و محّمد و حسن و زيد و اسحاق: 

ابونصر بخارى گفته كه جز زيد ھیچ يك را فرزندى نبوده و مادر زيد اّم ولد است و او َاْشَجع اھل زمان خويش 

ون كار بروى سخت افتاد به اھواز گريخت و در آنجا ماءخوذ شد و بود، و او در خارج كوفه با ابوالّسرايا بود و چ

 . َصْبرا مقتول گشت



محّمد و على و حسین و عبدالّله و مادر ايشان از سادات علوى بود، و محّمد بن زيد : زيد را چھار پسر بود

 (85).سه پسر آورد مسّمى به حسن و على و عبدالّله و ايشان در حجاز سكونت فرمودند

از پسران حسن بن زيد بن الحسن علیه الّسالم ، ابومحّمد اسماعیل است ؛ اسماعیل آخرين : ھفتم 

على و او  -2حسن ،  -1: مى گفتند و او راسه پسر بود (جالب الحجاره )است و اورا  فرزندان حسن بن زيد

حسین ، حسن ، اسماعیل ، محّمد، : كوچكترين اوالد اسماعیل است ، و او را شش پسر بود بدين اسامى 

 پسر سوم اسماعیل ، محّمد است و مادر او از سادات حسینى است و او را چھار فرزند. قاسم ، احمد

 : است

 -3على و او بالعقب بود،  -2احمد و او به بخارا سفر كرد و در آنجا فرزند آورد و ھم در آنجا مقتول گشت ،  -1

اسماعیل ، مادرش خديجه دختر عبدالّله بن اسحاق بن قاسم بن اسحاق بن عبدالّله بن جعفر بن على بن 

زيد بن محّمد و به روايت  -4و او را نیز فرزندى نبود، (ابیض البطن )ابى طالب علیه الّسالم بود و ملّقب بود به 

ُعَمرى ، مادرش از اوالد عبدالرحمن شجرى است و او را دو پسر بود يكى امیر حسن ملقب به داعى كبیر و 

 (86).ديگرى محّمد او نیز بعد از برادر ملقب به داعى شد

ذكر حال داعى كبیر امیر حسن بن زيد بن محّمد بن اسماعیل بن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابى 

 طالب ع

عبدالّله بن عبیدالّله اال عرج بن حسین  دختر  گويند و مادرش  (داعى اّول )و  (داعى كبیر)حسن بن زيد را 

در سال دويست و پنجاه ھجرى . االصغر بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم است 

صاحب  . در طبرستان خروج كرد و در سال دويست و ھفتاد وفات نمود، مّدت سلطنتش بیست سال بوده

سال دويست و پنجاه و دّوم ھجرى بر سلیمان بن طاھر تاختن  در (داعى كبیر)نگاشته كه  (ناسخ التواريخ )

و . برد و او را از طبرستان اخراج كرد و در آن ممالك استیال يافت و او در قتل ِعباد و َھْدم ِبالد ماللتى نداشت 

در اّيام سلطنت او بسیار كس از وجوه ناس و اشراف سادات عرضه ھالك و دمار گشت از جمله ، دو تن از 

يكى حسین بن احمد بن محّمد اسماعیل بن محّمد بن عبدالّله الباھر : سادات حسینى را مقتول ساخت 

بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم بود؛ دّوم عبیدالّله بن على بن الحسین بن 

الب حسین بن جعفر بن عبیدالّله بن الحسین اال صغر بن على بن الحسین بن على بن ابى ط

علیھماالّسالم و ايشان از جانب داعى حكومت قزوين و زنجان داشتند ھنگامى كه موسى بن بغا به عزم 

استخالص زنجان و قزوين ماءمور شد و با لشكرى اليق تاختن آورد ايشان را نیروى درنگ نماند الجرم به 

آب غرقه ساخت تا جان  طبرستان گريختند داعى به جنايت ھزيمت ھر دو تن را حاضر ساخت و در بركه

بدادند آنگاه جسد ايشان را در سردابى در انداخت واين واقعه در سال دويست و پنجاه و ھشتم ھجرى بود 

و بالجمله ؛ ھنگامى كه يعقوب بن لیث به طبرستان آمد و داعى فرار به ديلم كرد جسد ايشان را از سرداب 

 .برآورد و به خاك سپرد

حسن بن محّمد بن جعفر بن   یر، عقیقى است و او پسر خاله داعى بود نامش ديگر از مقتولین داعى كب

عبیدالّله بن الحسین اال صغر بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم است و او از جانب 

در غیبت داعى جامه سیاه كه شعار عّباسیان بود بپوشید و خطبه به . داعى حكومت شھر سارى داشت 

الطین خراسان كرد، چون داعى قّوت يافت و معاودت نمود سّید عقیقى را دست به گردن بسته حاضر نام س

ساخت و گردن بزد و ديگر جماعتى از مردم طبرستان رابا خود از دركید و كین دانست و خواست تا ھمگان را 

در انداخت پس او را در جنازه افكند و پس از چند روز آوازه مرگ خود   با تیغ بگذراند پس خويش را به تمارض 

جاى داده به مسجد حمل دادند تا بروى نماز گزارند، چون مردم در مسجد انجمن شدند ناگاه آن جماعتى 



كه با ايشان مواضعه نھاده بود از جاى بجستند وابواب مسجد را فرو بستند و تیغ بكشیدند و داعى شاكى 

 . جماعتى كثیر را دستخوش شمشیر ساخت الّسالح از جنازه بیرون جست و شمشیر بكشید و

بالجمله ؛ داعى با اينكه مردى خونريز و مغمور در ستیز و آويزبود در مراتب فضايل محّلى منیع داشت و 

جنابش َمَحطِّ ِرحال علما و شعرا بود و به اّتقاق علماى نّسابه او را فرزندى نبود جز اينكه از كنیزكى دخترى 

 . او نیز قبل از آنكه شوى كند وفات يافتآورد مسّماة به كريمه 

 ذكر حال برادر داعى ، محّمد بن زيد الحسنى

اّما شوھر خواھر داعى كبیر كه ابوالحسین احمد  (داعى )محّمد بن زيد بعد از برادرش حسن ملقب شد به 

طنت بن محّمد بن ابراھیم بن على بن عبدالرحمن شجرى حسنى است ؛ بعد از وفات داعى ِلواِء سل

برافراخت و بر ملك طبرستان استیال يافت ؛ محّمد بن زيد از جرجان لشكر بر آورد و با ابوالحسین رزم داد تا 

او را بكشت و طبرستان در را تحت فرمان آورد و از سال دويست و ھفتاد و يكم ھجرى تا ھفده سال و ھفت 

شد كه رافع بن ھرثمه در نیشابور ماه حكومت طبرستان بروى استقرار يافت و سلطنت او چنان محكم 

روزگارى به نام او خطبه مى خواند و ابومسلم محّمد اصفھانى كاتب معتزلى وزير و دبیر او بود و در پايان كار 

محّمد بن ھارون سرخسى صاحب اسماعیل بن احمد سامانى او را در جرجان مقتول ساخت و سر او را 

و فرستاد و از آنجا به بخارا نقل كردند و جسدش را در گرگان برگرفت و با پسرش كه اسیر شد به سوى مر

 .به خاك سپردند (ديباج )در كنار قبر محّمد بن االمام جعفر الصادق علیه الّسالم كه ملّقب بود به 

و محّمد بن زيد در علم و فضل فحلى و در سماحت و شجاعت مردى بزرگ بود، علما و شعرا، جنابش را 

انستند، و قانون او بود كه در پايان ھر سال بیت المال را نگران مى شد آنچه افزون از ملجاء و مناص مى د

مى كرد و حّبه اى به جاى   مخارج به جاى مانده بود بر قريش و انصار و ُفقھا و قاريان و ديگر مردم بخش 

از عطاى بنى  چنان اّتقاق افتاد كه در سالى چون ابتداء كرد به عطاى بنى عبدمناف و. نمى گذاشت 

ھاشم فراغت جست طبقه ديگر را از بنى عبدمناف پیش خواند مردى به جھت اخذ عطا برخاست محّمد بن 

از بنى امّیه ، : از كدام شعبه ؟ گفت : از اوالد عبدمناف ، فرمود: زيد پرسید كه از كدام قبیله اى ؟ گفت 

فرمود . عاويه باشى ، عرض كرد چنین است از كدام سلسله ؟ جواب نداد، فرمود ھمانا از بنى م: فرمود

ھمانا از اوالد يزيد باشى ، : نسبت به كدام يك از فرزندان معاويه مى رسانى ؟ ھمچنان خاموش شد، فرمود

چه احمق مردى تو بوده اى كه طمع بذل و عطا بر اوالد ابوطالب بسته اى و : فرمود. عرض كرد چنین است 

ھند اگر از كردار جّدت آگھى ندارى بسى جاھل و غافل بوده اى و اگر از كردار حال آنكه ايشان از تو خون خوا

 . ايشان آگھى دارى دانسته خود را به ھالكت افكنده اى

سادات علوى چون اين كلمات بشنیدند به جانب او شر را نگريستند و قصد قتل او كردند، محّمد بن زيد بانگ 

وى مكنید چه ھر كه او را بیازارد از من كیفر بیند مگر گمان داريد كه انديشه بد در حق : بر ايشان زد و گفت 

اكنون . خون امام حسین علیه الّسالم را از وى بايد جست ، خداوند كس را به گناه ديگر كس عقاب نفرمايد

 .گوش داريد تا شما را حديثى گويم كه آن را به كار بنديد

ه در اّيامى كه در مّكه معظمه رفته بود در اّيام توّقف او در آنجا ھمانا پدرم زيد مرا خبر داد كه منصور خلیف

صاحب اين گوھر ھشام بن : گوھرى گرانبھا به نزد او آوردند تا او را بیع كند، منصور نیك نگريست گفت 

عبدالملك بوده و به من رسیده كه از وى پسرى محّمد نام باقى مانده و اين گوھر را او به معرض بیع در 

فردا وقتى كه نماز بامداد را در مسجد الحرام با مردم به : آنگاه ربیع حاجب را طلب كرد و گفت . ده است آور

پاى بردى فرمان كن تا درھاى مسجد را ببندند پس از آن يك در آن را بگشاى و مردم را يك يك نیكو بشناس 

كار بدين گونه كرد  (ربیع )، چون روز ديگر  و رھا كن تا ھنگامى كه محّمد را بدانى و او را گرفته نزد من آورى



محّمد دانست كه او را مى جويند دھشت زده و متحّیر به ھر سو نگران بود، اين وقت محّمد بن زيد بن على 

ھان : بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم با او برخورد و آشفتگى خاطر او را فھم كرد و گفت 

امان دادم و :مرا امان مى دھى ؟ فرمود: ده مى بینم كیستى و از كجائى ؟ گفت ترا سخت حیرت ز !اى مرد

منم : منم محّمد بن ھشام بن عبدالملك اكنون بگو تو كیستى ؟ گفت : خالص ترا بر ذّمت نھادم ، گفت 

اھد شد محّمد بن زيد بن على و توئى پسر عّم، ايمن باش تو قاتل زيد نبودى و در قتل تو ادراك خون زيد نخو

اين بگفت و رداى خود را بر . اكنون به جھت خالصى تو تدبیرى مى انديشم اگر چه بر تو مكروه آيد باك مدار

سر و روى محّمد ھشام افكند و كشان كشان او را ببرد و لطمه از پس لطمه بر وى ھمى زد تا در مسجد 

بانى است از اھل كوفه شترى به من كرايه رسید فرياد برداشت كه يا اباالفضل اين خبیث شتر (ربیع )به نزد 

داده ذاھبا و راجعا و از من گريخته است و شتر را به ديگرى كرايه داده و مرا در اين سخن دو شاھد عدل 

ربیع دو نفر حارس با . است دو تن از مالزمان و غالمان با من ھمراه كن تا او را به نزد قاضى حاضر كنند

از مسجد بیرون شدند چون لختى راه بپیمودند محّمد روى با محّمد بن ھشام  محّمد بن زيد سپرد و ايشان

: اگر حّق مرا ادا مى كنى زحمت حارس و قاضى ندھم ؟ محّمد بن ھشام گفت ! اى خبیث : كرد و فرمود

ر اطاعت مى كنم ، محّمد بن زيد با مالزمان ربیع فرمود اكنون كه بر ذّمت نھاد شما ديگ ! يابن رسول الّله

چون ايشان برگشتند محّمد بن ھشام سر و روى محّمد بن زيد را بوسه زد . زحمت مكشید و مراجعت كنید

خداوند دانا بود كه رسالت را در چنین خانواده نھاد و گوھرى بیرون آورد و ! پدر و مادرم فداى تو باد: و گفت 

عّم ما اھل بیتى ھستیم كه در ازاى اى پسر : فرمود . عرض كرد كه به قبول اين گوھر مرا تشريف فرماى

بذل معروف چیزى نمى گیريم من در حّق تو از خون زيد چشم پوشیدم گوھر چه مى كنم اكنون خويش را 

چون داعى سخن بدينجا آورد فرمان داد تا آن مرد  .(87)پوشیده دار كه منصور را در طلب تو جّدى تمام است 

اموى را مانند يك تن از عبدمناف عطا دادند و چند تن از مردم خود را فرمود تا او را به سالمت به ارض رى 

 (88). است و سر داعى را بوسه زد و برفتبرسانند و با مكتوب او باز آيند، اموى برخ

ه رضى و او را نیز پسرى بود به نام يكى زيد ملّقب ب: و اين داعى را كه محّمد بن زيد نام است دو پسر بود

 . محّمد و ديگر حسن نام داشت

 . و چون از اوالد زيد بن حسن فارغ گشتیم اكنون شروع مى كنیم به اوالد حسن مثّنى

 ذكر فرزندان حسن بن الحسن بن على بن ابى طالب علیه الّسالم 

 : ر و ِاناث براى او به شمار رفتهابومحّمد حسن بن الحسن كه او را حسن مثنى گويند ده اوالد ُذكو

ام كلثوم ، و اين پنج تن از فاطمه دختر امام حسین  -5زينب ،  - 4حسن مثلث ،  -3ابراھیم ،  -2عبدالّله ،  -1

 - 8جعفر، و مادر اين دو پسر اّم ولدى بود حبیبه نام از اھل روم ،  -7داود،  -6علیه الّسالم متوّلد شدند، 

 . فاطمه - 10رقّیه ،  -9نام داشت ، محّمد مادر او رمله 

اّما دختران ،  (89). نام داشت (قسیمه )و ابوالحسن ُعَمرى گفته كه حسن را دخترى ديگرى نیز بوده كه 

شرح حال اّمكلثوم و رقّیه معلوم نیست و زينب راعبدالملك بن مروان كابین بست و فاطمه به حباله نكاح 

: معاوية بن عبدالّله بن جعفر طّیار در آمد و از وى چھار پسر و يك دختر آورد بدين طريق نام ايشان ثبت شده 

 . يزيد، صالح ، حّماد، حسین ، زينب

و اكنون شروع كنیم به ذكر اوالدھاى ايشان و در . و اّما پسران حسن مثّنى ، جز محّمد تمامى اوالد آوردند

 .تتمه اين ذكر مى كنیم مقتل معروفین ايشان را ان شاءالّله تعالى 

 :ذكر اوالد عبدالّله بن الحسن بن الحسن المجتبى علیه الّسالم 

مى نامند بدان جھت كه پدرش حسن بن الحسن علیه  (ّله محض عبدال)ابومحّمد عبدالّله بن حسن را



الّسالم و مادرش فاطمه بنت الحسین علیه الّسالم است و شبیه بوده به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و 

سّلم و او شیخ بنى ھاشم بود و َاجَمل و اكرم و َاسخاى ناس بود و قوّى النفس و شجاع بود و او را منصور 

 . اخت به شرحى كه در آخر باب ذكر خواھد شد ان شاء الّلهمقتول س

مقتول و در احجار زيت مدينه  (زكیه   نفس )اّول محّمد بن عبدالّله ملّقب به : عبدالّله محض را شش پسر بود

در سال يكصد و چھل و پنجم ھجرى و شرح شھادت او در آخر باب رقم خواھد شد ان شاءالّله ، و او را يازده 

عبدالّله ، على ، طاھر، ابراھیم ، : شش تن پسران و پنج تن دختران و نام ايشان چنین است : د است فرزن

 .حسن ، يحیى ، فاطمه ، زينب ، اّمكلثوم ، اّمسلمه ، اّمسلمه ايضا

را براى منصور فرستادند، و على بن   و او را در بالد ھند شھید كردند و سرش  (اشتر)عبدالّله ملّقب بود به 

 . منصور وفات يافت و در اوالد داشتن طاھر، خالف است  محّمد بن عبدالّله محض در مجلس 

ابراھیم پسرى داشت محّمد نام با چند دختر و مادر ايشان زنى از اوالد امام حسین علیه الّسالم بوده و 

عه فّخ و در در وق. محّمد چند فرزند آورد و منقرض شدند، واّما حسن پس در ركاب حسین بن على بود

حربگاه زخم خدنگى يافت ، عّباسیین او را امان دادند چون دست از جنگ برداشت او را گردن بزدند چنانچه 

و يحیى نیز بال عقب بود و در مدينه بود تا وفات . بعد از اين حال او به شرح خواھد رفت و از وى فرزند نماند

 .كرد

خود حسن بن ابراھیم درآمد و زينب را محّمد بن سفاح تزويج  فاطمه را محّلى منیع بود و به نكاح پسر عّم

كرد در ھمان شبى كه محّمد پدر او شھید گشت و از پس او عیسى بن على عّباسى او را تزويج نمود و در 

آخر امر ابراھیم بن حسن بن زيد بن حسن مجتبى علیه الّسالم او را كابین بست و تزويج نمود چنانچه در 

 .بالجمله ؛ عقب نفس زكّیه و نسل او از عبدالّله اشتر بماند (90)به شرح رفته  (تذكره سبط)

گويند و شرح قتل او در آخر باب مذكور خواھد  (قتیل باخمرى )یم است و او را پسر دّوم عبدالّله محض ، ابراھ

محّمد، اكبر، طاھر، على ، : و او را ده پسر بوده و اسامى ايشان چنین به شمار رفته . شد ان شاءالّله 

 )معروف به  اّما محّمد اكبر. جعفر، محّمد اصغر، احمد اكبر، احمد اصغر، عبدالّله ، حسن ، ابو عبدالّله ،

بال عقب بوده و ھمچنین طاھر و على و ابوعبدالّله و احمد اصغر، و عبدالّله در مصر وفات يافت و او  (قشاش 

و جعفر پسرى آورد به . و احمد اكبر دو فرزند آورد و منقرض شد. را پسرى بود محّمد شاعر و منقرض شد

 .نام زيد و منقرض شد

ابراھیم ، عبدالّله : براھیم عمر فرزند حسن مثّنى بود و او را ھفت فرزند بودمحّمد اصغر مادر او رقّیه دختر ا

 .اّم على ، زينب ، فاطمه ، رقّیه ، صفّیه ، واز ابراھیم فرزند آورد لكن منقرض شدند

بالجمله ؛ از فرزند زادگان ابراھیم قتیل باخمرى عقب نماند جز از حسن و او مردى بزرگوار و وجیه بود، و اگر 

خواھیم ذكر فرزند و فرزند زادگان او نمائیم از وضع كتاب بیرون مى رويم ، طالبین رجوع نمايند به كتب ب

 . مشّجرات و انساب طالبیین

است و اين لقب  (جون )پسر سّوم عبدالّله محض ، ابوالحسن موسى است ، موسى بن عبدالّله ملقب به 

شت و مردى اديب و شاعر بود و ھنگامى كه منصور پدر او از مادر يافت ؛ چه آنكه او سیاه چرده متوّلد گ

ترا به : عبدالّله را محبوس نمود موسى را حاضر كرد و امر نمود تا ھزار تازيانه بر وى زدند از پس آن گفت 

اين چگونه مى شود كه محّمد : موسى گفت . حجاز بايد رفتن تا از برادرت محّمد و ابراھیم مرا آگھى دھى 

خود را به من نشان دھند و حال آنكه عیون و جواسیس تو با من مى باشند؟ منصور به حاكم  و ابراھیم

حجاز منشورى فرستاد كه كسى متعرض موسى نباشد و او را به حجاز روانه كرد و موسى به راه حجاز 

به مھدى رفت و به مّكه گريخت و در آنجا بود تا برادرانش محّمد و ابراھیم مقتول شدند و نوبت خالفت 



ھم در آن سال مھدى به زيارت مّكه شتافت ھنگامى كه مشغول طواف بود موسى بانگ زد كه اّيھا . رسید

موسى . ترا به اين شرط امان دادم : االمیر مرا امان ده تا موسى بن عبدالّله را به تو بنمايانم ، مھدى گفت 

بشناسد و به صدق سخن تو گواھى  كیست كه ترا: منم موسى بن عبدالّله محض ، مھدى گفت : گفت 

اينك حسن بن زيد و موسى بن جعفر علیھماالّسالم و حسن بن عبیدالّله بن عّباس بن على  : دھد؟ گفت

پس . پس ھمگى گواھى دادند كه اوست موسى الجون پسر عبدالّله . بن ابى طالب علیه الّسالم شاھدند

روز بر ھارون در آمد و بر بساط ھارون لغزش كرد و در افتاد  مھدى او را خط امان داد و بود تا زمان رشید، يك

و حكايت او با عبدالّله بن . اين سستى از ضعف روزه است نه از ضعف پیرى : ھارون بخنديد، موسى گفت 

مصعب زبیرى در سعايت عبدالّله از براى او نزد رشید و قسم دادن موسى او را و مردن عبدالّله به جھت آن 

و موسى در سويقه مدينه وفات يافت و فرزندان و احفاد  (91)به شرح رفته  (روج الذھب مسعودى م)قسم در 

 .بود او را رياست وعّدت

گويند مادرش امامه  (موسى ثانى )واز جمله فرزند زادگان او، موسى بن عبدالّله بن جون است كه او را 

بنت طلحه فزارى است و ُمَكنى است به ابو عمر و راوى حديث است ، در سنه دويست و پنجاه و شش به 

 .قتل رسید

م معتّز بالّله و موسى از ُزھاد بود و با او بود مسعودى فرموده كه سعید حاجب او را از مدينه حمل داد در ايا

پسرش ادريس بن موسى ، ھمین كه به ناحیه زباله از اراضى عراق رسید جمع شدند جماعتى از بنى 

پس . فزاره و غیر ايشان كه موسى را از سعید حاجب بگیرند سعید او را زھر داد و در ھمانجا وفات كرد

و اوالد او بسیارند و در ايشان است امارت در حجاز و ھم  .(92)كردند  پسرش ادريس را از دست سعید خالص

بن عبدالّله بن الجون و صالح را يك دختر بود كه دلفاء نام داشت و از فرزند زادگان موسى الجون است صالح 

چھار پسر بود كه سه تن از ايشان بالعقب بودند و يك پسر او كه ابوعبدالّله محّمد و معروف به شھید است 

 . صاحب ولد بود و قبرش در بغداد زيارتگاه مسلمانان است

است كه او را محّمد الفضل گفته اند و قبر او در بغداد مزار  ابن معّیه حسنى نّسابه گفته كه محّمد بن صالح

مسلمانان است و اينكه بعضى چنان دانند كه قبر محّمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق علیه الّسالم است 

گفته كه محّمد بن صالح مردى دلیر و دالور بودو شعر نیكو توانست  (عمدة الّطالب )و صاحب . درست نباشد

مردم را در بیعت و متابعت غاصبین حقوق اھل بیت مى نگريست از قتل و غارت ايشان دريغ  گفت و چون

نمى خورد وقتى در اّيام متوّكل عّباسى بر مجتازان طريق مّكه بیرون آمد و در آن گیرودار ماءخوذ شد او را 

تند و مّدت حبس او به دراز محبوس داش (ُسرََّمن َراى )اسیر كرده به نزد متوّكل بردند امر كردتا او را در 

فراوان شعر گفت و متوّكل را به قصیده اى چند مدح كرد و سبب خالصى او آن  (حبس خانه )كشید و او در 

شد كه ابراھیم بن المدّبر كه يك تن از وزراى متوّكل بود يك قطعه از اشعار محّمد بن صالح را كه صدر آن اين 

 : مطلع است

  : شعر

َو عاَدُه َاْحزانُه َطِرَب اْلُفؤ اُد
 َوَتَشعََّثْت ُشَعباتُه َاْشجاُنُه

َوَبدالُه ِمْن َبعِد َما اْنَدَمَل الَھوى
 َبْرٌق َتالََّق مُوِھنا َلَمَعاُنُه



 َيْبدُوا َكحاِشَیِة الرَِّدآِء َو ُدوَنُه

َصْعُب الذُّرى ُمَتَمتٌِّع َاْركاُنُه
 َلْم ُيِطْقَفَدنى ِلُیْنُطَر َكْیَف الَح َف

َنَظرا ِاَلْیِه َوَردَُّه َسّجاُنُه
 َفالّناُر ما اْشَتَمَلْت َعَلْیِه ُضلُوُعُه

 َواْلماُء ما َسُمَحْت ِبِه َاْجفاُنُه

چون متوّكل آن اشعار را اصغاء نمود . به يك تن از مغّنیھاى متوّكل بیاموخت و گفت كه بر متوّكل تغّنى كند

محّمد بن صالح بن موسى الجون و بر ذّمت گرفت كه : كیست ؟ ابراھیم گفت گوينده اين شعر : گفت 

محّمد از اين پس خروج نكند، متوّكل او را رھا ساخت لكن ديگر باره محّمد به مراجعت حجاز دست نیافت و 

 . به جنان جاويدان شتافت (ُسرََّمن َراى )در 

- ۵ - 

 
 

ه از محّمد بن صالح نقل شده كه گفت وقتى بر مجتازان سبب شفاعت ابراھیم در حّق محّمد چنان است ك

حجاز بیرون شدم و قتال دادم و ايشان را مغلوب و مقھور ساختم برتّلى بر آمدم و نگران بودم كه چگونه 

رئیس اين لشكر : اصحاب من به اخذ غنائم مشغولند ناگاه زنى در میان ھودج به نزديك من آمد و گفت 

دانسته ام كه مردى از اوالد رسول خدا صلى الّله علیه و  : ا چه مى كنى ؟ گفترئیس ر: كیست ؟ گفتم 

: اينك حاضرم بگوى تا چه خواھى ، گفت : گفتم . آله و سّلم در اين لشكراست و مرا با او حاجتى است 

ديگر و ھم در من دختر ابراھیم مدّبرم و در اين قافله مال فراوان دارم از شتر و حرير و اشیاء  ! ايھا الشريف

اين ھودج از جواھر شاھوار با من بسیار است ترا سوگند مى دھم به جدت رسول خدا صلى الّله علیه و آله 

و سّلم و مادرت فاطمه زھرا علیھاالّسالم كه اين اموال از طريق حالل از من بگیرى و نگذارى كسى به 

ّمت من است كه از تّجار حجاز به وام گیرم و ھودج من نزديك شود و از اين افزون آنچه از مال خواھى بر ذ

زدم كه دست از نھب و غارت باز گیريد و آنچه   تسلیم دارم ؛ چون كلمات او را شنیدم بانگ بر اصحاب خويش 

اين جمله را با تو بخشیدم و از اموال : ماءخوذ داشته ايد به نزديك من حاضر سازيد، چون حاضر كردند گفتم 

ُسّرمن راى )پوشیدم و از قلیل و كثیر چیزى از آن اموال برنگرفتم و برفتم اين وقت كه در ديگر مجتازان چشم 

زنى چند اجازت مى طلبند تا به نزد تو آيند، با خود : بودم شبى زندانبان به نزد من آمد و گفت   محبوس  (

ءكول و غیر ماءكول اشیاء انديشیدم كه از خويشاوندان من كسى خواھد بود، رخصت دادم تا در آمدند و از ما

بسیار با خود حمل داشتند و اظھار مھر و حفادت كردند و زندانبان را عطا دادند تا با من به رفق و مدارا باشد 

 مرا ندانى ؟ گفتم: كیست ؟ گفت : و در میان ايشان زنى را ديدم كه از ديگران به حشمت افزون بود گفتم 

ن مدّبر ھمانا فراموش نكرده ام نعمت ترا و شكر احسان ترا به ذّمت من دختر ابراھیم ب: ندانم ، گفت  :

خويش فرض دانسته ام ، آنگاه وداع گفت و برفت و چندى كه در زندان بودم از رعايت من دست باز نداشت 

 (93). و او پدر خويش را بگماشت تا سبب نجات من گشت

بالجمله ؛ ابراھیم بن مدّبر دختر خويش را با محّمد بن صالح كابین بست و مناقب محّمد بن صالح فراوان 



قاب او در حجاز بسیارند ايشان را است از فرزندان اوست عبدالّله بن محّمد پدر حسن شھید و از اع

صالحّیون گويند و ھم از اين سلسله است آل ابى الّضحاك و آل ھزيم و ايشان بنى عبدالّله بن محّمد بن 

 .صالح اند

پسر چھارم عبدالّله محض ، يحیى صاحب ديلم است ، يحیى بن عبدالّله را جاللت بسیار و فضايل بى 

جعفر بن محّمد علیھماالّسالم و ابان تغلب و غیرھما نموده و از او نیز  شمار است و روايت بسیار از حضرت

جمعى روايت كرده اند و در واقعه فّخ با حسین بن على بود از پس شھادت حسین مدتى در بیابانھا مى 

گرديدو بر جان خود ايمن نبود تا آنكه از خوف ھارون الرشید به بالد ديلم گريخت و در آنجا مردم را به 

ويشتن دعوت كرد جماعتى بزرگ با او بیعت كردند و كار او نیك باال گرفت و ھول و ھرب عظیم در دل رشید خ

پديد آمد پس مكتوبى به سوى فضل بن يحیى بن خالد برمكى كرد كه از يحیى بن عبدالّله در چشم من 

 .ه او وا رھان خار خلیده و خواب برمیده كار او را چنانكه دانى كفايت كن و دل مرا از انديش

فضل با لشكرى ساخته به سوى ديلم روان شد و جز بر طريق رفق و مدارا سلوك ننمودو نامه ھا به تحذير و 

ترغیب و بیم و امید به سوى يحیى متواتر كرد يحیى را نیز چون آن نیرو نبود كه با فضل رزم كند و او را 

. تاد و پیمان استوار نمود و مواثیق محكم كردبكشند طالب امان گشت و فضل خط امان از رشید بدو فرس

الجرم يحیى به اّتقاق فضل نزد رشید آمد در چھارم صفر سال يك صد و ھفتادم ھجرى و رشید او را ترحیب 

و تجلیل كرد و او را خلعتى با دويست ھزار دينار و اموال ديگر بداد و يحیى با آن اموال قروض حسین بن 

 .؛ چه او را دويست ھزار دينار قرض بودعلى شھید فّخ را ادا كرد

بالجمله ؛ رشید بعد از ورود يحیى بن عبدالّله مّدتى چند خاموش بود لكن از كین يحیى آتش افروخته در 

: خاطر داشت الجرم ھنگامى يحیى را حاضر ساخت و آغاز عتاب نمود يحیى آن خط امان را در آورد و گفت 

مان خواھى شكست ؟ رشید آن خط بگرفت و به محّمد حسن صاحب با اين سجّل بھانه چیست و چرا پی

ابويوسف قاضى داد تا قرائت كرد و گفت اين سجّلى است در امان يحیى جلى و از آاليش حیلت و خديعت 

اين خط از فالن : منّزه است ، اين وقت ابوالَبْخَترّى وھب بن وھب دست فرا برد و آن مكتوب را بگرفت و گفت 

باطل است و در امان يحیى الطائل و حكم كرد به ريختن خون يحیى و گفت خون او در گردن  و فالن جھت

را گفت كه ابوالبخترى را بگو كه اگر اين سجّل باطل است تو او را پاره كن ؛  (مسرور خادم )من باشد، رشید 

اخت و از غايت خشم ابوالبخترى خط امان را بگرفت و كاردى به دست گرفت و آن سجل را پاره پاره ھمى س

آمد و امر كرد تا ابوالبخترى را ھزار ھزار و   دستش را لرزش و لغزش گرفته بود ھارون را از اين مطلب خوش 

ششصد ھزار درھم دادند و او را قاضى گردانید، پس امر كرد يحیى را به زندانخانه بردند و روزى چند باز 

قضات و شھود و خواست تا بنمايد كه او را در زندان آسیبى داشتند آنگاه ديگر باره او را حاضر ساخت با 

نرسیده و قتل او رانخواسته و نفرموده ، اين وقت ھمگان روى به يحیى آوردند و ھر كس سخنى گفت و 

چرا سخن نگوئى ؟ اشاره به دھان خود كرد و بنمود كه ياراى : يحیى خاموش بود و پاسخى نمى داد، گفتند

 . بان خويش را در آورد چنان سیاه بود كه گفتى پاره ذغالى استسخن گفتن ندارد و ز

شما را به دروغ مى نمايد كه مسموم است ، ديگر باره او را به زندان فرستاد و ببود تا شھید : رشید گفت 

و به روايت ابوالفرج ھنوز آن جماعت شھود به وسط خانه نرسیده بود كه يحیى از شّدت و ثقالت . گشت 

 (94).وى زمین افتادزھر به ر

يگر گفته در شھادت او به روايت مختلف سخن گفته اند بعضى گفته اند كه او را به زھر كشتند و بعضى د

اند كه او را خورش و خوردنى ندادند تا جوعان بمرد و جماعتى گفته اند كه رشید امر كرد او را ھمچنان زنده 

ابوفراس درقصیده اى كه ذكر مثالب . بخوابانیدند و ستونى از سنگ و ساروج بر روى او بنا كردند تا جان بداد



 : آنجا كه گفته بنى عّباس مى كند اشاره به شھادت يحیى نموده و در

  : شعر

يا جاِحدا فى َمساويھا ُيَكّتِمھا
 َغْدُر الّرشیِد ِبَیْحیى َكْیَف ُيْكَتَتُم

ذاَق الُزَبْیرّى ِغبَّ الَحْنِث َواْنَكَشَفْت
 َعِن اْبِن فاِطَمَة االَْْقواُل َوالتَُّھُم

بدالّله بن زبیر نزد رشید كه يحیى در در اين شعر اشاره كرده به سعايت عبدالّله بن مصعب بن ثابت بن ع

طلب بیعت است و خواست از من بیعت بگیرد براى خودش يحیى او را قسم داد بعد از قسم خوردن بدنش 

 .ورم كرد و سیاه شد پس ھالك گرديد

يحیى را يازده فرزند بود چھار دختر و ھفت پسر و فرزندزادگان او بسیارند و بسیارى از احفاد او را شھید 

كردند و از جمله فرزندان ، محّمد بن يحیى است كه در اّيام سلطنت رشید، بّكار زبیرى او را در مدينه با بند و 

 .زنجیر در حبس كرد و پیوسته در حبس او بود تا وفات كرد

و از جمله فرزند زادگان ، محّمد بن جعفر بن يحیى است كه به جانب مصر سفر كرد و از آنجا به مغرب 

جماعتى بر وى گرد آمدند و فرمان او را گردن نھادند و در میان ايشان كار به عدل و اقتصاد كرد و  شتافت و

 .در پايان كار او را شربت سم خورانیدند و مقتول ساختند

 . بالجمله ؛ اعقاب يحیى از پسرش محّمد بود كه پیوسته در حبس رشید بود تا وداع جھان گفت

محّمد سلیمان است ، سلیمان بن عبدالّله پنجاه و سه سال عمر داشت كه  پسر پنجم عبدالّله محض ، ابو

يكى عبدالّله ، دّوم محّمد و عقب سلیمان : در ركاب حسین بن على در فّخ شھید گشت و او را دو پسر بود

گفته كه بعد از قتل پدرش فراركرده به  (عمده )صاحب . از محّمد بود و محّمد در جنگ فخ حضور داشت 

واز جمله اوالد اوست عبدالّله بن سلیمان بن محّمد بن سلیمان كه وارد . ب رفت و در آنجا اوالد آوردمغر

كوفه گشت و روايت حديث كرد، و او مردى جلیل القدر و راوى حديث بوده و ذكر سلسله اوالد سلیمان در 

 (95)اين مختصر گنجايش ندارد

پسر ششم عبدالّله محض ، ابوعبدالّله ادريس است ، ھمانا در شھادت ادريس بن عبدالّله ، به اختالف 

است كه ادريس در خدمت حسین بن على در فّخ سخن رانده اند و آن چه كه در اين باب اصّح گفته اند آن 

با لشكرھاى عّباسیین قتال داد و بعد از قتل حسین و برادر خود سلیمان از حربگاه فرار كرد و به اّتقاق غالم 

و مصر رفت و از آنجا به  (97)و طنجه  (96)خود راشد كه مردى با حصافت عقل و رزانت راءى بود به شھر فاس 

اراضى مغرب سفر كرد مردم مغرب با او بیعت كردند و سلطنت او عظیم گشت ، چون اين خبر به رشید 

رسید دنیا در چشمش تاريك گرديد و از تجھز لشكر و مقاتلت با او بیمناك بود؛ چه آن شجاعت و حشمت كه 

سلیمان بن جرير را كه متكلم زيدّيه بود از جانب خود متنّكرا ادريس داشت قتال با او صعب مى نمود الجرم 

سلیمان چون بر ادريس وارد شد . به نزد او فرستاد با غالبه آمیخته به زھر كه ادريس را به آن مسموم نمايد

ادريس مقدم او را مبارك شمرد؛ چه سلیمان مردى اديب و زبان دان بود و منادمت مجلس را شايسته و 

سلیمان طريق فرار را ساختگى اسبھاى رھوار كرده انتھاز فرصت مى داشت تا روزى مجلس را  شايان بود

از راشد و غیر او پرداخته به دست كرد و آن غالیه مسموم را به ادريس ھديه داد ادريس قدرى از آن برخود 

بیآشوفت و ادريس . بمالید واستشمام نمود سلیمان در زمان بیرون شد و بر اسب بر نشست و بجست 



بغلطید و چون راشد رسید و اين بديد چون باد از قفاى سلیمان بشتافت و او را دريافت و از گرد تیغ براند و 

و چون ادريس وفات  .چند زخمى بر سر و صورت و انگشتان زد و بازگشت و ادريس بن عبدالّله در گذشت 

ه صوابديد راشد تاج سلطنت را بر شكم اّم ولد كرد، زنى داشت اّم ولد از بربرّيه و حامل بود مردم مغرب ب

گذاشتند تا ھنگامى كه حمل بگذاشت و پسرى آورد آن پسر رابه نام پدر ادريس نام نھادند و او بعد از چھار 

ماه از فوت پدر متوّلد گشت و جماعتى گفتند اين كودك از راشد است حیلتى كرده كه اين ملك بروى بیايد و 

ت ؛ چه داود بن القاسم الجعفرى كه يك تن از بزرگان ُعلما است و در معرفت َانساب اين سخن استوار نیس

كمالى بسزا داشته حديث كرده كه من حاضر بودم در وفات ادريس بن عبدالّله و والدت ادريس بن ادريس در 

و از حضرت امام فراش پدر و در مغرب با او بودم در جمال و جالدت و جود و جودت ھیچ كس را مانند او نديدم 

خدا رحمت كند ادريس بن ادريس را كه او نجیب و شجاع : رضا علیه الّسالم روايتى نقل كرده اند كه فرمودند

 (98). اھل بیت است ، به خدا سوگند كه انباز او در میان ما باقى نمانده است

الجرم در صّحت نسب ادريس جاى شك نیست و ذكر سلطنت او و اوالدھاى او در مواضع خود به شرح رفته 

ھید قاضى و سّید ش. و جماعتى از فرزندزادگان او در مصر اقامت كردند و ايشان معروف شدند به فواطم 

در بیان شھادت ادريس بن عبدالّله چنین نگاشته كه ھارون شخصى داود نام كه به  (مجالس )نورالّله در 

اشتھار داشت بدانجا فرستاد و او به خدمت ادريس رسیده از روى مكر و تلبیس در سلك  (شماح )

به او داده كه داروى دندان  مخصوصان او در آمد تا آنكه ادريس روزى از درد دندان شكايت كرد، وى چیزى

است و ادريس در سحر آن را به كار برد و بدان درگذشت و وى را جاريه حامله بود اولیاى دولت تاج خالفت بر 

و در اسالم به غیر از او كسى ديگر را در شكم مادر به سلطنت موسوم نكرده اند حضرت . شكم او نھادند

 : حق او فرموده پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در

 (99).َعَلْیُكْم ِبِاْدريِس ْبِن اْدريٍس َفِانَُّه َنجیُب َاْھِل اْلَبْیِت َو ُشجاعھم 

 كر احوال ابراھیم بن الحسن بن الحسن المجتبى علیه الّسالم و ذكر اوالداوذ

ابوالحسن ابراھیم برادر َاعیانى عبدالّله محض است از كثرت جود و مناعت محل و شرافت محتد ُملّقب به 

گشت و او به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم شباھتى تمام داشت و گفته شده كه او و  (غمر)

مزار قاصى و دانى گشت ؛ منصور او   برادرش عبدالّله از ُروات حديث اند و او در كوفه صندوق داشت و قبرش 

را و برادرش را و ديگر اخوانش را ماءخوذ داشت و در كوفه محبوس نمود و مّدت پنج سال در كمال رنج و 

االّول سال يك صد و چھل و پنجم  زحمت و تمام شكنج و صعوبت در حبسخانه بودند و ابراھیم در ماه ربیع

و او اّول كسى بود از جماعت محبوسین كه شھید گشت و گفته . ھجرى در زندان به دار جنان انتقال يافت 

شده كه مّدت عمرش شصت و نه سال بود و او را فضايل كثیره و محاسن شھیره بوده و سّفاح در زمان خود 

 .مقدم او را مبارك شمرد

 : زده فرزند بود و اسامى ايشان چنین به شمار رفتهو ابراھیم را يا

 -9خديجه ،  -8رقّیه ،  -7اسماعیل ،  -6على ،  -5اسحاق ،  -4محّمد اصغر،  - 3محّمد اكبر،  -2يعقوب ،  -1

 . اّم اسحاق - 11حسنه ،  -10فاطمه ، 

 ذكر ديباج اصغر

ولدى بوه ُمسّماة به عالیه و محّمد را به َاحفاد ابراھیم از اسماعیل ديباج است و محّمد اصغر مادرش اّم 

جھت كمال ُحسن ، ديباج اصغر مى گفتند و چون او را ماءخوذ داشتند و در نزد منصور دوانیقى بردند منصور 

سوگند به خداى ، ترا چنان بكشم كه ھیچ يك از خويشاوندان  :بلى ، گفت : توئى ديباج اصغر؟ گفت : گفت 

پس امر كرد كه اسطوانه اى بنا كردند و او را در میان آن گذاشتند و اسطوانه بر  . تو را چنان نكشته باشم



 . روى او بنا نھادند و او ھمچنان زنده در میان اسطوانه به رحمت خدا رفت

 ذكر ديباج اكبر

ر حبس اّما اسماعیل ُمَكنى بود به ابوابراھیم و ملّقب به ديباج اكبر و او در جنگ فّخ حاضر بود و ھم مّدتى د

منصور بود و او را يك دختر بود كه اّم اسحاق نام داشت و دو پسر بود كه يكى را حسن نام بود و ديگرى 

و حسن بن اسماعیل از غازيان جنگ فّخ بود و او را ھارون الرشید بیست و دو سال محبوس . ابراھیم 

و از . لگى دنیا را وداع كردداشت و چون نوبت به ماءمون رسید او را رھا ساخت و او در شصت و سه سا

اوالد اوست سّید سند نّسابه عالم فاضل جلیل القدر واسع الروايه ابوعبدالّله تاج الدين محّمد بن ابى جعفر 

صاحب مصّنفات كثیره در انساب و  (ابن معّیه )القاسم بن الحسین الحسنى الديباجى الحّلى معروف به 

ديث وغیره ، اخذ كرده از او سّید سند نّسابه جمال المّلة و الّدين معرفة الرجال و فقه و حساب و عروض و ح

 . احمد بن على بن الحسین الحسنى الّداودى

فرموده كه منتھى شده به او علم نسب در زمانش و از براى او است اسنادات عالیه  (عمدة الطالب )صاحب 

ردم او را قريب دوازده سال و خواندم و سماعات شريفه ، درك كردم او را در زمان شیخوخّیتش و خدمت ك

نزد او آن چه ممكن بود از حديث و نسب و فقه و حساب و ادب وتاريخ و شعر ِالى َغْیر ذلك ، پس ذكر كرده 

مصّنفات او را با جمله اى از احوال او آنگاه فرموده كه تعداد فضائل نقیب تاج الدين محّمد محتاج است به 

 (100)آن را نداردشرحى كه اين مختصر گنجايش 

از او و در يكى از است ، نیز روايت مى كند شھید  (شیخ شھید)كه ِاْبُن ُمَعیَّه سّید جلیل استاد : فقیر گويد

و در مجموعه خود در  (101).ِانَُّه ُاْعُجوَبُة الزَّماِن فى َجمیع الفضاِئل َو اْلَمآِثر :اجازات خود او را ذكر كرده و فرموده 

حق او فرموده كه ابن ُمَعیه در ھشتم ربیع اال خر سنه ھفتصد و ھفتاد و شش در حّله وفات كرد و جنازه 

اش را به مشھد امیرالمؤ منین علیه الّسالم حمل كردند و اجازه داده اين سّید مرا و ھم اجازه داده به دو 

 (102). والقاسم على پیش از وفاتشپسرم ابوطالب محّمد و اب

مادر ابوالقاسم على بن حسن بن حسن بن اسماعیل الديباج است و او بنت محّمد  (103)معّیه : فقیر گويد

 . بن حارثة بن معاوية بن اسحاق از بنى عمرو بن عوف كوفّیه است و اصلش از بغداد است

از  (طبا طبا)و اّما ابراھیم بن اسماعیل الديباج بن ابراھیم الغمر مادر او اّم ولد بود و او ملّقب بود به 

ابوالحسن ُعَمرى منقول است كه ھنگامى كه ابراھیم كودك بود پدرش اسماعیل خواست از بھر او جامه 

چون ھنوز زبانش در اظھار مخارج  .بدوزم  بدوزد او را گفت اگر خواھى از بھر تو پیراھنى كنم و اگر نه قبائى

و بدين كلمه ملّقب گشت لكن اھل سواد گويند طبا  (طبا طبا)گفت  (قبا قبا)حروف نارسا بود خواست بگويد 

 (104). طبا به زبان نبطّیه به معنى سّید السادات است

بالجمله ؛ ابراھیم مردى با رزانت و جاللت بود و عقايد خود را در خدمت حضرت امام رضا علیه الّسالم 

و اسامى ايشان را معروض داشت و از شوائب شّك و شبھه پاكیزه ساخت و او را يازده پسر و دو دختر بوده 

 :چنین نگاشته اند

حسن ،  -9محّمد،  - 8عبدالّله ،  -7على ،  -6ھارون ،  - 5موسى ،  -4اسماعیل ،  -3ابراھیم ،  -2جعفر،  -1

 . فاطمه -13لبابه ،  - 12قاسم ،  -11احمد،  -10

رحیم است و از فرزندان و اّما عبدالّله و احمد از يك مادرند كه نام او جمیله بنت موسى بن عیسى بن عبدال

عبدالّله است احمد كه در سال دويست و ھفتاد ھجرى در مصر خروج كرد و احمد بن طولون او را مقتول 

ساخت و اوالد او منقرض گشت و اّما محّمد بن ابراھیم كه مكّنى است به ابوعبدالّله در سال صد و نود و 

رايا در كوفه خروج كرد و كوفه را در تحت بیعت در آورد و نھم ھجرى در اّيام خالفت ماءمون به اعانت ابوالّس



و ابوالفرج از . باال گرفت و در ھمان سال در كوفه فجاءًة وفات يافت و در اراضى غرّى مدفون گشت   كارش 

ھمانا در سال صد و نود و نه در ماه ُجمادى  :حضرت باقر علیه الّسالم روايت كرده كه به جابر جعفى فرمود

ى مردى از اھل بیت ، كوفه را متصّرف شود و بر منبر كوفه خطبه بخواند حق تعالى با مالئكه خويش به اال ول

 (105).او مباھات كند

گويند براى آنكه در جبل رس منزل كرده  (رسّى)و قاسم بن ابراھیم طباطبا مكّنى است به ابومحّمد و او را 

بود و او سّیدى بود عفیف و زاھد صاحب تصانیف و دعى الى الرضا ِمن آل محّمد علیھماالّسالم وفات كرده 

 . در سنه دويست و چھل و شش

و كثیرى از ايشان رئیس و مقّدم بوده اند و جمعى از ايشان از ائّمه زيديه بودند؛ اوالد و اعقاب او بسیارند 

مانند بنوحمزه و ابوالحسن يحیى الھادى بن حسین بن قاسم الّرسّى كه در اّيام معتضد در سنه دويست و 

يب به ھشتاد در يمن ظھور كرد و ملقب به ھادى الى الحق شد، از براى اوست تصنیفات ِكباردر فقه قر

و از اوالد . مذھب ابو حنیفه ، وفات كرد سنه دويست و نود ھشت و اوالد او ائّمه زيدّيه وملوك يمن بودند

قاسم رسّى است زيد اال سودبن ابراھیم بن محّمد بن الرسّى كه عضدالدوله ديلمى او را از بیت المقدس 

ر خود شاھاندخت را تزويج او كرد و از براى طلبید و خواھرش را به او تزوج كرد و چون خواھرش وفات كرد دخت

او اوالد بسیار است در شیراز كه از براى ايشان است وجاھت و رياست و جمعى از ايشان ُنَقباء و قضات 

 .شیرازند

بالجمله ؛ سلسله سادات طباطبا تا اين زمان بحمدالّله منقطع نگشته و در شرق و غرب عالم در ھر قريه و 

 .بلدى بسیارند

 ر حال ابوعلى حسن بن الحسن بن الحسن المجتبى علیه الّسالم ذك

 و ذكر اوالد او و شرح واقعه فّخ و شھادت حسین بن علّى و غیره

گويند؛ چه او پسر سّوم است كه بالواسطه حسن نام دارد و او  (َحَسن مثّلث )َحَسن ْبن َحَسن مثّنى را 

س منصور در كوفه وفات يافت در ماه ذيقعده سنه يك صد و برادر اعیانى عبدالّله محض است و او نیز در حب

 .چھل و پنج و مّدت عمر او شصت و ھشت سال بود

كردند حسن قسم ياد كرد كه مادامى   ابوالفراج روايت كرده كه چون عبدالّله برادر حسن مثّلث رامحبوس 

اعم نپوشد و غذاى لذيذ نخورد كه عبدالّله در محبس است روغن بر بدن خود نمالد و سرمه نكشد و جامه ن

و او مردى فاضل و متاءّله و صاحب ورع . مى نامید، يعنى تارك زينت  (حاّد)از اين جھت ابوجعفر منصور او را 

 .بود، و در امر به معروف و نھى از منكر به مذھب زيدّيه مايل بود

 . على - 6عبدالّله ،  - 5ابراھیم ،  - 4حمزه ،  - 3عّباس ،  - 2طلحه ،  - 1: بالجمله ؛ او را شش پسر بود

است و او يكى از جوانان ھاشمى  (طلحة الجود)و اّما عّباس ماَدِر او عايشه دختر . اّما طلحه را فرزندى نبود

بود و او را چون ماءخوذ داشتند كه به حبس برند مادرش فرياد كشید كه بگذاريد او را ببويم و او را در برگیرم 

و عّباس در محبس از دنیا رفت در . مراد نخواھى رسید مادامى كه در دنیا زنده مى باشى  به اين: ، گفتند

بیست و سوم ماه رمضان سنه صد و چھل و پنج و مّدت عمر او سى و پنج سال بود و او صاحب ولد بود لكن 

مى كرد و و از اوالد او است على بن عّباس كه در بغداد آمد و مردم را به خود دعوت . منقرض شدند

جماعتى از زيدّيه دعوت او را اجابت كردند، مھدى عّباسى او را حبس كرد تا به شفاعت حسین بن على 

صاحب فّخ او را از زندان بیرون كرد لكن مھدى شربت سّم او را بداد تا بیاشامید و پیوسته زھر در او اثر مى 

اى او از ھم بپاشید و سه روز بیشتر در مدينه كرد تا وارد مدينه شد گوشت بدن او از آثار زھر فاسد و اعض

 .نبود كه دنیا را وداع كرد



 .و اّما حمزه ، پس در حیات پدر وفات كرد و ابراھیم ، حال او معلوم نشد

و اّما عبدالّله ، ُكْنَیه او ابوجعفر و مادر او ُاّم عبدالّله دختر عامر بن عبدالّله بن بشر بن عامر مالعب اال سّنه 

او را منصور دوانیقى با برادرش على و جمله اى از سادات بنى حسن ماءخوذ داشت و چون از است و 

مدينه بیرون آوردند آنھا را به جانب كوفه مى بردند در نزديكى َرَبذه در قصر نفیس ، كه سه میل راه است تا 

نھا را در قید و غّل كردند و حلقه مدينه ، حّدادين را امر كردند كه آنھا را در قید و اغالل كنند پس ھر يك از آ

ھاى قید عبدالّله بسیار تنگ بود و او را ضجر بسیار مى داد عبدالّله آھى كشید برادرش على چون اين بديد 

پس على قید او را . او را قسم داد كه قیدش را با قید او عوض كند؛ چه حلقه ھاى قید على فراختر بود

ه در سن چھل و شش سالگى بود كه در حبس وفات يافت در يوم اءضحى گرفت و از خود را بدو داد عبدالّل

 (106). سنه صد چھل و پنج

ن ، برادر اعیانى عبدالّله مكّنى بود به ابوالحسن و ملّقب بود به على الخیر و علّى و اّما على بن الحس

العابد و به مرتبه اى در عبادت حضور قلب داشت كه وقتى در راه مّكه مشغول به نماز بود افعى داخل جامه 

د تا افعى از او شد مردم بانگ زدند كه افعى داخل جامه ھايت شده على ھمچنان به نماز خود مشغول بو

 (107)!جامه او بیرون شد در آن حال حركتى و تغییر حالتى از براى او پیدا نشد

جعفر منصور، بنى حسن را در زندانى حبس كرد كه از تاريكى شب و روز را تمیز نمى  روايت شده كه ابو

دادند و وقت نماز را نمى دانستند مگر به تسبیح و اوراد على بن الحسن ؛ چه او پیوسته مشغول ذكر بود و 

حسن المثّنى به حسب اوراد خود كه موظف بود بر شبانه روز مى فھمید دخول اوقات را ھنگامى عبدالّله ال

از ضجرت حبس و ثقالت قید و بند على را گفت كه مى بینى ابتال و گرفتارى ما را آيا از خدا نمى خواھى كه 

ھمانا براى ما در ! ما را از اين زندان و بال نجات دھد؟ على زمان طويلى پاسخ نداد آنگاه گفت كه اى عّم

ين بلّیه يا به چیزى كه اعظم ازاين باشد، و نیز از بھشت درجه اى است كه نمى رسیم به آن درجه مگر به ا

براى منصور در جھنم مرتبه اى است كه نمى رسد به آن مگر آنكه به جا آورد بما آنچه مى بینى از باليش 

اگر مى خواھى صبر مى كنیم بر اين شدايد و به اين زودى راحت مى شويم ؛ چه مرگ به ما نزديك شده 

مى كنم به جھت خالصى لكن منصور به آن مرتبه كه در آتش دارد نخواھد  است و اگر مى خواھى دعا

پس سه روز بیشتر نگذشت كه در زندان جان دادند و راحت شدند و . رسید، گفتند بلكه صبر مى كنیم 

فرزند : على بن الحسن به حالت سجده از دنیا رخت كشید، عبدالّله را گمان آنكه او را خواب ربوده گفت 

و وفات او در . را بیدار كنید، چون او را حركت دادند ديدند بیدار نمى شود دانستند كه وفات كرده برادرم 

 (108).بیست و ششم محرم سال صد و چھل و شش واقع شد و مّدت عمر شريفش چھل و پنج سال بود

بعضى از سادات بنى حسن كه با او در محبس منصور بودند روايت كرده اند كه تمام ماھا را در قید و بند 

م كرده بودند و حلقه ھاى قید ما فراخ بود چون نماز مى خواستیم بخوانیم يا ھنگامى كه مى خواستی

بخوابیم پاھاى خود را از حلقه ھاى كند بیرون مى كرديم و ھنگامى كه زندانیان مى خواستند بیايند از ترس 

آنھا پاھاى خود را در حلقه قید مى كرديم لكن على بن الحسن پیوسته پاھايش درقید بود عبدالّله عمويش 

پاى ! والّله  : قید بیرون نمى كنى ؟ گفت او را گفت كه اى فرزند چه باعث شده ترا كه مثل ما پاى خود را از

خود را بیرون نمى كنم تا به اين حال از دنیا بروم و خدا ما بین من و منصور جمع فرمايد و در محضر الھى از 

 .او بپرسم كه به چه جھت مرا در قید و بند كرد

 - 2محّمد،  - 1 : قم شدهبالجمله ؛ على بن الحسن را پنج پسر و چھار دختر بوده و اسامى ايشان چنین ر

 . اّمالحسن - 9اّم كلثوم ،  - 8فاطمه ،  - 7رقّیه ،  - 6حسین ،  -  5حسن ،  - 4عبدالرحمن ،  - 3عبدالّله ، 

مادر ايشان زينب دختر عبدالّله محض است ، و زينب و زوج او على بن الحسن را زوج صالح مى گفتند به 



پدر و برادران و عموھا و پسران عّم و شوھر او را شھید كرد  جھت عبادت و صالح ايشان ، و چون منصور

پیوسته جامه ھاى پالس مى پوشید تا از دنیا رفت و ھمیشه در ندبه و گريه بود و ھیچ گاھى بر منصور 

يا فاِطَر : نفرين نكرد كه مبادا تشّفى نفسى براى او حاصل شود و از ثوابش كاسته گردد مگر آنكه مى گفت 

َت َخْیُر َواالَْْرِض يا عاِلَم اْلَغْیِب َوالشَّھاَدِة َواْلحاِكُم َبْیَن ِعباِدِه ُاْحُكم َبْیَننا َوَبْیَن َقْوِمنا ِباْلَحقِّ َوَاْن السَّمواِت

 .اْلحاِكمیَن

و حسن معروف . و محّمد و عبدالّله در حیات پدر وفات كردند و عبدالرحمن دخترى آورد كه رقّیه نام داشت 

 . و او صاحب ولد بود و اوالد حسن مثّلث جز از وى نیست (مكفوف )است به 

اّما حسین بن على شھید فّخ، پس او را جاللت و فضیلت بسیار است و مصیبت او در قلوب دوستان خیلى 

 .اثر كرد

 .نام موضعى است در يك فرسخى مّكه كه حسین با اھل بیت اش در آنچا شھید گشتند (فّخ)و 

نقل شده كه او از حضرت جواد علیه الّسالم نقل كرده كه فرمود از براى ما اھل بیت بعد از  از ابونصر بخارى

 (109). كربال قتلگاھى بزرگتر از فّخ ديده نشده

ابوالفرج به سند خود از حضرت ابوجعفر محّمد بن على علیه الّسالم روايت كرده كه فرمود ھنگامى پیغمبر 

خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به فّخ عبور مى فرمودند در آنجا نزول فرمود مشغول به نماز شد چون به 

نیز به جھت گريه آن حضرت گريستند، چون آن حضرت از نماز فارغ شد ركعت دّوم رسید گريه آغاز كرد مردم 

سبب گريه : سبب گريه ايشان را پرسید، عرضه داشتند كه گريه ما به جھت گريه شما بود، حضرت فرمود

من آن بود كه جبرئیل بر من نازل شد ھنگامى كه در ركعت اّول نماز خود بودم و مرا گفت كه يا محّمد در اين 

 (110).يكى از فرزندان تو شھید خواھد شد كه شھید با او اجر دو شھید خواھد بردموضع 

من مالى به جعفر بن محّمد علیھماالّسالم كرايه دادم از مدينه : رده كه گفت و نیز از نصربن قرواش روايت ك

براى مّكه چون از بطن مرو كه نام منزلى است حركت كرديم حضرت مرا فرمود كه چون به فّخ رسیديم مرا 

چرا لكن مى ترسم كه مرا خواب : خبر كن ، گفتم مگر شما نمى دانید كه فّخ كدام موضع است ؟ فرمود

پس چون به موضع فّخ رسیديم من نزديك محمل آن حضرت رفتم و َتَنْحُنح  : راوى گفت. گیرد و از فّخ بگذريم ب

كردم معلوم شد كه آن حضرت در خواب است ، پس محمل آن حضرت را حركتى دادم كه از خواب انگیخته 

ن و قطار شتران را به ھم شتر مرا از قطار بیرون ك: فرمود. شد عرض كردم كه اين موضع زمین فّخ است 

متصل كن ، پس چنین كردم و شتر آن حضرت را از جاّده بیرون بردم و خوابانیدم حضرت از محمل بیرون آمد 

ظرف آبخورى را بیاور، چون ِرْكَوه آب را آوردم وضوء گرفت و نماز خواند پس از آن سوار شد و از آنجا : فرمود

نه ولیكن : اين نماز جزء مناسك حّج بود كه به جا آورديد؟ فرمودفدايت شوم : حركت كرديم من عرض كردم 

در اين موضع مردى از اھل بیت ، شھید مى شود با جماعتى ديگر كه ارواح ايشان بر اجسادشان به سوى 

 (111).بھشت سبقت خواھد كرد

 . بالجمله ؛ حسین بن على مردى بود جلیل القدر سخى الطبع و حكايت جود و بخششھاى او معروف است

از حسن بن ھذيل مروى است كه حسین بن على را بستانى بود كه به چھل ھزار دينار فروخت و آن پولھا 

ا بر در خانه خويش ريخت و مشت مشت زر به من مى داد كه براى فقراء اھل مدينه ببرم و برآنھا قسمت ر

 (112).كنم و تمام آن زرھا را بر فقراء بخش نمود و يك حّبه از آنھا را داخل خانه خويش نكرد

و نیز روايت شده كه مردى خدمت آن جناب آمد و از او چیزى سؤ ال كرد، حسین را چیزى نبود آن مردرا 

آور  بنشین تا براى تو چیزى تحصیل كنم پس فرستاد نزد اھل خانه خويش كه جامه ھاى مرا بیرون: گفت 

كه شسته شود، چون رختھاى او را بیرون آوردند كه بشويند آنھا را جمع كرد و براى آن مرد سائل آورد و به 



 (113)!او عطا فرمود

اّما كیفّیت مقتل او به طور اختصار چنین است كه چون موسى ھادى عّباسى بر سرير سلطنت نشست 

اسحاق بن عیسى بن على را والى مدينه كرد اسحاق نیز مردى از اوالد عمر بن خّطاب را كه معروف بود به 

د ُعَمرى نسبت به علوّيین سخت گیرى و بدرفتارى عبدالعزيز بن عبدالّله در مدينه خلیفه خود گردانید، آن مر

مى كرد، و قرار داده بود كه علوّيین در ھر روز نزد او حاضر شوند و ھر يك از ايشان را كفیل ديگرى نموده بود 

از جمله حسین بن على و يحیى بن عبدالّله محض و حسن بن محّمد بن عبدالّله محض كفالت و ضمانت 

و اين بود تا ھفتاد نفر از شیعیان . از علوّيین را كه ُعَمرى خواسته باشد حاضر گردانندكرده بودند كه ھر يك 

به جھت حّج از بالد خويش حركت كردند و به مدينه آمدند و در بقیع در خانه ابن افلح منزل نمودند و پیوسته 

ار را نیكو ندانست و از حسین بن على و ديگر علوّيین را مالقات مى كردند اين خبر به ُعمرى رسید اين ك

پیش نیز عمرى حسن بن محّمد بن عبدالّله را با ابن جندب ھذلى شاعر و غالمى از عمر بن خطاب ماءخوذ 

داشته بود ومعروف كرده بود كه ُشرب َخْمر كرده اند و ايشان را حّد خمر زده بود حسن بن محّمد را ھشتاد 

و ابن جندب را پانزده تازيانه و غالم عمر را ھفت تازيانه زده بود و تازيانه و به روايت ابن اثیر دويست تازيانه 

 .امر كرده بود كه ريسمانى بر گردن ايشان كنند و ايشان را مكشوف الّظھر در مدينه بگردانند تا رسوا شوند

بى علوّيین غلظت و سختى كرد و ا  بالجمله ؛ چون عمرى خبر ورود شیعیان را به مدينه شنید در باب عرض 

بكر بن عیسى الحائك را بر ايشان گماشت ، پس روز جمعه ايشان را به جھت عرض حاضر كرد و ايشان را 

اذن نداد كه به خانه ھاى خود روند تا وقت نماز رسید پس رخصت داد كه بیرون شدند و وضو گرفتند و به 

  مع نموده و در مقصوره حبس مسجد به جھت نماز حاضر شدند بعد از نماز ديگر باره ابن حائك ايشان را ج

كرد تا وقت عصر، آنگاه ايشان را طلبید و حسن بن محّمد را نديد يحیى و حسین را گفت كه بايد حسن را 

خواھم نمود و ما بین ايشان و ابن الحائك گفتگو بسیار شد، آخر اال مر   حاضر كنید و اگر نه شما را حبس 

عمرى ، حسین و يحیى را طلبید . حائك اين خبر را به عمرى رسانیديحیى او را شتم داد و بیرون شد، ابن ال

البته بايد حسن بن : و تھديد كرد ايشان را و بعد از گفتگوھاى بسیار كه ما بین ايشان ّرد و بدل شد گفت 

محّمد را حاضر سازيد و اگر نه امر مى كنم كه سويقه را خراب كنند يا آتش زنند و حسین را ھزار تازيانه 

واھم زد و حسن بن محّمد را گردن خواھم زد، يحیى قسم ياد كرد كه امشب خواب نخواھم كرد تا حسن خ

را در خانه تو حاضر كنم ، پس حسین و يحیى از نزد عمرى بیرون شدند حسین ، يحیى را فرمود كه بد 

را حاضر كنم مرادم آن بود كه حسن : كردى كه قسم خوردى حسن را نزد عمرى حاضر سازى ، يحیى گفت 

اين كار نیز خوب نیست ؛ چه میعاد خروج ما ھنوز : لكن با شمشیر خود و عمرى را گردن زنم ، حسین فرمود

 . باقى است

الحال ھر كجا مى خواھى : بالجمله ؛ حسین ، حسن را طلبید و حكايت حال را براى او نقل كرد آنگاه فرمود

من چنین نخواھم كرد كه شما را در  ! نه ، والّله: ن گفت حس. برو و خود را از دست اين فاسق پنھان كن 

. سختى گذارم و خود راحت شوم بلكه من نیز با شما بیايم و دست خود را در دست ُعمرى خواھم نھاد

حسین فرمود كه ما راضى نخواھیم شد كه عمرى ترا اذّيت كند و پیغمبر خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم 

 .صمى كند بلكه جان خود را فداى تو خواھیم نمودروز قیامت با ما خ

پس حسین فرستاد به نزد يحیى و سلیمان و ادريس فرزندان عبدالّله محض و عبدالّله بن حسن بن على 

و ابراھیم بن اسماعیل طباطبا و عمر پسر برادر خود حسن و  (افطس )بن على بن الحسین معروف به 

و عبدالّله پسر امام جعفر صادق علیه الّسالم و از فتیان و موالى عبدالّله بن اسحاق بن ابراھیم غمر 

خودشان تا آنكه جمع شدند بیست و سه تن از اوالد على علیه الّسالم و جمعى ازموالى و ده نفر از خارج ، 



پس چون وقت نماز صبح شد مؤ ّذن باالى مناره رفت كه اذان گويد عبدالّله افطس با شمشیر كشیده باالى 

ره رفت و مؤ ّذن را گفت كه در اذان َحىَّ َعلى َخْیر اْلَعَمل بگو، مؤ ذن چون شمشیر كشیده را ديدَحىَّ منا

َعلى َخْیر اْلَعَمل بگفت ، عمرى كه اين كلمه را در اذان شنید احساس شّر كرد دھشت زده فرياد برداشت 

مرا به دو حّبه آب طعام دھید اين كه : كه استر مرا در خانه حاضر كنید و از كثرت وحشت و دھشت گفت 

بگفت و از منزل خويش بیرون شد و پیوسته به تعجیل تمام فرار مى كرد و از ترس ضرطه مى داد تا ھنگامى 

كه خود را از فتنه علوّيین نجات داد پس حسن مقّدم ايستاد و فرض صبح را ادا كردند آنگاه حسن بن محّمد 

يشان گماشته بود طلبید كه اينك حسن را حاضر كرده ام عمرى را حاضر را طلبید و شھودى را كه عمرى بر ا

 . كنید تا حسن را بر او عرضه داريم

بالجمله ؛ جمیع علوّيین بجز حسن بن جعفر بن حسن مثّنى و حضرت موسى بن جعفر علیھماالّسالم در 

مردم به   طبه خواند در تحريص حسین بعد از نماز صبح باالى منبر رفت و خ  پس . اين واقعه حاضر شده بودند

نى با سالح مى زيست با كه از جانب سلطان در مدينه به جھت نگاھبا (114)(كمادبريدى )جھاد پس اين وقت 

حاضر شد و نگاھش افتاد بر يحیى كه در دست او شمشیر است كماد  (باب جبرئیل )اصحاب خود در 

خواست كه پیاده شود و با او قتال كند كه يحیى او را فرصت نداد و چنان شمشیرى بر جبین او زد كه كاسه 

حیى بر اصحاب او حمله كرد لشكر كه چنین سر او برداشته شد و از اسب خود بر خاك ھالك افتاد، پس ي

 .ديدند منھزم شدند

در ھمین سال جماعتى از عّباسّیین مانند عّباس بن محّمد و سلیمان بن ابى جعفر دوانیقى و جعفر و 

محّمد فرزندان سلیمان و موسى بن عیسى عّم دوانیقى با اسلحه و لشكرى بسیار به سفر مّكه كوچ 

ّمد بن سلیمان را متوّلى حرب كرده بود، و از آن طرف حسین بن على نیز با كردند و موسى ، ھادى مح

اصحاب و اھل بیت خود كه سیصد نفر بودند به قصد حّج از مدينه بیرون شدند، چون نزديك مّكه شدند در 

ن اّول مرتبه عّباس بر حسین بن على عرض اما. زمین فّخ كه وادى است به مّكه با عّباسّیین تالقى كردند

طلبید طريق سلم و صلح گذاشته شد و بناى   كرد، حسین از امان امتناع نمود، و مردم را به بیعت خويش 

صبح روز ترويه بود كه دو لشكر در مقابل ھم صف كشیدند موسى بن عیسى تعبیه لشكر نموده . جنگ شد

ى گرفتند پس موسى در قلب جا  و محّمد بن سلیمان در میمنه و موسى در میسره و سلیمان و عّباس 

ابتدا كرد به جنگ و با لشكر خود كه در میسره جاى داشت بر علويّین حمله نمود ايشان نیز با عّباسّیین 

حمله كردند موسى براى فريفتن ايشان رو به ھزيمت نھادند و داخل وادى شدند علويّین نیز تعاقب نموده 

ايشان حمله كرد و علويّین را در میان آن وادى  داخل وادى شدند محّمد بن سلیمان با لشكر خود از عقب

احاطه كردند و به يك حمله بیشتر اصحاب حسین شھید شدند و يحیى مثل شیر آشفته بر ايشان حمله 

و در میان . مى كرد تا آنكه سلیمان بن عبدالّله محض و عبدالّله بن اسحاق بن ابراھیم غمر، شھید گشت 

د رسید و او اعتنائى به آن تیر نكرد و پیوسته كارزار مى كرد تا آن كه معركه تیرى بر چشم حسن بن محّم

: از براى تو امان است خود را به كشتن مده ، حسن گفت  !محّمد بن سلیمان فرياد كرد كه اى پسر خال 

والّله كه دروغ مى گوئید لكن من قبول امان كردم پس شمشیر خود را شكست و به نزد ايشان رفت ، 

خدا ترا بكشد اگر حسن را نكشى ؛ موسى بن عیسى نیز تحريص كرد بر : زند خود را گفت عّباس فر

 .كشتن او پس عبدالّله و به روايتى موسى بن عیسى حسن را گردن زد و او را شھید كرد

روايت كرده شخصى كه حاضر در واقعه فّخ بوده كه ديدم حسین بن على را كه در گیر و دار حرب بر زمین 

چیزى را در خاك دفن كرد پس برگشت و به حرب مشغول شد، من گمان كردم كه چیزى قیمتى نشست و 

داشته نخواسته كه بعد از كشته شدن او به عّباسّیین برسد او را دفن نموده من صبر كردم تا ھنگامى كه 



دم قطعه اى جنگ بر طرف شد به تفّحص آن مدفون برآمدم چون آن موضع را يافتم خاك از روى آن برداشت دي

 . از جانب صورت او بوده كه قطع شده بود و حسین آنرا دفن نموده

حسین بن على را به من ! بالجمله ؛ حماد تركى كه در میان لشكر عّباسّیین بود فرياد كرد كه اى قوم 

د نمود بنمائید تا كار او را بسازم ، چون حسین را نشان او دادند تیرى به جانب حسین رھا كرد و او را شھی

 .محّمد بن سلیمان او را صد جامه و صد ھزار درھم جايزه داد  پس . رحمه الّله 

سرھاى شھدا را از تن جدا   بالجمله ؛ لشكر حسین منھزم شدند و برخى مجروح و اسیر گشتند، پس 

. دكردند و آن ھا زياده از صد راءس به شمار مى رفت و آن سرھا را با اسیران براى موسى ھادى بردن

گويا : موسى امر كرد كه اسیران را گردن زدند پس سر حسین را نزد موسى ھادى گذاشتند موسى گفت 

سر طاغوتى از طواغیت براى من آوريد ھمانا كمتر پاداش شما آن است كه شما را از جايزه و عطا محروم 

 .خواھم نمود

كه خانه حسین و خانه ھاى اھل بیت بالجمله ؛ چون خبر شھادت حسین در مدينه به ُعمرى رسید امر كرد 

 .و خويشاوندان او را آتش زدند و اموال ايشان را ماءخوذ داشتند

: شنیدم از حسین بن على و يحیى بن عبدالّله كه مى گفتند: ابوالفرج از ابراھیم قّطان روايت كرد كه گفت 

امر   ن جعفر علیھماالّسالم پس ما خروج نكرديم مگر از پس آنكه مشورت كرديم با اھل بیت خود با موسى ب

و نقل شده كه چون محّمد بن سلیمان عّباسى را مرگ در رسید حاضرين . فرمود آن حضرت ما را به خروج 

 :در نزد او، او را تلقین شھادت مى كردند او در عوض شھادت ھمى اين شعر بگفت تا ھالك شد

  : شعر

َاال َلْیَت ُامّى َلْم َتِلْدنى َوَلم َاُكْن
 (115)َلَقْیُت ُحَسینًا َيوَم َفخٍّ َوال اْلَحَسَن

حسین را جماعتى بسیار از شعراء مرثیه گفتند، و و وقعه فّخ در سال صد و شصت و نھم ھجرى واقع شد و 

 : در شب شھادت او پیوسته در ِمیاه غطفان صداى ھاتفى به مرثیه بلند بود و ھمى گفت

  : شعر

َاال يا ِلَقوٍم ِللسَّواِد الُمَصبَِّح
 َوَمْقَتِل َاْوالِد النَِّبِى ِبَبْلَدٍح

ِلَیْبِك ُحَسْینًا ُكلُّ َكْھٍل َوَاْمَرٍد
 ِمَن اْلِجنِّ ِاْن َلْم َيْبِك ِمَن االِْْنِس ُنوٍِّح

َفِاّنى َلِجّنى َوِانَّ ُمَعرَّسى
 َلِباْلِبرَقِة السَّوداِء ِمْن ُدوِن َزْحَزٍح

مردم اين اشعار مى شنیدند و نمى دانستند چه خبر است تا ھنگامى كه خبر شھادت حسین آمد دانستند 

و كسانى كه با حسین بن على از طالّبیین در وقعه . ى حسین مرثیه مى خواندندكه طايفه جن بودند كه برا

فّخ بودند يحیى و سلیمان و ادريس فرزندان عبدالّله محض وعلى بن ابراھیم بن حسن و ابراھیم بن 

اسماعیل طباطبا و حسن بن محّمد بن عبدالّله محض و عبدالّله و عمر پسران اسحاق بن حسن بن على 

 ین و عبدالّله بن اسحاق بن ابراھیم بن حسن مثّنى چنانچه ابوالفرج از مداينى نقل كرده استبن الحس



ت مسعودى اجساد شھداى فّخ سه روز بر روى زمین باقى بود كه كس آنھا را دفن ننمود تا و به رواي (116).

 (117).آنكه درندگان و طیور از اجساد ايشان بخورند

 ذكر حال جعفر بن حسن ُمثّنى و در بیان اوالد او

ابوالحسن جعفر بن حسن سّیدى با زالقت زبان و طالقت لسان بود و در شمار ُخطباى بنى ھاشم مى رفت 

ود، چون و او اكبر برادران خود بود و او نیز به حبس منصور افتاد لكن او را رھا كرد تا به مدينه مراجعت نم

 :سنین عمرش به ھفتاد رسید در مدينه وفات نمود، و او را چھار پسر و شش دختر بود

 - 9اّم الحسن ،  - 8زينب ،  - 7رقّیه ،  - 6فاطمه ،  -  5حسن ،  - 4ابراھیم ،  - 3قاسم ،  - 2عبدالّله ،  - 1

اّما ابراھیم مادرش اّم َوَلدى بوده از  اّما عبدالّله و قاسم بالعقب بودند، و. اّم القاسم  - 10اّم الحسین ، 

عبدالّله بن جعفر بن ابراھیم كه مادر او آمنه دختر عبیدالّله بن الحسین اال صغر  :رومّیه و از َاحفاد او است 

و اين عبدالّله در اّيام خالفت ماءمون سفر فارس كرد ھنگامى كه . بن على بن الحسین علیھماالّسالم بوده 

خفته بود جمعى از خوارج بر او تاختند و او را مقتول ساختند و از وى جز دخترى به جاى در سايه درختى 

نماند و او را محّمد بن جعفر بن عبیدالّله بن حسین اصغر كابین بست و در سراى او وفات يافت و نسل 

 .ابراھیم بن جعفر منقرض شد

 :كرد و او را چند دختر و پنج پسر بوداّما حسن بن جعفر؛ پس او آن كس است كه در واقعه فّخ تخّلف 

فاطمة الكبرى معروف : و از دختران او است . جعفر - 5عبدالّله ،  - 4محّمد،  - 3ابراھیم ،  - 2سلیمان ،  - 1

به اّم جعفر و او را عمر بن عبدالّله بن محّمد بن عمران بن على بن ابى طالب علیه الّسالم تزويج كرد و 

حیات پدر وفات كردند و محّمد معروف بود به سلیق و مادرش ملیكه دختر داود بن  سلیمان و ابراھیم در

و على معروف به ابن . عايشه و محّمد و على : حسن بن حسن مثّنى بود و او را يك دختر و دو پسر بود

ر ھمدان و المحّمدّيه و او را ھفت تن اوالد بوده و احفاد او در بالد متفّرق شدند جمعى در راوند و برخى د

و از ايشان است در راوند كاشان سّید عالم فاضل كامل اديب . جمله اى در قزوين و مراغه ساكن گشتند

محّدث مصّنف ضیاء الّدين ابوالّرضا فضل الّله بن على بن الحسین بن عبیدالّله بن محّمد بن عبیدالّله بن 

تلمیذ ابوعلى بن شیخ  (ء الّشھاب ضو)محّمد بن عبیدالّله بن حسن بن على بن محّمد سلیق صاحب 

 . الطائفه

محّمد و جعفر و حسن و عبدالّله ، و مادر ايشان زنى از : اّما عبدالّله بن حسن بن جعفر او را چھار پسر بود

غالم متوّكل  (باقر)و اين لقب بدان يافت كه با  (باغر)و محّمد را فرزندى بود على نام ُمَلقَّب به . علويّین بوده 

سى كه مردى نیرومند بود و تیغ بر متوّكل راند و او را بكشت ، مصارعت كرد و در كشتى بر او غلبه عّبا

واّما برادر محّمد بن عبدالّله . جست مردم در عجب شدند و سّید را باغر لقب دادند و فرزندان او بسیار شدند

 .امیرى جلیل بود و او را ماءمون ، واليت كوفه داد

اّما جعفر بن حسن بن  (118). ته كه در كاشان و نیشابور از اوالد عبدالّله عدد كثیر استابو نصر بخارى گف

و را ھفت پسر و سه دختر بود و اسامى پسران او تمام محّمد است و ھركدام را جعفر بن حسن مثّنى ا

ابوالفضل محّمد و ابوالحسن محّمد و ابو احمد محّمد و ابو جعفر محّمد و ابو : كنیه اى است بدين طريق 

 است فاطمه و زينب و اّم محّمد: على محّمد و ابوالحسین محّمد و ابوالعّباس محّمد، و اسامى دختران 

.(119) 

او را ماءخوذ ابوالفضل محّمد در ايام مستعین در كوفه خروج كرد و ابن طاھر او را به تولیت كوفه فريب داد تا 

داشت و به جانب ُسّرَمن َراى كوچ داد و در محبس افكند و او در حبس وفات نمود و اوالد او زياد شدند و در 

و اّما ابوالحسن محّمد او را ابوقیراط مى گفتند و او را نیز فرزندان بسیار شد و از احفاد . بغداد امامت كردند



و ابواحمد و ابوجعفر و . بیّین در بغداد ُمَلّقب به ابوقیراطابوالحسن محّمد بن جعفر نقیب طال : اوست

 .ابوالعّباس بالعقب بودند و ابوعلى و ابوالحسین صاحب فرزندان بودند

 ذكر حال داود بن حسن مثّنى و اوالد او

ن داود بن حسن ، ُكْنیت او ابوسلیمان است و او از جانب برادرش عبدالّله محض تولیت صدقات امیر المؤ منی

علیه الّسالم را داشت او را نیز منصور به حبس افكند مادرش به نزد حضرت صادق علیه الّسالم آمد و بنالید، 

مادر داود بدانسان كه آن  (دعاء ام داود)آن حضرت دعاى استفتاح را تعلیم او نمود كه معروف است به 

ر گشت ؛ داود به جانب مدينه آمد و حضرت تعلیم او فرموده بود در نیمه رجب به جا آورد و سبب خالص پس

 . در شصت سالگى از جھان درگذشت

عبدالّله و سلیمان ، ملیكه و حماده و مادر اين جمله ، اّم كلثوم دختر امام : داود را دو پسر و دو دختر بوده 

 . زين العابدين علیه الّسالم بوده

 .ملیكه به نكاح پسر عّمش حسن بن جعفر بن حسن مّثنى در آمد

يكى محّمد اال رزق و او مردى فاضل و پارسا بود و او را پسرى شد و منقرض : اّما عبدالّله دو پسر آورد

و پسرى ديگر على نام داشت و او را ابن المحّمديه مى گفتند و او را در حبس مھدى خلیفه وفات . شدند

و اّما سلیمان بن داود . زرگوار بوده كرد و او را فرزندانى بود كه از جمله سلیمان بود و او مردى با مجد و ب

فرزندى آورد بنام محّمد و او در اّيام ابى السرايا در مدينه خروج كرد و به قولى مقتول گشت و او را از ذكور 

سلیمان و موسى و داود و اسحاق و حسن و فاطمه و ملیكه و كلثم و ايشان را : واناث ھشت تن اوالد بود

 است و شايسته است در اينجا ذكر آل طاوس كنیم  ّد طاوس پدر قبیله آل طاوس فرزندان فراوانند و حسن ج

.(120) 

 

 

- ۶ - 

 
 

 آل او و نبذى از حال بنى طاوس ذكر نسب طاوس و

الطاوس ھو ابوعبدالّله محّمد بن اسحاق بن حسن بن محّمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن 

على بن ابى طالب علیھماالّسالم كه از حسن وجه و لطف شمايل ُمَلقَّب به طاوس گشت و اوالد او در 

ّزاھد المصّنف الجلیل القدر جمال الّدين احمد بن عراق ھمى زيستند و از ايشان است السّید العالم ال

و  (المالذ)و  (البشرى )موسى بن جعفر بن محّمد بن احمد بن محّمد بن محّمد الطاوس صاحب كتاب 

غیرھما و برادر او است السّید الّزاھد العالم صاحب الكرامات نقیب الّنقباء رضى الّدين على بن موسى و 

 :ابن ابى فراس و از اينجا است كه شاعر در اين قصیده گويد (121)اال میر وّرام  مادر ايشان دختر شیخ زاھد

  : شعر

ِمِھْمَوّراُم َجدُُّھْم الُِ



 (122).َومحّمد الَِبیِھم َجدُّ

ل طاوس و َاْشَھر ايشان سّید اجّل رضى على الجمله ؛ بنى طاوس در میان ُعلما جماعتى بودند از افاضل آ

الّدين على بن موسى بن جعفر بن محّمد و آنچه در كتب ادعیه و زيارات و فضائل ، ابن طاوس اطالق كنند 

 آن جناب مراد است ؛

دّوم برادر او عالم جلیل جمال الدين احمد كه در فقه و رجال يگانه عصر بود، و مراد از ابن طاوس در كتب 

 و رجالّیه او است ؛فقھّیه 

است كه از اجله ُعلما و يگانه  (فرحة الغرى )سّوم پسر جمال الدين احمد سّید نبیل عبدالكريم صاحب كتاب 

 روزگار بود و در حفظ وجودت فھم ؛

 چھارم پسر عبدالكريم رضى الّدين ابوالقاسم على بن عبدالكريم ؛

كه در اسم و ُكْنَیت  (زوائد الفوائد)د صاحب كتاب پنجم سّید رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن محّم

با پدر َاْمَجد خود شريك بود، و گاھى بر برادر او سّید جالل الدين محّمد نیز، ابن طاوس اطالق كنند كه پدر 

 .را براى او تصنیف فرمود (كشف المحّجه )امجد او كتاب 

ه ايشان را جاللت قدرى به كمال بود، ناصر در ذيل احوال آل طاوس گفته ك (ناسخ التواريخ )صاحب كتاب 

خلیفه خواست نقابت طالبیین را به رضى الدين تفويض نمايد او به سبب اشتغال به عبادت و علم استعفا 

جست و ھنگام غلبه ُھالكوخان بر بغداد و قتل مستعصم نقابت طالبّیین بر سّید رضى الدين فرود آمد و 

دين او را منع فرمود، رضى الدين بیم كرد كه اگر سر بتابد به دست خواست استعفا جويد خواجه نصیرال

 .ھالكو ناچیز شود و از دِر اكراه قبول نقابت نمود

تتّمات ِمصباح المتھّجد و مھّمات صالح )و كتاب  (ُمَھُج الّدعوات )او را مصّنفات مفیده است مانند كتاب 

او مستجاب الدعوة بود و بر صدق اين معنى اخبار فراوان و  .(الملھوف على قتلى الطفوف )و كتاب  (المتعّبد

و گويند اسم اعظم دانست و فرزندان خود را گفت چند كّرت به استخارت كار كردم كه شما را . است 

 .بیاموزم اجازت نیافتم اينك در كتب من محفوظ و مكتوب است بر شما است كه به مطالعه ادارك نمائید

مد، پسرى آورد به نام عبدالكريم غیاث الدين السّید العالم الجلیل القدر در نزد خاّص اّما سّید جمال الدين اح

و ُجز آن  (الّشمل المنظوم فى اسماء مصّنفى العلوم )و عام مكانتى تمام داشت و از مّصنفات او است كتاب 

 .در كتابخانه او ده ھزار مجّلد از كتب نفیسه بود

وسى ، دو پسر آورد يكى محّمد ملّقب به صفى الدين معروف به مصطفى اّما النقیب رضى الدين على بن م

و آن ديگر على ُمَلّقب به رضى الدين معروف به مرتضى ، و صفى الدين مردى نیرومند بود ولكن بالعقب 

 .وفات يافت و منقرض شد

درالدين معروف به شیخ و رضى الدين على بعد از پدر نقیب الّنقباء شد و او دخترى آورد به حباله نكاح شیخ ب

المشايخ در آمد و پسرى آورد به نام قوام الدين ھنوز كودك بود كه پدرش وداع جھان گفت و او را سلطان 

سعید اولجايتو طلب فرمود و بر زانوى خويش نشانید و نیك بنواخت و ھم در آن كودكى او را به جاى پدر 

على بن موسى دختر ديگر به حباله فخرالدين محّمد بن  اّما از رضّى الدين على بن. نقیب الّنقباء فرمود

ادى مى نامیدند و او بالعقب در حیات پدر و مادر در آمد و پسرى آورد كه اورا على الھ (123)كتیله حسینى 

اّما . و قوام الدين دو پسر آورد يكى عبدالّله ُمَكّنى به ابوبكر و ملّقب به نجم الدين و آن ديگر عمر. وفات نمود

 نجم الدين نقابت بغداد و حّله و ُسّر َمْن َراى يافت و بعد از پدر معروف به نقیب النقباء شد لكن مردى ضعیف

الحال بود و بعضى اموال و امالك خانواده خود را قوام الدين به ھدر داد و آنچه از وى به جاى ماند نجم الدين 



 . تلف كرد و در سال ھفتصد و ھفتاد و پنج ھجرى وفات نمود و برادرش به جاى او نقابت يافت

ن ذكر اخبار و آثار وارده مى و ديگرى از بنى طاوس عراق سّید مجدالّدين است صاحب كتاب البشارة و در آ

چون ھالكوخان راه بغداد . دولت بنى العّباس را تذكره مى فرمايد  نمايد و غلبه مغول را در بالد و انقراض 

نزديك كرد سّید مجدالدين با جماعتى از سادات و علماى حّله او را استقبال كرد و آن كتاب را به نظر سلطان 

نھاد و حّله و مشھَدْين و آن نواحى را خّط امان فرستاد چون به شھر بغداد  رسانید ھالكو او را عظیم عظمت

در آمد فرمان كرد تا منادى ندا در داد كه ھر كس از اھل حّله و اعمال آن بلده است به سالمت بیرون شود و 

 (124). آن جماعت بى آسیبى و زيانى طريق مراجعت سپردند انتھى

را  (كتاب البشارة )، (منتخب البصائر)ولكن شیخ جلیل حسن بن سلیمان حّلى تلمیذ شھید اّول در كتاب 

 . ه تعالى ھو العالموالّل. نسبت داده به سّید على بن طاوس 

 خاتمه در ذكر مقتل

 عبدالّله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب علیه الّسالم

و مقتل پسران او محّمد و ابراھیم بر حسب آنچه وعده كرديم در ھنگام تعداد فرزندان امام حسن علیه 

 : الّسالم

شد و سلطنت بنى امّیه رو به ضعف و زوال مخفى نماند كه چون ولید بن يزيد بن عبدالملك بن مروان كشته 

آورد جماعتى از بنى عّباس و بنى ھاشم كه از جمله ايشان بود ابو جعفر منصور و برادران او سّفاح و 

و دو پسران او محّمد و ابراھیم و برادرش  (125)ابراھیم بن محّمد و عموى او صالح بن على و عبدالّله محض 

محّمد ديباج و غیر ايشان در ابواء جمع گشتند و اّتقاق كردند كه با پسران عبدالّله محض بیعت كنند و يك تن 

د از میانه محّمد بن عبدالّله را اختیار كردند؛ چه او را مھدى گفتند و از خانواده از ايشان را به خالفت بردارن

رسالت گوشزد ايشان گشته بود كه مھدى آل محّمد علیھماالّسالم كه ھمنام پیغمبر است مالك ارض شود 

ايشان دست  الجرم. و شرق و غرب عالم را پر از عدل و داد كند بعد از آنكه از ظلم و جور مملّو شده باشد

بیعت با محّمد دادند و با او بیعت كردند پس كس فرستادند و عبدالّله بن محّمد بن عمر بن على علیه 

الّسالم و حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم را طلبیدند، عبدالّله محض گفت كه حضرت صادق علیه 

چون آن جناب وارد شد عبدالّله  .ھد شمردالّسالم را بیھوده طلبیديد، زيرا كه او راءى شما را به صواب نخوا

حضرت فرمود اين كار . موضعى برايش گشود و آن جناب را نزد خود نشانید و صورت حال را مكشوف داشت 

نكنید؛ چه آنكه اگر بیعت شما به محّمد به گمان آن است كه او ھمان مھدى موعود است اين گمان خطا 

، زمان خروج او نیست و اگر اين بیعت به جھت آن است كه  است و اين مھدى موعود نیست و اين زمان

خروج كنید و امر به معروف و نھى از منكر نمائید باز ھم بیعت با محّمد نكنیم ؛ چه آنكه تو شیخ بنى 

چنین نیست كه تو مى گوئى لكن : ھاشمى چگونه تورا بگذاريم و با پسرت بیعت كنیم ؟ عبدالّله گفت 

به خدا سوگند كه  :ايشان باز مى دارد، و حضرت دست بر پشت سّفاح گذاشت و فرمودحسد ترا از بیعت با 

اين سخن از در حسد نیست بلكه خالفت از براى اين مرد و برادران او و اوالد ايشان است نه از براى 

به خدا قسم كه خالفت بر تو و پسران تو فرود : شماھا؛ پس دستى بر كتف عبدالّله محض زد و فرمود

خواھد آمد ھمانا ھر دو پسران تو كشته خواھند شد، اين بگفت و برخاست و تكیه فرمود بر دست ن

عبدالعزيز بن عمران زھرى و بیرون شد و با عبدالعزيز فرمود كه صاحب رداى زرد يعنى منصور را نگريستى ؟ 

محّمد رانیز خواھد : ت عبدالعزيز گف. به خدا سوگند كه او عبدالّله را خواھد كشت  :بلى ، فرمود: گفت 

در دل خود گفتم به پرودگار كعبه كه اين سخن از روى حسد است و : عبدالعزيز گفت . بلى : كشت ؟ فرمود

 .از دنیا بیرون نرفتم تا ديدم چنان شد كه حضرت خبر داده بود



حضرت رفتند  بالجمله ؛ اھل مجلس نیز بعد از رفتن آن حضرت متفّرق شدند، عبدالصمد و منصور در عقب آن

بلى ، والّله و اين از علومى است : آيا واقع دارد آنچه در مجلس گفتى ؟ فرمود: تا به آن جناب رسیدند گفتند

بنى عّباس سخن آن حضرت را استوار دانستند و از آن روز دل بر سلطنت بستند و در . كه به ما رسیده 

 .ِاعداد كار شدند تا ھنگامى كه ادراك كردند

كاَن َجعَفُر ْبُن محّمد علیھماالّسالم ِاذا َراى ُمَحمََّد ْبَن : ُخَنا اْلُمفید َعْن َعْنَبَسِة ْبِن َنجاِد اْلعاِبِد قاَلَروى َشْی

َلْیَس ھذا فى  ِبَنْفسى ُھَو ِانَّ الّناَس َلَیُقوُلوَن فیِه َوِانَُّه َلَمْقُتُوٌل ):َعْبِدالّلِه ْبِن اْلَحَسِن َتَغْرَغَرْت َعْیناُه ُثمَّ َيُقوُل

 (126)ِكتاِب َعلي علیه الّسالم ِمْن ُخَلفآِء ھِذِه اُالمَِّة

ات عبدالّله محض با حضرت صادق علیه الّسالم سوء راءى او ظاھر گشته لكن اگر چه از مخاطب: مؤ لف گويد

اخبار بسیارى در مدح ايشان وارد شده و بعد از اين مذكور خواھد شد كه حضرت صادق علیه الّسالم براى 

ايشان بسیار گريست ھنگامى كه ايشان را از مدينه اسیر كرده به جانب كوفه مى بردند و در حق انصار 

رين فرمود و از كثرت حزن و اندوه تب كرده و ھم تعزيت نامه براى عبدالّله و ساير اھل بیت او فرستاد و از نف

عبدالّله تعبیر فرمود به عبد صالح و دعا كرده در حق ايشان به سعادت و آن تعزيت نامه را سّید بن طاوس 

حضرت صادق علیه الّسالم براى عبدالّله و اھل  ايراد كرده آنگاه فرموده كه اين مكتوب (اقبال )رحمه الّله در 

بیت او داللت مى كند بر آنكه ايشان معذور و ممدوح و مظلوم بوده اند و به حّق امام ، عارف بوده اند و ھم 

فرموده كه اگر در كتب حديثى يافت شد كه ايشان از طريق آن حضرت مفارق بوده اند آن حديث محمول بر 

ه مبادا خروج ايشان را به جھت نھى از منكر نسبت به ائّمه طاھرين علیھماالّسالم تقّیه است به جھت آنك

دھند و مؤ ّيد اين مقال آنكه خّالد بن عمیر كندى روايت كرده كه شرفیاب خدمت حضرت صادق علیه الّسالم 

خبر داريد؟ ما  آيا از آل حسین علیه الّسالم كه منصور ايشان را از مدينه بیرون برده: شدم آن حضرت فرمود

: خبر داشتیم از شھادت ايشان لكن نخواستیم كه آن حضرت را به مصیبت ايشان خبر دھیم ، گفتم 

كجا عافیت براى ايشان خواھد بود اين بگفت و صدا به گريه  :امیدوارم كه خدا ايشان را عافیت دھد، فرمود

آنگاه فرمود كه پدرم از فاطمه دختر امام  .بلند كرد و چندان گريست كه ما نیز از گريه آن حضرت گريستیم 

اى : از پدرم حسین بن على علیھماالّسالم شنیدم كه مى فرمود: حسین علیه الّسالم حديث كرد كه گفت 

ما َسَبَقُھُم االَْوَّلُوَن َوَلْم ُيْدِرْكُھُم اال : چند نفر از فرزندان تو به شّط فرات مقتول خواھند شد كه ! فاطمه 

 .ِخرُوَن

پس حضرت صادق علیه الّسالم فرمود كه اينك از فرزندان فاطمه بنت الحسین علیه الّسالم جز ايشان كه 

در حبس شدند كسى ديگر نیست كه مصداق اين حديث باشند الجرم ايشانند آن كسانى كه به شّط فرات 

اعتقاد نبود به آنكه  مقتول شوند؛ پس سّید بن طاوس چند خبرى در جاللت ايشان و در بیان آنكه ايشان را

مھدى ايشان ھمان مھدى موعود علیه الّسالم است ايراد فرموده ھر كه خواھد رجوع كند به اعمال ماه 

 (127)(اقبال االعمال )محرم 

بالجمله ؛ محّمد و ابراھیم پسران عبدالّله ھمواره در ھواى خالفت مى زيستند و ِاعداد خروج مى كردند تا 

ھنگامى كه امر خالفت بر ابوالعّباس سّفاح درست آمد اين وقت فرار كردند و از مردم متوارى شدند اّما 

 .رگ مى داشت و فراوان اكرام مى كردسّفاح ، عبدالّله محض را بز

سبط ابن الجوزى گفته كه يك روز عبدالّله گفت كه ھیچگاه نديدم كه ھزار ھزار درھم مجتمعا در نزد من 

 (128).اال ن خواھى ديد و بفرمود ھزار ھزار درھم حاضر كردند و به عبدالّله عطا كرد: سّفاح گفت . حاضر باشد

وابوالفرج روايت كرده كه چون سّفاح بر مسند خالفت نشست ، عبدالّله و برادرش حسن مثّلث بر سّفاح 

رعايت نمود و به زياده عبدالّله را تكريم مى نمود ولكن گاه گاھى از وفود كردند سّفاح ايشان را عطا داد و 



عبدالّله پرسش مى كرد كه پسران تو محّمد و ابراھیم در كجايند و چرا با شما نزد من نیامدند؟ عبدالّله مى 

گفت كه مستورى ايشان از خلیفه به جھت امرى نیست كه باعث كراھت او شود و پیوسته سّفاح اين 

پسران  ! ا با عبدالّله مى گفت و عیش او را منغص مى نمود تا يك دفعه با وى گفت كه اى عبداهللاسخن ر

خود را پنھان كرده اى ھر آينه محّمد و ابراھیم ھر دو تن كشته خواھند شد؛ عبدالّله چون اين سخن بشنید 

مكان حسن  (عمدة الطالب )در (حسن مثلث . به حالت حزن و كئابت از نزد سّفاح به منزل خود مراجعت كرد

چون آثار حزن در عبدالّله ديد پرسید كه اى برادر سبب حزن تو چیست ) ابراھیم الغمر، برادرش را ذكر نموده 

اين دفعه كه سّفاح از حال : حسن گفت . ؟ عبدالّله مطالبه سّفاح را در باب محّمد و ابراھیم براى او نقل كرد

اين دفعه كه . ز حال ايشان خبر دارد تا من او را از اين سخن ساكت كنم ايشان پرسش كند بگو عّم ايشان ا

سّفاح . سّفاح صحبت پسران عبدالّله را به میان آورد و عبدالّله گفت كه عّم ايشان از حال ايشان خبر دارد

از او پرسش صبر كرد تا ھنگامى كه عبدالّله از منزل او بیرون شد حسن مثلث را بخواند و از محّمد و ابراھیم 

اى امیر با شما چنان سخن گويم كه رعّیت با سلطان گويد يا چنان گويم كه مرد با پسر : كرد، حسن گفت 

با من بگوى كه اگر ! يا امیر: چنان گوى كه با پسر عّم خود گوئى ، گفت : عّم خود سخن مى گويد؟ گفت 

د تو و تمامت مخلوق آسمان و زمین مى خداوند مقّدر كرده كه محّمد و ابراھیم ادراك منصب خالفت كنن

اگر خداوند مقّدر نكرده باشد خالفت را براى ايشان : آنگاه گفت ! الوالّله : توانند ايشان را دفع دھند؟ گفت 

! الواهللا : تمام اھل ارض و سما اگر اّتفاق كنند مى توانند امر خالفت را بر ايشان فرود آورند؟ سّفاح گفت 

چه امیر از اين پیرمرد اين ھمه در اين باب مطالبه مى كند و نعمت خود را بر او  پس براى: حسن گفت 

و از آن پس تا زنده بود . از پس اين ديگر نام ايشان را تذكره نخواھم نمود : منغص مى فرمايد؟ سّفاح گفت

 .ديگر نام ايشان را نبرد پس سّفاح عبدالّله را فرمان كرد كه به مدينه برگردد

د تا زمانى كه سّفاح وفات يافت و كار خالفت بر منصور دوانیقى راست آمد و منصور به جھت خبث و اين بو

يكباره دل بر قتل محّمد و ابراھیم بست و در سنه يك صدو چھلم سفر حّج   طینت و پستى فطرت خويش 

سرانش از او پرسش كرد و از طريق مدينه مراجعت نمود چون به مدينه رسید عبدالّله را بخواست و از امر پ

منصور سخنى چند از راه شتم و شناعت با عبدالّله گفت و امر . نمى دانم در كجايند: كرد، عبدالّله گفت 

كرد تا او را در دار مروان در مدينه حبس نمودند و زندانبان او رياح بن عثمان بود و از پس عبدالّله جماعتى 

در محبس نمودند مانند حسن و ابراھیم و ابوبكر برادران عبدالّله و ديگر از آل ابوطالب را به تدريج بگرفتند و 

پسران داود بن حسن مثنى و محّمد و   حسن بن جعفر بن مثّنى و سلیمان و عبدالّله و على و عّباس 

اسحاق پسران ابراھیم بن حسن مثّنى و عّباس و على عابد پسران حسن مثّلث و على فرزند محّمد نفس 

 .ايشان كه در ذكر اوالد اّمام حسن علیه الّسالم بدين مطلب اشاره شدزكیه و غیر   

بالجمله ؛ رياح بن عثمان جماعت بنى حسن را در زندان در قید و بند كرده و بر ايشان كار را سخت تنگ 

 كرده بود، و در اين اّيامى كه در زندان بودند گاه گاھى رياح بعضى از ناصحین رابه نزد عبدالّله محض مى

فرستاد كه او را نصیحت كند تا شايد عبدالّله از مكان فرزندانش اطالع دھد، چون ايشان اين سخن را با 

مالمت مى نمودند عبدالّله مى گفت كه بلّیه من   عبدالّله به میان مى آوردند و او را در كتمان امر پسرانش 

ند خود و آن ذبح فرزند طاعت خدا بود ولكن از بلّیه خلیل الرحمن بیشتر است ؛ چه او ماءمور شد به ذبح فرز

مرا امر مى كنند كه فرزندان خود را نشان دھم تا آنھا را بكشند و حال آنكه كشتن ايشان معصیت خداى 

 (129).مى باشد

بالجمله ؛ تا سه سال در مدينه در حبس بودند تا سال صد و چھل و چھارم رسید، منصور ديگر باره سفر حّج 

كرد و چون از مّكه مراجعت نمود داخل مدينه نشد و به َرَبذه رفت چون به ربذه وارد شد رياح بن عثمان به 



مدينه به ربذه بیرون شد منصور ھنگامى كه او را بديد امر كرد برگرد به مدينه و بنى  جھت ديدن منصور از

پس رياح بن عثمان به اّتفاق ابواال زھر زندانبان . حسن را كه در محبس مى باشند در اين جا حاضر كن 

ادرى عبدالّله منصور كه مردى بد كیش و خبیث بود به مدينه رفتند و بنو حسن را با محّمد ديباج برادر م

محض در غل و قید كرده و سالسل و اغالل ايشان را سخت تر نموده و به كمال شدت و سختى ايشان را 

به جانب ربذه حركت دادند و ھنگامى كه ايشان را به ربذه كوچ مى دادند حضرت صادق علیه الّسالم از وراء 

محاسن شريفش جارى گشت و بر سترى ايشان را نگريست و سخت بگريست چندانكه آب ديده اش بر 

طائفه انصار نفرين كرد و فرمود كه انصار وفا نكردند به شرايط بیعت با رسول خدا صلى الّله علیه و آله و 

سّلم ؛ چه آنكه با آن حضرت بیعت كردند كه حفظ و حراست كنند او را و فرزندان او را از آنچه حفظ مى كنند 

آن بنا به روايتى آن حضرت داخل خانه شد و تب كرد و تا بیست شب در تب  از  پس . خود را و فرزندان خود را

 .و تاب بود و شب و روز مى گريست تا آنكه بر آن حضرت ترسیدند

بالجمله ؛ بنى حسن را با محّمد ديباج در ربذه وارد كردند و ايشان را در آفتاب بداشتند و زمانى نگذشت و 

محّمد بن عبدالّله بن عثمان كدام است ؟ محّمد ديباج خود را : فت مردى از جانب منصور بیرون آمد و گ

زمانى نگذشت كه صداى تازيانه بلند شد و آن تازيانه : راوى گفت  .نشان داد آن مرد او رابه نزد منصور برد

ره و رنگ ھائى بود كه بر محّمد مى زدند چون محّمد را برگردانیدند ديديم چندان او را تازيانه زده بودند كه چھ

او كه مانند سبیكه سیم بود به لون زنگیان شده بود ويك چشم او به واسطه تازيانه از كاسه بیرون شده 

و عبدالّله ، محّمد را بسیار دوست . عبدالّله محض جاى دادند  بود؛ آنگاه محّمد را بیاوردند و در نزد برادرش 

ود طلب آب مى كرد و مردمان به جھت مى داشت در اين حال تشنگى سخت بر محّمد غلبه كرده ب

حشمت منصور از ترّحم بر ايشان حذر مى كردند تا ھنگامى كه عبدالّله گفت كه كیست پسر رسول خدا 

صلى الّله علیه و آله و سّلم را سیراب كند؟ اين وقت يك تن از مردم خراسان او را به شربتى از آب سقايت 

تازيانه و آمدن خون چنان بر پشت او چسبیده بود كه از بدن او  و نقل شده كه جامه محّمد از صدمت. كرد

 (130).كنده نمى شد نخست او را با روغن زيت طلى كردند آنگاه جامه را با پوست از بدن او باز كردند

وسبط ابن جوزى روايت كرده كه چون محّمد را به نزد منصور بردند منصور از او پرسید كه دو كّذاب فاسق 

به خدا سوگند كه : محّمد و ابراھیم در كجايند؟ و دختر محّمد ديباج رقّیه زوجه ابراھیم بود، محّمد گفت 

منصور امر كرد تا چھارصد تازيانه بر وى زدند آنگاه امر كرد كه جامه درشتى بر . جايندنمى دانم در ك

و محّمد در صورت . اوپوشانیدند و به سختى آن جامه را از تن او بیرون كردند تا پوست تن او از بدن كنده شد

ت تازيانه بیرون شد مى گفتند و يك چشمش به صدم (ديباج )و شمايل َاْحَسن ناس بود و بدين جھت او را 

آنگاه او را در بند كردند و به نزد عبدالّله جاى دادند و محّمد در آن وقت سخت تشنه بود و ھیچ كس را جرئت 

آن نبود كه او را آب دھد عبدالّله صیحه زد كه اى گروه مسلمانان آيا اين مسلمانى است كه فرزندان پیغمبر 

 (131)ید؟از تشنگى بمیرند و شما ايشان را آب ندھ

ب پس منصور از ربذه حركت كرد و خود در محملى نشسته بود و معادل او ربیع حاجب بود و بنو حسن را با ل

تشنه و شكم گرسنه و سر و تن برھنه با غل و زنجیر بر شتران برھنه سوار كردند و در ركاب منصور به 

وقتى منصور از نزد ايشان عبور كرد در حالى كه در میان محملى بود كه روپوش آن . جانب كوفه حركت دادند

آيا ما با اسیران شما در َبدر ! ابو جعفر از حرير و ديباج بود عبدالّله بن حسن كه او را بديد فرياد كشید كه اى

چنین كرديم ؟ و از اين سخن اشارتى كرد به اسیرى عّباس جد منصور در روز بدر و رحم كردن جّد ايشان 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم به حال او ھنگامى كه عّباس از جھت بند و قید ناله مى كرد و 

 .شت امشب خواب كنم و امر فرمود كه قید و بند را از عّباس بردارندحضرت فرمود كه ناله عّباس نگذا



ابوالفرج روايت كرده كه منصور خواست كه صدمه عبدالّله به زيادت باشد امر كرد كه شتر محّمد را در پیش 

د و شتر او قرار دادند، عبدالّله پیوسته نگاھش بر پشت محّمد مى افتاد و آثار تازيانه مى ديد و جزع مى كر

پیوسته ايشان را با سوء حال به كوفه بردند و در محبس ھاشمّیه در سردابى حبس نمودند كه سخت تاريك 

بود و شب و روز معلوم نبود و عدد ايشان كه در حبس شدند موافق روايت سبط بیست تن از اوالد حسن 

و مسعودى فرموده كه منصور سلیمان و عبدالّله فرزندان داودبن حسن مثّنى را با  (132)علیه الّسالم بودند

ند و محبس ايشان بر موسى بن عبدالّله محض و حسن بن جعفر رھا كرد و مابقى در حبس بماندند تا بمرد

والحال مواضع ايشان در كوفه در زمان ما كه سنه سیصد و سى و . شاطى فرات به قرب و قنطره كوفه بود

دو است معلوم است و زيارتگاه است و تمامى در آن موضع مى باشند و قبور ايشان ھمان زندان است كه 

زندان بودند ايشان را براى قضاء حاجت بیرون  سقف آن را بر روى ايشان خراب كردند و ھنگامى كه ايشان در

قضاء حاجت مى نمودند و به تدريج رائحه آن منتشر گشت و بر ايشان   نمى كردند الجرم در ھمان محبس 

 . از اين جھت سخت مى گذشت

ه ؛ و بالجمل. بعضى از موالى ايشان مقدارى غالیه بر ايشان بردند تا به بوى خوش او دفع بويھاى كريھه كنند

به سبب آن رائحه كريھه و بودن در حبس و بند، َوَرم در پاھايشان پديد گشت و به تدريج به باال سرايت مى 

كرد تا به دل ايشان مى رسید و صاحبش را ھالك مى كرد و چون محبس ايشان مظلم و تاريك بود اوقات 

و به نوبت در ھر شبانه روز يك ختم قرآن  نماز را نمى توانستند تعیین كنند الجرم قرآن را پنج جزء كرده بودند

قرائت مى كردند و ھر خمسى كه تمام مى گشت يك نماز از نمازھاى پنجگانه به جا مى آوردند و ھر گاه 

يكى از ايشان مى مرد جسدش پیوسته در بند و زنجیر بود تا ھنگامى كه بو بر مى داشت و پوسیده مى 

 (133).حال مى ديدند و اذّيت مى كشیدند گشت و آنھا كه زنده بودند او را بدين

شان نقل نموده و ما نیز در سابق و سبط ابن جوزى نیز شرحى از محبس ايشان بدون ذكر آوردن غالیه بر اي

در ذكر حال حسن مثّلث و تعداد فرزندان او اشاره بدين محبس كرديم در میان ايشان على بن الحسن 

 .المثّلث كه معروف به علّى عابد بوده در عبارت و ذكر و صبر بر شدائد ممتاز بود

ر به تسبیح و َاْوراد على بن الحسن ؛ چه و در روايتى وارد شده كه بنو حسن اوقات نماز را نمى دانستند مگ

او پیوسته مشغول ذكر بود و بحسب اوراد خود كه موظف بود بر شبانه روز مى فھمید دخول اوقات نماز 

 (134).را

ابوالفرج از اسحاق بن عیسى روايت كرده كه روزى عبدالّله محض از زندان براى پدرم پیغام داد كه نزد من 

ترا طلبیدم براى آنكه قدرى آب : عبدالّله گفت  . بیا، پدرم از منصور اذن گرفت و به زندان نزد عبدالّله رفت

. آنكه عطش بر من غلبه كرده ؛ پدرم فرستاد از منزل سبوى آب براى عبدالّله آوردندبراى من بیاورى ؛ چه 

عبدالّله چون سبوى آب را بردھان نھاد كه بیاشامد ابواال زھر زندانبان رسید ديد كه عبدالّله آب مى خورد، در 

 (135). ثناياى او بريختغضب شد چنان پا بر آن سبو زد كه بر دندان عبدالّله خورد و از صدمت آن دندانھاى 

شتند، و عبدالّله با بالجمله ؛ حال ايشان در زندان بدين گونه بود و به تدريج بعضى بمردند و بعضى كشته ك

چند تن ديگر از اھل بیت خود زنده بود تا ھنگامى كه محّمد و ابراھیم پسران او خروج كردند و مقتول گشتند 

و َسر ايشان را براى منصور فرستادند و منصور سر ابراھیم را براى عبدالّله فرستاد آنگاه ايشان نیز در زندان 

 .بمردند و شھید گشتند

ى و غیره نقل كرده اند كه پیش از آنكه محّمد بن عبدالّله كشته شود عامل منصور ابوعون از سبط ابن الجوز

خراسان براى او نوشت كه مردم خراسان بیعت ما را مى شكنند به سبب خروج محّمد و ابراھیم پسران 

كه اھل خراسان را عبداهللا ، منصور امر كرد محّمد ديباج را گردن زدند و سر او را به جانب خراسان فرستاد 



بفريبند و قسم ياد كرد كه اين سر محّمد بن عبدالّله بن فاطمه بنت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم 

اكنون شروع كنیم به مقتل محّمد بن  (136)است تا مردم خراسان از خیال خروج با محّمد بن عبدالّله بیفتند

 . عبدالّله محض

 

- ٧ - 

 
 

 (نفس زكیه )ذكر مقتل محّمد بن عبدالّله بن الحسن بن على بن ابى طالب ع ملّقب به 

است ؛ چه آنكه يك تن از اّمھات و جّدات  (صريح قريش )و ملّقب به محّمد بن عبدالّله ُمَكّنى به ابو عبدالّله 

او اّم ولد نبودند، مادر او ھند دختر ابى عبیدة بن عبدالّله بن زمعة بن أ سود بن مطّلب بوده و محّمد را از 

ه و لقب دادند و اھل بیت او به استظھار حديث نبوى صلى الّله علی (نفس زكّیه )جھت كثرت زھد و عبادت 

او را مھدى مى گفتند و ھم او را مقتول به احجار زيت . ِانَّ الَمْھِدىَّ ِمْن ُولْدى ِاْسُمُه ِاْسمى : آله و سّلم 

گفته اند و او را به فقه و دانائى و شجاعت و سخاوت و كثرت فضائل ستايش نموده اند و در میان ھر دو 

اعتقاد چنان بوده كه او ھمان مھدى موعود از آل محّمد  كتف او خالى سیاه به مقدار بیضه بوده و مردمان را

؛ لھذا با وى بیعت كردند و پیوسته مترّصد ظھور و منتظر خروج او بودند و (صلوات الّله علیھم اجمعین )است 

يك مرتبه در مّكه در مسجد الحرام و چون محّمد از مسجد بیرون : ابوجعفر منصور دو كّرت با او بیعت كرده بود

كه اين : ركاب او را بداشت تا بر نشست و زياد احترام او را مرعى مى داشت مردى با منصور گفت شد 

واى بر تو مگر نمى دانى اين مرد محّمد بن عبدالّله : كیست كه چندين حشمت او را نگاه مى دارى ؟ گفت 

یان حال عبدالّله مرقوم محض و مھدى ما اھل بیت است و كّرت ديگر در ابواء با او بیعت كرد چنانكه در ب

 . گشت

ابوالفرج و سّید بن طاوس رحمه الّله اخبار بسیارى نقل كرده اند كه عبدالّله محض و ساير اھل بیت او انكار 

 داشتند از آنكه محّمد نفس زكّیه مھدى موعود باشد و مى گفتند مھدى موعود علیه الّسالم غیر او است

.(137) 

بالجمله ؛ چون خالفت بر بنى عّباس مستقر شد محّمد و ابراھیم مخفى مى زيستند و در اّيام منصور 

به نزد پدر در زندان آمدند و گفتند اگر اذن فرمائى آشكار شويم ؛ گاھى چون يك دو تن از عرب باديه پوشیده 

چه اگر ما دو تن كشته شويم بھتر از آن است كه جماعتى از اھل بیت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم 

 (138).َتُموتا َكرْيَمْیِنِاْن َمَنَعُكما َاُبو جعفر َاْن َتعیشا َكريَمْین َفال َيْمَنعُكما َاْن  : كشته شوند، عبدالّله گفت

كه چون جوانمردان اگر ابوجعفر منصور رضا نمى دھد كه شما چون جوانمردان زندگانى كنید منع نمى كند 

كنايت از آنكه صواب آن است كه شما در اعداد كار بپردازيد و بر منصور خروج كنید اگر نصرت جوئید . بمیريد

بالجمله ؛ در اّيامى كه محّمد و ابراھیم مخفى . نیكو باشد و اگر كشته شويد با نام نیك نكوھش نباشد

و جواسیس در اطراف قرار داده بود تا شايد بر مكان بودند منصور را جز يافتن ايشان ھمى نبود و عیون 

 .ايشان اطالع يابد

ابوالفرج روايت كرده كه محّمد بن عبدالّله گفته ھنگامى كه در شعاب جبال مخفى بودم روزى در كوه َرْضوى 

لب جاى داشتم با اّم ولد خويش و مرا از وى پسرى رضیع بود ناگاه مكشوف افتاد كه غالمى از مدينه به ط



من مى رسد من فرار كردم ُاّم ولد نیز فرزندم را در آغوش كشیده و مى گريخت كه ناگاه آن كودك از دست 

مادرش رھا شد و از كوه در افتاد و پاره پاره شد و نقل شده كه اين وقت كه طفل محّمد از كوه بیفتاد و بمرد 

 : محّمد اين اشعار را بگفت

  : شعر

ُكو اْلَوجىُمنَخِرق الُخفَّْین َيْش
 َاْطراُف َمْرٍو ِحداٍد (139)َتْنكُبُه

َشرََّدُه اْلَخْوُف َفَاْزرى ِبِه
 َيكَرُه َحرَّ اْلِجالِدَكذاَك َمْن 

َقْد كاَن ِفى الَمْوِت َلُه راَحٌة
 (140)َوالَمْوُت َحْتٌم فى ِرقاِب اْلِعباِد

بالجمله ؛ محّمد در سنه يك صد و چھل و پنج خروج كرد و به اّتفاق دويست و پنجاه نفر در ماه رجب داخل 

مدينه شد و صدا به تكبیر بلند كردند و رو به زندان منصور آوردند و در زندان را شكستند و محبوسین را بیرون 

كردند آنگاه محّمد بر فراز منبر شد و خطبه بخواند و  كردند و رياح بن عثمان زندانبان منصور را بگرفتند و حبس

مقدارى از مثالب و مطاعن و خبث سیرت منصور را تذكره نمود مردمان از مالك بن انس استفتا كردند كه با 

آنكه بیعت منصور در گردن ما است ما توانیم با محّمد بیعت كنیم ؟ مالك فتوى مى داد بلى ؛ چه آنكه بیعت 

پس مردم به بیعت محّمد شتاب كردند و محّمد بر مدينه و مّكه و يمن . ر از روى كراھت بوده شما با منصو

استیال يافت ابوجعفر منصور چون اين بدانست براى محّمد مكتوبى از در صلح و ِسلم فرستاد او را امان داد؛ 

است كه بر من عرضه  محّمد مكتوب او را جوابى شافى نوشت و در آخر نامه رقم كرد كه ترا كدام امان

داشتى آيا امانى است كه به ابن ھبیره دادى ؟ يا امانى است كه به عمويت عبدالّله بن على دادى ؟ يا 

امانى است كه ابومسلم را به آن خرسند ساختى ؟ يعنى بر امان تو چه اعتماد است چنانكه اين سه نفر 

 . را امان دادى و به مقتضاى امان خود عمل نكردى

ابوجعفر او را مكتوبى فرستاد و برخى از در حسب و نسب طريق معارضه سپرد و اين مختصر را  ثانیا

و غیره و چون منصور ماءيوس گشت از  (تذكرة سبط)گنجايش ذكر اين مكاتیب نیست طالبین رجوع كنند به 

ا به تجھیز جنگ آنكه محّمد به طريق سلم و صلح در آيد الجرم عیسى بن موسى برادر زاده و ولیعھد خود ر

محّمد فرمان داد و در باطن گفت ھر كدام كشته شوند باكى ندارم ؛ چه آنكه منصور طالب حیات عیسى 

نبود به سبب آنكه سّفاح عھد كرده بود بعد از منصور، عیسى خلیفه باشد و منصور از خالفت او كراھت 

د بیرون شد و منصور او را گفت كه اّول پس عیسى با چھار ھزار سوار و دو ھزار پیاده به دفع محّم. داشت 

كه نام  (فید)دفعه قبل از قتال او را امان ده شايد بدون قتال او سر در طاعت ما آورد، عیسى كوچ كرد تا به 

منزلى است در طريق مّكه برسید كاغذى به سوى جماعتى از اصحاب محّمد نوشت و ايشان را از طريق 

د چون مطّلع شد كه عیسى به دفع او بیرون شده در تھّیه جنگ برآمده و يارى محّمد پراكنده كرد و محّم

خندقى بر دور مدينه كند و در ماه رمضان بود كه عیسى با لشكر خود وارد شدند و دور مدينه را احاطه 

 .كردند

ريده سبط ابن جوزى روايت كرده كه چون لشكر منصور بر مدينه احاطه كردند محّمد را ھّمى نبود جز آنكه ج

اسامى كسانى كه با او بیعت كرده بودند و او را مكاتبه نموده بودند بسوزاند پس نامه ھاى ايشان را 



اال ن مرگ بر من گوارا است و اگر اين كار نكرده بود ھر آينه مردم در بالء عظیم بودند؛ : سوزانید آنگاه گفت 

كسانى كه با او بیعت كرده بودند مطّلع چه آنكه اگر آن دفتر به دست لشكر منصور مى رسید بر اسامى 

 (141).مى شد و ايشان را مى كشتند

از براى ! كه اسم جبلى است در مدينه بايستاد و ندا كرد كه اى محّمد (سلع )بالجمله ؛ عیسى بیامد و بر 

تو امان است ، محّمد گفت كه امان شما را وفائى نیست و مردن به عزت ِبه از زندگى به ذّلت و اين وقت 

ر با لشكر محّمد از دور او متفّرق شده بودند، و از صد ھزار نفر كه با او بیعت كرده بودند سیصد و شانزده نف

پس محّمد و اصحاب او غسل كردند و حنوط بر خود پاشیدند و ستوران خود را پى . او بود به عدد اھل بدر

نمودند و حمله كردند بر عیسى و اصحاب او و سه دفعه ايشان را منھزم ساختند، لشكر عیسى اعداد كار 

ند و ايشان را مقتول نمودند، و كردند و به يك دفعه تمامى بر ايشان حمله نمودند و كار ايشان را ساخت

حمید بن قحطبه ، محّمد را شھید كرد و سرش را نزد عیسى برد و زينب خواھر محّمد و فاطمه دخترش 

جسد او را از خاك برداشتند و در بقیع دفن نمودند؛ پس سر محّمد را حمل داده به نزد منصور بردند منصور 

و مقتل محّمد در اواسط ماه رمضان سنه . در ُبلدان بگردانیدندحكم كرد كه آن سر را در كوفه نصب كردند و 

يك صد و چھل و پنج واقع شد و مدت ظھور او تا وقت شھادتش دو ماه و ھفده روز بوده و سنین عمرش به 

چھل و پنج رسیده بود و مقتل او در احجار زيت مدينه واقع شد؛ چنانكه امیرالمؤ منین علیه الّسالم در اخبار 

 (142).َوِانَُّه ُيْقَتُل ِعْنِد َاْحجاِر الزَّْيِت: ه خود به آن اشاره فرموده بقوِلِهغیبّی

ده كه چون محّمد كشته گشت و لشكر او منھزم شدند ابن خضیر كه يك تن از اصحاب ابوالفرج روايت كر

محّمد بود در زندان رفت و رياح بن عثمان زندانبان منصور را بكشت و ديوان محّمد را كه مشتمل بر اسامى 

د تا كشته اصحاب و رجال او بود بسوزانید پس از آن به مقاتلت عّباسّیین بیرون شد و پیوسته كار زار كر

 (143).شد

مكن نبود و ھم روايت كرده ھنگامى كه وى را بكشتند چندان زخم و جراحت بر سر وى وارد شده بود كه م

او را حركت دھند و مثل گوشت پخته و سرخ كرده شده بود كه بر ھر موضع از آن كه دست مى نھادى 

 .متالشى مى شد

 (قتیل باخمرى )ذكر مقتل ابراھیم بن عبدالّله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ع معروف به

داعیه خروج داشت   بن عبدالّله محض نگارش يافته كه ھنگامى كه محّمد  (مروج الذھب مسعودى )در 

برادران و فرزندان خود را در بالد و َامصار متفّرق كرد تا مردم را به بیعت او بخوانند از جمله پسرش على را به 

 . بصره فرستاد و در مصر كشته گشت

لشكر منصور  در زندان بمرد و فرزند ديگرش عبدالّله را به خراسان فرستاد و (تذكره سبط)و موافق روايت 

خواستند او را ماءخوذ دارند به بالد ِسْند گريخت و در ھمانجا شھید گشت و فرزند ديگرش حسن را به جانب 

 (144). يمن فرستاد او را گرفتند و در حبس كردند تا در حبس وفات يافت

اين كالم مسعودى است ، لكن آنچه از كتب ديگر منقول است حسن بن محّمد در وقعه فّخ در : فقیر گويد

ركاب حسین بن على بود و عیسى بن موسى عّباسى او را شھید ساخت ؛ چنانكه در سابق در ذكر اوالد 

و برادر محّمد، موسى به بالد جزيره رفت ، و برادر ديگرش يحیى به . ام حسن علیه الّسالم به شرح رفت ام

جانب رّى و طبرستان سفر كرد و آخر اال مر به دست رشید كشته گرديد؛ چنانچه در سابق به شرح رفت و 

در آورد، آخر االمر رشید  برادر ديگر محّمد، ادريس به جانب مغرب سفر كرد و جماعتى را در بیعت خويش

كس فرستاد و او را غلیًة بكشت پس از آن ادريس بن ادريس به جاى پدر نشست و بلد ايشان را به نام او 

 . بلد ادريس بن ادريس ، و مقتل ادريس نیز در سابق گذشت: مسمى كردند و گفتند



كرد و جماعت بسیارى از اھل فارس و و برادر ديگر محّمد، ابراھیم به جانب بصره سفر كرد و در بصره خروج 

اھواز و غیره و جمع كثیرى از زيديه واز معتزله بغداديین و غیرھم با او بیعت كردند، و از طالبیین عیسى بن 

 .زيد بن على بن الحسین علیھماالّسالم نیز با او بود

زمین باخمرى كه از  منصور، عیسى بن موسى و سعید بن مسلم را با لشكر بسیار به جنگ او فرستاد، در

اراضى طّف است و در شش فرسخى كوفه واقع است ابراھیم را شھید كردند و از شیعیان او از جماعت 

 (تذكره سبط)زيّديه چھار صد نفر و به قولى پانصد تن كشته گشت ، و كیفّیت مقتل ابراھیم چنانچه در 

رمضان سنه يك صد و چھل و پنج  مسطور است بدين نحو است كه در غّره شھر شوال و به قولى شھر

ابراھیم در بصره خروج كرد و جماعتى بى شمار با او بیعت كردند و منصور نیز در ھمین سال ابتداء كرده بود 

به بناء شھر بغداد و در اين اوقاتى كه مشغول به عمارت بغداد بود او را خبر دادند كه ابراھیم بن عبدالّله در 

ز و فارس غلبه كرده و جماعت بسیارى دور او را گرفته اند و مردمان نیز به طوع و بصره خروج كرده و بر اھوا

 .رغبت با وى بیعت مى كنند و ھّمى جز خونخواھى برادرش محّمد و كشتن ابو جعفر منصور ندارد

منصور چون اين بشنید جھان روشن در چشمش تاريك گرديد واز بناء شھر بغداد دست بكشید و يك باره ترك 

ات و مضاجعت با ِنسوان گفت و سوگند ياد كه كرد كه ھیچگاھى نزديك زنان نروم و به عیش و لّذت لّذ

 .مشغول نشوم تا ھنگامى كه سر ابراھیم را براى من آورند، يا سر مرا را به نزد او حمل دھند

زم ركاب بود و بالجمله ؛ ھول وھر بى عظیم در دل منصور پديد آمد، چه ابراھیم را صد ھزار تن لشكر مال

منصور به غیر از دو ھزار سوار لشكرى حاضر نداشت و عساكر و جیوش او در ممكلت شام و َافريقّیه و 

خراسان متفّرق شده بودند، اين ھنگام منصور عیسى بن موسى بن على بن عبدالّله بن عّباس را به جنگ 

بصره به جانب كوفه بیرون شد؛ چه آنكه  ابراھیم فرستاد و از آن طرف نیز ابراھیم فريفته كوفیان شده از

جماعتى از اھل كوفه در بصره به خدمت ابراھیم رسیدند، و معروض وى داشتند كه در كوفه صد ھزار تن 

 .انتظار مقدم شريف ترا دارند و ھر گاه به جانب ايشان شوى جانھاى خود را نثار رھت كنند

ابراھیم به جانب كوفه  .شتند لكن سخن ايشان مفید نیفتادمردمان بصره ابراھیم را از رفتن به كوفه مانع گ

شد، شانزده فرسخ به كوفه مانده در ارض طّف معروف به با َخمرى تالقى شد ما بین او و لشكر منصور، 

دو لشكر از دو سوى صف آراستند و جنگ پیوسته شد، لشكر ابراھیم بر لشكر منصور ظفر يافتند و   پس 

و به روايت ابوالفرج ھزيمتى شنیع كردند و چنان بگريختند كه اوايل لشكر ايشان  (145)ايشان را ھزيمت دادند

 .داخل كوفه شد

عیسى بن موسى كه سپھساالر لشكر منصور بود با صد تن از اھل بیت خويش و  (تذكره )يت و به روا

خواّص خود پاى اصطبار محكم نھادند و از قتال رو بر نتافتند و نزديك شد كه ابراھیم نیز بر ايشان ظفر يابد و 

د و ھم معلوم نگشت كه ايشان را به صحراى عدم راند كه ناگاه در غلواى جنگ تیرى كه رامى آن معلوم نبو

 : از كجا آمد بر ابراھیم رسید، ابراھیم از اسب بر زمین افتاد و مى گفت

  : شعر

َوكاَن َاْمُر الّلِه َقَدرًا
 (146)َاَرْدنا َاْمرًا َوَاراَد الّلُه َغْیَرُه

و ابوالفرج روايت كرده كه مقتل ابراھیم ھنگامى بود كه عیسى نیز پشت به معركه كرده بود و فرار مى 

سینه  نمود، ابراھیم را گرمى و حرارت معركه به تعب افكنده بود، تكمه ھاى قباى خود را گشود و جامه از



باز كرد تا شايد كسر سورت حرارت كند كه ناگاه تیرى َمْیشوم از رامى غیر معلوم بر گودى گلوى وى آمد، 

بى اختیار دست به گردن اسب درآورد و طايفه زيدّيه كه مالزم ركاب او بودند دور او را احاطه كردند، و به 

 (147). روايت ديگر بشیر رّحال او را برسینه خود گرفت

بالجمله ؛ به ھمان تیر كار ابراھیم ساخته شد و وفات كرد، اصحاب عیسى نیز از فرار برگشتند و تنور حرب 

شت تا ھنگامى كه نصرت براى لشكر منصور شد، و لشكر ابراھیم بعضى كشته و بعضى به افروخته گ

 .طريق ھزيمت شدند و بشیر رّحال نیز مقتول شد

آنگاه اصحاب عیسى سر ابراھیم را بريدند و به نزد عیسى بردند، عیسى سر به سجده نھاد و سجده شكر 

 .به جاى آورد و سر را از براى منصور فرستاد

ل ابراھیم در وقت ارتفاع نھار از روز دوشنبه ذى حجه سنه يك صد و چھل و پنج واقع شد، و به روايت و قت

ابونصر بخارى و سبط ابن جوزى در بیست و پنجم ذيقعده روز َدْحواال رض واقع شد و سنین عمرش به چھل 

 (148).و ھشت رسیده بود

ِببا : و حضرت امیر المؤ منین علیه الّسالم در اخبار غیبیه خود از ماَّل ابراھیم خبر داده در آنجا كه فرموده 

 .َبعَد َاْن َيْقَھَر َخْمرى ُيْقَتُل َبعَد َاْن َيْظَھَر َوُيْقَھُر

 : و ھم در حق او فرموده

 (149).َياءتیِه َسْھٌم َغْرٌب َيكُوُن فیِه َمِنیَُّتُه َفیا ُبؤ س الّرامِى َشلَّْت َيُدُه َوَوَھَن َعُضُدُه

 : و نقل شده كه چون لشكر منصور منھزم شدند و خبر به منصور بردند جھان در چشمش تاريك شد و گفت

 َاْيَن َقْوُل صاِدِقِھْم َاْيَن َلْعُب اْلِغلماِن َوالِصبیاِن؛

اس با خالفت بازى خواھند كرد و كالم يعنى چه شد قول صادق بنى ھاشم كه مى گفت كودكان بنى عّب

منصور اشاره است به اخبارات حضرت صادق علیه الّسالم از خالفت بنى عّباس و شھادت عبدالّله و پسران 

جمع گشتند و با  (ابواء)و پیش از اين نیز دانستى كه چون بنى ھاشم و بنى عّباس در . او محّمد و ابراھیم 

، چون حضرت صادق علیه الّسالم وارد شد راءى ايشان را تصويب نكرد و محّمد بن عبدالّله بیعت كردند

خالفت از براى سّفاح و منصور خواھد بود و عبدالّله و ابراھیم را در آن بھره نیست و منصور ايشان را : فرمود

منصور از آن روز دل بر خالفت بست تا ھنگامى كه ادراك كرد و چون مى دانست كه آن . خواھد كشت 

خبر : مكشوف افتاد در عجب شد و گفت   رت جز به صدق سخن نگويد اين ھنگام كه ھزيمت لشكرش حض

صادق ايشان چه شد و سخت مضطرب گشت كه زمانى دير نگذشت كه خبر شھادت ابراھیم بدو رسید و 

ريست سر ابراھیم را به نزد او حمل دادند و در پیش او نھادند، منصور چون ابراھیم را نگريست سخت بگ

چندانكه اشك بر گونه ھاى آن سر جارى شد و گفت به خدا سوگند كه دوست نداشتم كار تو بدين جا 

 .منتھى شود

من در نزد منصور : و از حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم مروى است كه گفت 

ر كردند، چون نگاه من بر آن سر افتاد بودم كه سر ابراھیم را در میان سپرى گذاشته بودند و به نزد وى حاض

غّصه مرا فرا گرفت و جوشش گريه راه حلق مرا بست و چندان منقلب شدم كه نزديك شد صدا به گريه بلند 

كنم لكن خوددارى كردم و گريه سر ندادم كه مبادا منصور ملتفت من شود كه ناگاه منصور روى به من آورد و 

 ھمین است ؟ سر ابراھیم! يا ابا محّمد: گفت 

منصور نیز . بلى ، يا امیر و من دوست مى داشتم كه اطاعت تو كند تا كارش بدين جا منتھى نشود: گفتم 

سوگند ياد كرد كه من دوست مى داشتم كه سر در اطاعت من در آورد و چنین روزى را مالقات ننمايد، لكن 

 (150).ر او را براى من آوردنداو از در خالف بیرون شد خواست سر مرا گیرد چنان افتاد كه س



پس از آن ربیع را گفت كه  پس امر كرد كه آن سر را در كوفه آويختند كه مردمان نیز او را مشاھده بنمايند

سر ابراھیم را به زندان براى پدرش َبَرد، ربیع آن سر را گرفت و به زندان برد، عبدالّله در آن وقت مشغول نماز 

نماز را سرعت كن و تعجیل نما كه تو را ! بود و توّجه او به جانب حق تعالى بود، او را گفتند كه اى عبدالّله 

بدالّله سالم نماز را بداد نگاه كرد سر فرزند خود ابراھیم را ديد سر را بگرفت و چیزى در پیش است ؛ چون ع

 : برسینه چسباند و گفت

 .َرِحَمَك الّلُه يا َاَبااْلقاِسِم َوَاْھًال ِبَك َوَسْھًال َلَقد َوَفْیَت ِبَعْھِدالّلِه َومیثاِقِه

توئى از آن كسانى كه خدا در حق ايشان  اى نور ديده من ابراھیم خوش آمدى خدا ترا رحمت كند ھر آينه

 (151)(....الَذيَن ُيوُفوَن ِبَعْھِدالّلِه َوالَيْنُقُضوَن المیثاَق: (فرموده 

 : چنان بود كه شاعر گفته: ربیع ، عبدالّله را گفت كه ابراھیم چگونه بود؟ فرمود

  : شعر

َفتًى كان َتْحمیِه ِمَن الذُِّل َنفُسُه
 َوَيْكفیِه َسْوءاِت الذُُّنوِب اجِتناُبھا

ام نعمت تو نیز چنین است و آنگاه با ربیع فرمود كه با منصور بگو كه اّيام سختى و شّدت ما به آخر رسید و اّي

 .پاينده نخواھد ماند و محل مالقات ما و تو روز قیامت است و خداوند حكیم ما، بین ما و تو حكم خواھد فرمود

وقتى كه اين رسالت را به منصور رسانیدم چنان شكستگى در او پديدار گشت كه ھیچگاھى او : ربیع گفت 

 .كس از شعراء محّمد و ابراھیم را مرثیه گفته اند و بسیار. را به چنین حالى نديده بودم 

كه جماعتى از اھل بیت رسول خدا صلوات الّله علیه وآله را مرثیه گفته  (قصیده تائّیه )و ِدعِبل خزاعى در 

 : اشاره بديشان نموده چنانكه گفته

  : شعر

ُقُبوٌر ِبُكوفاٍن َوُاخرى ِبطْیَبٍة
 ىَوُاخرى َبَفخٍّ ناَلھا َصَلوات

َوُاخرى ِبَاْرِض اْلَجْوِزجاِن َمِحلُّھا
 (152)َو َقْبٌر ِبباَخْمرى َلَدى اْلُقُرباِت

را پنجه قوى و بازوئى توانا بوده و در فنون علم صاحب مقامى معلوم بوده و ھنگامى كه در بصره و ابراھیم 

پوشیده مى زيست در سراى مفّضل ضّبى بود و از مفّضل كتبى طلب نمود كه با او انس گیرد، و مفّضل 

و بعد از قتل او، مفّضل آن  دواوين اشعار عرب را به نزد او آورد و او ھفتاد قصیده از آنھا برگزيد و از بر كرد

 .نام كرد (مفضلّیات و اختیار الشعراء)قصايد را جمع كرد و 

و مفّضل در روز شھادت ابراھیم مالزمت ركاب او را داشته و شجاعتھاى بسیار از ابراھیم و اشعار چند از او 

م با او بیعت كردند به نقل كرده كه مقام را گنجايش ذكر آن نیست و ابراھیم ھنگامى كه خروج نمود و مرد

عدالت و سیرت نیكى با مردمان رفتار مى كرد و گفته شده كه در واقعه باَخْمرى شبى در میان لشكر خود 

گمان نمى كنم لشكرى : طواف مى كرد صداى ساز و غنا از ايشان شنید ھّم و غّم او را فرو گرفت و فرمود

 .كه اينگونه كارھا كنند ظفر يابند

ى از اھل علم و نقله آثار با ابراھیم بیعت كردند و مردم را به يارى وى تحريص مى نمودند و جماعت بسیار



مانند عیسى بن زيد بن على بن الحسن علیھاالّسالم و بشیر رّحال و سالم بن ابى واصل و ھارون بن 

صره و مفّضل بن سعید فقیه با جمعى كثیر از وجوه و اعیان و اصحاب و تابعیین او و عّبادبن منصور قاضى ب

 .محّمد و مسعر بن كدام و غیر ايشان 

و نقل شده كه اعمش بن مھران مردم را به يارى ابراھیم تحريص مى كرد و مى گفت اگر من اعمى نبودم 

 . خودم نیز در ركاب او بیرون مى شدم

 (م و لنختم الكالم بذكر قصیدة غّراء لبعض اال دباء رّثى بھا الحسن المجتبى علیه الّسال)

  : شعر

َاَترى َيُسوُغ َعَلى الظَّماِلَى َمْشَرٌع
 َواَرى َانابیَب اْلِقنا الَتْشَرُع

ما اَن َاْن َتْغتاَدھا َعَربیٌة
 َوالَمْرَتُع (153)الَيْسَتمیُل ِبَھا الرَّوى 

 َتْعُلوا َعَلْیھا ِفْتَیٌة ِمن ھاشٍم

ِبالصَّْبِر ال بالّساِبغاِت َتَدرَُّعوا
 َفَلَقْد َرَمْتنا الّناِئباِت َفَلْم َتَدْع

َقْلبًا َتقي ِه َاْدُرٌع َاْو َاْذُرٌع
 ْندّى ُمْنَصِلٌت والَفِالى َم ال اْلِھ

 اْلَخّطى فى َرْھِج اْلِعجاِج ُمَزْعَزٌع

َو َمتى َنرى َلَك َنْھَضًة ِمْن ُدوِنھا
 اْلھاماِت َتْسُجُد ِلْلَمُنوِن َوَتْرَكُع

(154)َيابَن اْال ولى َوَشَجْت برابیِه اْلُعلى 

 َكَرمًا ُعرُوَق ُاُصوِلھم َفَتَفرَُّعوا

 َجَحَدْت ُوُجوَدَك ُعْصَبة َفتتاَبَعت

ِفرقًا ِبھا َشْمُل الضَّالِل ُمَجمٌَّع
 َجِھَلْتَك َفْانَبَعَثْت َودائُد َجْھِلھا

 َاْضحى َعلى َسَفٍه َيُبوُع َوَيْذَرُع

تاَھْت َعِن النََّھِج اْلَقويِم َفضايٌع
 الَتْسَتقیُم َوعاِثٌر الُيْقَلُع

َفَاِنْر ِبَطْلَعِتَك اْلُوُجوَد َفَقْد َدجى
 َواْلَبْدُر عاَدُتُه َيغیُب َوَيْطَلُع



 ُمَتَطلِّبًا َاْو تاَرُكْم ِمْن ُامٍَّة

َیِة النِّفاِق َو َاْسَرعواَخفُّو الداِع
 خاُنوا ِبِعْتَرِة َاْحَمَد ِمْن َبْعِدِه

ُظْلمًا َوما َحَفُظوا ِبِھْم َمااْسُتوِدُعوا
 َفَكَانَّما َاْوصى النَّبىُّ ِبِثْقِلِه

 َاْن الُيصاَن َفماَرَعْوُه َوَضیَُّعوا

َجَحُدوا َوالَء الُمْرَتضى َولُكْم َوعى
 َقْلٌب َوَاصغى َمْسَمُع ِمْنُھْم َلُه

 َوبما َجرَى ِمن ِحْقِدِھْم َوِنفاِقِھْم

فى َبْیِتِه ُكِسَرْت ِلفاِطَم َاْضُلُع
 َعَلى اْلَحَسِن الزَِّكىِّ ِبسالف (155)وَعَدْوا

االَْحقاِد حیَن َتَالَُّبوا َوَتَجمَُّعوا
 َوَتَنّكبوا ُسَنَن الطَّريِق َوِاّنما

 ھاُموا ِبغاِشَیِة اْلَعمى َوَتَولَُّعوا

َنَبذوا ِكتاَب الّلِه َخْلَف ُظُھوِرِھْم
 ُعواَوَسَعْوا ِلداِعَیِة الشِّقا َلما ُد

َعَجبًا ِلِحلِم الّلِه َكیَف َتَامَُّروا
 َجَنفًا َوَاْبناِء النُُّبَوِة ُتْخَلُع

َوَتَحكَُّموا فِى الُمْسلمیَن َوطاَلما
 َمَرُقوا َعِن الّد يِن اْلَحنیِف َوَاْبَدُعوا

ِالْبن ِھْنٍد ِحْز ُبُه (156)َاْضحى ُيَؤلَُّب
 (157)َبْغیا َوِسْرُب اْبُن النَّبِِّى ُمَذْعَذُع

(158)َغَدرُوا بِه َبْعَد اْلُعُھوِد َفُغوِدَرْت

 (159)َاْثقاُلُه َبْیَن اِلّلئاِم ُتَوزَُّع
َنًةَالّلُه َاىُّ َفتًى ُيكاِبُد ِمْح

 َيْشجى َلَھا الصَّْخُر االََْصمُّ َوَيْجَزُع
َوَرزيٌَّة َحزَّْت ِلَقْلِب محّمد

 ُحْزنًا َتكاُد َلَھا السَّما َتَتَزْعَزُع
َكْیَف اْبُن َوْحِى الّلِه َوُھَو ِبِه الُھدى

 َاْرسى فقاَم َلُه اْلِعماُد االَْْرَفُع
ًةَاْضحى ُيساِلُم ُعْصَبًة ُاَمويَّ



 ِمْن دُوِنھا َكَفرُواَثُموَد َوُتبَُّع
(161)َقْھراَاْن ُيضاَم َوماَلوى (160)ساموُه

 َلْوَال اْلَقضاُء ِبِه ِعناٌن َطیُِّع
َاْمسى ُمضاما ُتْسَتباُح َحريُمُه

 ْمَنُعَھْتكا َوجاِنُبُه االََْعزُّ االَْ
َوَيرى َبنى َحْرٍب َعلى َاْعواِدھا

 (162)َجْھرا َتناُل ِمَن اْلَوِصّى َوَيْسَمُع
ْضَطِھدا ُيقاسى ِمْنُھُممازاَل ُم

 ُغَصصا ِبِه َكْاُس اّلِردى َيَتَجرَُّع
َحّتى ِاذا َنَفَذ اْلَقضُاء َمَحتَّما

 ُمْنَقُع(163)َاْضحى ُيَدسُّ ِاَلْیِه َسمُّ
َوَغدا ِبَرْغِم الّدين َوُھَو ُمكاِبٌد

 ِبالصَّْبِر ُغلَُّة ُمْكَمٍد ال ُتْنَقُع
َوَتَفتََّتْت ِبالسَّمِّ ِمْن َاْحشاِئِه

 َكِبٌد َلھا َحتَّى الصَّفا َيَتَصدَُّع
ُهَوَقضى ِبَعْیِن الّلِه َيْقِذُف َقْلَب

 ِقَطعا َغَدْت ِمّما ِبھا َتَتقََّطُع
َوَسرى ِبِه َنْعٌش َتَودُّ َبناُتُه

 َلْوَيْرَتقى ِلْلَفْرَقَدْيِن َوُيْرَفُع
َنْعٌش َلُه الّرُوُح االَْمیُن ُمَشیٌِّع

 َوَلُه اْلِكتاُب اْلُمْسَتبین ُمَودُِّع
َنْعٌش َاَعزَّ الّلُه جاِنَب ُقْدِسِه

 ْت َلُه ُزَمُر اْلَمالِئَك َتْخَضُعَفَغَد
َنْعٌش ِبِه َقْلُب اْلَبُتوِل َوُمْھَجُة

 اْلھاِدى الرَُّسوِل َو ِثْقُلُه اْلُمْسَتْوَدُع
َنَثُلوا َلُه ِحْقَد الصُُّدوِر َفما ُيرى

 ِمْنھا ِلَقْوٍس ِباْلِكناَنِة ُمْنَزُع
َوَرَمْوا َجناَزَتُه َفعاَد َوِجْسُمُه

 َغَرٌض ِلراِمَیِة السَّھاِم َوَمْوِقُع
َحتى َاْصَبَحْت ِمْن َنْعِشِه (164)َشّكوُه

 ة النِّباِل َوُتْنَزُعُتْسَتلُّ غاشی
َلْم َتْرِم َنْعَشَك ِاْذ َرَمْتَك ِعصاَبٌة

 َنَھَضْت ِبھا َاْضغاُنھا َتَتَسرَُّع
لِكنَّھا َعِلَمْت بَانََّك ُمْھَجُة

 الزَّْھراِء َفاْبَتَدَرْت ِلَحْرِبَك َتْھَرُع
َحشاَشَة َفاِطم (165)َوَرَمْتَك َكْى ُتْصمى 

 َحّتى َتبیَت َوَقْلُبھا ُمَتَوجَُّع



ما َاْنَت ِاّال َھْیَكُل اْلُقْدِس الَّذى
 َدُعِبَضمیِرِه ِسرُّ النُُّبوَِّة ُمو

َجَلَبْت َعَلْیِه َبُنوا الدَّعىِّ ُحُقوَدھا
 (166)َوَاَتْتُه َتْمَرُح ِبالضَّالل َوَتْتَلُع

َمَنَعْتُه َعْن َحَرِم النَِّبىِّ َضالَلًة
 َوُھَو اْبُنُه َفَالىِّ َاْمٍر ُيْمَنُع

َوَكَانَُّه ُروُح النَِّبّى َوَقْدَرَاْت
 ِباْلُبْعِد َبْیَنُھما اْلَعالئق َتْقَطُع

َفِلذا َقَضْت َاْن ال َيُحطَّ ِلِجْسِمِه
 ْضَجُعِباْلُقرِب ِمْن َحَرِم النُُّبوَِّة َم

ِلّلِه َاىُّ َرِزيٍَّة كاَدْت َلھا
 َاْركاُن شاِمَخِة الُھدى َتَتَضْعَضُع

ُرْزٌء َبَكْت َعْیُن اْلُحَسْیِن َلُه َوِمْن
 َذْوِب اْلَحشاَعَبراُتُه َتَتَدفَُّع

َيْوَم ْاثَنتى َيْدُعو َولِكْن َقْلُبُه
 راٍو َوُمْقَلُتُه َتفیُض َوَتْدَمُع

رى َيطیُف ِبَى السُُّلوُّ َوناِظرىَاَت
 ِمْن َبْعِد َفْقِدَك ِباْلَكرى ال َيْھَجُع

َء ُاَخىَّ ال َعْیشى َيُجوُس ِخالَلُه
 َرَغٌد َوال َيْصُفو ِلورِدى َمْشَرُع

َخلَّْفَتنى َمْرَمى النَّواِئِب َلْیَس لى
 َعُضٌد َاُردُِّبِه الُخُطوَب و َاْدَفُع

نى َاَسفا ُاَردُِّد ِبالشَّجىَوَتَرْكَت
 (167)َنْفسا ُتَصعُِّدُه الدُُّموُع الُھمَُّع

لُوِب َلْوَانَُّهَاْبكیَك ياَرىَّ اْلُق
 ُيْجدى الُبكاُء ِلضاِمى ٍء َاْو َيْنَفُع

تمام شد احوال حضرت ثانى ائّمة الھدى سبط اكبر سید الورى جناب امام حسن مجتبى صلوات الّله علیه و 

 بعد از اين شروع مى شود به ذكر احوال سید مظلومان حضرت ابوعبدالّله الحسین صلوات الّله علیه

الكلمات ِبُیمناُه الواِزَرة المتمّسك ِباءذيالھم الطاھرة عّباس بن محّمد رضا القمى فى رجب اال َصّب  َكَتَب ھِذِه

ملتمس از برادران دينى كه اين حقیر را در حیات و ممات از دعاى خیر فراموش . ق   ه 1353ِمْن َسَنة 

 . إ ن شاء الّله تعالى. نفرمايند

 

 منتهى االمال



 باب چهارم

 حوم حاج شیخ عباس قمىمر

 - نوشتها پى  -

   



َخعى چنانچه سبط ابن الجوزى در ذكر كرده ودر آن مكان قتال واقع شد مابین لشكر عبدالملك بن مروان و مصعب بن زبیر و در آنجا واقع شده قبر مصعب و ابراھیم بن اشتر َن

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله

حدى وخمسین و كان متواضعا، ه بن عامر َلّما كاَن امیرا على البصرة وتوفى بالبصرة سنة خمسین و قیل سنة اھو عبدالرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبدالشمس بن عبد مناف بن قصى ُيَكّنى ابا سعید، اءسَلم يوم الفتح َوَسَكن البصرة واستعمله عبدالّل

  .(شیخ عّباس قمى رحمه الّله

  .(شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (ديگر و ھكذا پس حرص و عجله الزم نیست شايد مراد آن باشد كه در امور دنیاى خود مسامحه كن و ُمساھله نما و بگو كه وقت آن بسیار است اگر امروز نشد فردا، اين ماه نشد ماه 

َو يوَم الَحَسن الھادى َعلى َبْغِلك َاْسَرْعِت
 ْلِتَو باَيْعِت َو ما َنْعِت َو خاَصْمِت َو قاَت

 َھِل الزَّْوَجُة َاْولى باْلَمواريِث ِمَن اْلِبْنِت
َلَك التُّْسُع ِمَن الثُّْمِن َو ِباْلُكلِّ َتَحكَّْمِت َتَصرَّْفِت

 َتَجمَّْلِت َتَبغَّْلِت َو ِاْن ِعْشِت َتَفیَّْلِت



شیخ عّباس قمى. (شاء الّله مى پردازيم و ما در مجّلد دّوم در باب احوال اوالد امام جعفر صادق علیه الّسالم به ذكر او ان . زوجه اسحاق بن جعفر صادق علیه الّسالم و به جاللت شاءن معروف بود



 :آنگاه ذكر نسبت خود فرموده و فرمود. ه ، آنگاه فرمود كه اين محّمد جّد من است و نسبت من بدو منتھى مى شوددر اّول شرح صحیفه اين مطلب را از محّمد بن زيد الشھید نقل كرد

. ()شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (اين مطالب را اخذ كرده و رقم كرديم موافق آنچه در آنجا مذكور است ( عمدة الطالب )ده ولیكن ما از مخفى نماند كه ابوالفرج اصبھانى حكايت دختر ابراھیم بن مدّبر را نسبت به حمدويه دختر عیسى بن موسى خالدى دا

  .(شیخ عباس قمى رحمه الّله(حل بحر المغرب مقابل الجزيرة الَخْضراء احد حدود اال فريقّیة من جھت المغرب 



ابى طالب علیھماالّسالم معروف به ابن الشجرى النحوى صاحب تصنیفاتى در نحو و غیره مانند شرح لمع و امالى و حماسه ، وفات كرد سنه ن محّمد بن على بن عبدالّله بن حمزة بن محّمد بن عبدالّله بن ابى الحسن عبدالّله االمیر بن عبدالّله بن الحسن بن الحسن بن على بن 

  (شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (قرء على سديد الّدين محّمد الحّمصى بحلة ( تنبیه الخاطر و تنزيه الّناظر)و كان اال میر وّرام ينتھى نسبه الّشريف الى مالك اال شتر النخعى صاحب امیر المؤ منین علیه الّسالم و له كتاب 

  (شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (گذشت عبدالّله محض فرزند حسن بن حسن بن على بن ابى طالب علیه الّسالم است و مادرش فاطمه دختر حضرت سّیدالشھداءعلیه الّسالم بود چنانچه 

 (شیخ عّباس قمى ؛



 .م بوديعنى اگر نبود حكم قضا سستى و كاھلى نمى كرد عنان و مھار ناقه سلطنت و خالفت كه فرمانبردار حضرت امام حسن علیه السال

  .ٌب َفَقرء شبكت وھو تصحیفاى خّرقوه و به اشار الشاعر الى ما فى الّزيارة المعروفة و شھید فوق الجنازة قد ُشكَّْت بالّسھام اكفانه و شّبه على بعض من له َاَد

  .رسانیدن تیر صید را و كشتن معاينه

  .(شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (واهللا العالم . منتھى اال رب لغة ُھمٌَّع ولّعلة سقط من الّنّساخ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 منتهى االمال
 باب پنجم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

- ١ - 

 
 

 ه الحسین علیه الّسالمدر تاريخ حضرت اباعبدالّل: باب پنجم 

 در بیان والدت ُحسین ْبن َعلى علیھماالّسالم و برخى از فضائل آن حضرت

 در والدت با سعادت حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم: فصل اول 

مشھور آن است كه والدت آن حضرت در مدينه در سوم ماه شعبان بوده ، وشیخ طوسى رحمه الّله روايت 

د توقیع شريف به سوى قاسم بن َعالِء ھمدانى وكیل امام حسن عسكرى علیه الّسالم كرده كه بیرون آم

كه موالى ما حضرت حسین علیه الّسالم در روز پنجشنبه سّوم ماه شعبان متوّلد شده ، پس آن روز را روزه 

و ابن شھر آشوب رحمه الّله  (...(1)ْوم َالّلَھمَّ ِاّنى َاْسَئُلَك ِبَحِق اْلَمْولُوِد فى ھَذا اْلَی): دار و اين دعا را بخوان

ش امام حسن علیه الّسالم بوده و آن ذكر كرده كه والدت آن حضرت بعد از ده ماه و بیست روز از والدت برادر

روز سه شنبه يا پنجشنبه پنجم ماه شعبان سال چھارم از ھجرت بوده ، و فرموده روايت شده كه ما بین آن 

و سّید بن  .(2)حضرت و برادرش فاصله نبوده ،مگر به قدر مّدت حمل و مّدت حمل ،شش ماه بوده است 

و (3)نیز والدت آن حضرت را در پنجم شعبان ذكر فرموده اند،(ارشاد)طاوس و شیخ ابن نما و شیخ مفید در

و به  (4)،آخر ماه ربیع االّول ذكر فرموده اند،(دروس )و شھید در  (تھذيب )و شیخ در  (مقنعه )شیخ مفید در

ازحضرت صادق علیه الّسالم كه ما بین حسن و ُحسین  (كافى )اين قول درست مى شود روايت 

. والّله العاِلم  (5)واقع شده  علیھماالّسالم ُطھرى فاصله شده و ما بین میالد آن دو بزرگوار شش ماه و ده روز

 و بالجمله ؛ اختالف بسیار در باب روز والدت آن حضرت است

 جناب اّما كیفیت والدت آن

شیخ طوسى رحمه الّله و ديگران به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه الّسالم نقل كرده اند كه چون 

حضرت امام حسین علیه الّسالم متولد شد، حضرت رسول صلى الاله علیه و آله و سّلمَّْسماء بنت ُعَمْیس 

ا در جامه سفیدى پیچیده به خدمت حضرت آن حضرت ر : را فرمود كه بیاور فرزند مرا اى َاْسماء، َاْسماء گفت

رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم بردم ، حضرت او را گرفت و در دامن گذاشت و در گوش راست او اذان و 



حق تعالى ترا سالم مى رساند ومى فرمايد كه : در گوش چپش اقامه گفت ، پس جبرئیل نازل شد و گفت 

ه منزله ھارون است نسبت به موسى علیه الّسالم پس او را به چون على علیه الّسالم نسبت به تو ب

پس حضرت  . اسم پسر كوچك ھارون نام كن كه شبیر است و چون لغت تو عربى است او را حسین نام كن

رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم او را بوسید وگريست و فرمود كه ترا مصیبتى عظیم در پیش است 

چون روز ھفتم شد حضرت . او را پس فرمود كه َاْسماء،اين خبر را به فاطمه مگو لعنت كن كشنده! خداوندا

رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود كه بیاور فرزند مرا، چون او را به نزد آن حضرت بردم گوسفند سیاه 

رش نقره تصّدق وسفیدى از براى او عقیقه كرد يك رانش را به قابله داد و سرش را تراشید و به وزن موى س

چه بسیار گران است بر ! اى ابا عبدالّله :كرد و خلوق بر سرش مالید، پس او رابر دامن خود گذاشت و فرمود

پدر و مادرم فداى تو باد اين چه خبر است كه در روز : َاسماء گفت . من كشته شدن تو، پس بسیار گريست 

كه مى گريم بر اين فرزند دلبند : حضرت فرمود! نى ؟اّول والدت گفتى و امروز نیز مى فرمائى و گريه مى ك

خود كه گروھى كافر ستمكار از بنى امّیه او را خواھند كشت ، خدا نرساند به ايشان شفاعت مرا، خواھد 

! خداوندا: كشت او را مردى كه رخنه در دين من خواھد كرد و به خداوند عظیم كافر خواھد شد، پس گفت 

تو ! حّق اين دو فرزندم آنچه راكه سئوال كرد ابراھیم در حّق ُذرّيت خود، خداوندا سئوال مى كنم از تو در

دوست دار ايشان را و دوست دار ھر كه دوست مى دارد ايشان را و لعنت كن ھر كه ايشان را دشمن دارد 

 (6).لعنتى چندان كه آسمان و زمین پر شود

شیخ صدوق و ابن قولويه و ديگران از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده اند كه چون حضرت امام حسین 

ازل شود با ھزار ملك براى آنكه تھنیت گويد علیه الّسالم متوّلد شد حّق تعالى جبرئیل را امر فرمود كه ن

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم را از جانب خداوند و از جانب خود، چون جبرئیل نازل مى شد 

مى گفتند و از حامالن عرش الھى  (فطرس )گذشت در جزيره اى از جزيره ھاى دريا، به ملكى كه او را 

موده بود و او كندى كرده بود پس حّق تعالى بالش را در ھم شكسته بود وقتى حق تعالى او را امرى فر.بود

و او را در آن جزيره انداخته بود پس فطرس ھفتصد سال در آنجا عبادت حق تعالى كرد تا روزى كه حضرت 

 .امام حسین علیه الّسالم متوّلد شد

آخرت ، او عذاب دنیا را اختیار كرد پس حّق و به روايتى ديگر حّق تعالى او را مخّیر گردانید میان عذاب دنیا و 

تعالى او را معّلق گردانید به مژگانھاى ھر دو چشم در آن جزيره و ھیچ حیوانى در آنجا عبور نمى كرد و 

پیوسته از زير او دود بد بوئى بلند مى شد چون ديد كه جبرئیل با مالئكه فرود مى آيند از جبرئیل پرسید كه 

چون حّق تعالى نعمتى به محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم كرامت فرموده است ، : ت اراده كجا داريد؟ گف

مرا فرستاده است كه او را مبارك باد بگويم ، ملك محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم كرامت فرموده است ، 

خود ببر شايد كه آن حضرت مرا نیز با ! اى جبرئیل : مرا فرستاده است كه او را مبارك باد بگويم ، ملك گفت 

پس جبرئیل او را با خود برداشت و چون به خدمت حضرت . براى من دعا كند تا حّق تعالى از من بگذرد

. رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید تھنیت و تّحیت گفت و شرح حال فطرس را به عرض رسانید

فطرس خويشتن را به . ك بمالد و به مكان خود بر گرددحضرت فرمود كه به او بگو كه خود را به اين مولود مبار

ھمانا ! يا رسول الّله : امام حسین علیه الّسالم مالید،بال برآورد و اين كلمات را گفت و باال رفت عرض كرد

زود باشد كه اين مولود را اّمت تو شھید كنند و او را بر من به اين نعمتى كه از او به من رسید مكافاتى 

ر كه او را زيارت كند من زيارت او را به حضرت حسین علیه الّسالم برسانم ، و ھر كه بر او سالم است كه ھ

 (7). كند من سالم او را برسانم ، و ھر كه بر او صلوات بفرستد من صلوات او را به او مى رسانم

و موافق روايت ديگر چون فطرس به آسمان باال رفت مى گفت كیست مثل من حال آنكه من آزاد كرده 



 (8). حسین بن علّى و فاطمه و محّمدم علیھماالّسالم

ابن شھر آشوب روايت كرده كه ھنگام والدت امام حسین علیه الّسالم فاطمه علیھاالّسالم مريضه شد و 

له و سّلم ُمرِضعى طلب كرد يافت نشد شیر در پستان مباركش خشك گرديد رسول خدا صلى الّله علیه و آ

خود آن حضرت تشريف آورد به حجره فاطمه علیھاالّسالم و انگشت ابھام خويش را در دھان حسین   پس 

بعضى گفته اند كه زبان مبارك را در دھان حسین علیه الّسالم مى گذاشت و . مى گذاشت و او مى مكید

زقه مى دھد تا چھل شبانه روز رزق حسین علیه الّسالم را حّق او را زقه مى داد چنانچه مرغ جوجه خود را 

تعالى از زبان پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم گردانیده بود، پس روئید گوشت حسین علیه الّسالم از 

 (9). گوشت پیغمر صلى الّله علیه و آله و سّلم ، و روايات به اين مضمون بسیار است

روايت شده كه حال امام حسین علیه الّسالم در شیر خوردن بدين منوال بود تا آنكه  (علل الّشرايع )و در 

ى الّله علیه و آله و سّلم و شیر نیاشامید از فاطمه علیھاالّسالم و نه از روئید گوشت او ازگوشت پیغمبر صل

 (10). غیر فاطمه

از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده كه حسین علیه الّسالم از فاطمه (كافى )و شیخ كلینى در 

علیھاالّسالم واز زنى ديگر شیر نیاشامید او را به خدمت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مى بردند 

پس .فى بودحضرت ابھام مبارك را در دھان او مى گذاشت و او مى مكید واين مكیدن اورا، دو روز سه روز كا

گوشت و خون حسین علیه الّسالم ازگوشت و خون حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم پیدا شد و 

ھیچ فرزندى جز عیسى بن مريم و حسین بن على علیه الّسالم شش ماھه از مادر متوّلد نشد كه بماند 

 (قائل سّید بحر العلوم است ) : َعَربّیه. و در بعضى روايات به جاى عیسى ، يحیى نام برده شده  (11)،

  : شعر

ِلّلِه ُمْرَتِضٌع َلْم َيْرَتِضْع َاَبدًا
 من طه َمراِضُعُهِمْن َثْدِى ُاْنثى َو 

 در بیان فضائل و مناقب و مكارم اخالق آن حضرت علیه الّسالم: فصل دّوم 

و غیره نقل شده كه جابر روايت كرده كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله  (تاريخ خطیب )و  (اربعین مؤ ّذن )از

آورد وفرزندان مرا از صلب من و از  خداوند تبارك و تعالى فرزندان ھر پیغمبرى را از ُصلْب او :و سّلم فرمود

صلب علّى بن ابى طالب علیه الّسالم آفريد، به درستى كه فرزندان ھر مادرى را نسبت به سوى پدر دھند 

از اين قبیل احاديث بسیار است كه داللت دارد بر آنكه : مؤ لف گويد. مگر اوالد فاطمه كه من پدر ايشانم 

یغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مى باشند و امیرالمؤ منین علیه حسنین علیھماالّسالم دو فرزند پ

: الّسالم در جنگ صّفین ھنگامى كه حضرت حسن علیه الّسالم سرعت كرد از براى جنگ بامعاويه ، فرمود

باز داريد حسن را و مگذاريد كه به سوى جنگ رود؛ چه من دريغ دارم و بیمناكم كه حسن و حسین كشته 

اگر گويند كه حسن و حسین پسران : ابن ابى الحديد گفته . ل رسول خدا منقطع گرددشوند و نس

جز حسن و حسین را نخواسته ، و  (12)(َاْباَّءناَّ:(پیغمبرند، گويم ھستند؛ چه خداوند كه در آيه مباھله فرمايد

خداوند عیسى را از ذّريت ابراھیم شمرده اھل لغت خالفى ندارند كه فرزندان دختر ازنسل پدر دخترند، و اگر 

يعنى نیست محّمد صلى الّله  (13)(ما كاَن محّمٌد َابا َاَحٍد ِمْن ِرجالُكْم) : كسى گويد كه خداوند فرموده است

یم ابن ماريه دانى يا علیه و آله و سّلم پدر ھیچ يك از مردان شما؛ در جواب گوئیم كه محّمد را پدر ابراھ

ھمانا اين آيه مباركه در ّحق . ندانى ؟ به ھر چه جواب دھد جواب من در حّق حسن و حسین ھمان است 



زيد بن حارثه وارد شد؛ چه او را به سّنت جاھلّیت فرزند رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مى 

كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم پدر ھیچ  شمردند و خداوند در بطالن عقیدت ايشان اين آيه فرستاد

در جمله اى از  (14).يك از مردان شما نیست لكن نه آن است كه پدر فرزندان خود حسنین و ابراھیم نباشد

در  -كتب عاّمه روايت شده كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم دست حسنین را گرفت و فرمود 

 : - حالى كه اصحابش جمع بودند

آن كس كه مرا دوست دارد و ايشان را و پدر و مادر ايشان را دوست دارد، در قیامت با من در ! اى قوم 

 :و بعضى اين حديث را نظم كرده اند (15).ت خواھد بودبھش

  : شعر

َاَخَذ النَِّبىُّ َيَد اْلُحَسْیِن َوِصْنِوِه
 َيْومًا َو قاَل َو َصْحُبُه فى َمْجَمًع

َمْن َودَّني يا َقوِم َاْو ھذْين َاو
 (16)َاَبَوْيھما َفاْلُخْلُد َمْسَكُنُه َمعي 

و روايت شده كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم حسنین را بر پشت مبارك سوار كرد حسن را بر 

بھترين شترھا،شتر شما است و بھترين :َاضالع راست و حسین را بر َاضالع چپ و رختى برفت و فرمود

 (17). سوارھا، شمائید و پدر شما فاضلتر از شما است

ابن شھر آشوب روايت كرده كه مردى در زمان رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم گناھى كرد و از بیم 

شد تا ھنگامى كه حسنین را تنھا يافت ، پس ايشان را بر گرفت و بر دوش خود سوار كرد و به نزد پنھان 

ِاّنى ُمْسَتجیٌر بالّله َو ِبِھما؛ يعنى !يا رسول الّله : حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آورد و عرض كرد

ه كرده ام ، رسول خدا صلى الّله علیه و آله و من پناه آورده ام به خدا و به اين دو فرزندان تو از آن گناه ك

سّلم چنان بخنديد كه دست به دھان مبارك گذاشت و فرمود بر او كه آزادى و حسنین را فرمود كه شفاعت 

 (19).(...(18)َو َلْو َانَُّھْم ِاْذ َظَلُموا َاْنُفَسُھْم(شما را قبول كردم در حّق او، پس اين آيه نازل شد 

و نیز ابن شھر آشوب از سلمان فارسى روايت كرده كه حضرت حسین علیه الّسالم بر ران رسول خداى 

تو سّید پسر سّید و پدر :صلى الّله علیه و آله و سّلم جاى داشت پیغمبر او را مى بوسید و مى فرمود

از ُصلب تو ُنه تن امام  ساداتى و امام و پسر امام و پدر امامانى وحّجت پسر حّجت و پدر حّجتھاى خدائى ،

 (20). پديد آيند و ُنھم ايشان قائم آل محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم است

طوسى به سند صحیح روايت كرده است كه حضرت امام حسین علیه الّسالم دير به سخن آمد  و شیخ

روزى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آن حضرت رابه مسجد برد در پھلوى خويش بازداشت و 

ار ديگر تكبیر نماز گفت ، امام حسین علیه الّسالم خواست موافقت نمايد درست نگفت ، حضرت از براى او ب

تكبیر گفت و او نتوانست ، باز حضرت مكّرر كرد تا آنكه در مرتبه ھفتم درست گفت به اين سبب ھفت تكبیر 

 (21).در افتتاح نماز سّنت شد

وابن شھر آشوب روايت كرده است كه روزى جبرئیل به خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم 

آمد به صورت دحیه كلبى و نزد آن حضرت نشسته بود كه ناگاه حسنین علیھماالّسالم داخل شدند و چون 

و از او ھدّيه مى طلبیدند، جبرئیل دستى به سوى  جبرئیل را گمان دحیه مى كردند به نزديك او آمدند

چون آن میوه ھا را ديدند شاد . آسمان بلند كرد سیبى و بھى و انارى براى ايشان فرود آورد و به ايشان داد



گرديدند و نزديك حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بردند حضرت از ايشان گرفت و بوئید و به ايشان 

 .رّد كرد

مود كه به نزد پدر و مادر خويش ببريد و اگر اّول به نزد پدر خود ببريد بھتر است پس آنچه آن حضرت و فر

فرموده بود به عمل آوردند و در نزد پدر و مادر خويش ماندند تا رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم نزد 

ه حال اّول برمى گشت و چیزى ازآن ايشان رفت و ھمگى از آن میوه ھا تناول كردند و ھر چه مى خوردند ب

كم نمى شد و آن میوه ھا به حال خود بود تاھنگامى كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم از دنیا 

رفت و باز آنھا نزد اھل بیت بود و تغییرى در آنھابه ھم نرسید تا آنكه حضرت فاطمه علیھاالّسالم رحلت 

ت امیرالمؤ منین علیه الّسالم شھید شد ِبْه برطرف شد و سیب فرمود پس انار بر طرف شد وچون حضر

ماند، آن سیب را حضرت امام حسن علیه الّسالم داشت تاآنكه به زھر شھید شد و آسیبى به آن نرسید، 

 .بعد از آن نزد امام حسین علیه الّسالم بود

ربال محصور اھل جور و جفابود آن وقتى كه پدرم در صحراى ك: حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم فرمود

سیب را در دست داشت و ھر گاه كه تشنگى بر او غالب مى شد آن را مى بوئید تا تشنگى آن حضرت 

تخفیف مى يافت چون تشنگى بسیار بر آن حضرت غالب شد و دست ازحیات خود برداشت دندان بر آن 

فتند، پس آن حضرت فرمود كه من بوى آن سیب فرو برد چون شھید شد ھر چند آن سیب را طلب كردند نیا

سیب را از مرقد مّطھر پدرم مى شنوم ھنگامى كه به زيارت او مى روم وھر كه از شیعیان مخلص ما در 

 (22).وقت سحر به زيارت آن مرقد معّطر برود بوى سیب راازآن ضريح منور مى شنود

برھنه مانده بودند امام  :مفید نیشابورى مروى است كه حضرت امام رضا علیه الّسالم فرمود (امالى )و از 

ن علیھماالّسالم به مادر خويش حضرت امام حسن وامام حسین علیھماالّسالم ونزديك عید بود پس حسنی

كودكان مدينه به جھت عید خود را آرايش و زينت كرده اند پس چراتو ! اى مادر: فاطمه علیھاالّسالم گفتند

مارا به لباس آرايش نمى كنى وحال آنكه ما برھنه ايم چنانكه مى بینى ؟ حضرت فاطمه علیھاالّسالم 

شمانزد خّیاط است ھر گاه دوخت و آورد آرايش مى كنم شما  ھمانا جامه ھاى! اى نورديدگان من : فرمود

را به آن در روز عید و مى خواست به اين سخن خوشدل كند ايشان را، پس شب عید شد ديگر باره اعاده 

كردند كالم پیش را،گفتند امشب شب عید است پس چه شد جامه ھاى ما؟ حضرت فاطمه گريست از حال 

خوشدل باشید ھر گاه خّیاط آورد جامه ھارا زينت مى كنم شما را ! اى نورديدگان : ترّحم بر كودكان و فرمود

به آن ان شاءالّله ،پس چون پاسى از شب گذشب ناگاه كوبید َدِرخانه را كوبنده اى ، فاطمه علیھاالّسالم 

ھاى  بگشا در را كه من خّیاط مى باشم جامه!كیست ؟ صدائى بلند شد كه اى دختر پیغمبر خدا: فرمود

حسنین علیھماالّسالم را آورده ام ، حضرت فاطمه علیھاالّسالم فرمود چون در را گشودم مردى ديدم با 

پس فاطمه علیھاالّسالم به خانه آمد . ھیبت تمام و بوى خوشى پس دستار بسته اى به من داد و برفت 

دو رداء و دو عمامه و دو كفش ،  گشود آن دستار را ديد در وى بود دو پیراھن و دو ذراعه و دو زير جامه و

حضرت فاطمه علیھاالّسالم بسى شاد و مسرور شد، پس حسنین علیھماالّسالم را بیدار كرد و جامه ھا را 

به ايشان پوشانید، پس چون روز عید شد پیغمر صلى الّله علیه و آله و سّلم بر ايشان وارد شد و حسنین 

حسنین را برداشت و به سوى   ارك باد گفت و بر دوش خويش را بدان زينت ديد ايشان را ببوسید و مب

آن خّیاطى كه جامه ھا را آورد شناختى ؟ عرضه داشت نه به خدا سوگند ! اى فاطمه : مادرشان برد، فرمود

نشناختم او را و نمى دانستم كه من جامه نزد خّیاط داشته باشم خدا و رسول داناترند به اين مطلب ، 

آن خّیاط نبود بلكه او ِرْضوان خاِزن جّنت بوده و جامه ھا از حلل بھشت بوده ، خبر داد مرا !  اى فاطمه: فرمود

 (23). جبرئیل ازنزد پرودگار جھانیان



روايت شده كه روز عید حسنین علیھماالّسالم به حضور  (منتخب )و قريب به اين حديث است خبرى كه در

مبارك رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم آمدند و لباس نو خواستند جبرئیل جامه ھاى دوخته سفید 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و .رنگین نمودندبراى ايشان آورد و حسنین علیھماالّسالم خواھش لباس 

سّلم طشت طلبید و حضرت جبرئیل آب ريخت حضرت مجتبى علیه الّسالم خواھش رنگ سبز نمود و 

حضرت سّید الّشھداء خواھش رنگ سرخ نمود و جبرئیل گريه كرد و اخبار داد رسول خدا صلى الّله علیه و 

نكه حسن علیه الّسالم آغشته به زھر شھید مى شود وبدن آله و سّلم رابه شھادت آن دو سبط واي

 (24).مباركش سبز شود و حضرت امام حسین علیه الّسالم آغشته به خون شھید شود

عّیاشى و غیر او روايت كرده اند كه روزى امام حسین علیه الّسالم به جمعى از مساكین گذشت كه 

عباھاى خود را افكنده بودند ونان خشكى در پیش داشتند ومى خوردند چون حضرت را ديدند او را دعوت 

دوست نمى دارد ونزد ايشان نشست  خداوند ّمتكبران را: كردند، حضرت ازاسب خويش فرودآمدو فرمود

وباايشان تناول فرمود، پس به ايشان فرمود كه من چون دعوت شمارا اجابت كردم شما نیز اجابت من كنید 

و ايشان را به خانه برد و به جاريه خويش فرمود كه ھر چه براى مھمانان عزيز ذخیره كرده اى حاضر ساز 

 (25).كرده وروانه فرمود وايشان را ضیافت كرد وانعامات و نوازش

مردم كیست ؟ و از جود و سخاى آن حضرت روايت شده كه مرد عربى به مدينه آمد و پرسید كه كريمترين 

گفتند حسین بن على علیه الّسالم ،پس به جستجوى آن حضرت شد تاداخل مسجد شد ديد كه آن حضرت 

چون حضرت ازنماز فارغ شد فرمود . چند در مدح و سخاوت آن حضرت خواند (26)در نماز ايستاده پس شعرى 

بلى چھارھزاردينار، فرمود حاضر كن كه :كه اى قنبر آيا از مال حجاز چیزى به جاى مانده است ؟ عرض كرد

خود را كه از ُبرد بود از تن  مردى كه َاَحّق است از ما به تّصرف در آن حاضر گشته ، پس به خانه رفت و رداى

بیرون كرد و آن دنانیر را در ُبرد پیچید و پشت در ايستاد واز شرم روى اعرابى از قّلت زر از شكاف در دست 

چند در عذرخواھى از اعرابى خواند،  (27)خود را بیرون كرد و آن زرھا را به اعرابى عطا فرمود و شعرى 

گويا كم شمردى عطاى ما را كه ! اى اعرابى : اعرابى آن زرھا را بگرفت و سخت بگريست ، حضرت فرمود

 !ين جود و سخا چگونه در میان خاك خواھد شدبر اين مى گريم كه دست با ا :مى گريى ،عرض كرد

 .و مثل اين حكايت را از حضرت حسن علیه الّسالم نیز روايت كرده اند

كه بسیارى از فضائل است كه گاھى از امام حسن علیه الّسالم روايت مى شود وگاھى از : مؤ لف گويد

در نام كه اگر ضبط نشود تصحیف و امام حسین علیه الّسالم و اين ناشى از شباھت آن دو بزرگوار است 

 .اشتباه مى شود

داخل شدم در مدينه معّظمه پس : و در بعضى از كتب منقول است از عصام بن المصطلق شامى كه گفت 

حسد مرا   چون ديدم حسین بن على علیھماالّسالم را پس تّعجب آورد مرا، روش نیكو ومنظر پاكیزه او، پس 

و عداوتى را كه در سینه داشتم از پدراو، پس نزديك او شدم و گفتم توئى واداشت كه ظاھر كنم آن بغض 

 .پسر ابو تراب ؟

كه اھل شام از امیرالمؤ منین علیه الّسالم به ابو تراب تعبیر مى كردند وگمان مى كردند كه :مؤ ّلف گويد)

لى و حلل به آن حضرت تنقیص آن جناب مى كنندبه اين لفظ و حال آنكه ھر وقت ابو تراب مى گفتند گويا ُح

 .(...مى پوشانیدند

 . بلى:گفتم به امام حسین علیه الّسالم توئى پسر ابوتراب ؟فرمود:بالجمله ؛ عصام گفت 

 . قال َفباَلْغُت فى َشْتِمِه َو َشْتم َابِیه ؛ يعنى ھر چه توانستم دشنام و ناسزا به آن حضرت گفتم

 :پس نظرى از روى عطوفت و مھربانى بر من كرد و فرمود َفَنَظَر ِاَلىَّ َنْظَرَة عاِطٍف َرُؤٍف؛



جاِھلیَن اال يات َاُعوُذبِالّلِه ِمَن الَشیطاِن الَّرجیم ِبْسِم الرَّْحمِن الرَّحیِم ُخِذ اْلَعْفَو َو ْاُمْر ِباْلُعْرِف َو َاْعِرْض َعِن اْل)

 (28).(الیه قوله ُثمَّ ال ُيْقِصُروَن

و اين آيات اشارت است به مكارم اخالق كه حّق تعالى پیغمرش را به آن تاءديب فرموده از جمله آنكه به 

توّقع زيادتر نباشد و بد را به بدى مكافات ندھد و از نادانان رو بگرداند و در میسور از اخالق مردم اكتفا كند و م

 .َخفِّْض َعَلْیَك ِاْسَتْغِفِر الّلَه لي َوَلَك:ُثمَّ قاَل .مقام وسوسه شیطان پناه به خدا گیرد

براى پس فرمود به من ، آھسته كن و سبك و آسان كن كار را بر خود ،طلب آمرزش كن از خدا براى من و 

خودت ، ھمانا اگر طلب يارى كنى از ما تو را يارى كنم و اگر عطا طلب كنى ترا عطا كنم و اگر طلب ارشاد 

من از گفته و تقصیر خود پشیمان شدم و آن حضرت به فراست يافت : عصام گفت . كنى تو را ارشاد كنم 

 :پشیمانى مرا فرمود

 (29).(ُه َلُكْم َو ُھَو َاْرَحُم الّراِحمیَنال َتْثريَب َعَلْیُكم اْلَیْوَم َيْغِفُرالّل)

د كه در مقام عفو از آنھا فرمود كه عتاب و واين آيه شريفه از زبان حضرت يوسف پیغمبر است به برادران خو

 . مالمتى نیست بر شما، بیامرزد خداوند شماھا را و اوست ارحم الّراحمین

ِشْنِشَنة ِاْعِرُفھا ِمْن َاْخَزٍم و اين مثلى : فرمود. بلى : پس آن جناب فرمود به من كه از اھل شامى تو؟ گفتم 

ه اين دشنام و ناسزا گفتن به ما، عادت و خوئیست در اھل حاصل اينك: است كه حضرت به آن تمثل ُجست 

حّیانآ الّله َو اّياَك ھر حاجتى كه دارى به نحو انبساط و : شام كه معاويه در میان آنھاسّنت كرده پس فرمود

. گشاده روئى حاجت خود را از ما بخواه كه مى يابى مرا در نزد افضل ّظن خود به من ان شاءالّله تعالى 

از اين اخالق شريفه آن حضرت در مقابل آن جسارتھا و دشنامھا كه از من سر زد و چنان زمین : گفت عصام 

بر من تنگ شد كه دوست داشتم به زمین فرو بروم ، ال جرم از نزد آن حضرت آھسته بیرون شدم در حالى 

س نبود نزد من كه پناه به مردم مى بردم به نحوى كه آن جناب ملتفت من نشود لكن بعد از آن مجل

 . شخصى دوست تر از آن حضرت و از پدرش

روايت شده است كه مردى اعرابى به خدمت امام حسین علیه الّسالم (جامع اال خبار)و  (مقتل خوارزمى )از

ضامن شده ام اداى ديت كامله را و اداى آن را قادر نیستم ال جرم با خود ! يا بن رسول الّله : آمد و گفت 

. سئوال كرد از كريم ترين مردم و كسى كريمتر از اھل بیت رسالت علیھماالّسالم گمان ندارم  گفتم كه بايد

من سه مساءله از تو مى پرسم اگر يكى را جواب گفتى ثلث آن مال را به تو ! ياَاخا العرب :حضرت فرمود

جواب گفتى تمام آن  عطا مى كنم و اگر دو سئوال را جواب دادى دو ُثلث مال خواھى گرفت و اگر ھر سه را

چگونه روا باشد كه مثل تو كسى كه از اھل علم و ! يابن رسول الّله :مال را عطا خواھم كرد، اعرابى گفت 

شرفى از اين فدوى كه يك عرب بدوى بیش نیستم سؤ ال كند؟ حضرت فرمود كه از جّدم رسول خدا صلى 

َقْدِر اْلمعِرَفَة؛باب معروف و موھبت به اندازه معرفت به اْلمعرُوف ِب: الّله علیه و آله و سّلم شنیدم كه فرمود

ھر چه خواھى سئوال كن اگر دانم جواب مى گويم و اگر : روى مردم گشاده بايد داشت ، اعرابى عرض كرد

 .نه از حضرت شما فرا مى گیرم و ال ُقوَّة ِاّال بِالّلِه

 . د تعالىايمان به خداون: كه افضل اعمال چیست ؟ گفت : حضرت فرمود

زينت آدمى در چه  .توّكل و اعتماد بر حّق تعالى : چه چیز مردم را از مھالك نجات مى دھد؟ عرض كرد:فرمود

  فرمود كه اگر بدين شرف دست نیابد؟ عرض . علمى كه به آن عمل باشد: چیز است ؟ اعرابى گفت 

 .مالى كه با مرّوت و جوانمردى باشد:كرد

 .فقر و پريشانى كه با آن صبر و شكیبائى باشد: ته باشد؟ گفت فرمود كه اگر اين را نداش

اگر اين را نداشته باشد؟ اعرابى گفت كه صاعقه اى از آسمان فرود بیايد و او را بسوزاند كه او اھلّیت :فرمود



 .غیر اين ندارد

و را، كه نگین پس حضرت خنديد و كیسه اى كه ھزار دينار زر سرخ داشت نزد او افكند وانگشترى عطا كرد ا

آن دويست درھم قیمت داشت و فرمود كه به اين زرھا ذّمه خود را برى كن و اين خاتم را در نفقه خود صرف 

 (31).((30)َالّلُه َاُعَلُم ُحْیُث َيْجَعُل ِرساَلَته : (اعرابى آن زرھا را برداشت و اين آيه مباركه را تالوت كرد.كن 

و ابن شھر آشوب روايت كرده كه چون امام حسین علیه الّسالم شھید شد بر پشت مبارك آن حضرت پینه 

از بس كه : ھا ديدند از حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم پرسیدند كه اين چه اثرى است ؟ فرمود

كودكان يتیم و فقراء و  انبانھاى طعام و ديگر اشیاء چندان بر پشت مبارك كشید و به خانه زنھاى بیوه و

كه بیست و پنج و از زھد و عبادت آن حضرت روايت شده است  (32). مساكین رسانید اين پینه ھا پديد گشت

حّج پیاده به جاى آورد و شتران و محملھا از عقب او مى كشیدند و روزى به آن حضرت گفتند كه چه بسیار 

 (33).از پروردگار خود ترسانى ؟ فرمود كه از عذاب قیامت ايمن نیست مگر آنكه در دنیا از خدا بترسد

روايت كرده است كه خدمت على بن الحسین علیه الّسالم عرض شد  (عقد الفريد)و ابن عبدرّبه در كتاب 

ل من اوالدى از براى او باشد؛ چه تعّجب است كه چگونه مث: كه چرا كم است اوالد پدر بزرگوار شما؟ فرمود

 (34)؟!آنكه پدرم در ھر شبانه روز ھزار ركعت نماز مى كرد پس چه زمان فرصت مى كرد كه نزد زنھا برود

 (تغازى )و سّید شريف زاھد ابو عبدالّله محّمد بن على بن الحسن ابن عبد اّلرحمن علوى حسینى در كتاب 

حضرت امام حسن علیه الّسالم تعظیم مى كرد امام حسین علیه : روايت كرده از ابوحازم اعرج كه گفت 

 . مام حسن علیه الّسالمالّسالم را چنانكه گويا آن حضرت بزرگتر است از ا

سبب آن را پرسیدم از امام حسن علیه الّسالم ؟ فرمود كه از امام : و از ابن عّباس روايت كرده كه گفت 

حسین علیه الّسالم ھیبت مى برم مانند ھیبت امیرالمؤ منین علیه الّسالم ، و ابن عّباس گفته كه امام 

رگاه كه امام حسین علیه الّسالم مى آمد در آن مجلس حسن علیه الّسالم با ما در مجلس نشسته بود ھ

 . حالش را تغییر مى داد به جھت احترام امام حسین علیه الّسالم

و به تحقیق بود حسین بن على علیه الّسالم زاھد در دنیا در زمان كودكى و ِصَغر سّن و ابتداء امرش و 

م از قوت مخصوص او، و شركت و ھمراھى مى استقبال جوانیش ، مى خورد با امیرالمؤ منین علیه الّسال

كرد با آن حضرت در ضیق و تنگى و صبر آن حضرت و نمازش نزديك به نماز آن حضرت بود و خداوند قرار داده 

بود امام حسن وامام حسین علیھماالّسالم را ُقدوه و مقتداى اّمت ، لكن فرق گذاشته بود ما بین اراده آنھا 

آن دو بزرگوار، پس اگر ھر دو به يك نحو و يك روش بودند مردم در ضیق واقع مى  تا اقتدا كنند مردم به

 .شدند

وارد شدم روز عرفه بر حسین بن على علیه الّسالم و قدح ھاى سويق : روايت شده از مسروق كه گفت 

ل خواندن مقابل آن حضرت و اصحابش گذاشته شده بود و قرآنھا در كنار ايشان بود يعنى روزه بودند و مشغو

مساءله اى چند از آن حضرت پرسیدم   قرآن بودند، و منتظر افطار بودند كه به آن سويق افطار نمايند پس 

بیرون شدم ؛ پس از آن خدمت امام حسن علیه الّسالم رفتم ديدم مردم   جواب فرمود، آنگاه از خدمتش 

ّیا است و مردم از آنھا مى خورند و با خدمت آن جناب مى رسند و خوانھاى طعام موجود و بر آنھا طعام مھ

اى مسروق چرا : خود مى برند، من چون چنین ديدم متغّیر شدم حضرت مرا ديد كه حالم تغییر كرده پرسید

بگو آنچه در نظرت : من روزه دارم و چیزى را متذّكر شدم ، فرمود! اى آقاى من : طعام نمى خورى ؟ گفتم 

دا از آنكه شما يعنى تو و برادرت اختالف پیدا كنید، داخل شدم بر حسین پناه مى برم به خ: آمده ، گفتم 

! علیه الّسالم ديدم روزه است و منتظر افطار است و خدمت شما رسیدم شما رابه اين حال مى بینم 

ندانستى كه خداوند تعالى ما را دو ! يابن اال شرس : حضرت چون اين را شنید مرا به سینه چسبانید فرمود



اى اّمت قرار داد، مرا قرار داد مقتداى افطار كنندگان از شما، و برادرم را مقتداى روزه داران شما تا در مقتد

 .وسعت بوده باشید

و روايت شده كه حضرت امام حسین علیه الّسالم در صورت و سیرت شبیه ترين مردم بود به حضرت رسالت 

ز جبین مبین و پائین گردن آن حضرت ساطع بود و مردم آن صلى الّله علیه و آله و سّلم و در شبھاى تار نور ا

 (35).حضرت را به آن نور مى شناختند

ر آشوب و ديگر كتب روايت شده كه حضرت فاطمه علیھاالّسالم حسنین علیھماالّسالم و در مناقب ابن شھ

يا رسول الّله اين دو فرزند را  :را به خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم آورد و عرض كرد

به ھیبت و سیادت خود را به حسن گذاشتم و شجاعت وجود خود را : عطائى و میراثى بذل فرما، فرمود

 (36). حسین عطا كردم ، عرض كرد راضى شدم

 . و به روايتى فرمود حسن را ھیبت و حلم دادم و حسین را جود و رحمت

شنیدم از حضرت حسین علیه الّسالم در زمان حضرت : و ابن طاوس از حذيفه روايت كرده است كه گفت 

به : رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم در حالتى كه امام حسین علیه الّسالم كودك بود كه مى فرمود

ايشان عمربن سعد جمع خواھند شد براى ريختن خون من طاغیان بنى اّمیه و سر كرده ! خدا سوگند

خواھد بود، گفتم كه حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم ، ترا به اين مطلب خبر داده است ؟ فرمود 

كه نه ، پس من رفتم به خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم و سخن آن حضرت را نقل كردم ، 

 . حضرت فرمود كه علم او علم من است

در خدمت پدرم به : حضرت على بن الحسین علیه الّسالم روايت كرده است كه فرمود وابن شھر آشوب از

جانب عراق بیرون شديم و در ھیچ منزلى فرود نیامد و از آنجا كوچ نكرد مگر اينكه ياد مى كرد يحیى بن 

یه از زنا كاران زّكريا علیھماالّسالم را و روزى فرمود كه خوارى و پستى دنیا است كه سر يحیى را براى زن زان

 (37).بنى اسرائیل به ھدّيه فرستادند

ست كه بسیار بود كه حضرت فاطمه علیھاالّسالم و در احاديث معتبره از طريق خاّصه و عاّمه روايت شده ا

در خواب بود و حضرت امام حسین علیه الّسالم در گھواره مى گريست و جبرئیل گھواره آن حضرت را مى 

جنبانید و با او سخن مى گفت و او را ساكت مى گردانید، چون فاطمه علیھاالّسالم بیدار مى شد مى ديد 

مى جنبد و كسى با او سخن مى گويد و لكن شخصى نمايان نیست چون كه گھواره حسین علیه الّسالم 

 (38). اوجبرئیل است: از حضرت رسالت مى پرسید مى فرمود

 

 

- ٢ - 

 
 

 در بیان ثواب بكاء و گفتن و خواندن مرثیه و اقامه مجلس عزاء براى آنحضرت: فصل ّسوم 

روزى در خدمت : از ابن خارجه روايت كرده است كه گفت (كامل )شیخ جلیل كامل جعفر بن قولويه در 

ديم حضرت بسیار گريست و ما حضرت صادق علیه الّسالم بوديم و جناب امام حسین علیه الّسالم را ياد كر



كه منم كشته گريه و : گريستیم ، پس حضرت سر برداشت و فرمود كه امام حسین علیه الّسالم مى فرمود

 (39).زارى ، ھیچ مؤ منى مرا ياد نمى كند مگر آنكه گريان مى گردد

ونیز روايت كرده است كه ھیچ روزى حسین بن علّى علیه الّسالم نزد جناب صادق علیه الّسالم مذكور 

كه نمى شد كه كسى آن حضرت را تا شب متبّسم بیند و در تمام آن روز محزون و گريان بود و مى فرمود 

 (40). جناب امام حسین علیه الّسالم سبب گريه ھر مؤ من است

اند كه حضرت صادق علیه الّسالم فرمود كه َنَفِس آن  و شیخ طوسى و مفید از ابان بن تغلب روايت كرده

كسى كه به جھت مظلومّیت ما مھموم باشد تسبیح است ، و اندوه او عبادت و پوشیدن اسرار ما از 

 . بیگانگان در راه خدا جھاد است

 (41).آنگاه فرمود كه واجب مى كند اين حديث به آب طال نوشته شود

روزى به خدمت : روايت كرده اند كه گفت )يعنى شعر خوان (و به سندھاى معتبره بسیار از ابو عماره ُمْنِشد

فرمود كه شعرى چند در مرثیه حسین علیه الّسالم بخوان ، چون  جناب صادق علیه الّسالم رفتم حضرت

شروع كردم به خواندن حضرت گريان شد و من مرثیه مى خواندم و حضرت مى گريست تا آنكه صداى گريه 

 .از خانه آن حضرت بلند شد

، چون به آن روشى كه در پیش خود مى خوانید و نوحه مى كنید بخوان : و به روايت ديگر حضرت فرمود

خواندم حضرت بسیار گريست و صداى گريه زنان آن حضرت نیز از پشت پرده بلند شد، چون فارق شدم 

حضرت فرمود كه ھر كه شعرى در مرثیه حضرت حسین علیه الّسالم بخواند و پنجاه كس را بگرياند بھشت 

را و ھر كه ده   بیست كس و ھر كه . و ھر كه سى كس را بگرياند بھشت او را واحب گردد. او را واجب گردد

و ھر كه مرثیه بخواند و خود .و ھر كه يك كس را بگرياند بھشت او را واجب گردد. كس را و ھر كه پنج كس را

 (42).و ھر كه او را گريه نیايد پس َتباكى كند بھشت او را واجب گردد. بگريد بھشت او را واجب گردد

و شیخ َكّشى رحمه الّله از زيد شّحام روايت كرده است كه من با جماعتى از اھل كوفه در خدمت حضرت 

ت او را اكرام فرمود و نزديك خود او را نشانید، صادق علیه الّسالم بوديم كه جعفر بن عّفان وارد شد حضر

َبَلَغنى اّنَك َتُقوُل الِشْعر فى : َلّبیك خدا مرا فداى تو گرداند، حضرت فرمود: عرض كرد! يا جعفر: فرمود  پس 

اْلُحَسْیِن َو َتجیُد؛ به من رسید كه تو در مرثیه حسین علیه الّسالم شعر مى گوئى و نیكو مى گوئى ، عرض 

گريستند   چون جعفر مرثیه خواند حضرت و حاضرين مجلس . بلى فداى تو شوم ، فرمود كه پس بخوان : كرد

 .و حضرت آن قدر گريست كه اشك چشم مباركش بر محاسن شريفش جارى شد

به خدا سوگند كه مالئكه مقرّبان در اينجا حاضر شدند و مرثیه تو را براى حسین علیه الّسالم : پس فرمود

و به تحقیق كه حّق تعالى در ھمین ساعت بھشت را با تمام . و زياده از آنچه ما گريستیم گريستندشنیدند 

مى خواھى كه زيادتر بگويم ! اى جعفر: پس فرمود. نعمتھاى آن از براى تو واجب گردانید و گناھان ترا آمرزيد

شعرى بگويد وبگريد و بگرياند بلى اى سّید من ، فرمود كه ھر كه در مرثیه حسین علیه الّسالم : ؟ گفت 

 (43).البّته حّق تعالى بھشت را براى او واجب گرداند و بیامرزد او را

نقل كرده كه  (معاھدالّتنصیص )از  (عبقات )اسالم سّید اجّل میرحامد حسین طاب ثراه در  حامى حوزه

محّمد بن سھل صاحب ُكَمْیت گفت كه من و كمیت داخل شديم بر حضرت صادق علیه الّسالم در اّيام 

م اين اّيا: فدايت شوم اذن مى دھى كه در محضر شما چند شعر بخوانم ؟ فرمود: تشريق كمیت گفت 

بخوان و حضرت فرستاد بعض :شريفه خواندن شعر، عرضه داشت كه اين اشعار در حّق شما است ؛ فرمود

اھلبیتش را حاضر كردند كه آنھا ھم استماع كنند، پس كمیت اشعار خويش بخواند و حاضرين گريه بسیار 



 كردند تا به اين شعر رسید

  : شعر

مُيصیُب ِبِه الّراُموَن َعْن َقْوِس َغْیرِھ
 َفیا اَِّخرًا َاْسدى َلُه اْلَغىَّ َاوََّلُه

 : حضرت دستھاى خود را بلند كرد و گفت

 (44). َاّللُھَم ْاغِفْر ِلْلُكَمْیِت َو ما َقدََّم َو ما َاخََّر َوما َاَسرَّ َو ما َاْعَلَن َو َاْعِطِه َحّتى َيْرضى

از ابراھیم بن ابى المحمود روايت كرده كه حضرت امام رضا علیه  (امالى )و شیخ صدوق رحمه الّله در 

در آن ماه را حرام مى دانستند و اين اّمت ھمانا ماه محّرم ماھى بود كه اھل جاھلّیت قتال : الّسالم فرمودند

جفا كار خونھاى ما را در آن ماه حالل دانستند و ھتك حرمت ما كردند و زنان و فرزندان ما را در آن ماه اسیر 

كردند و آتش در خیمه ھاى ما افروختند و اموال مارا غارت كردند و حرمت حضرت رسالت صلى الّله علیه و 

ما رعايت نكردند، ھمانا مصیبت روز شھادت حسین علیه الّسالم ديده ھاى ما را  آله و سّلم را در حّق

مجروح گردانیده است و اشك ما را جارى كرده و عزيز ما را ذلیل گردانیده است و زمین كربال ُمَوِرث كرب و 

ر آن حضرت فرو مى بالء ما گرديد تا روز قیامت ، پس بر مثل حسین بايد بگريند گريه كنندگان ، ھمانا گريه ب

 .ريزد گناھان بزرگ را

پس حضرت فرمود كه پدرم چون ماه محّرم داخل مى شد كسى آن حضرت را خندان نمى ديد و اندوه و حزن 

پیوسته بر او غالب مى شد تا عاشر محّرم چون روز عاشورا مى شد روز مصیبت و حزن و گريه او بود و مى 

 (45).الّسالم شھید شده است امروز روزى است كه حسین علیه :فرمود

در روز عاشورا، حّق و ايضًا شیخ صدوق از آن حضرت روايت كرده كه ھر كه ترك كند سعى در حوائج خود را 

تعالى حوائج دنیا و آخرت او را بر آورد و ھر كه روز عاشورا روز مصیبت و اندوه وگريه او باشد، حق تعالى روز 

قیامت را روز شادى و سرور او گرداند و ديده اش در بھشت به ما روشن باشد و ھر كه روز عاشورا را روز 

در خانه ذخیره كند، بركت نیابد در آنچه ذخیره كرده است و خدا او بركت شمارد و براى بركت آذوقه در آن روز 

 .دراسفل درك جھنم محشور گرداند -لعنھم الّله  -را در روز قیامت با يزيد و عبیدالّله بن زياد و عمر بن سعد 

: فت روايت كرده كه گ - كه خال معتصم خلیفه عّباسى بوده است - و ايضًا به سند معتبر از ريان بن شبیب 

در روز اّول ُمَحّرم به خدمت حضرت امام رضا علیه الّسالم رفتم ، فرمود كه اى پسر شبیب آيا روزه اى ؟ 

نه ، فرمود كه اين روزى است كه حّق تعالى دعاى حضرت زكّريا رامستجاب فرمود دروقتى كه از حّق : گفتم 

شارت مى دھد تو را به يحیى ،پس ھر كه اين تعالى فرزند طلبید ومالئكه اورا ندا كردند در محراب كه خدا ب

 .روز را روزه دارد ُدعاى او مستجاب گردد چنانكه دعاى زكّريامستجاب گرديد

محّرم ماھى بودكه اھل جاھلّیت درزمان گذشته ظلم وقتال رادراين ماه حرام !پس فرمود كه اى پسر شبیب 

ن ماه را نشناختند و ُحرمت پیغمبر خود را اين اّمت حرمت اي  مى دانستند براى حرمت اين ماه ، پس 

ندانستند، و در اين ماه با ذرّيت پیغمبر خود قتال كردند و زنان ايشان را اسیر نمودند و اموال ايشان را به 

 .!غارت بردند پس خدا نیامرزد ايشان را ھرگز

لیھماالّسالم كه او را اگر گريه مى كنى براى چیزى ، پس گريه كن براى حسین ْبن على ع! اى پسر شبیب 

مانند گوسفند ذبح كردند و او را باھیجده نفر ازاھل بیت او شھید كردند كه ھیچ يك را در روى زمین شبیه 

وبه تحقیق كه گريستند براى شھادت او آسمانھاى ھفتگانه وزمینھاو به تحقیق كه چھار ھزار . ومانندى نبود



 .د چون به زمین رسیدند آن حضرت شھید شده بودملك براى نصرت آن حضرت از آسمان فرود آمدن

پس ايشان پیوسته نزد قبر آن حضرت ھستند ژولیده مو گردآلود تاوقتى كه حضرت قائم آل محّمد صلى الّله 

ازياوران آن حضرت خواھند بود ودروقت جنگ شعار ايشان اين كلمه   علیه و آله و سّلم ظاھر شود، پس 

 . ُحَسْین علیه الّسالميا َلثاراِت اْل: خواھد بود

خبر داد مرا پدرم ازپدرش از جّدش كه چون جّدم حسین علیه الّسالم كشته شد آسمان ! اى پسر شبیب 

اگر گريه كنى برحسین علیه الّسالم تا آب ديده تو برروى تو جارى ! خون و خاك سرخ باريد؛ اى پسر شبیب 

 .امرزد خواه اندك باشد وخواه بسیارشود، حّق تعالى جمیع گناھان صغیره و كبیره ترا بی

اگر خواھى خدا را مالقات كنى و ھیچ گناھى برتو نباشد پس زيارت كن امام حسین علیه !اى پسر شبیب 

اگر خواھى كه در غرفه عالیه بھشت ساكن شوى با رسول خداوائمه طاھرين !اى پسرشبیب . الّسالم را

اگر خواھى كه مثل ثواب !اى پسر شبیب . الّسالم راعلیھماالّسالم پس لعنت كن قاتالن حسین علیه 

ياَلْیَتني ُكْنُت َمَعُھم َفَاُفوَز َفْوًزا : شھداى كربال راداشته باشى پس ھرگاه كه مصیبت آن حضرت راياد كنى بگو

 . َعظیما؛ يعنى اى كاش من بودم با ايشان و رستگارى عظیمى مى يافتم

براى اندوه ما، اندوھناك باش ،   الیات بھشت با ما باشى پس اگر خواھى كه در درجات ع!اى پسرشبیب 

وبراى شادى ما، شاد باش وبر تو باد به واليت و محّبت ما كه اگر َمردى سنگى دوست دارد حّقتعالى اورا در 

 (46).قیامت باآن محشور مى گرداند

به خدمت حضرت صادق : ،كه گفت )يعنى نابینا(ابن قولويه به سند معتبر روايت كرده از ابى ھارون مكفوف 

: ه خواندن ، فرمودعلیه الّسالم مشّرف شدم آن حضرت فرمود كه مرثیه بخوان براى من ، پس شروع كردم ب

نه اين طريق بلكه چنان بخوان كه نزد خودتان متعارف است ونزد قبر حسین علیه الّسالم مى خوانید پس 

 : من خواندم

حضرت  -تتّمه اين شعر درآخر باب در ذكر مراثى خواھد آمد  -. ُاْمُرْر َعلى َجَدِث اْلُحَسْیِن َفُقْل الَِْعُظِمه الزَِّكیَّة 

باز ھم براى : بخوان ، من خواندم آن اشعار را تا تمام شد، حضرت فرمود: كت شدم فرمودگريست من سا

 :من مرثیه بخوان ، من شروع كردم به خواندن اين اشعار

  : شعر

يا َمْرَيُم قُومى َفاْنُدبى َمْوالِك
 َو َعَلى اْلُحَسْیِن َفاْسَعدي بُبكاِك

اى : پس چون از گريه آرام گرفتند، حضرت فرمود. نمودندپس حضرت بگريست و زنھا ھم گريستند وشیون 

  ھر كه مرثیه بخواند براى حسین علیه الّسالم پس بگرياند ده نفر را، از براى او بھشت است پس ! اباھارون 

ھر كه مرثیه بخواند و بگرياند يك نفر را، بھشت از براى او الزم شود، : يك يك كم كرد از ده تا، تاآنكه فرمود

 (47).ھر كه ياد كند جناب امام حسین علیه الّسالم راپس گريه كند، بھشت اورا واجب شود:فرمود پس

روزى از حضرت صادق علیه الّسالم : بر از عبدالّله بن ُبَكْیر روايت كرده است كه گفت ونیز به سند معت

اگر قبر حضرت امام حسین علیه الّسالم رابشكافند آيادر قبر آن حضرت چیزى ! پرسیدم كه يابن رسول الّله 

كه حسین بن چه بسیار عظیم است مسائل تو،به درستى ! خواھند ديد؟ حضرت فرمود كه اى پسر ُبَكْیر

على علیھماالّسالم با پدر و مادر و برادر خود است در منزل رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و با آن 

 :حضرت روزى مى خورند و شادى مى نمايند و گاھى بر جانب راست عرش آويخته است و مى گويد



زيارت كنندگان خود و ايشان را با نامھاى  وفا كن به وعده خود كه با من كرده اى و نظر مى كند به! پروردگارا

ايشان و نام پدران ايشان و مسكن و ماءواى ايشان و آنچه در منزلھاى خود دارند مى شناسد زياده از آنچه 

شما فرزندان خود را مى شناسید و نظر مى كند به سوى آنھا كه بر او مى گريند و طلب آمرزش از براى 

اى گريه كننده : سؤ ال مى نمايد كه از براى ايشان استغفار كنند و مى گويد ايشان مى كند و از پدران خود

اگر بدانى آنچه خدا براى تو مھّیا گردانیده است از ثوابھا، ھر آينه شادى تو زياد از اندوه تو خواھد  !بر من 

 (48).امرزدبود، و از ّحق تعالى سؤ ال مى كند كه ھر گناه و خطا كه گريه كننده بر او كرده است بی

به من روايت كرده است كه حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم  (ِمْسَمع ِكْردين )ايضًا به سند معتبر از 

نه ، : تو از اھل عراقى آيا به زيارت قبر امام حسین علیه الّسالم مى روى ؟ گفتم ! فرمود كه اى ِمْسَمع 

چه من مردى مى باشم معروف و مشھور از اھل بصره و نزد ما جماعتى ھستند كه تابع خلیفه اند و 

تیم كه احوال مرا به والى بگويند و دشمنان بسیار داريم از اھل قبايل و ناصبیان و غیر ايشان و ايمن نیس

: ازايشان ضررھا به من رسد، حضرت فرمود كه آيا ھرگز به خاطر مى آورى آنچه به آن حضرت كردند؟ گفتم 

بلى ، به خدا قسم كه جزع مى كنم و مى : فرمود كه جزع مى كنى براى مصیبت آن حضرت ؟ گفتم . بلى 

من بیابند و امتناع مى كنم از خوردن طعام تا از حال من آثار مصیبت گريم تا آنكه اھل خانه من اثر اندوه در 

حضرت فرمود كه خدا رحم كند گريه ترا به درستى كه تو شمرده مى شوى از آنھائى كه  .ظاھر مى شود

جزع مى كنند از براى ما و شاد مى شوند براى شادى ما و اندوھناك مى شوند براى اندوه ما و خائف مى 

خوف ما و ايمن مى گردند براى ايمنى ما و زود باشد كه بینى در وقت مرگ خود كه پدران من  گردند براى

حاضر شوند نزد تو و سفارش كنند ملك موت را در باب تو و بشارتھا دھند ترا كه ديده تو روشن گردد و شاد 

رت گريست و من نیز پس حض. شوى و ملك موت بر تو مھربانتر باشد از مادر مھربان نسبت به فرزند خويش 

 (49).گريستم تا آخر حديث كه چشم را روشن و دل را نورانى مى كند

به درستى ! اى ُزراره : راره روايت كرده است كه حضرت صادق علیه الّسالم فرمودو نیز به سند معتبر از ُز

كه آسمان گريست بر حسین علیه الّسالم چھل صباح به سرخى و كسوف و كوه ھا پاره شدند و از ھم 

پاشیدند و درياھا به جوش و خروش آمدند و مالئكه چھل روز بر آن حضرت گريستند و زنى از زنان بنى 

خضاب نكرد و روغن بر خود نمالید و سرمه نكشید و موى خود را شانه نكرد تا آنكه سر عبیدالّله بن  ھاشم

زياد را براى ما آوردند و پیوسته ما در گريه ايم از براى آن حضرت و جّدم على بن الحسین علیھماالّسالم ، 

از آب ديده اش تر مى شد و ھر چون پدر بزرگوار خود را ياد مى كرد آن قدر مى گريست كه ريش مباركش 

كه آن حضرت را بر آن حال مى ديد از گريه او مى گريست ، و مالئكه اى كه نزد قبر آن امام شھیدند گريه 

 (50).براى او مى كنند و به گريه ايشان مرغان ھوا و ھر كه در ھوا و آسمان است از مالئكه ، گريان شوند

روزى در خدمت حضرت صادق علیه : و نیز ابن قولويه به سند معتبر از داود رّقى روايت كرده است كه گفت 

خدا لعنت ! اى داود: ديده ھاى مباركش فرو ريخت و فرمود الّسالم بودم كه آب طلبید چون بیاشامید آب از

ھر بنده اى كه آب بیاشامد و ياد كند آن حضرت را و لعنت كند : كند قاتل حسین علیه الّسالم را، پس فرمود

بر قاتل او، البته حّق تعالى صد ھزار حسنه براى او بنويسد و صد ھزار گناه از او رفع كند و صد ھزار درجه 

او بلند كند و چنان باشد كه صد ھزار بنده آزاد كرده باشد و در روز قیامت با دل خنك و شاد و خّرم براى 

 (51).مبعوث گردد

روزى در خدمت امام جعفر : به سند معتبر روايت كرده است كه معاوية بن وھب گفت  1شیخ طوسى 

و : صادق علیه الّسالم نشسته بوديم كه ناگاه پیرمردى منحنى به مجلس در آمد و سالم كرد حضرت فرمود

يك آن حضرت رفت و دست پس آن مرد پیر به نزد. بیا نزديك من ! علیك الّسالم و رحمة الّله ، اى شیخ 



يا بن رسول : سبب گريه تو چیست اى شیخ ؟ عرض كرد: حضرت فرمود. مبارك امام را بوسید و گريست 

من صد سال است آرزومندم كه شما خروج كنید و شیعیان را از دست مخالفان نجات دھید و پیوسته ! الّله 

خواھد شد و نمى بینم آن حالت را در شما،  مى گويم كه در اين سال خواھد شد و در اين ماه و اين روز

 . پس چگونه گريه نكنم

اگر اجل تو تاءخیر افتد و ما خروج كنیم با ما ! اى شیخ : پس حضرت به سخن آن پیرمرد گريان شد فرمود

خواھى بود و اگر پیشتر از دنیا مفارقت كنى ، در روز قیامت با اھل بیت حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله 

بعد از آنكه اين را از جناب شما شنیدم ھر چه از من فوت شود پروا : سّلم خواھى بود؛ آن مرد گفت و 

 .نخواھم كرد

كه در میان شما دو چیز بزرگ مى گذارم : حضرت فرمود كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم فرمود

من اھل بیت من ، چون در روز قیامت بیائى كتاب خدا و عترت : كه تا متمّسك به آنھا باشید و گمراه نگرديد

گمان نمى كنم از اھل كوفه باشى ؟ عرض كرد از اطراف كوفه ام ! اى شیخ : فرمود  با ما خواھى بود؛ پس 

چگونه است رفتن تو : بلى ، فرمود: ، فرمود كه آيا نزديكى به قبر جّدم حسین مظلوم علیه الّسالم ؟ گفت 

اين خونى است كه خداوند ! فرمود كه اى شیخ : مى روم و بسیار مى روم : به زيارت آن حضرت ؟ گفت 

عالم طلب اين خون خواھد كرد و مصیبتى به فرزندان فاطمه علیھاالّسالم نرسیده است و نخواھد رسید 

به درستى كه آن حضرت شھید شد با ھفده نفر از اھل بیت خود كه براى دين خدا . مثل مصیبت حسین 

 . براى خدا صبر كردند پس خدا جزا داد ايشان را به بھترين جزاھاى صبر كنندگان جھاد كردند و

چون قیامت بر پا شود حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم بیايد و حضرت امام حسین علیه الّسالم 

یه الّسالم با او باشد و حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم دست خود را بر سر مبارك امام حسین عل

سئوال كن از اّمت من كه به چه سبب كشتند پسر ! پرودگارا :گذاشته باشد و خون از آن ريزد، پس گويد

ھر جزع و گريه مكروه است مگر جزع و گريه كردن بر حضرت امام حسین علیه : پس حضرت فرمود! مرا

 الّسالم

 (52)در ذكر اخبارى كه در شھادت آن حضرت رسیده : فصل چھارم 

نماند در آسمانھا ملكى كه به خدمت حضرت : شیخ جعفر بن قولويه روايت كرده است از سلمان كه گفت 

علیه و آله و سّلم نیامد و تعزيت نگفت آن حضرت را در مصیبت فرزندش حسین علیه  رسول صلى الّله

الّسالم ، و ھمه خبر دادند آن حضرت را به ثوابى كه حّق تعالى به شھادت او كرامت فرموده است و ھر يك 

و ھر يك كه  آوردند براى آن حضرت آن تربت را كه آن مظلوم را در آن تربت به جور و ستم شھید خواھند كرد

مى آمدند حضرت مى فرمود كه خداوندا مخذول گردان ھر كه او را يارى نكند و بكش ھركه او را بكشد، و 

 . ذبح كن ھر كه او را ذبح كند و ايشان را به مطلب خود نرسان

 دعاى آن حضرت در حّق ايشان مستجاب شد و يزيد بعد از كشتن آن جناب تمّتعى از دنیا نبرد: راوى گفت 

 .شب مست خوابید صبح او رامرده يافتند مانند قیر سیاه شده بود. حّق تعالى به ناگاه او را گرفت 

وھیچ كس نماند از آنھا كه متابعت او كردند در قتل آن حضرت يا درمیان آن لشكر داخل بودند مگرآنكه مبتال 

 (53)به میراث بماندشدند به ديوانگى يا خوره يا پیسى واين مرضھا درمیان اوالد ايشان نیز

الّسالم در  و نیز از حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم روايت كرده است كه چون حضرت امام حسین علیه

كودكى به نزد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم مى آمد،آن حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم 

رامى فرمود كه يا على ، اورابراى من نگاه دار پس اورا مى گرفت و زير گلوى او را مى بوسید و مى گريست 

چون نگريم كه موضع !اى فرزند گرامى :رمودچراگريه مى كنى ؟حضرت ف!اى پدر:روزى آن امام مظلوم گفت !



من كشته خواھم ! شمشیر دشمنان را مى بوسم حضرت امام حسین علیه الّسالم گفت كه اى پدر

پس : بلى ، والّله تو و برادرتو وپدر تو ھمه كشته خواھید شد،امام حسین علیه الّسالم گفت : شد؟فرمود

پس كه :بلى اى فرزند، امام حسین علیه الّسالم گفت :ودقبرھاى مااز يكديگر دور خواھد بود؟حضرت فرم

زيارت ماخواھد كرد از اّمت تو؟ پس حضرت فرمود كه زيارت نمى كنند مرا وپدر ترا وبرادر ترا مگر صّديقان از 

 (54). اّمت من

روزى حضرت امام حسین در دامن حضرت : ونیز ازحضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده است كه فرمود

يارسول الّله :رسول علیه الّسالم نشسته بود حضرت با اوبازى مى كرد واورا مى خندانید پس عايشه گفت 

چگونه دوست ندارم آن را وخوش نیايد مراازاو !حضرت فرمود كه واى برتو!وش دارى اين طفل راچه بسیار خ!

وحال آنكه اين فرزند میوه دل من است ونورديده من است وبه درستى كه اّمت من اورا خواھند كشت پس 

شه تعّجب كرداز ھركه بعدازشھادت او،او رازيارت كند حّق تعالى براى اويك حّج ازحّجھاى من بنويسد، عاي

بلكه دو حّجاز حّجھاى من باز او تعّجب كرد،حضرت :روى تعّجب گفت كه يك حّجازحّجھاى تو؟حضرت فرمود

نود حّج از حّجھاى : بلكه چھار حّج وپیوسته او تعّجب مى كرد وحضرت زياده مى كرد و تاآنكه فرمود: فرمود

 (55).من كه با ھر حّجى عمره بوده باشد

به سندھاى معتبره از اصبغ بن نباته و  (رضوان الّله علیھم )و شیخ مفید و طبرسى و ابن قولويه و ابن بابويه 

اند كه روزى حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بر منبر كوفه خطبه مى خواند و مى فرمود  غیره روايت كرده

كه از من بپرسید آنچه خواھید پیش از آنكه مرا نیابید، پس به خدا سوگند كه ھر چه سؤ ال كنید از خبرھاى 

يا : برخاست و گفت  (57)ابى وقاص (56)گذشته و آينده البّته به آن شما را خبر مى دھم ؛ پس سعد بن 

خبر ده مرا كه در سر و ريش من چند مو ھست ؟ حضرت فرمود كه خلیل من رسول خدا ! امیرالمؤ منین 

ر صلى الّله علیه و آله و سّلم خبر داد كه تو اين سؤ ال از من خواھى كرد و خبر داد او مرا كه چند مو در س

و ريش تو ھست و خبر داد كه در بن ھر موئى از تو شیطانى ھست كه ترا گمراه مى كند و در خانه تو 

فرزندى ھست كه فرزند من حسین را شھید خواھد كرد، و اگر خبر دھم عدد موھاى ترا تصديق من 

بن سعد  نخواھى كرد ولیكن به آن خبرى كه گفتم حقیقت گفتار من ظاھر خواھد شد و در آن وقت عمر

اسم سعد برده نشده بلكه (احتجاج )و (ارشاد)در روايت (كودكى بود و تازه به رفتار آمده بود لعنة الّله علیه 

دارد مردى برخاست و اين سؤ ال را نمود و حضرت ھمان جواب را فرمود و در آخر فرمود اگر نه آن بود كه 

وھاى ترا لكن نشانه آن ھمان بچه تو است آنچه پرسیدى برھانش مشكل است به تو خبر مى دادم عدد م

 (58). الخ

ت كرده است كه حضرت امیرالمومینن علیه از حضرت صادق علیه الّسالم رواي (ُقرب اال سناد)حمیرى در 

الّسالم با دو كس از اصحاب خود به زمین كربال رسید چون داخل آن صحرا شد آب از ديده ھاى مباركش 

ريخت فرمود كه اين محل خوابیدن شتران ايشان است و اين محل فرود آوردن بارھاى ايشان است و در 

به حال تو اى تربت كه خونھاى دوستان خدا بر تو ريخته مى اينجا ريخته مى شود خونھاى ايشان ، خوشا 

 (59).شود

حضرت امام حسین علیه الّسالم گفت كه نزد ما گروھى از عمر بن سعد به : شیخ مفید روايت كرده است 

بى خردان ھستند كه گمان مى كنند من تو را خواھم كشت ، حضرت فرمود كه آنھا بى خردان نیستند 

 (60). ولیكن ُعلما و دانايانند، اّما به اين شادم كه بعد از من گندم عراق نخواھى خود مگر اندك زمانى

و شیخ صدوق از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده است كه امام حسین علیه الّسالم روزى بر امام 

چه به گريه در ! اى اباعبدالّله  :وى بر برادر افتاد گريست و فرمودحسن علیه الّسالم وارد شد چون چشم 



 آورد؟

آنچه به من مى : گفت گريه من به جھت بالئى است كه به تو مى رسد، امام حسن علیه الّسالم فرمود

سى ھزار نفر به ! رسد سّمى است كه به من مى دھند ولكن الَيْوَم َكیَْوِمك ؛ روزى چون روز تو نیست 

تو آيند ھمه مّدعى آن باشند كه از اّمت جّد توَاند و منتحل دين اسالمند و اجتماع بر قتل و ريختن  سوى

خون وانتھاك حرمت و سبى نساء و َذرارى و غارت مال و متاع تو مى كنند و در اين ھنگام لعنت بر بنى امّیه 

 (61).ش در بیابانھا و ماھیھا در درياھافرود مى آيد و آسمان خون مى بارد و ھر چیز بر تو مى گريد حّتى وحو

اين مصیبت نخواھد ديد كه از اّول كه الحق اگر متاءّمل بصیرى مالحظه كند مصیبتى اعظم از : مؤ ّلف گويد

دنیا تا كنون بعد از مراجعه به تواريخ و ِسَیر واقعه اى به اين بزرگى نديديم كه پیغبرزاده خودشان را با اصحاب 

و اھل بیت او يك روز بكشند و رحل و متاع او را غارت كنند و ِخیام او را بسوزانند و سر او را و اصحاب و اوالد 

و اطفال شھر به شھر ببرند و يكسره پشت پاى به مّلت و دينى كه اظھار انتساب به او مى  او را با عیال

 .كنند بزنند و سلطنت و قّوت ايشان استناد به ھمان دين باشد نه دين ديگر و مّلت ديگر

ما َاْعَظَمھا َوَاْوَجَعھا َوَاْنكاھا ِلُقُلوِب  ما َسِمْعنا ِبھذا في آباءنا ْاَالوَّلیَن َفِاّناِلّلِه َو اّنا ِاَلْیِه راجُعوَن ِمْن ُمصیَبٍة

 :ْالُمِحّبیَن َولّلِه َدرََّمْھیار َحْیُث قاَل

  : شعر

ُيَعظِّمُوَن َلُه َاْعواَد َمْنَبِرِه
 َو َتْحَت َاْرُجِلِھْم َاْوالَدُه َوَضُعوا

ِبَاىِّ ُحْكٍم َبنُوُه َيْتَبعُوَنُكُم
 (62)ْحٌب َلُه َتَبٌع َو َفْخُرُكْم َانَُّكْم َص
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كت از مدينه طیبه تا ورود در بیان امورى كه متعّلق است به حضرت امام حسین ع از ھنگام حر: مقصد دوم 

 به كربال و شھادت مسلم بن عقیل و شھادت دو كودك او

 دربیان توّجه ابى عبدالّله علیه الّسالم به جانب مّكه معّظمه: فصل اّول 

بیان اُمورى كه متعّلق به حضرت سّیدالّشھداء علیه الّسالم است از زمان حركت آن حضرت از مدينه تا ورود 

چون در كتب َفريَقْین اين واقعه ھائله به طور : دت مسلم بن عقیل و شھادت دو كودك اوبه كربال و شھا

مختلف ايراد شده دراين رساله اكتفاءمى شود به مختصرى ازآنچه اعاظم ُعلما در كتب معتبره ذكرنموده اند 

وايت ايشان رابه وما تاممكن باشد ازروايت شیخ مفید وسّیدبن طاوس وابن نما و طبرى تجاوز نمى كنیم ور

الحال مى . روايت سايرين اختیار مى كنیم ، وغالبًادر صدر مطلب اشاره به محّل اختالف وناِقل آن مى رود

 : گوئیم

بدان كه چون حضرت امام َحَسن علیه الّسالم به رياض قدس ارتحال نمود شیعیان در عراق به حركت در 

شتند كه ما معاويه را از خالفت خلع كرده با شما بیعت آمده عريضه به حضرت امام حسین علیه الّسالم نو



مى كنیم حضرت در آن وقت صالح در آن امر ندانسته امتناع از آن فرموده وايشان را به صبر امر فرمود تا 

انقضاء مّدت خالفت معاويه پس چون معاويه علیه الّلعنه در شب نیمه ماه رجب سال شصتم ھجرى از دنیا 

ش يزيد علیه الّلعنه به جاى او نشست و به ِاعداد امر خالفت خود پرداخت نامه اى رخت بر بست فرزند

بايد ! اى ولید : نوشت به ولید بن عتبة بن ابى سفیان كه از جانب معاويه حاكم مدينه بود به اين مضمون كه

و عبدالّله بن زبیر و عبد الرحمن بن  (63)بیعت بگیرى از براى من از ابو عبدالّله الحسین و عبدالّله بن عمر 

ت امتناع نمايد سر از ابى بكر، و بايد كار بر ايشان تنگ گیرى و عذر از ايشان قبول ننمائى و ھر كدام از بیع

 . تن او برگیرى و به زودى براى من روانه دارى

كه تا ايشان از مردن :مروان گفت . چون اين نامه به ولید رسید مروان را طلبید و با او در اين امر مشورت كرد

كه قبول  معاويه خبر دار نشده اند به زودى ايشان را بطلب و بیعت از براى يزيد از ايشان بگیر و ھر كدام

پس درآن شب ولیدايشان را طلب نمود و ايشان در آن وقت در روضه منّوره . بیعت نكند او را به قتل رسان 

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم مجتمع بودند، چون پیغام ولید به ايشان رسید امام حسین علیه 

 .اجابت خواھم كرد الّسالم فرمود كه چون به سراى خود باز شدم من دعوت ولید را

دعوت ولید در اين وقت بى ! پیك ولید كه عمر بن عثمان بود برگشت عبد الّله زبیر گفت كه يا ابا عبد الّله 

گمان مى كنم كه : ھنگام مى نمايد و مرا پريشان خاطر ساخت در خاطر شما چه مى گذرد؟ حضرت فرمود

چون آن جماعت بر مكنون خاطر ولید . زيد دعوت نموده معاويه طاغیه مرده است و ولید ما را از براى بیعت ي

مّطلع گرديدند عبدالّله عمر و عبدالّرحمن بن ابى بكر گفتند كه ما به خانه ھاى خود مى رويم و در به روى 

 . خود مى بنديم

اره حضرت امام حسین علیه الّسالم فرمود كه مرا چ. و ابن زبیر گفت كه من ھرگز با يزيد بیعت نخواھم كرد

حضرت به سراى خويش تشريف برد و سى نفر از اھل بیت و موالى   اى نیست جز رفتن به نزد ولید پس 

خود را طلبید و امر فرمود كه سالح بر خود بستند وآنھا را با خود برد و فرمود كه شما بر در خانه بنشینید و 

ن وارد مجلس گرديد ديد كه مروان پس حضرت داخل خانه شد چو. اگر صداى من بلند شود به خانه در آئید

ولید خبر مرگ معاويه را به حضرت داد آن جناب كلمه استرجاع . نیز در نزد ولید است پس حضرت نشست 

من : گفت پس ولید نامه يزيد را كه در باب گرفتن بیعت نوشته بود براى آن حضرت خواند، آن جناب فرمود

نھان با يزيد بیعت كنم بلكه خواھى خواست از من كه گمان نمى كنم كه تو راضى شوى به آنكه من پ

 . بلى چنین است: آشكارا در حضور مردم بیعت كنم كه مردم بدانند، ولید گفت 

برو خداوند با تو  : ولید گفت. پس امشب تاءخیر كن تا صبح تا ببینى راءى خود را در اين امر: حضرت فرمود

 . مائیمھمراه تا آنكه در مجمع مردم ترا مالقات ن

مروان به ولید گفت كه دست از او بر مدار اگر الحال از او بیعت نگیرى ديگر دست بر او نمى يابى مگر آنكه 

خون بسیار از جاِنَبین ريخته شود اكنون دست بر او يافته اى او را رھا مكن تا بیعت كند و اگرنه او را گردن 

تو مرا خواھى كشت يا او، به خدا ! يابن الّزرقاءحضرت از سخن آن پلید در غضب شد و فرمود كه . بزن 

مائیم ! اى امیر: پس رو كرد به ولید و فرمود. سوگند كه دروغ گفتى و تو و او ھیچ يك قادر بر قتل من نیستید

اھل بیت نبّوت و معدن رسالت و مالئكه در خانه ما آمد و شد مى كنند و خداوند ما را در آفرينش مقّدم 

تمّیت بر ما گذاشت و يزيد مردى است فاسق و شرابخوار و كشنده مردم به ناحّق و عالنیه داشت و ختام خا

به انواع فسوق و معاصى اقدام مى نمايد و مثل من كسى با مثل او ھرگز بیعت نمى كند و ديگر تا ترا ببینم 

اين واقعه درشب شنبه  اين را فرمود و بیرون آمد و با ياران خود به خانه مراجعت نمود و. گوئیم و شنويم 

سه روز به آخر ماه رجب مانده بود، چون حضرت بیرون رفت مروان با ولید گفت كه سخن مرا نشنیدى به 



 . خدا سوگند ديگر دست بر او نخواھى يافت

راءيى كه براى من پسنديده بودى موجب ھالكت دين و دنیاى من بود، به خدا سوگند ! واى بر تو: ولید گفت 

یستم جمیع دنیا از من باشد و من در خون حسین علیه الّسالم داخل شوم ، ُسبحان الّله تو كه راضى ن

راضى مى شوى كه من حسین رابكشم براى آنكه گويد با يزيد بیعت نكنم ؛ به خدا قسم ھر كه در خون او 

براى اين شريك شود او را در قیامت ھیچ حسنه نباشد و نخواھد بود، مروان در ظاھر گفت كه اگر از 

ولید در ھمان شب در بیعت ابن زبیر مبالغه نمود . مالحظه بود خوب كردى ولكن در دل راءى ولید را نپسنديد 

و او امتناع مى كرد تا آنكه درھمان شب از مدينه فرار نموده متوّجه مّكه شد چون ولید بر فرار او مّطلع شد 

تاد چون از راه غیر متعارف رفته بود چندان كه او را طلب مردى از بنى امّیه را با ھشتاد سوار از پى او فرس

 .كردند نیافتند و برگشتند

چون صبح شد حضرت امام حسین علیه الّسالم از خانه بیرون آمده و در بعضى از كوچه ھاى مدينه مروان 

صیحت مرا قبول من ترا نصیحت مى كنم مرا اطاعت كن و ن! يا ابا عبدالّله : آن حضرت را مال قات كرد و گفت 

من امر مى كنم ترا به بیعت يزيد كه بیعت او بھتر است از : نصیحت تو چیست ؟ گفت : حضرت فرمود. فرما

 ... ِاّنا ِللِه َو ِاّنا ِاَلیِه راِجُعوَن َو َعَلى ْاِالْسالِم السَّالم :؟ حضرت فرمود!براى دين و دنیاى تو

بر اسالم سالم باد : ت كلمه استرجاع بر زبان راند و فرمودكلمات حیرت انگیز مروان باعث اين شد كه حضر

ھنگامى كه اّمت مبتال شدند به خلیفه اى مانند يزيد و به تحقیق كه من شنیدم از جّدم رسول خدا صلى 

الّله علیه و آله و سّلم كه مى فرمود خالفت حرام است بر آل ابى سفیان و سخنان بسیار در میان حضرت و 

د پس مروان گذشت از آن حضرت به حالت غضبان چون آخر روز شنبه شد باز ولید كسى به مروان جارى ش

صبر كنید تا امشب : خدمت حضرت امام حسین علیه الّسالم فرستاد و در امر بیعت تاءكید كرد حضرت فرمود

عازم  انديشه كنم و در ھمان شب كه شب يكشنبه دو روز به آخر رجب مانده بود متوّجه مّكه شد و چون

حسن علیھماالّسالم رفت و با آنھا   خروج از مدينه شد سر قبر جّدش پیغمبر و مادرش فاطمه و برادرش 

وداع كرد و با خود برداشت فرزندان خود و فرزندان برادر و برادران خود و تمام اھل بیت خود را مگر محّمد بن 

اى : ت به خدمت آن حضرت آمد وگفت الحنفیه رحمه الّله كه چون دانست كه آن حضرت عازم خروج اس

تو عزيزترين خلقى نزد من و از ھمه كس به سوى من محبوب ترى و من آن كس نیستم كه ! برادر گرامى 

نصیحت خود را از احدى دريغ دارم و تو سزاوارترى در باب آنچه صالح شما دانم عرض كنم ؛ زيرا كه تو 

من و توئى امروز سند و سّید اھل بیت و تو آن كسى ممازجى با اصل من و نفس من و جسم من و جان 

كه طاعتت بر من واجب است ؛ چه آنكه خداوند ترا برگزيده است و در شمار سادات بھشت مقرّر داشته 

 . است

اى برادر من ، صالح شما را چنین مى دانم كه از بیعت يزيد كناره جوئى و از بالد و شھرھائى كه درتحت 

گزينى و به باديه ملحق شوى و رسوالن به سوى مردم بفرستى و ايشان را به بیعت فرمان او است دورى 

خويش دعوت نمائى پس اگر بیعت تو را اختیار نمايند خدا را حمد كنى و اگر با غیر تو بیعت كردند به اين دين 

ز بالد شوى و ھمانا من مى ترسم بر تو كه داخل يكى ا. و عقل تو نكاھد و به مرّوت و فضل تو كاھش نرسد

اھل آن مختلف الكلمه شوند گروھى با تو و طايفه اى مخالف تو باشند و كار به جدال و قتال منتھى شود آن 

وقت اّول كس توئى كه ھدف تیر و نشان شمشیر شوى و خون تو كه بھترين مردمى از جھت نفس و از قبل 

ضرت فرمود كه اى برادر، پس به كجا سفر ح. پدر و مادر ضايع شود و اھل بیت شريف ، ذلیل و خوار شوند

برو به مّكه و در ھمانجا قرار گیر و اگر اھل مّكه با تو شیوه بى وفائى مسلوك دارند متوّجه بالد : كنم ؟ گفت 

يمن شو كه اھل آن بالد شیعیان پدر و ّجد توَاند و دلھاى رحیم و عزمھاى صمیم دارند و بالد ايشان گشاده 



نیز كار تو استقامت نیابد متوّجه كوھستانھا و ريگستانھا و دّره ھا شو و پیوسته از جائى  است و اگر در آنجا

 .به جائى منتقل شو تا ببینى كه عاقبت كار مردم به كجا منتھى شود

حضرت فرمود كه اى برادر ھر آينه نصیحت و مھربانى كردى و امید دارم كه راءيت محكم و متین باشد و 

پس محّمد بن حنفّیه سخن را قطع كرد و بسیار گريست و آن امام مظلوم نیز گريست  موافق بعضى روايات

پس فرمود كه اى برادر، خدا ترا جزاى خیر دھد نصیحت كردى و خیرخواھى نمودى اكنون عازم مّكه معّظمه 

برم و اگر تو  گرديده ام و مھّیاى اين سفر شده ام و برادران و فرزندان برادران و شیعیان خود را با خود مى

پس آن حضرت دوات و . خواھى در مدينه باش و ديده بان و عین من باش و آنچه سانح شود به من بنويس 

قلم طلبیده وصّیت نامه نوشت و آن را در ھم پیچیده و مھر كرد و به دست او داد و درآن میان شب روانه 

 (64) .شد

و موافق روايت شیخ مفید در وقت بیرون رفتن از مدينه اين آيه را آن حضرت تالوت نمود كه در بیان قّصه 

 . بیرون رفتن حضرت موسى است از ترس فرعون به سوى َمْدَين

 (65)؛)َفَخَرَج ِمْنھا خاََّئفًا َيَتَرقَُّب قاَل َربِّ َنجِّني ِمَن اْلَقْوم الّظاِلمیَن)

ن رفت از شھر در حالتى كه ترسان و مترَقب رسیدن دشمنان بود گفت پروردگارا نجات بخش يعنى پس بیرو

و از راه متعارف آن حضرت روانه شد پس اھل بیت آن حضرت گفتند كه مناسب آن . مرا از گروه ستمكاران 

ما را در نیابد، است كه از بیراھه تشريف ببريد چنانكه ابن زبیر رفت تا آنكه اگر كسى به طلب شما بیايد ش

 (66).حضرت فرمود كه من از راه راست به در نمى روم تا حق تعالى آنچه خواھد میان من و ايشان حكم كند

و از جناب سكینه علیھاالّسالم مروى است كه فرمود وقتى ما از مدينه بیرون شديم ھیچ اھل بیتى از ما 

 .اھل بیت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ترسان و ھراسان تر نبود

ده نمود كه از حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم روايت است كه چون حضرت امام حسین علیه الّسالم ارا

از مدينه طّیبه بیرون رود مخّدرات و زنھاى بنى عبدالمّطلب از عزيمت آن حضرت آگھى يافتند پس به خدمت 

آن حضرت شتافتند و صدا را به نوحه و زارى بلند كردند تا آن كه آن حضرت در میان ايشان عبور فرمود 

آن محنت زدگان جگر . نند وصبر پیش آورندوايشان را قسم داد كه صداھاى خود را از گريه و نوحه ساكت ك

پس ما نوحه وزارى را براى چه روزبگذاريم به خدا سوگند كه اين زمان نزد ما مانند روزى  :سوخته گفتند

است كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم ازدنیا رفت ومثل روزى است كه امیرالمؤ منین علیه 

یه وزينب واّم كلثوم دختران پیغمبر از دنیا رفتند، خدا جان مارا فداى تو الّسالم وفاطمه علیھاالّسالم ورّق

گرداند اى محبوب قلوب مؤ منان واى يادگار بزرگواران ، پس يكى ازعّمه ھاى آن حضرت آمد وشیون كرد و 

 :گواھى مى دھم اى نور ديده من كه دراين وقت شنیدم كه جّنیان برتو نوحه مى كردند و مى گفتند: گفت 

  : شعر

َوِانََّقتیَل الطَّّف ِمْن آِل ھاِشٍم
 (67)َاَذلُّ رقاًبا ِمْن ُقرْيٍشَفَذلَِّت

ت قطب راوندى و ديگران ، اّمسلمه زوجه طاھره حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم و موافق رواي

اى فرزند، مرا اندوھناك مگردان به بیرون رفتن به :دروقت خروج آن حضرت به نزد آن جناب آمد عرض كرد

زمین عراق  سوى عراق ؛ زيرا كه من شنیدم ازجّدبزرگوار تو كه مى فرمود كه فرزند دلبند من حسین در

حضرت فرمود كه اى مادر به خدا سوگند كه من نیز اين . كشته خواھد شد در زمینى كه آن راكربال گويند



مطلب رامى دانم ومن المحاله بايد كشته شوم و مرا از رفتن چاره اى نیست و به فرموده خدا عمل مى 

اسم كشنده خود را و مى دانم نمايم ، به خدا قسم كه مى دانم درچه روزى كشته خواھم شد و مى شن

آن بقعه را كه در آن مدفون خواھم شد و مى شناسم آنان را كه با من كشته مى شوند از اھل بیت و 

 .خويشان و شیعیان خودم واگر خواھى اى مادر به تو بنمايم جائى راكه در آن كشته و مدفون خواھم گرديد

آن حضرت زمینھا پست شد وزمین كربالنمودار گشت  پس آن حضرت به جانب كربال اشاره فرمود به اعجاز

 . واّمسلمه محّل شھادت آن حضرت راومضجع ومدفن او را و لشكرگاه او را بديد و ھاى ھاى بگريست

خداوند مقّدر فرموده و خواسته مرا ببیند كه من به جور و ستم شھید گردم و ! كه اى مادر:پس حضرت فرمود

متّفرق و پراكنده ديدار كند و اطفال مرا مذبوح و اسیر در ُغل و زنجیر نظاره اھل بیت و زنان و جماعت مرا 

 .فرمايد در حالتى كه ايشان استغاثه كنند و ھیچ ناصرى و معینى نیابند

َقَسم به خدا من چنین كشته خواھم شد اگر چه به سوى عراق نروم نیز مرا خواھند ! اى مادر: پس فرمود

كه در نزد من تربتى است كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مرا داده  آنگاه اّم سلمه گفت. كشت 

پس حضرت امام حسین علیه الّسالم دست فراز كرد و كفى از . است و اينك در شیشه آن را ضبط كردم 

ده ضبط كن اين خاك را نیز با تربتى كه جّدم به تو دا! اى مادر: خاك كربال بر گرفت و به اّم سلمه داد و فرمود

 .و در ھر ھنگامى كه اين ھر دو خاك خون شود بدان كه مرا در كربال شھید كرده اند

فرموده و به سند معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده اند  (جالء)عّالمه مجلسى رحمه الّله در 

بیرون رفت فوجھاى بسیار كه چون حضرت سّیدالّشھدا علیه الّسالم از مدينه معّلى ) شیخ مفید و ديگران (

از مالئكه با عالمتھاى محاربه و نیزه ھا در دست و بر اسبھاى بھشت سوار، بر سر راه آن حضرت آمدند و 

اى حّجت خدا بر جمیع خاليق بعد از جّد و پدر و برادر خود، به درستى كه حّق تعالى : سالم كردند و گفتند

وعده : حضرت فرمود. ى كرد اكنون ما را به يارى تو فرستاده است جّد ترا در مواطن بسیار به ما َمَدد و يار

گاه ما و شما آن موضعى است كه حّق تعالى براى شھادت و دفن من مقّرر فرموده است ، و آن كربال است 

ھر حكمى كه خواھى بفرما ! اى حّجت خدا: ، چون به آن بقعه شريفه برسم به نزد من آئید، مالئكه گفتند

عت مى كنیم و اگر از دشمنى مى ترسى ما ھمراه توئیم و دفع ضرر ايشان از تو مى كنیم حضرت كه ما اطا

افواج بى شمار از   فرمود كه ايشان ضررى به من نمى توانند رسانید تا به محل شھادت خود برسم ، پس 

شیعیان و ياوران  اى سّید و بزرگ ما، ما: مسلمانان جّنیان ظاھر شده چون به خدمت آن حضرت آمدند گفتند

توئیم آنچه خواھى در باب دشمنان خود و غیر آن بفرما تا ما اطاعت كنیم و اگر بفرمائى جمیع دشمنان ترا 

در ھمین ساعت ھالك كنیم بى آنكه خود تعبى بكشى و حركتى بكنى به عمل آوريم ؛ حضرت ايشان را 

در قرآن كه . كُوُنوا ُيدِرْكُكُم ْاَلْموُت َوَلْوُكْنُتْم في ُبرُوج ُمَشیََّدٍةَاْيَنما َت: مگر نخوانده ايد اين آيه را: دعا كرد و فرمود

 .حّق تعالى بر جّدمن فرستاد

 . يعنى در ھر جا باشید در مى يابد شما را مرگ و ھر چند بوده باشید در قلعه ھاى محكم

 ُكِتَب َعَلْیِھُم ْالَقْتُل ِالى َمضاِجِعھم ؛ُقْل َلْو ُكْنُتم في ُبُیوِتُكْم َلَبَرَز اَلذيَن :و باز فرموده است 

يعنى بگو اى محّمد به منافقان كه اگر مى بوديد در خانه ھاى خود البّته بیرون مى آمدند آنھا كه برايشان 

كشته شدن نوشته شده بود به سوى محّل كشته شدن و استراحت ايشان ،اگر من توّقف نمايم و بیرون 

ان خواھند كرد اين خلق گمراه را و به چه چیز ممتحن خواھند كرد اين گروه تباه را و نروم به جھاد به كه امتح

كه ساكن خواھد شد درقبر دركربال كه حّقتعالى بر گزيده است آن را در روزى كه زمین راپھن كرده است و 

ى دنیا و آن مكان شريف را پناه شیعیان من گردانیده و بازگشت به سوى آن بقعه مقّدسه راموجب ايمن

آخرت ايشان ساخته ولیكن به نزد من آئید در روز عاشوراء كه در آخر آن روز من شھید خواھم شد در كربال 



پس . در وقتى كه احدى از اھل بیت من نمانده باشد كه قصد كشتن او نمايند و سر مرا براى يزيد پلید ببرند

مر تو واجب است ومخالفت تو ما راجايز نیست جّنیان گفتند كه اى حبیب خدا، اگر نه آن بود كه اطاعت ا

حضرت فرمود كه به خدا سوگند كه قدرت ما . ھرآينه مى كشتیم جمیع دشمنان تراپیش از آنكه به تو برسند

بر ايشان زياده از قدرت شما است ولیكن مى خواھیم كه حّجت خدا را بر خلق تمام كنیم وقضاى حّق 

 (68). تعالى را انقیاد نمائیم

 :دراين مقام فرمود) اربعین حسینیه (شیخ ممّجد آقاى حاجى میرزا محّمد قمى صاحب 

  : شعر

تیزگفت من با اين گروه بد س
 دادخواھى دارم اندر رستخیز

كربال گرديده قربانگاه من
 ھست ھفتاد ودوتن ھمراه من

بقعه من كعبه اھل دل است
 مر گروه شیعیان را معقل است

گربمانم من به جاى خويشتن
 پس كه مدفون گردد اندر قبر من

تاپناه خیل َزّو اران شود
 شافع جرم گنھكاران شود

ان مردم برگشته خوامتح
 كى شود گر من گريزم از عدو

موعد من با شما در كربال است
 روزعاشورا كه روز ابتال است

 در ورود آن حضرت به مّكه و آمدن نامه ھاىاھل كوفه: فصل دوم 

ه در سابق گذشت كه خروج سّید الّشھداء علیه الّسالم از مدينه در شب يكشنبه دو روز به آخر رجب ماند

پس بدان كه آن حضرت در شب جمعه كه سوم ماه شعبان بود وارد مّكه معّظمه شد و چون داخل مّكه . بود

 (69)؛)َو َلّما َتَوجََّه ِتْلقاََّء َمْدَيَن قاَل َعسى َرّبى َاْن َيْھِدَيني َسواََّء السَّبیل : (شد به اين آيه مباركه تمّثل جست 

امید است كه پرودگار من ھدايت كند : يعنى چون حضرت موسى علیه الّسالم متوّجه شھر مدين شد گفت 

 .مرا به راه راست كه مرا به مقصود برساند

ن سوى چون ولید بن عتبه والى مدينه بدانست كه امام حسین علیه الّسالم نیز به جانب مّكه شتافت واز آ

چون : كسى به طلب عبدالّله بن عمر فرستاد كه حاضر شود براى يزيد بیعت كند، عبدالّله در پاسخ گفت 

نگران سود و زيانى نبود  ديگران تقديم بیعت كردند من نیز متابعت خواھم كرد، چون ولید در بیعت ابن عمر

 . مصلحت بتوانى ديد و او را به حال خود گذاشت ، عبدالّله بن عمر نیز طريق مّكه پیش داشت

بالجمله ؛ چون اھل مّكه و جمعى كه از اطراف به عمره آمده بودند خبر قدوم مسّرت لزوم حضرت حسین 

ھر صبح و شام به مالزمت آن حضرت مى علیه الّسالم را شنیدند، به خدمت آن جناب مبادرت نمودند و 

شتافتند و عبدالّله بن زبیر در آن وقت رحل اقامت به مّكه افكنده بود و مالزمت كعبه نموده بود و پیوسته 

براى فريب دادن مردم در جانب كعبه ايستاده مشغول به نماز بود و اكثر روزھا بلكه در ھر دو روز يك دفعه به 



لكن بودن آن حضرت در مّكه بر او گران مى نمود؛ زيرا مى دانست كه تا آن خدمت آن حضرت مى رسید و

 .حضرت در مّكه است كسى از اھل حجاز با او بیعت نخواھد كرد

و چون خبر وفات معاويه به كوفه رسید و كوفیان از فوت او مّطلع شدند و خبر امتناع امام حسین علیه 

ايشان به مّكه به آنھا رسید شیعیان كوفه در منزل سلیمان بن ُصرد الّسالم و ابن زبیر از بیعت يزيد و رفتن 

خزاعى جمع شدند و حمد و ثناى الھى اداكردند و در باب فوت معاويه و بیعت يزيد سخن گفتند، سلیمان 

ھمانا بدانید كه معاويه ستمكاره رخت بربست و يزيد شرابخواره به جاى او ! گفت كه اى جماعت شیعه 

امام حسین علیه الّسالم سر از بیعت او بر تافت و به جانب مّكه معّظمه شتافت و شما  نشست و حضرت

شیعیان او و از پیش شیعه پدر بزرگوار او بوده ايد پس اگر مى دانید كه او را يارى خواھید كرد و با دشمنان 

ْبن بر شما غالب است و او جھاد خواھید نمود نامه به سوى او نويسید و او را طلب نمائید، و اگر ضعف و ُج

در يارى او سستى خواھید ورزيد و آنچه شرط نیك خواھى و متابعت است به عمل نخواھید آورد او را فريب 

ايشان گفتند كه اگر حضرت او به سوى ما بیايد ھمگى به دست ارادت با او  .ندھید و در مھلكه اش نیفكنید

پس كاغذى به اسم . جان فشانیھا به ظھور خواھیم رسانید  بیعت خواھیم كرد، و در يارى او با دشمنانش 

و حبیب بن مظاھر رحمه الّله و ساير  (71)شّداد بَجلى و رفاعة بن  (70)سلیمان بن ُصرد و ُمَسّیب بن َنَجَبه 

ا، بیان ھالكت معاويه درج كردند كه يابن رسول الّله شیعیان به سوى او نوشتند و در آن نامه بعد از حمد و ثن

ما در اين وقت امام و پیشوايى نداريم به سوى ما توّجه نما و به شھر ما قدم رنجه فرما تا آنكه شايد از ! 

بركت جناب شما حّق تعالى حّق را بر ما ظاھر گرداند و نعمان بن بشیر حاكم كوفه در قصر اال ماره در نھايت 

شسته و خود را امیر جماعت دانسته لكن ما او را امیر نمى دانیم و به امارت نمى خوانیم و به نماز ذّلت ن

جمعه او حاضر نمى شويم و در عید با او به جھت نماز بیرون نمى رويم ، و اگر خبر به ما رسد كه حضرت تو 

 . ق گردد والسالممتوّجه اين صوب گرديده او را از كوفه بیرون مى كنیم تا به اھل شام ملح

پس آن نامه را با عبدالّله بن ِمْسمَع ھمدانى و عبدالّله بن وال به خدمت آن زبده اھلبیت ِعصمت و جالل 

فرستادند و مبالغه كردند كه ايشان آن نامه را با نھايت سرعت به خدمت آن حضرت برسانند، پس ايشان به 

ان به مّكه معّظمه رسیدند و نامه كوفیان را به خدمت آن قدم عجل و شتاب راه در نور ديدند تا دھم ماه رمض

 .امام معّظم رسانیدند

مردم كوفه بعد از دو روز از فرستادن آن قاصدان ، قیس بن ُمْسِھر صیداوى و عبدالّله بن شّداد و ُعم اَرة ْبِن 

باشد كه ھر نامه سلولى را به سوى آن حضرت فرستادند بانامه ھاى بسیار كه قريب به صد و پنجاه نامه 

نوشته بودند، و ديگر باره صناديد   اى از آن را عظماى اھل كوفه از يك كس و دو كس و سه و چھار كس 

كوفه بعد از دو روز ھانى بن ھانى سبیعى و سعیدبن عبدالّله حنفى را به خدمت آن حضرت روان داشتند با 

 :نامه اى كه در آن اين مضمون را نوشتند

حمن الّرحیم ؛ اين عريضه اى است به خدمت حسین بن على علیه الّسالم از شیعیان و بسم الّله الّر

 . فدويان آن حضرت

اّما بعد، به زودى خود را به دوستان و ھوا خواھان خود برسان كه ھمه مردم اين واليت منتظر قدوم مّسرت 

عجیل تمام خود را به اين مشتاقان مستھام لزوم تواند و به غیر تو نظر ندارند البّته البّته شتاب فرموده و به ت

 . برسان والّسالم

پس َشَبث بن ِربْعى و َحّجاْرْبِن َاْبَجْر و يزيد بن حارث بن ُرَوْيم وُعْروة بن قیس و عمروبن َحّجاج زبیدى و 

 : محّمدبن عمروتیمى نامه اى نوشتند به اين مضمون

مشّیت حضرت تو تعّلق گیرد به سوى ما بیا كه لشكر اّما بعد؛ صحراھا سبز شده و میوھا رسیده پس اگر 



 . بسیارى از براى يارى تو حاضرند و شب و روز به انتظار مقدم شريف تو به سر مى برند والسالم

و پیوسته اين نامه ھا به آن حضرت مى رسید تا آنكه در يك روز ششصد نامه از آن بى وفايان به آن حضرت 

مود و جواب ايشان را نمى نوشت تا آنكه جمع شد نزد آن حضرت دوازده ھزار رسید و آن جناب تاءّمل مى ن

 (72). نامه

حضرت سّید جلیل مسلم بنعقیل را به جانب كوفه و فرستادن نامه اى بارسول  در فرستادن آن: فصل سّوم 

 ديگر به اشراف بصره

چون ُرُسل وَرسائل كوفیان بى وفا از ّحدگذشت تاآنكه دوازده ھزار نامه نزد حضرت سّید الشھداء علیه 

 : الّسالم جمع شد الجرم آن جناب نامه اى به اين مضمون در جواب آنھا نگاشت

 اهللا الرحمن الرحیم  بسم

 اين نامه اى است از حسین ْبن على به سوى گروه مسلمانان و مؤ منان كوفیان

َاّما بعد؛ به درستى كه ھانى و سعید آخر كس بودند از فرستادگان شمابرسیدند و مكاتیب شما را 

و برمضامین ھمه  برسانیدند بعداز آنكه رسوالن بسیار و نامه ھاى بى شمار از شماھا به من رسیده بود

كه ماامامى نداريم به زودى به نزد مابیا شايد كه حّق تعالى ما :آنھا اطالع يافتم وحاصل جمیع آنھا اين بود

 .رابه بركت تو برحّق وھدايت مجتمع گرداند

اينك به سوى شما فرستادم برادر وپسر ّعم وثقه اھل بیت خويش ُمسلم بن عقیل را پس اگر بنويسد به 

ه مجتمع شده است راءى ُعَقالء ودانايان واشراف شما بر آنچه در نامه ھادرج كرده بوديد،ھمانا سوى من ك

من به زودى به سوى شما خواھم آمد ان شاءالّله ،پس َقَسم به جان خودم كه امام نیست مگر آن كسى 

اده شريعت مقّدسه كه حكم كند درمیان مردم به كتاب خدا وقیام نمايد در میان مردم به عدالت وقدم از ّج

 . بیرون نگذارد ومردم را بردين حّقمستقیم دارد،والسالم

. پس مسلم بن عقیل پسر ّعم خويش راكه به وفور عقل وعلم وتدبیر و صالح و سدادو شجاعت ممتاز بود

طلبید وبراى بیعت گرفتن از اھل كوفه باقیس بن مسھر صیداوى و عمارة بن عبدالّله سلولى وعبدالّرحمن 

ن عبدالّله َاْرحبى متوّجه آن صوب گردانید وامر كرد اورابه تقوى وپرھیزكارى وكتمان امر خويش از مخالفان و ب

ُحسن تدبیر ولطف ومدارا وفرمود كه اگر اھل كوفه بربیعت من اتفاق نمايند، حقیقت حال را براى من بنويس 

 .،پس مسلم آن حضرت را وداع كرده ازمّكه بیرون شد

س و شیخ بن نما و ديگران نوشته اند كه حضرت امام حسین علیه الّسالم نامه نوشت به سّیدبن طاو

مشايخ واشراف بصره كه از جمله احنف بن قیس ومنذربن جارود ويزيدبن مسعود نھشلى وقیس بن ھیثم 
 : بودند،بدين مضمون (73)

 بسم الّله ارحمن الرحیم 

 . اين نامه اى است از حسین بن على بن ابى طالب

يد اّما بعد؛ ھمانا خداوند تبارك وتعالى محّمد مصطفى صلى الّله علیه و آله و سّلم رابه نبّوت و رسالت بر گز

تا مردمان را بذل نصیحت فرمود و ابالغ رسالت پروردگار خود نمود آنگاه حّقتعالى او را تكّرما به سوى خود 

مقبوض داشت و بعد از آن اھل بیت آن حضرت به مقام او َاَحّق وَاْولى بودند ولكن جماعتى بر ماغلبه كردند 

نشستیم   نشود و خونھا ريخته نگردد خاموش وحّق مارا به دست گرفتند و ما به جھت آنكه فتنه انگیخته 

اكنون اين نامه را به سوى شما نوشتم وشما را به سوى خدا و رسول مى خوانم پس به درستى كه 

شريعت نابود گشت وسّنت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بر طرف شد،اگر اجابت كنید دعوت مرا 

 . اللت بگردانم وبه راه راست ھدايت نمايم والسالمواطاعت كنید فرمان مرا شما را از طريق ض



پس آن نامه را به مردى از موالیان خودسلیمان نام كه ُمّكنى به ابو رزين بود سپرد كه به تعجیل تمام به 

صناديد بصره رساند، سلیمان چون نامه آن حضرت را به اشراف بصره رسانید از مضمون آن آگھى يافتند 

 . وشادمان شدند

زيد بن مسعود نھشلى مردم بنى تمیم و جماعت بنى حنظله وگروه بنى سعد را طلب فرمود چون پس ي

از ! چگونه است مكانت و منزلت من در میان شما ؟گفتندبه به !اى بنى تمیم : ھمگى حاضر شدند گفت 

رشرف براى مرتبت تو به خدا سوگند كه تو پشت وپشتوان مائى وھامه فخر وشرف ومركز عّز وعالئى ود

ھمانا من شما را انجمن ساختم تا با شما  : ومكانت بر ھمه پیشى گرفته اى ،يزيد بن مسعود گفت

ما ھیچ دقیقه از نصیحت تو فرو نگذاريم وآنچه صالح است در :مشورتى كنم واز شما استعانتى جويم ،گفتند

ه ھالك گشته ورشته گفت دانسته باشید كه معاوي. میان آريم اكنون ھرچه خواھى بگوى تا بشنويم 

جوربگسیخت و قواعد ظلم وستم فرو ريخت ومعاويه پیش ازآنكه بمیرد براى پسرش بیعت گرفت و چنان 

دانست كه اين كار بر يزيد راست آيد و بنیان خالفت او محكم گردد و ھیھات از اين انديشه محال كه صورت 

درمیان است دعوى دار خالفت وآرزومند امارت بندد جز به خواب و خیال وبا اين ھمه يزيد شرابخوار فاجر 

است وحال آنكه از حلیه حلم برى و از زينت علم عرى است ،سوگند به خدا كه قتال با اواز جھاد با 

 . مشركین افضل است

حسین بن على پسر رسول خدا است صلى الّله علیه و آله و سّلم با شرافت اصل !ھان اى جماعت 

ست از ھندسه صفت بیرون وعلمى است از اندازه جھت افزون ، او را به خالفت وحصافت عقل او را فضلى ا

سالم كنید،يعنى محكم دست بیعت با او فرادھید كه با رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم قرابت دارد 

رّعیت وعِالم به ُسَنن واحكام است ،صغیر راعطوفت كند وكبیر را مالطفت فرمايد ،و چه بسیار گرامى است 

 .را رعايت او واّمت را امامت او الجرم خداوند اورا بر خلق حّجت فرستاد وموعظت او را ابالغ داد

مالحظه كنید تا كوركورانه از نور حّق به يك سوى خیمه نزنید و خويشتن را در وادى ضاللت و ! ھان اى مردم 

امیرالمؤ منین علیه الّسالم تقاعد ورزيد باطل نیفكنید، ھمانا صخر بن قیس يعنى احنف در يوم جمل از ركاب 

و شما را آاليش خذالن داد، اكنون آن آلودگى را به نصرت پسر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم 

 .بشوئید

سوگند به خداى كه ھر كه از نصرت آن حضرت مسامحت آغازد خداوند او را در چاه مذّلت اندازد و ذّلت او در 

ه وراثت سرايت كند و اينك من زره مبارزت در بر كرده ام و جوشن مشاجرت بر خود عترت و عشیرت او ب

پوشیده ام ، و بدانید آن كس كه كشته نشود ھم سرانجام جان دھد و آن كس كه از مرگ بگريزد عاقبت به 

وحنظله نخست بن. چنگ او گرفتار آيد، خداوند شما را رحمت كند مرا پاسخ دھید و جواب نیكو در میان آريد

ما خدنگھاى كنايه توئیم و رزم آزمودگان عشیرت توئیم اگر ما از كمان ! يا ابا خالد: بانگ برداشتند و گفتند

نمانیم ، و چند   گشاد دھى بر نشان زنیم و اگر بر قتال فرمائى نصرت كنیم چون به درياى آتش زنى واپس 

خود به نصرت تو بپردازيم و جان و تن را در پیش كه سیالب بال بر تو روى كند روى نگردانیم با شمشیرھاى 

 . تو سپر سازيم

ما ھیچ چیز را مبغوضتر از مخالفت تو ندانیم و بیرون تو گام ! آنگاه بنوسعد بن يزيد ندا در دادند كه يا ابا خالد

ا را لحظه نزنیم ، ھمانا صخر بن قیس ما را به ترك قتال ماءمور ساخت و ھنر ما در ما مستور ماند، اكنون م

از پس ايشان بنو عامر . رسانیم   اى مھلت ده تا با يكديگر مشاورت كنیم پس از آن صورت حال را به عرض 

ما فرزندان پدران توئیم و خويشان و ھم سوگندان توئیم ، ما ! يا ابا خالد:بن تمیم آغاز سخن كردند و گفتند

امت نیفكنیم آنجا كه میل تو روى به كوچ و سفر آورد خشنود نگرديم از آنچه كه ترا به غضب آرد و ما رحل اق



 . دعوت ترا حاضر اجابتیم و فرمان ترا ساخته اطاعتیم

اگر گفتار شما با كردار شما راست آيد خداوند ھمواره شما را محفوظ دارد و به ! اى بنو سعد: ابو خالد گفت 

 .نصرت خود محفوظ فرمايد

اّطالع يافت نامه اى براى جناب امام حسین علیه الّسالم بدين  ابو خالد چون برمكنون خاطر آن جماعت

 : منوال نوشت

 بسم الّله الّرحمن الّرحیم

اّما بعد؛ پس به تحقیق كه نامه شما به من رسید و بر مضمون آن آگھى يافتم و دانستم كه مرا به سوى 

خالى نگذارد جھان را از عالمى  طلب فرمودى ، ھمانا خداوند تعالى  اطاعت خود خواندى و به يارى خويش 

كه كار به نیكوئى كند و دلیلى كه به راه رشاد ھدايت فرمايد و شما حّجت خدائید بر خلق ، و امان و امانت 

او در روى زمین ، و شما شاخه ھاى زيتونه احمدّيه ايد و آن درخت را اصل رسول خدا صلى الّله علیه و آله و 

ال نیك به سوى ما سفر كن كه من گردن بنى تمیم را در خدمت تو خاضع سّلم و فرع شمائیداكنون به ف

داشتم و چنان در طاعت و متابعت تو شايق گماشتم كه شتر تشنه مرآبگاه را، و قّالده طاعت ترا در گردن 

بنى سعد انداختم و گردن ايشان را براى خدمت تو نرم و ذلیل ساختم و به زالل نصیحت ساحت ايشان را 

 . يش تقاعد و توانى در خدمت داشت بشستم و پاك و صافى ساختمكه آال

خداوند در روز دھشت ايمن دارد و در روز تشنه : چون اين نامه به حضرت حسین علیه الّسالم رسید فرمود

 :اّما احنف بن قیس او نیز حضرت را به اين نمط نامه كرد.كامى سیراب فرمايد

 (74)(َد الّلِه حٌَّق َو ال َيْسَتِخَفنََّك َالذَّيَن ال ُيوقنُوَنَاّما بعد ؛ َفاْصِبْر َفِانَّ َوْع)

اّما چون نامه امام حسین .رسانید  رتى از بى وفائى اھل كوفه به عرضاز ايراد اين آيه مباركه به كنايت اشا

علیه الّسالم به منذربن جارود رسید بترسید كه مبادا اين مكاتبت از مكیدتھاى عبیدالّله بن زياد باشد و 

 ( بحرّيه)ھمى خواھد انديشه ھاى مردم را باز داند و ھر كس را به كیفر عمل خود رساند و دختر منذر كه 

نام داشت نیز در حباله نكاح عبیدالّله بود، الجرم منذر آن مكتوب را با رسول آن حضرت به نزد ابن زياد آورد و 

چون ابن زياد آن مكتوب را قرائت كرد امر كرد كه رسول آن حضرت را گردن زدند و بعضى گفته اند كه به 

 .داركشید

بوده كه جاللت شاءنش بسیار بلكه شیخ ما در كتاب و اين رسول ھمان ابو رزين سلیمان موالى آن حضرت 

و چون ابن زياد از قتل او  (75)به مراتب عديده رتبه او را از ھانى بن عروه مقدم گرفته  (لؤ لؤ و مرجان )

بپرداخت باالى منبر رفت و مردم بصره را به تھديد و تھويل تنبیھى بلیغ نمود و برادرش عثمان بن زياد را جاى 

 . خود گذاشت و خود به جانب كوفه شتافت

یه الّسالم حاضر شوند و بالجمله مردم بصره وقتى تجھیز لشكر كردند كه در كربال به نصرت امام حسین عل

ايشان را آگھى رسید كه آن حضرت را شھید كردند، الجرم بار بگشودند و به مصیبت و سوگوارى 

 (76).بنشستند

 

- ۴ - 

 
 



 درآمدن جناب مسلم به كوفه و كیفّیت بیعت مردم: فصل چھارم 

در فصل سابق به شرح رفت كه حصرت امام ُحسین علیه الّسالم جواب نامه ھاى كوفیان را نوشت و ُمسلم 

بدان كه جناب  اكنون ،. بن عقیل را فرمان داد تا به سمت كوفه سفر نمايد و آن نامه را به كوفیان برساند

موافق (مسلم حسب اال مر آن حضرت مھّیاى كوفه شد،پس آن حضرت را وداع كرده از مّكه بیرون شد 

وطّى منازل كرده ) بعضى كلمات ، مسلم نیمه شھر َرَمضان از مّكه بیرون شد وپنجم شّوال دركوفه واردشد 

لّله علیه و آله و سّلم را زيارت كرده به تا به مدينه رفت و در مسجد مدينه نماز كرد و حضرت رسالت صلى ا

خانه خود رفت و اھل و عشیرت خود را ديدار كرده و وداع آنھا نموده و با دو دلیل از قبیله قیس متوّجه كوفه 

ايشان راه را گم كرده و آبى كه با خود برداشته بودند به آخر رسید وتشنگى برايشان غلبه كرده تا . شد

شدند وجناب مسلم به مشّقت بسیار خود را در قريه مضیق به آب رسانید واز آنجا  آنكه آن دو دلیل ھالك

نامه اى در بیان حال خود و استعفاء از سفر كوفه براى جناب امام حسین علیه الّسالم نوشت وبه ھمراھى 

 .قیس بن مسھر براى آن حضرت فرستاد

چون نامه حضرت به مسلم رسید به .ه نمودحضرت استعفاى او را قبول نفرموده واو را امر به رفتن كوف

تعجیل به سمت كوفه روانه شد تا آنكه به كوفه رسید و در خانه مختار بن ابى عبیده ثقفى كه معروف بود 

به خانه سالم بن مسّیب نزول اجالل فرمود به روايت طبرى بر مسلم بن عوسجه نازل شد و مردم كوفه از 

خوشحالى نمودند و فوج فوج به خدمت آن حضرت مى آمدند و آن استماع قدوم مسلم اظھار مسّرت و 

جناب نامه امام حسین علیه الّسالم را براى ھر جماعتى از ايشان مى خواند و ايشان از استماع كلمات 

 .نامه گريه مى كردند و بیعت مى نمودند

بوده برخاست و حمد  است كه میان آن جماعت عابس بن ابى شبیب شاكرى رحمه الّله (تاريخ طبرى )در 

اّما بعد ؛ پس من خبر نمى دھم شما را از مردم و نمى دانم چه در دل : ثناى الھى به جاى آورد و گفت 

شما را با ايشان ، به خدا سوگند كه من خبر مى دھم شما را از آنچه . ايشان است و مغرور نمى سازم 

ا را ھرگاه مرا بخوانید وكارزار خواھم كرد البّته توطین نفس كرده ام بر آن ، به خدا قسم كه جواب دھم شم

 .با دشمنان شما و پیوسته در يارى شما شمشیر بزنم تا خدا را مالقات كنم ومزد خود نخواھم مگر ازخدا

ھمانا آنچه در دل داشتى به مختصر   خدا ترا رحمت كند اى عابس :پس حبیب بن مظاھر برخاست وگفت 

َقَسم به خداوندى كه نیست جز او خداوند بحّق من نیز مثل عابس و بر :فت قولى ادا كردى ، پس حبیب گ

 (77)( ظاھرًاُمراد سعید بن عبدالّله حنفى است(پس حنفى برخاست . ھمان عزمم 

شیخ مفید رحمه الّله و ديگران گفته اند كه بر دست مسلم ھیجده ھزارنفر از اھل كوفه . ومثل اين بگفت 

به شرف بیعت آن حضرت سرافراز گرديدند و در اين وقت مسلم نوشت به سوى آن حضرت كه تاكنون 

 (78). گر متوّجه اين صوب گرديد مناسب استھیجده ھزار نفر به بیعت شما در آمده اند ا

جانب معاويه ويزيد در كوفه والى  چون خبر ُمسلم وبیعت كوفیان در كوفه منتشر شد،نعمان بن بشیر كه از

بود مردم راتھديد وتوعید نمود كه از ُمسلم دست كشیده وبه خدمتش رفت و آمد ننمايد،مردم كالم اورا 

 .وقعى ننھادند وبه سمع اطاعت نشنیدند

وشت عبدالّله بن مسلم بن ربیعه كه ھواخواه بنى ُامّیه بود چون ضعف نعمان را مشاھده نمود نامه به يزيد ن

مشتمل براخبار آمدن مسلم به كوفه وبیعت كوفیان وسعايت درامر نعمان وخواستن والى مقتدرى غیر ازآن و 

 . ابن سعد و ديگران نیز چنین نامه نوشتند ويزيدرا بر وقايع كوفه ِاخبار دادند

لكن به مرتبه  كه در شمارعبید معاويه بود (سر جون )چون اين مطالب گوشزد يزيد پلید گرديد به صوابديد 

بلند در نزد معاويه ويزيد رسیده بود چنان صالح ديد كه عالوه برامارت بصره ، حكومت كوفه را نیز به عھده 



پس نامه نوشت به سوى عبیدالّله بن زياد . عبیدالّله بن زياد واگذارد و اصالح اين گونه وقايع رااز وى بخواھد

 : كه در آن وقت والى بصره بود،بدين مضمون

شیعیان من از مردم كوفه مرا نامه نوشتند و آگھى دادند كه پسر عقیل وارد كوفه گشته ! كه يابن زياد

ولشكر براى حسین جمع مى كند چون نامه من به تو رسید بى َتَاّنى به جانب كوفه كوچ كن وابن عقیل 

 ل رسان ويااز كوفه بیرونش كنرابه ھر حیله كه مقدور باشد به دست آورده و در بندش كن يا اينكه او رابه قت

. 

چون نامه يزيد به ابن زيادپلید رسید ھمان وقت تھّیه سفر كوفه ديد، عثمان برادرخود را در بصره نايب 

و روز ديگر بامسلم بن عمروباھلى و شريك بن اعور حارثى و حشم واھل بیت خود به . الحكومه خويش نمود

صبركرد تا ھوا تاريك شد آنگاه داخل شھر شد در حالتى كه سمت كوفه روانه شد چون نزديك كوفه رسید 

عمامه سیاه برسرنھاده ودھان خود را بسته بود،و مردم كوفه چون منتظر قدوم امام مظلوم بودند در شبى 

كه ابن زياد داخل كوفه مى شد گمان كردند كه آن حضرت است كه به كوفه تشريف آورده اظھار فرح 

ه بر او سالم مى كردند ومرحبا مى گفتند و آن ملعون را به واسطه ظلمت و وشادى مى كردند و پیوست

تغییر ھیئت نمى شناختند تا آنكه از كثرت جمعّیت مسلم بن عمرو به غضب در آمد وبانگ زد برايشان وگفت 

الماره دور شويد اى مردم كه اين عبیدالّله بن زياد است ،پس مردم متفّرق شدند و آن ملعون خود را به قصرا:

چون روز ديگر شد مردم را آگھى داد كه جمع شوند آنگاه بر . رسانید وداخل قصر شد وآن شب رابیتوته نمود

منبر رفت وخطبه خواند وكوفیان را تھويل وتھديد نمود و از معصیت سلطان ، ايشان راسخت بترسانید ودر 

د آمد و رؤ ساء قبائل و محّالت را طلبید اطاعت يزيد ايشان را وعده جايزه واحسان داد آنگاه از منبر فرو

ومبالغه وتاءكید نمود كه ھر كه را گمان بريد كه در مقام خالف ونفاق است با يزيد، نام اورا نوشته و بر من 

 . عرضه داريد،واگر در اين امر توانى وُسستى كنید خون و مال شما بر من حالل خواھد گرديد

چون مسلم داخل باب خانه ھانى شد پیغام فرستاد براى او كه بیرون بیا  (ابوالفرج )و  (طبرى )وبه روايت 

مرا با تو كارى است ،چون ھانى بیرون آمد مسلم فرمود كه من به نزد تو آمده ام كه مرا پناه دھى ومیھمان 

خود گردانى ،ھانى پاسخش داد كه مرابه امر سختى تكلیف كردى واگر نبود مالحظه آنكه داخل خانه من 

ى و اعتماد بر من نمودى دوست مى داشتم كه از من منصرف شوى لكن الحال غیرت من نگذارد كه ترا شد

 (79).از دست دھم و ترا از خانه خويش بیرون كنم داخل شو ،پس مسلم داخل خانه ھانى شد

وبه روايت سابقه چون مسلم داخل خانه ھانى شد شیعیان در پنھانى به خدمت آن جناب مى رفتند و بااو 

بیعت مى كردند و ازھر كه بیعت مى گرفت او را سوگند مى داد كه افشاى راز ننمايد، و پیوسته كار بدين 

ل بود تا آنكه به روايت ابن شھر آشوب بیست و پنج ھزار تن با او بیعت كردند وابن زياد نمى دانست كه منوا

مسلم در كجااست و بدين جھت جاسوس قرار داده بود كه بر احوال مسلم اّطالع يابند تا آنكه به تدبیر 

معقل ھر روز به خدمت  ِوحَیل به واسطه غالم خود معقل مّطلع شد كه آن جناب در خانه ھانى است و

مسلم مى رفت و بر خفاياى احوال شیعیان آگھى مى يافت و به ابن زياد خبر مى داد و چون ھانى از 

 . عبیدالّله بن زياد متوّھم بود تمارض نمود و به بھانه بیمارى به مجلس ابن زياد حاضر نمى شد

چه باعث : ج پدر زن ھانى را طلبید وگفت روزى ابن زياد محّمدبن اشعث واسماءبن خارجه و عمروبن الحّجا

شنیده ام : گفت . سبب ندانیم جز آنكه مى گويند او بیمار است : شده كه ھانى نزد من نمى آيد؟ گفتند

كه خوب شده واز خانه بیرون مى آيد و در َدِر خانه خود مى نشیند واگر بدانم كه او مريض است به عیادت او 

به نزد ھانى و او را تكلیف كنید كه به مجلس من بیايد و حقوق واجبه مرا  خواھم رفت اينك شما بشتابید

تضییع ننمايد، ھمانا من دوست ندارم كه میان من و ھانى كه از اشراف عرب است غبار كدورتى مرتفع 



 .گردد

در بین پس ايشان به نزد ھانى رفتند و او را به ھر نحوى كه بود به سمت منزل ابن زياد حركت دادند، ھانى 

مترس زيرا كه او بدى با : اى پسر برادر من از ابن زياد خائف و بیمناكم ، اسماء گفت : راه به اسماء، گفت 

تو در خاطر ندارد و او را تسّلى میداد تا آنكه ھانى را به مجلس آن ملعون در آوردند به مكر و خدعه و تزو ير و 

 : نظر عبیدالّله به ھانى افتاد گفت حیله آن شیخ قبیله رانزد عبیدالّله آورند، چون

َاتتَك ِبخائٍن ِرْجُاله ؛ مراد آن كه به پاى خود به سوى مرگ آمدى پس با او شروع كرد به عتاب و خطاب كه اى 

اين چه فتنه اى است كه در خانه خود بر پا كرده اى و با يزيد در مقام خیانت بر آمده اى و مسلم بن ! ھانى 

د جا داده اى و لشكر و سالح براى او جمع مى كنى و گمان مى كنى كه اين مطالب بر عقیل را در خانه خو

 .ما پنھان و مخفى خواھد ماند

ھانى انكار كرد پس ابن زياد، َمْعِقل را كه بر خفاياى حال ھانى و مسلم بن عقیل مّطلع بود طلبید چون نظر 

بوده و آن لعین را بر اسرار ايشان آگاه كرده و ھانى بر معقل افتاد دانست كه آن ملعون جاسوس ابن زياد 

به خدا سوگند كه من مسلم را نطلبیده ام و به خانه نیاورده ام بلكه : ال جرم گفت . ديگر نتوانست انكار كند

به جبر به خانه من آمده و پناه طلبید و من حیا كردم كه او را از خانه خود بیرون كنم اكنون مرا مرخص كن تا 

و را از خانه خود بیرون كنم تا ھر كجا كه خواھد برود و از پس آن به نزد تو بر گردم و اگر خواسته بروم و ا

به : باشى رھنى به تو بسپارم كه نزد تو باشد تا مطمئن باشى به برگشتن من به نزد تو؛ ابن زياد گفت 

به خدا سوگند ھرگز : فت خدا قسم كه دست از تو بر ندارم او تا را به نزد من حاضر گردانى ، ھانى گ

نخواھد شد، من دخیل و مھمان خود را به دست تو دھم كه او را به قتل آورى ؛ و ابن زياد مبالغه مى كرد در 

پس چون سخن میان ايشان به طول انجامید مسلم بن عمر و باھلى برخاست . آوردن و او مضايقه مى كرد

ا او سخن گويم و دست او را گرفته به كنار قصر برد و در مكانى بگذار تا من در خلوت ب! اّيھا اال میر: و گفت 

! اى ھانى : نشستند كه ابن زياد ايشان رامى ديد و كالم ايشان را مى شنید، پس مسلم بن عمرو گفت 

ترا به خدا سوگند مى دھم كه خود را به كشتن َمِده و عشیره و قبیله خود را در بال میفكن ، میان مسلم و 

به خدا سوگند كه اين : و يزيد رابطه قربت و خويشى است و او را نخواھند كشت ، ھانى گفت  ابن زياد

ننگ را بر خود نمى پسندم كه میھمان خود را كه رسول فرزند رسول خدا است به دست دشمن دھم و 

چ ياور نداشته حال آن كه من تندرست و توانا باشم و اعوان و ياوران من فراوان باشند، به خدا سوگند اگر ھی

 . باشم مسلم را به او وا نخواھم گذاشت تا آن كه كشته شوم

ابن زياد چون اين سخنان را بشنید ھانى را به نزد خود طلبید چون او را به نزديك او بردند ھانى را تھديد كرد 

رند، ھانى به خدا سوگند كه اگر در اين وقت مسلم را حاضر نكنى فرمان دھم كه سر از تنت بردا: و گفت 

ترا چنین قّوت و قدرت نیست كه مرا گردن زنى چه اگر پیرامون اين انديشه گردى در زمان سراى تو را : گفت 

با شمشیرھاى برھنه حصار دھند و ترا به دست طايفه َمْذِحج كیفر فرمايند، و چنان گمان مى كرد كه قوم و 

و الھفاه َعَلْیَك َابا اْلباِرَقِه : نمايند، ابن زياد گفت قبیله او با او ھمراھى دارند و در حمايت او سستى نمى 

پس با . پس امر كرد كه ھانى را نزديك او آوردند. مرا به شمشیرھاى كشیده مى ترسانى : ُتَخوُفنى ؛گفت 

آن چوب كه در دست داشت بر رو و بینى او بسیار زد تا بینى ھانى شكست و خون بر جامه ھاى او جارى 

ورت او فرو ريخت تا چندان كه آن چوب شكست و ھانى دلیرى كرده دست زد به قائمه شد و گوشت ص

شمشیر يكى از اعوانى كه در خدمت ابن زياد بود و خواست آن شمشیر را به ابن زياد بكشد آن مرد طرف 

ھانى را  ديگر آن تیغ را گرفت و مانع شد كه ھانى تیغ براند، ابن زياد كه چنین ديد بانگ بر غالمان زد كه

بگیريد و بر زمین بكشید و ببريد، غالمان او را بگرفتند و كشیدند و در ُاطاقى از بیوت خانه اش افكندند و در بر 



او بستند، چون اسماءبن خارجه و به روايت شیخ مفید حّسان بن اسماء اين حالت را مشاھده كرد روى به 

و اين مرد را به حیله آورديم اكنون با او غدر نموده اين نحو تو ما را امر كردى و رفتیم : ابن زياد آورد و گفت 

ابن زياد از كالم او در غضب شد و امر كرد كه او را مشت بر سینه زدند و به ضرب مشت ! رفتار مى نمائى ؟

امیر مؤ ّدب ما است آنچه خواھد : و در اين وقت محّمدبن االشعث برخاست و گفت . و سیلى او را نشانیدند

پس خبر به عمروبن حّجاج رسید كه ھانى كشته گشته ، عمرو . ما به كرده او راضى مى باشیم بكند 

قبیله َمْذحج را جمع كرد و قصر االماره آن لعین را احاطه كرد و فرياد زد كه منم عمروبن حّجاج اينك شجاعان 

ح قاضى را فرمان كرد كه قبیله َمْذحج جمع شدند و طلب خون ھانى مى نمايند ابن زياد متوّھم شد، ُشري

ُشريح چون به . به نزد ھانى رو و او را ديدار كن آنگاه مردم را خبر ده كه او زنده است و كشته نگشته است 

نزد ھانى رفت ديد كه خون از روى او جارى است و مى گويد كجايند قبیله و خويشان من اگر ده نفر از 

پس ُشريح از نزد ھانى بیرون شد و مردم را آگھى داد كه . برھانندايشان به قصر در آيند مرا از چنگ ابن زياد 

ھانى زنده است و خبر قتل او دروغ بوده ، چون قبیله او بدانستند كه او زنده است خدا را حمد نموده و 

 .پراكنده شدند

ز براى قتال و چون خبر ھانى به جناب مسلم رسید امر كرد كه در میان اصحاب خود ندا كنند كه بیرون آئید ا

بى وفايان كوفه چون صداى را شنیدند بر َدِر خانه ھانى جمع شدند مسلم بیرون آمد براى ھر قبیله َعَلمى 

ترتیب داد در اندك وقتى مسجد و بازار پر شد از اصحاب او و كار بر ابن زياد تنگ شد و زياده از پنجاه نفر در 

اصحاب   كه بیرون بودند راھى نمى يافتند كه به نزد او روند پس داراال ماره با او نبودند و بعضى از ياوران او

ابن زياد . ُمسلم قصر االماره را در میان گرفتند و سنگ مى افكندند و بر ابن زياد و مادرش دشنام مى دادند

ر ترا در قبیله َمْذحج دوستان بسیا: چون شورش كوفیان را ديد، كثیربن شھاب را به نزد خود طلبید و گفت 

است از داراالماره بیرون شوبا ھر كه ترا اطاعت نمايد از َمْذحج مردم را از عقوبت يزيد و سُوء عاقبت حرب 

شديد بترسانید و در معاونت ُمسلم ايشان را ُسست گردانید، و محّمدبن اشعث را فرستاد كه دوستان خود 

ندا كند كه ھر كه در تحت اين رايت درآيد به جان را از قبیله ِكْنَده در نزد خود جمع كند و رايت امان بگشايد و 

 .و مال و ِعْرض در امان باشد

و ھمچنین قعقاع ذھلى و َشَبت بن ِربعى و َحّجاربن الجبر و شمرذى الجوشن را براى فريب دادن آن بى 

 .وفايان غّدار بیرون فرستاد

گروه ديگر به وساوس شیطانى پس محّمدبن اشعث َعَلمى بلند كرد و جمعى برگرد آن جمع شدند و آن 

مردم را از موافقت مسلم پشیمان مى كردند و جمعّیت ايشان را به تفّرق مبّدل مى گردانیدند تا آنكه 

 .گروھى بسیار از آن غّداران را گرد آوردند و از راه عقب قصر به داراالماره در آمدند

َشبَثبن ِربْعى ترتیب داد و او را با گروھى از  و چون ابن زياد كثرتى در اتباع خود مشاھده كرد َعَلمى براى

منافقان بیرون فرستاد و اشراف كوفه و بزرگان قبايل را امر كرد كه بر بام قصر بر آمده و اتباع مسلم را ندا 

كردند كه اى گروه بر خود رحم كنید و پراكنده شويد كه اينك لشكرھاى شام مى رسند و شما را تاب ايشان 

اعت كنید، امیر متعّھد شده است كه عذر شما را از يزيد بخواھد و عطاھاى شما را مضاعف نیست و اگر اط

گرداند، و سوگند ياد كرده است كه اگر متّفرق نشويد چون لشكرھاى شام برسند مردان شما را به قتل 

 .آورند و بى گناه را به جاى گناھكار بكشند و زنان و فرزندان شما بر اھل شام قسمت شود

كثیربن شھاب و اشرافى كه با ابن زياد بودند نیز از اين نحو كلمات مردم را تخويف و انذار مى دادند تا آنكه و 

 .نزديك شد غروب آفتاب ، مردم كوفه را اين سخنان وحشت آمیز دھشت انگیز شد بناى نفاق و تفّرق نھادند

 ُمتّفرق شدن كوفیان بى َوفااز دور ُمْسِلم بنَعقیل رحمه الّله



ما چھار ھزار نفر بوديم كه با : َاُبوِمْخَنف از يونس بن اسحاق روايت كرده و او از عّباس جدلى كه گفت 

مسلم بن عقیل براى دفع ابن زياد خروج كرديم ھنوز به قصر االماره نرسیده بوديم كه سیصد نفر شديم 

 (80).يعنى به اين نحو مردم از دور مسلم متفّرق شدند

بالجمله ؛ مردم كوفه پیوسته از دور مسلم پراكنده مى شدند و كار به جائى رسید كه زنھا مى آمدند و 

يش را گرفته و به خانه مى بردند، و مردان مى آمدند و فرزندان خود را مى گفتند دست فرزندان يا برادران خو

كه سر خويش گیريد و پى كار خود رويد كه چون فردا لشكر شام رسد ما تاب ايشان نیاوريم ، پس پیوسته 

در حالتى  مردم ، از دور مسلم پراكنده شدند تا آنكه وقت نماز شد و مسلم نماز مغرب را در مسجد ادا كرد،

كه از آن جماعت انبوه با او باقى نمانده جز سى نفر، مسلم چون اين نحو بى وفائى از كوفیان ديد خواست 

از مسجد بیرون آيد ھنوز به باب ِكْنَده نرسیده بود كه در مرافقت او زياده از ده كس موافقت نداشت ، چون 

تنه ماند، پس آن غريب مظلوم نگاه كرد يك نفر نديد كه او  پاى از در ِكْنِده بیرون نھاد ھیچ كس با او نبود و يك

 .را به جائى داللت كند يا او را به منزل خود برد يا او را معاونت كند اگر دشمنى قصد او نمايد

پس متحّیرانه در كوچه ھاى كوفه مى گرديد و نمى دانست كه كجا برود تا آنكه عبور او به خانه ھاى بنى 

ِكْنَده افتاد چون پاره اى راه رفت به در خانه َطْوَعه رسید و او كنیز اشعث بن قیس بود كه او  َبجیَله از جماعت

را آزاد كرده بود و زوجه اسید خضرمى گشته بود و از او پسرى به ھم رسانیده بود، و چون پسرش به خانه 

او را ديد نزديك او تشريف برد و نیامده بود َطْوَعه بر در خانه به انتظار او ايستاده بود، جناب مسلم چون 

 :سالم كرد طوعه جواب سالم گفت پس مسلم فرمود

 .يا َاَمَة الّلِه ِاْسقني ماًَّء

  : شعر

غريب كوفه با چشم پراختر
 بدان زن گفت كاى فرخنده مادر

مرا سوز عطش بربوده از تاب
 َرسان بر كام خشكم قطره آب

َعه جام آبى براى آن جناب آورد، چون مسلم آب آشامید آنجا نشست ، مرا به شربت آبى سیراب نما، َطْو

اى بنده : طوعه ظرف آب را برد به خانه گذاشت و برگشت ديد آن حضرت را كه در خانه او نشسته گفت 

بر خیز و به خانه خود برو، مسلم جواب نفرمود، دوباره طوعه : گفت . بلى : مگر آب نیاشامیدى ؟ فرمود! خدا

! ُسْبحان الّله ، اى بنده خدا: خود را اعاده كرد ھمچنان مسلم خاموش بود تا دفعه سوم آن زن گفت كالم 

بر خیز به سوى اھل خود برو؛ چه بودن تو در اين وقت شب بر در خانه من شايسته نیست و من ھم حالل 

 :نمى كنم براى تو

  : شعر

شب است و كوفه پر آشوب و تشويش
 گه خويشروان شو سوى آسايش

مرا در اين شھر خانه و خويشى و يارى نیست غريبم و راه به جائى ! يا َاَمة الّله : مسلم بر خاست فرمود

نمى برم آيا ممكن است به من احسان كنى ومرا در خانه خود پناه دھى و شايد من بعد از اين روز مكافات 



یلم كه اين كوفیان مرا فريب دادند و از ديار من ُمسلم بن عق:كنم ترا،عرضه كرد قضّیه شما چیست ؟ فرمود 

توئى مسلم :خود آواره كردند ودست از يارى من برداشتند و مرا تنھا و بى كس گذاشتند ،طوعه گفت 

بفرما داخل خانه شو؛پس او را به خانه آورد و حجره نیكو براى او فرش كرد وطعام :عرض كرد . فرمود بلى!؟

میل نفرمود، آن زن مؤ منه به قیام خدمت اشتغال داشت ، پس زمانى  براى آن جناب حاضر كرد، مسلم

نگذشت پسرش بالل به خانه آمد چون ديد مادرش به آن حجره رفت و آمد بسیار مى كند در خاطرش 

گذشت كه مطلب تازه اى است لھذا از مادر خويش از سبب آن حال سؤ ال نمود مادرش خواست پنھان 

رد، َطْوَعه خبر آمدن ُمسلم رابه او نقل كرد واو را سوگند دادكه افشاء آن راز نكند، دارد پسر اصرار والحاح ك

 .پس بالل ساكت گرديد وخوابید

 ( بالّضم وفتح الّالم ويسكن ،سركشى واز حّد در گذشتن(واّما ابن زياد َلعین چون نگريست كه غوغا وُغلواى 

ه مبادا مسلم با اصحاب خويش در كید وكین من اصحاب مسلم دفعًة واحده فرونشست با خود انديشید ك

مكرى نھاده باشند تاُمغاِفَصًة بر من بتازند وكار خود را بسازند و بیمناك بود كه َدِر داراالماره بگشايد واز براى 

 .نماز به مسجد در آيد

ايند مبادا الجرم مردم خويش را فرمان داد كه از بام مسجد تختھاى سقف راكنده وروشن كنند ومالحظه نم

مسلم واصحابش در زير سقفھا وزواياى مسجد پنھان شده باشند، آنھابه دستور العمل خويش رفتار كردند 

وھرچه كاوش نمودند خبرى از مسلم نجستند،ابن زياد را خبر دادند كه مردم متفّرق شده اند و كسى در 

د با اصحاب خويش داخل مسجد شد مسجد نیست ، پس آن لعین امر كردكه باب سّده را مفتوح كردند و خو

و منادى او در كوفه ندا كرد كه ھر كه از بزرگان و رؤ ساء كوفه به جھت نماز خفتن در مسجد حاضر نشود 

پس در اندك وقتى مسجد از مردم مملو شد پس نماز راخواند وبر منبر باال رفت بعداز .خون او ھدر است 

ابن عقیل سفیه جاھل چه مايه خالف و شقاق انگیخت ، اكنون ھمانا ديديد اى مردم كه : حمد و ثنا گفت 

گريخته است پس ھر كسى كه مسلم در خانه او پیدا شود و ما را خبر نداده باشد جان و مال او ھدر است 

 .و ھر كه او را به نزد ما آورد بھاى ديت مسلم را به او خواھم داد و ايشان را تھديد و تخويف نمود

مادرت به عزايت بنشیند اگر كوچه ھاى كوفه را ! اى ُحَصْین .به ُحَصْین بن َتمیم وگفت پس از آن رو كرد 

محافظت نكنى و مسلم فرار كند، اينك ترا مسّلط برخانه ھاى كوفه كردم و داروغه گرى شھر را به تو 

شود خانه ھا  سپردم ، غالمان واتباع خود رابفرست كه كوچه و دروازه ھاى شھر را محافظت نمايند تا فردا

 .نمايند  را گردش نموده و مسلم را پیدا كرده حاضرش 

پس از منبر به زير آمد و داخل قصر گرديد، چون صبح شد آن ملعون در مجلس نشست و مردم كوفه را 

رخصت داد كه داخل شوند و محّمد بن اشعث را نوازش نموده در پھلوى خود جاى داد، پس در آن وقت پسر 

نه ابن زياد آمد و خبر مسلم را به عبدالّرحمن پسر محّمد اشعث داد، آن ملعون به نزد پدر طوعه به در خا

خود شتافت و اين خبر را آھسته به او گفت ، ابن زياد چون در جنب محّمد اشعث جاى داشت بر مطلب 

س سلمى را با ھفتاد آگھى يافت پس محّمد را امر كرد كه برخیزد و برود و مسلم را بیاورد و عبیدالّله بن عّبا

 .كس از قبیله قیس ھمراه او كرد

پس آن لشكر آمدند تا در خانه طوعه رسیدند مسلم چون صداى پاى اسبان را شنید دانست كه لشكر 

است و به طلب اوآمده اند، پس شمشیر خود را برداشت وبه سوى ايشان شتافت آن بى حیاھا در خانه 

آنھا را ازخانه بیرون نمود باز لشكر بر او ھجوم آوردند مسلم نیز بر ريختند آن جناب برايشان حمله كرد و

 .ايشان حمله نمود و از خانه بیرون آمد

است كه چون صداى شیھه اسبان به گوش مسلم رسید ُمسلم دعا مى خواند دعا را  (كامل بھائى )ودر 



ه از نیكى كردى واز شفاعت حضرت آنچه برتو بود اى َطْوَع: به تعجیل به آخر رسانید وسالح بپوشید وگفت 

رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم نصیب يافتى ، من دوش در خواب بودم عّمم امیرالمؤ منین علیه الّسالم 

 (81).فرداپیش من خواھى بود: را ديدم مرا فرمود

چون مسلم از خانه بیرون شد وآن ھنگامه واجتماع كوفیان را ديد : گفته اند (ابوالفرج )و  (مسُعودى )و 

مى ريزند  ونظاره كرد كه مردم از باالى بامھا سنگ بر او مى زنند و دسته ھاى نى را آتش زده بر بدن او فرو

 :فرمود

يعنى آيا اين . َاُكّلما َارى ِمَن اَالْجالِب ِلَقْتِل اْبِن َعقیٍل يا َنْفُس ُاْخُرجي ِاَلى اَلْموِت الَّذي َلْیَس ِمْنُه َمحیٌص؛

ھنگامه واجتماع لشكر براى ريختن خون فرزند عقیل شده ؟اى نفس بیرون شو به سوى مرگى كه از او 

با شمشیر كشیده در میان كوچه شد و بر كوفیان حمله كرد و به كارزار مشغول چاره و گريزى نیست ،پس 

 .شدو رجز خواند

  : شعر

َاْقَسْمُت ال ُاْقَتُل ِاّالُحّرًا
 َوِاْن َرَاْيُت الَمْوَت َشْیئاُنْكرًا

ُكلُّ اْمِرٍء َيْومًاُمالٍق َشّرًا
 َاْو َيْخُلَط اْلباِرد ُسْخنًا ُمّرًا

الَنْفِس َفاْسَتَقّرا (82)ِعُردَّ شعا
 (83)َاخاُف َاْن ُاْكَذَب َاْو ُاَغّرا 

- ۵ - 

 
 

 : مبارزه مسلم رحمه الّله با كوفیان

فرموده كه چون مسلم صداى پاى اسبان را شنید دانست كه به طلب  (جالء)عّالمه مجلسى رحمه الّله در 

 او آمدند

ِاّنا ِلّله َو ِاّنا ِاَلْیه راِجُعوَن و شمشیر خود را برداشت و از خانه بیرون آمد چون نظرش بر ايشان افتاد : گفت 

شمشیر خود را كشید و بر ايشان حمله آورد و جمعى از ايشان را بر خاك ھالك افكند و به ھر طرف كه رو 

د حمله چھل و پنج نفر ايشان را به عذاب الھى واصل گردانید، مى آورد از پیش او مى گريختند تا آنكه در چن

و شجاعت و قّوت آن شیر بیشه ھیجاء به مرتبه اى بود كه مردى را به يك دست مى گرفت و بر بام بلند 

مى افكند تا آنكه بكر بن حمران ضربتى بر روى مكّرم او زد و لب باال و دندان او را افكند و باز آن شیر خدا به 

سو كه رو مى آورد كسى در برابر او نمى ايستاد چون از محاربه او عاجز شدند بر بامھا بر آمدند و سنگ  ھر

و چوب بر او مى زدند و آتش برنى مى زدند و بر سر آن سرور مى انداختند، چون آن سّید مظلوم آن حالت را 

 .ن حمله كرد و جمعى را از پا درآوردمشاھده نمود و از حیات خود ناامید گرديد شمشیر كشید و بر آن كافرا

چرا خود را به كشتن مى ! اى مسلم : چون ابن اشعث ديد كه به آسانى دست بر او نمى توان يافت گفت 

قول شما كوفیان : دھى ما ترا امان مى دھیم و به نزد ابن زياد مى بريم و او اراده قتل تو ندارد مسلم گفت 

ى دين وفا نمى آيد، چون آن شیر بیشه ھیجاء از كثرت مقاتله اعداء و را اعتماد نشايد و از منافقان ب



 .جراحتھاى آن مّكاران بى وفا مانده شد و ضعف و ناتوانى بر او غالب گرديد ساعتى پشت به ديوار داد

چون ابن اشعث بار ديگر امان بر او عرض كرد به ناچار تن به امان در داد با آنكه مى دانست كه كالم آن بى 

پس به رفیقان او . بلى : كه آيا من در امانم ؟ گفت : دينان را فروغى از صدق نیست به ابن اشعث گفت 

 . بلى دست از محاربه برداشت و دل بر كشته شدن گذاشت: خطاب كرد آيا مرا امان داده ايد؟ گفت 

عدا اھتمام مى نمود تا آنكه و به روايت سّید بن طاوس ھر چند امان بر او عرض كردند قبول نكرده در مقاتله ا

جراحت بسیار يافت و نامردى از عقب او در آمد ونیزه بر پشت او زد و او را به روى انداخت آن كافران ھجوم 

پس استرى آوردند و آن حضرت را بر او سوار كردند و بر دور او اجتماع  (84). آوردند و او را دستگیر كردند انتھى

مسلم در آن حال از حیات خود ماءيوس شد و اشك از چشمان نازنینش . نمودند و شمشیر او را گرفتند

امیدوارم كه باكى بر : كه با من نموديد، محّمد بن اشعث گفت  اين اّول مكر و غدر است: جارى شد و فرمود

 (85)پس آه حسرت از دل پر درد بر كشید و سیالب اشك ! امان شما چه شد؟  پس : تو نباشد، مسلم فرمود

 .َاّناِلّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راجُعوَن: از ديده باريد و گفت 

چرا گريه مى كنى آن مقصد بزرگى كه تو در نظر دارى اين ! اى مسلم : عبدالّله بن عّباس سلمى گفت 

نیست بلكه گريه ام بر آن سّید مظلوم جناب  گريه من براى خودم: گفت . آزارھا در تحصیل آن بسیار نیست 

امام حسین علیه الّسالم و اھل بیت او است كه به فريب اين منافقان غّدار از يار و ديار خود جدا شده اند و 

 .روى به اين جانب آورده اند نمى دانم بر سر ايشان چه خواھد آمد

شما اعتمادى نیست و من كشته خواھم شد،  مى دانم كه بر امان: پس متو ّجه ابن اشعث گرديد و فرمود

التماس دارم كه از جانب من كسى بفرستى به سوى حضرت امام حسین علیه الّسالم كه آن جناب به مكر 

كوفیان و وعده ھاى دروغ ايشان ترك ديار خود ننمايد و بر احوال پسر ّعم غريب و مظلوم خود ّمطلع گردد؛ 

فردا متوّجه اين جانب مى گردد، و به او بگويد كه پسر عّمت مسلم مى  زيرا میدانم كه آن حضرت امروز يا

گويد كه از اين سفر برگرد پدر و مادرم فداى تو باد كه من در دست كوفیان اسیر شدم و مترّصد قتلم و اھل 

پس . كوفه ھمان گروھند كه پدر تو آرزوى مرگ مى كرد كه از نفاق ايشان رھائى يابد؛ ابن اشعث تعّھد كرد

ابن . مسلم را به در قصر ابن زياد برد و خود داخل قصر شد و احوال مسلم را به عرض آن ولد الّزنا رسانید

 .تو را با امان چه كار بود من ترا نفرستادم كه او را امان بدھى ، ابن اشعث ساكت ماند: زياد گفت 

ه كرده بود و اكثر اعیان كوفه بر در داراال چون آن غريق بحر محنت و بال را در قصر بازداشتند تشنگى بر او غلب

ماره نشسته منتظر اذن بار بودند در اين وقت مسلم نگاھش افتاد بر كوزه اى از آب سرد كه بر در قصر نھاده 

مى بینى ! اى مسلم : جرعه آبى به من دھید، مسلم بن عمرو گفت : بودند رو به آن منافقان كرده و فرمود

د است به خدا قسم كه قطره اى از آن نخواھى چشید تا حمیم جھّنم را بیاشامى ، آب اين كوزه را چه سر

من آن كسم كه حّق را شناختم و اطاعت امام خود يزيد : واى بر تو كیستى تو؟ گفت : جناب مسلم فرمود

 . نمودم ھنگامى كه تو عصیان او نمودى ، منم مسلم بن عمرو باھلى

ت بنشیند چقدر بد زبان و سنگین دل وجفا كار مى باشى ھر آينه تو مادرت به عزاي: حضرت مسلم فرمود

 . سزاوارترى از من به ُشرب حمیم و خلود در جحیم

پس جناب مسلم از غايت ضعف و تشنگى تكیه بر ديوار كرد و نشست ، عمروبن حريث بر حال مسلم رّقتى 

كوزه پر آب با قدحى نزد مسلم آورد و آب در كرد غالم خود را فرمان داد كه آب براى مسلم بیاورد و آن غالم 

قدح ريخت و به مسلم داد چون خواست بیاشامد قدح از خون دھانش سرشار شد آن آب را ريخت و آب ديگر 

 .طلبید اين دفعه نیز خوناب شد

كاَن ِمَن  ْالَحْمُد ِللِِّه لْو : مسلم گفت. در مرتبه سوم خواست كه بیاشامد دندانھاى ثناياى او در قدح ريخت 



 . گويا مقدور نشده است كه من از آب دنیا بیاشامم: گفت . الرِّْزِق ْاَلمْقُسوم َلَشِربُتُه

در اين حال رسول ابن زياد آمد مسلم را طلبید، آن حضرت چون داخل مجلس ابن زياد شد سالم نكرد يكى 

ساكت شو سوگند به خدا كه ! اى بر توو :از مالزمان ابن زياد بانگ بر مسلم زد كه بر امیر سالم كن ، فرمود

اگر مرا خواھد كشت سالم كردن من بر او چه اقتضا دارد و اگر  :او بر من امیر نیست ، و به روايت ديگر فرمود

خواه سالم بكنى و خواه : مرا نخواھد كشت بعد از اين سالم من بر او بسیار خواھد شد، ابن زياد گفت 

چون مرا خواھى كشت بگذار كه يكى از حاضرين را وصّى : مسلم فرمود پس. نكنى من تو را خواھم كشت 

مھلت ترا تا وصیت كنى ، پس مسلم در میان اھل مجلس : خود كنم كه به وصّیتھاى من عمل نمايد، گفت 

میان من و تو قرابت و خويشى است من به تو حاجتى دارم مى خواھم : رو به ُعمر بن سعد كرده گفت 

 .كنى ، آن ملعون براى خوش آمد ابن زياد گوش به سخن مسلم نداد وصّیت مرا قبول

  : شعر

عبیدالّله گفت اى بى حّمیت
 ز مسلم كن قبول اين وصّیت

ُعمر . مسلم با تو رابطه قرابت دارد چرا از قبول وّصیت او امتناع مى نمايى بشنو ھر چه مى گويد! اى ُعمر

 : وّصیت ھاى من آن است كه: را گرفت به كنار برد، مسلم گفت چون از ابن زياد دستور يافت دست مسلم 

 .و قرض مرا ادا كن   اوًال من در اين شھر ھفتصد درھم قرض دارم شمشیر و زره مرا بفروش 

 . دوم آنكه چون مرا مقتول ساختند بدن مرا از ابن زياد رخصت بطلبى و دفن نمائى

بنويسى كه به اين جانب نیايد چون كه من نوشته ام كه سّوم آنكه به حضرت امام حسین علیه الّسالم 

مردم كوفه با آن حضرت اند و گمان مى كنم كه به اين سبب آن حضرت به طرف كوفه مى آيد؛ پس عمر 

سعد تمام وصیتھاى مسلم را براى ابن زياد نقل كرد، عبیدالّله كالمى گفت كه حاصلش آن است كه اى 

را نزد من افشا كردى اّما جواب وصّیتھاى او آن است كه ما را با مال او كارى  ُعمر تو خیانت كردى كه راز او

 .نیست ھر چه گفته است چنان كن ، و اّما چون او را كشتیم در دفن بدن او مضايقه نخواھیم كرد

ا اّما در باب جّثه مسلم شفاعت ترا قبول نخواھم كرد چون كه او ر: و به روايت ابو الفرج ابن زياد گفت 

 .سزاوار دفن كردن نمى دانم به جھت آنكه با من طاغى و در ھالك من ساعى بود

اّما حسین اگر او اراده ما ننمايد ما اراده او نخواھیم كرد، پس ابن زياد رو به مسلم كرد و به بعضى كلمات 

بسیار در جسارت آمیز با آن حضرت خطاب كرد مسلم ھم با كمال قّوت قلب جواب او را مى داد و سخنان 

ناسزا به او و حضرت امیرالمؤ منین علیه  -علیه الّلعنة ولد الّزنا  -میان ايشان گذشت تا آخر اال مر ابن زياد 

و اين ملعون را مسلم  (86)بكر بن حمران را طلبید   الّسالم و امام حسین علیه الّسالم و عقیل گفت ، پس 

ضربتى بر سرش زده بود پس او را امر كرد كه مسلم را ببر به بام قصر و او را گردن بزن ، مسلم گفت به 

 (87). ه قتل من نمى كردىخدا قسم اگر در میان من و تو خويشى و قرابتى بود حكم ب

یه زنا زادگانند و ھیچ زياد بن اب  و مراد آن جناب از اين سخن آن بود كه بیا گاھاند كه عبیدالّله و پدرش 

پس بكر بن حمران لعین دست آن سالله اخیار را گرفت و بر بام قصر برد و . نسبى و نژادى از قريش ندارند

در اثناى راه زبان آن مقّرب درگاه به حمد و ثناء و تكبیر و تھلیل و تسبیح و استغفار و صلوات بر رسول خدا 

و با حّق تعالى مناجات مى كرد و عرضه مى داشت كه بارالھا تو صلى الّله علیه و آله و سّلم جارى بود 

حكم كن میان ما و میان اين گروھى كه ما را فريب دادند و دروغ گفتند و دست از يارى ما برداشتند پس بكر 



آن مظلوم را در موضعى از بام قصر كه مشرف بر كفشگران بود برد و سر  - لعنة الّله علیه  -بن حمران 

را از تن جدا كرد و آن سر نازنین به زمین افتاد پس بدن شريفش را دنبال سر از بام به زير افكند و مباركش 

در : آن ملعون پرسید كه سبب تغییر حال تو چیست ؟ گفت . خود ترسان و لرزان به نزد عبیدالّله شتافت 

ويش را به دندان مى گزيد و وقت قتل مسلم مرد سیاه مھیبى را ديدم در برابر من ايستاده بود و انگشت خ

چون مى : من چندان از او ھول و ترس برداشتم كه تا به حال چنین نترسیده بودم ، آن شقى گفت 

 : خواستى به خالف عادت كار كنى دھشت بر تو مستولى گرديده و خیال در نظر تو صورت بسته

  : شعر

چه شد خاموش شمع بزم ايمان
 بیاوردند ھانى را ز زندان

گرفتندش سر از پیكر به زودى
 به جرم آن كه مھماندار بودى

پس ابن زياد ھانى را براى كشتن طلبید و ھر چند محّمد بن اشعث و ديگران براى او شفاعت كردند سودى 

نبخشید، پس فرمان داد ھانى را به بازار برند و در مكانى كه گوسفندان را به بیع و شرا در مى آورند گردن 

س ھانى را كتف بسته از داراال ماره بیرون آوردند و او فرياد بر مى داشت كه واَمْذِحجاُه َو ال َمذِحَج ِلَى زنند، پ

 .الَیْوم يا َمْذِحجاُه َو َاْيَن َمْذِحُج

از اشراف كوفه و اعیان شیعه بشمار مى رفت و روايت  (88)نقل است كه ھانى بن عروه  (حبیب الِسیَّر)از 

شده كه به صحبت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم تشّرف جسته و در روزى كه شھید شد ھشتاد و نه 

كه تشّخص و اعیانّیت ھانى چندان بود كه چھار  (90)مسعودى است  (مروج الّذھب )و در  .(89)سال داشت 

ھزار مرد زره پوش با او سوار مى شد و ھشت ھزار پیاده فرمان پذير داشت و چون َاْحالف يعنى ھم عھدان 

گر قبائل دعوت مى كرد سى ھزار مرد زره پوش او را اجابت مى و ھم سوگندان خود را از قبیله ِكْنَده و دي

نمودند اين ھنگام كه او را به جانب بازار براى كشتن مى بردند چندان كه صیحه مى زد و مشايخ قبائل را به 

نام ياد مى كرد و واَمْذِحجاُه مى گفت ھیچ كس او را پاسخ نداد الجرم قّوت كرد و دست خود را از بند رھائى 

آيا عمودى يا كاردى يا سنگى يا استخوانى نیست كه من با آن جدال و مدافعه كنم ، اعوان ابن : داد و گفت 

گردن : زياد كه چنین ديدند به سوى او دويدند و او را فرو گرفتند و اين دفعه او را سخت ببستند و گفتند

شما نخواھم كرد پس يك تن غالم من به عطاى جان خود سخّى نیستم و بر قتل خود اعانت : گفت ! بكش 

ِاَلى الّلِه اْلمعاد الّلھم ِالى : نام داشت ضربتى بر او زد و در او اثر نكرد ھانى گفت  (رشید تركى )ابن زياد كه 

 َرْحَمِتَك َو ِرْضواِنَك ؛

مرا ببر به سوى رحمت و خشنودى خود، پس ضربتى ! يعنى بازگشت ھمه به سوى خدا است ،خداوندا

 .د و او را به رحمت الھى واصل گردانیدديگر ز

وچون مسلم وھانى كشته گشتند به فرمان ابن زياد، عبداالعلى كلبى را كه از شجعان كوفه بود و در روز 

خروج مسلم به يارى مسلم خروج كرده بود و كثیربن شھاب او را گرفته بود، و عمارة بن صَلخت ازدى را كه 

 .دستگیر شده بود ھردو را آوردند وشھید كردنداو نیز اراده يارى مسلم داشت و

وموافق روايت بعضى از مقاتل معتبره ،ابن زياد امر كرد كه تن مسلم وھانى را به گرد كوچه وبازار بگردانیدند 

. وسبط بن الجوزى گفته كه بدن مسلم را در كناسه به دار كشیدند. و در محّله گوسفند فروشان به دار زدند



ه چون قبیله َمْذِحج چنین ديدند ُجْنبشى كردند و تن ايشان را از داربه زير آوردند و بر ايشان وبه روايت سابق

پس ابن زياد سرمسلم را به نزد يزيد فرستاد و نامه ا به يزيد نوشت و  (91).نماز گزاردند وبه خاك سپردند

احوال مسلم و ھانى را در آن درج كرد، چون نامه و سرھا به يزيد رسید شاد شد وامر كرد تا سر مسلم و 

ش كردو اورا نوازش بسیار ھانى را بر دروازه دمشق آويختند وجواب نامه عبیدالّله را نوشت وافعال او را ستاي

نمود ونوشت كه شنیده ام حسین علیه الّسالم متوّجه عراق گرديده است بايد كه راھھا را ضبط نمائى ودر 

ظفر يافتن به او سعى بلیغ به عمل آورى و به تھمت وگمان ،مردم را به قتل رسانى و آنچه ھر روز سانح 

ه شنبه ماه ذى الحّجه بود وشھادت او در روز وخروج مسلم در روز س . مى شود براى من بنويسى

 .چھارشنبه نھم كه روز عرفه باشد واقع شد

 (92).نام داشت وعقیل اورا در شام ابتیاع نموده بود(علّیه )وابو الفرج گفته ماَدر مسلم ام ولد بود و 

 . كه عدد اوالد مسلم رادر جائى نیافتم ، لكن آنچه بر آن ظفر يافتم پنج تن شمار آوردم: مؤ ّلف گويد

اكبر و ماَدِر او عبدالّله بن مسلم كه اّول شھید از اوالد ابو طالب است در واقعه َطّف بعد از عّلى :نخستین 

 . رقّیه دختر امیرالمؤ منین علیه الّسالم است

 . محّمدوماَدِر او اّم ولد است و بعد از عبدالّله در كربال شھید گشت: دّوم 

و دوتن ديگر از فرزندان مسلم به روايت مناقب قديم ، محّمد و ابراھیم است كه ماَدِرايشان از اوالد جعفر 

 . حبس و شھادت ايشان بعد از اين به شرح خواھد رفت طّیار مى باشد، و كیفّیت

دختركى سیزده ساله به روايت اعثم كوفى و او با دختران امام حسین علیه الّسالم درسفر : فرزند پنجم 

 . كربال مصاحبت داشت

و بدان كه مسلم بن عقیل را فضیلت وجاللت افزون است از آنكه در اين مختصر ذكرشود كافى است در اين 

مقام مالحظه حديثى كه در آخر فصل پنجم از باب اّول به شرح رفت ومطالعه كاغذى كه حضرت امام حسین 

علیه الّسالم به كوفیان در جواب نامه ھاى ايشان نوشت وقبر شريفش در جنب مسجد كوفه واقع وزيارتگاه 

 . حاضر وبادى وقاصى ودانى است

 (93). نقل نمودم (ھدية الّزائرين )ود واحقر ھردو زيارت را در كتاب و سّیدبن طاوس از براى او دو زيارت نقل فرم

 . اقع استو قبر ھانى رحمه الّله مقابل قبر مسلم و

 :و عبدالّله بن زبیر اسدى ، ھانى و مسلم را مرثیه گفته در اشعارى كه صدر آن اين است 

 : شعر

َفِاْن ُكْنت الَتدريَن َما اْلُموُت َفاْنُظرى ِالى
 ِالى ھاِني فى الّسوِق َواْبِن َعقیٍل

 :(ْسِلِم ْبِن عقیٍلَوِاّنى الََ ْسَتْحِسُن َقْوَل َبْعِض اّلساَدِةالَجلیِلفى ِرثاِء ُم)

  : شعر

َسَقْتَك َدمًا يا ْبَن َعمِّ اْلُحَسْیِن
 َمداِمُع شیَعِتَك الّساِفَحة

َو ال َبِرَحْت ھاِطالُت الدُُّموِع
 ُتَحیَِّكغاِدَيًةراِئَحًة



ِال ّنَك َلم ُتْرَو ِمْن َشْرَبٍة
 (94)ثناياَك فیھا َغَدْت طاِئَحًة

َرُموَك ِمَن اْلَقْصِر ِاْذ َاْو َثُقوَك
 َفَھْل َسِلَمْت فیَك ِمْن جاِرَحٍة

َتُجرُّ ِبَاْسواِقِھْم ِفى اْلِحباِل
 َلْسَت َامیَر ُھُم اْلبارَحةَا

َاَتقضى َو َلْم َتْبِكَك اْلباكیاُت
 َاماَلَك ِفى اْلِمْصر ِمن ناِئحة

(95)َلئْن ِتْقِض َنْحبًا َفَكْم فى َزُرْود

 َعَلْیَك الَعشّیُة ِمْن صائحٍة

 در كیفیت اسیرى و شھادت طفالن مسلم: فصل پنجم 

چون ذكر شھادت مسلم شد مناسب ديدم كه شھادت طفالن او را نیز ذكر كنم اگر چه واقعه شھادت آنھا 

شیخ صدوق به سند خود روايت كرده از يكى از شیوخ بعد از يك سال از قتل مسلم گذشته واقع شده ؛ 

چون امام حسین علیه الّسالم به درجه رفیعه شھادت رسید اسیر كرده شد از : اھل كوفه كه گفت 

لشكرگاه آن حضرت دو طفل كوچك از جناب مسلم بن عقیل و آوردند ايشان را نزد ابن زياد، آن ملعون طلبید 

را كه اين دو طفل را در زندان كن و بر ايشان تنگ بگیر و غذاى لذيذ و آب سرد به  زندانبان خود را و امر كرد او

ايشان مده آن مرد نیز چنین كرده و آن كودكان در تنگناى زندان به سر مى بردند و روزھا روزه مى داشتند، و 

آن افطار مى چون شب مى شد دو قرص نان جوين با كوزه آبى براى ايشان پیرمرد زندانى مى آورد و به 

كردند تا مّدت يك سال حبس ايشان به طول انجامید، پس از اين مّدت طويل يكى از آن دو برادر ديگرى را 

گفت كه اى برادر مّدت حبس ما به طول انجامید و نزديك شد كه عمر ما فانى و بدنھاى ما پوسیده و بالى 

نقل كن و نسبت ما را به پیغمبر صلى الّله علیه و  شود پس ھرگاه اين پیرمرد زندانى بیايد حال ما را براى او

آله و سّلم به او بگو تا آنكه شايد بر ما توسعه دھد، پس ھنگامى كه شب داخل شد آن پیرمرد به حسب 

محّمد صلى الّله علیه و آله و ! عادت ھر شب آب و نان كودكان را آورد، برادر كوچك او را فرمود كه اى شیخ 

جعفر : گفت ! بلى چگونه نشناسم و حال آنكه آن جناب پیغمبر من است : ؟ گفت  سّلم را مى شناسى

بلى ، جعفر ھمان كسى است كه حق تعالى دو بال به او عطا : بن ابى طالب را مى شناسى ؟ گفت 

آن طفل فرمود كه على بن ابى طالب را مى شناسى ؟ . خواھد كرد كه در بھشت با مالئكه طیران كند

ما از عترت پیغمبر تو ! اى شیخ : آنگاه فرمود.نشناسم او پسر عّم و برادر پیغمبر من است  چگونه: گفت 

مى باشیم ، ما دو طفل مسلم بن عقیلیم اينك در دست تو گرفتاريم اين قدر سختى بر ما روا مدار و پاس 

فتاد و مى بوسید و شیخ چون اين سخنان را بشنید بر روى پاى ايشان ا. حرمت نبوى را در حّق ما نگه دار

جان من فداى جان شما اى عترت محّمد مصطفى صلى الّله علیه و آله و سلم اين در زندان : مى گفت 

 .است گشاده بر روى شما به ھر جا كه خواھید تشريف ببريد

ن پس چون تاريكى شب دنیا را فرا گرفت آن پیرمرد آن دو قرص نان جوين را با كوزه آب به ايشان داد و ايشا

شما را دشمن بسیار است از دشمنان ايمن مباشید پس شب را ! اى نورديدگان : را ببرد تا سر راه و گفت 

پس آن دو كودك نورس در آن . سیر كنید و روز پنھان شويد تا آنكه حّق تعالى براى شما فرجى كرامت فرمايد

ر زن را ديدند نزد در ايستاده از كثرت تاريكى شب راه مى پیمودند تا ھنگامى كه به منزل پیر زنى رسیدند پی



ما دو طفل صغیر و غريبیم و راه ! اى زن : خستگى ديدار او را غنیمت شمرده نزديك او شتابیدند و فرمودند

به جائى نمى بريم چه شود بر ما مّنت نھى و ما را در اين تاريكى شب در منزل خود پناه دھى چون صبح 

شما كیستید كه من بوى ! اى دو نورديدگان  :طريق خود رويم ؟ پیرزن گفت شود از منزلت بیرون شويم و به 

ما از عترت پیغمبر تو مى : عطرى از شما مى شنوم كه پاكیزه تر از آن بوئى به مشامم نرسیده ؟ گفتند

 مرا دامادى است فاسق و خبیث! اى نورديدگان من : آن زن گفت . باشیم كه از زندان ابن زياد گريخته ايم 

كه در واقعه كربال حضور داشته مى ترسم كه امشب به خانه من آيد و شما را در اينجا ببیند و شما را 

شب است و تاريك است و امید مى رود كه آن مرد امشب اينجا نیايد ما ھم بامداد از : گفتند. آسیبى رساند

ايشان حاضر نمود و كودكان طعام پس زن ايشان را به خانه در آورد و طعامى براى . اينجا بیرون مى شويم 

ما را به طعام حاجتى نیست از براى ما جا : و موافق روايت ديگر گفتند.تناول كردند و در بستر خواب بخفتند

لختى نماز بگذاشتند و بعد از فراغ بخوابگاه خويش   نمازى حاضر كن كه قضاى فوائت خويش كنیم پس 

ه اى برادر چنین امید مى رود كه امشب راحت و ايمنى ما باشد طفل كوچك برادر بزرگ را گفت ك. آرمیدند

پس . بیا دست به گردن ھم كنیم و استشمام رايحه يكديگر نمائیم پیش از آنكه مرگ ما بین ما جدائى افكند

دست به گردن ھم در آوردند و بخفتند چون پاسى از شب گذشت از قضا داماد آن عجوزه نیز به جانب منزل 

منم زن پرسید كه تا اين ساعت كجا : كیست ؟ آن خبیث گفت : مد و در خانه را كوبید زن گفت آن عجوزه آ

دو : در باز كن كه نزديك است از خستگى ھالك شوم ، پرسید مگر ترا چه روى داده ؟ گفت : بودى ؟ گفت 

ن از آن دو طفل بیاورد طفل كوچك از زندان عبیدالّله فرار كرده اند و منادى امیر ندا كرد كه ھر كه سر يك ت

ھزار درھم جايزه بگیرد و اگر ھر دو تن را بكشد دو ھزار درھم عطاى او باشد و من به طمع جايزه تا به حال 

زن او را پند داد كه اى مرد از . اراضى كوفه را مى گردم و به جز َتَعب و خستگى اثرى از آن دو كودك نديدم 

بر صلى الّله علیه و آله و سّلم خصم تو باشد، نصايح آن پیر زن در قلب آن اين خیال بگذر وبپرھیز از آنكه پیغم

تو حمايت از آن طفل مى نمائى :ملعون مانند آب در پرويزن مى نمود بلكه از اين كلمات بر آشفت و گفت 

با من  امیر را: عجوزه مسكین گفت  .شايد نزد تو خبرى باشد برخیز برويم نزد امیر ھمانا امیر ترا خواسته 

در را باز كن تا داخل : چكار است وحال آنكه من پیرزنى ھستم در اين بیابان به سر مى برم ، مرد گفت 

شوم وفى الجمله استراحتى كنم تا صبح شود به طلب كودكان برآيم ، پس آن زن در باز كرد وقدرى طعام 

اب رفت يك وقت از شب نفیر خواب وشراب براى او حاضر كرد، چون مرد از كار خوردن بپرداخت به بستر خو

آن دوطفل را در میان خانه بشنید مثل شتر مست بر آشفت ومانند گاو بانگ مى كرد و در تاريكى به جھت 

پیدا كردن آن دو طفل دست بر ديوار و زمین مى مالید تا ھنگامى كه دست نحسش به پھلوى طفل صغیر 

حب منزلم ، شماكیستید؟ پس آن كودك برادر بزرگتر من صا: رسید آن كودك مظلوم گفت تو كیستى ؟گفت 

 . را پیدا كرد كه بر خیز اى حبیب من ، ازآنچه مى ترسیديم در ھمان واقع شديم

درامان خدا وپیغمبر؟  :گفتند. بلى : اگر ماراست گوئیم كه كیستیم در امانیم ؟ گفت ! اى شیخ : پس گفتند

بعد ازآنكه امان مغّلظ از او ! بلى  :است براى امان ؟ گفت خدا ورسول شاھد و وكیل : گفتند! بلى :گفت 

ما از عترت پیغمبر تو محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم مى باشیم كه از زندان !اى شیخ : گرفتند، گفتند

ا از مرگ فرار كرده ايد و به گیر مرگ افتاده ايد و حمد خدا را كه مرا برشم: عبیدالّله فرار كرده ايم ، گفت 

 .ظفر داد

پس آن ملعون بى رحم در ھمان شب دو كتف ايشان را محكم ببست و آن كودكان مظلوم به ھمان حالت آن 

شب را به ُصبح آوردند، ھمین كه شب به پايان رسید آن ملعون غالم خود را فرمان داد كه آن دو طفل را ببرد 

ايشان را برد به نزد فرات چون مّطلع شد كه  در كنار نھر فرات و گردن بزند، غالم حسب االءمر موالى خويش



ايشان از عترت پیغمبر مى باشند اقدام در قتل ايشان ننمود و خود را در فرات افكند واز طرف ديگر بیرون 

رفت آن مرد اين امر را به فرزند خويش ارجاع نمود، آن جوان نیز مخالفت حرف پدر كرده و طريق غالم را پیش 

نین ديد، شمشیر بركشید به جھت كشتن آن دو مظلوم به نزد ايشان شد كودكان داشت ، آن مرد كه چ

دست ما را بگیر و ببر ! اى شیخ : مسلم كه شمشیر كشیده ديده اشك از چشمشان جارى گشت و گفتند

چاره نیست جز :بازار و ما را بفروش وبه قیمت ما انتفاع ببر ومارا مكش كه پیغمبر دشمن تو باشد، گفت 

قرابت و !اى شیخ : شمارا بكشم وسر شمارا براى عبیدالّله ببرم ودو ھزار درھم جايزه بگیرم ، گفتندآنكه 

شما را به آن حضرت ھیچ : خويشى ما را با پیغمبر خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مالحظه نما، گفت 

من : ر حّق ما حكم كند، گفت پس مارا زنده ببر به نزد ابن زياد تا ھر چه خواھد د: قرابتى نیست ، گفتند

خدا : گفت . پس بر ِصَغِر سّن و كودكى ما رحم كن : گفتند. بايد به ريختن خون شما در نزد او تّقرب جويم 

الحال كه چنین است ، والبّد ما را مى كشى پس ما را مھلت بده كه چند : گفتند. در دل من رحم قرار نداده 

 ركعت نماز كنیم ؟

پس از .ھید نماز كنید اگر شما را نفع بخشد، پس كودكان مسلم چھار ركعت نماز گزاردند ھر چه خوا: گفت 

ياَحىُّیاَحلُیم يا َاْحَكَم اْلحاكمیَن ُاْحُكْم َبْیَننا َو  :آن سربه جانب آسمان بلند نمودند و با حّق تعالى عرض كردند

 .َبْیَنُه ِبْالَحّق

كشید وآن كودك مظلوم را گردن زد و سر او را در توبره نھاد ِطفل آنگاه آن ظالم شمشیر به جانب برادر بزرگ 

كوچك كه چنین ديد خود را در خون برادر افكند ومى گفت به خون برادر خويش خضاب مى كنم تا به اين حال 

الحال ترا نیز به برادرت ملحق مى : رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مالقات كنم ،آن ملعون گفت 

پس آن كودك مظلوم را نیز گردن زد سر از تنش برداشت ودر توبره گذاشت وبدن ھر دو تن را به آب  سازم

افكند و سرھاى مبارك ايشان را براى ابن زياد برده ،چون به داراالماره رسید و سرھا را نزد عبیدالّله بن زياد 

ھش به آن سرھاى مانند قمر نھاد، آن ملعون باالى كرسى نشسته بود و قضیبى بر دست داشت چون نگا

افتاد بى اختیار سه دفعه از جاى خود برخاست و نشست وآنگاه قاتل ايشان را خطاب كرد كه واى بر تو در 

در خانه پیرزنى از ما ايشان مھمان بودند، ابن زياد را اين مطلب ناگوار آمد گفت : كجا ايشان را يافتى ؟ گفت 

وقتى كه خواستى : بلى ، مراعات ايشان نكردم ، گفت : ؟ گفت  حّق ضیافت ايشان را مراعات نكردى: 

ايشان را بكشى با تو چه گفتند؟ آن ملعون يك يك سخنان آن دو كودكان را براى ابن زياد نقل كرد تا آنكه 

آخر كالم ايشان اين بود كه مھلت خواستند نماز خواندند پس از نماز دست نیاز به در گاه الھى : گفت 

 .ياُحى ياَحلُیم يا َاْحَكَم اْلحاكِمیَن ُاْحُكْم َبْیَناَو َبْیَنُه ِباْلّحِق: وگفتندبرداشتند 

كیست كه بر خیزد واين فاسق را به درك فرستد؟ مردى از اھل . احكم الحاكمین حكم كرد: عبیدالّله گفت 

بر درھمان مكانى كه اين اين كار رابه من حوالت كن ، عبیدالّله گفت كه اين فاسق را ب! اى امیر: شام گفت 

كودكان در آنجاكشته شده اند گردن بزن ومگذار كه خون نحس او به خون ايشان مخلوط شود و سرش را 

آن مرد نیز چنین كرده و سر آن ملعون را بر نیزه زده به جانب عبیدالّله كوچ مى داد، . زود به نزد من بیاور

اين سر قاتل ذرّيه پیغمبر صلى الّله : ش كرده ومى گفتندكودكان كوفه سر آن ملعون راھدف تیر دستان خوي

 (96)علیه و آله و سلم است 

ن دو ِطفل به اين كیفّیت نزد من مستبعد است لكن چون شیخ َصدوق كه رئیس كه شھادت اي: مؤ ّلف گويد

محّدثین شیعه و مرّوج اخبار و ُعلوم ائّمه علیھماالّسالم است آن را نقل فرموده ودر سند آن جمله اى از 

والّله تعالى .يم ُعلما و اجّالء اصحاب ما واقع است الجرم ما نیز متابعت ايشان كرديم و اين قضّیه را ايراد نمود

 . العالم



 

 

 

- ۶ - 

 
 

 درتوّجه حضرت سّیدالّشھداء علیه الّسالم به جانب كربال: فصل ششم 

چون حضرت سّیدالشھداء علیه الّسالم درسوم ماه شعبان سال شصتم از ھجرت از بیم آسیب مخالفان 

و شوال و ذى القعده در آن بلده  مّكه معّظمه را به نور قدوم خود منوّر گردانیده در بقّیه آن ماه و رمضان

محترمه به عبادت حّق تعالى قیام داشت و در آن مّدت جمعى از شیعیان از اھل حجاز وبصره نزد آن حضرت 

جمع شدند، و چون ماه ذى الحّجه درآمد حضرت احرام به حّج بستند، وچون روز ترويه يعنى ھشتم ذى 

یارى به بھانه حّج به مّكه آمدند، و از جانب يزيد ماءمور الحّجه شد عمرو بن سعیدبن العاص با جماعت بس

حضرت چون بر مكنون ضمیرايشان . بودند كه آن حضرت را گرفته به نزد او برند يا آن جناب را به قتل رسانند

مطّلع بود از ِاْحرام حّج به ُعمره عدول نموده و طواف خانه وسعى مابین صفا و مروه به جا آورده و ُمِحل شد 

 .در ھمان روز متوّجه عراق گرديد و

واز ابن عّباس منقول است كه گفت ديدم حضرت امام حسین علیه الّسالم را پیش از آنكه متوّجه عراق 

گردد وبر در كعبه ايستاده بود و دست جبرئیل در دست او بود، و جبرئیل مردم را به بیعت آن حضرت دعوت 

 ْیَعِة الّلِه؛َھُلمُّواِالى َب: مى كردندا مى داد كه 

و سّید بن طاوس روايت كرده است كه چون آن حضرت عزم توّجه به ! بشتابید اى مردم به سوى بیعت خدا

عراق نمود از براى خطبه خواندن به پاى خاست پس از ثناى خدا و درود بر حضرت مصطفى صلى الّله علیه 

رد مانند گلوبند زنان جوان و سخت مشتاقم ديدار و آله و سّلم فرمود كه مرگ بر فرزندان آدم مالزمت قّالده دا

گذشتگان خود را چون اشتیاق يعقوب ديدار يوسف را، و اختیار شده است از براى من َمْصَرع وَمْقَتلى كه 

ناچار بايدم ديداركرد، وگويا مى بینم مفاصل و پیوندھاى خودم راكه گرگان بیابان ، يعنى لشكر كوفه ، پاره 

است ، پس انباشته مى كنند از من شكمھاى آمال  (كربال)و  (نواويس )زمینى كه مابین پاره نمايند در 

وانبانھاى خالى خود را چاره و گريزى نیست از روزى كه قلم قضا بركسى رقم رانده ومااھل بیت ، رضا به 

ر كنند گان را، و قضاى خدا داده ايم و بر بالى او شكیبا بوده ايم و خدا به ما عطا خواھد فرمود مزدھاى صب

دور نمى افتد از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم پاره گوشت او و با او مجتمع خواھد شد در حظیره 

قدس يعنى در بھشت برين ، روشن مى شود چشم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بدو و راست 

ديشد، و در طلب لقاى حّق از فداى نفس نپرھیزد اكنون كسى كه در راه ما از بذل جان نین. مى آيد وعده او

 (97). بايد با من كوچ دھد چه من با مدادان كوچ خواھم نمود ان شاءالّله تعالى

 : ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم روايت كرده است

درشبى كه حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم عازم بود كه صباح آن از مّكه بیرون رود محّمد بن حنفّیه به 

با پدر  ھمانا اھل كوفه كسانى ھستند كه دانسته اى چگونه! اى برادر: خدمت آن حضرت آمد و عرض كرد

وبرادر تو غدر كردند و مكر نمودند من مى ترسم كه با شما نیز چنین كنند، پس اگر راءى شريفت قرار گیرد 



كه در مّكه بمانى كه حرم خدا است عزيز ومكّرم خواھى بود و كسى متعّرض جناب تو نخواھد شد، حضرت 

رداند وبا اين سبب حرمت اين خانه محترم من مى ترسم كه يزيد مرا در مّكه ناگھان شھید گ!اى برادر: فرمود

اگر چنین است پس به جانب يمن برو و يا متوّجه باديه مشو كه كسى بر تو دست : محّمد گفت . ضايع گردد

چون ھنگام سحر شد حضرت از مّكه حركت فرمود، چون خبر . نیابد، حضرت فرمود كه در اين باب فكرى كنم 

به من وعده نكردى در آن ! اى برادر: مھار ناقه آن حضرت را گرفت عرض كردو . به محّمد رسید بى تابانه آمد

پس چه باعث شد شما را كه به اين شتاب : بلى ، عرض كرد: عرضى كه ديشب كردم تاءمل كنى ؟ فرمود

د از مكه بیرون روى ؟ فرمود كه چون تو از نزدم رفتى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم نزد من آمد و فرمو

ِاّناِللِِّه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعون : كه اى حسین بیرون رو ھمانا خدا خواسته كه ترا كشته راه خود ببیند، محّمد گفت 

ھر گاه به عزم شھادت مى روى پس چرا اين زنھا را با خود مى برى ؟ فرمود كه خدا خواسته آنھارا اسیر 

و موافق روايات معتبره از  (98). ضرت را وداع كرده برگشتببیند پس محّمد با دل بريان و ديده گريان آن ح

آمدند و آن حضرت رااز حركت كردن به سمت عراق منع مى كردند و مبالغه در ترك آن سفر مى  (99)(عبادله )

و ابوالفرج اصبھانى و غیر او روايت كرده كه . نمودند حضرت ھر كدام را جوابى داده و وداع كردند و برگشتند

چون عبدالّله بن عّباس تصمیم عزم امام را بر سفر عراق ديده مبالغه بسیار نمود در اقامت به مّكه وترك 

سفر عراق و برخى مذّمت از اھل كوفه كرد و گفت كه اھل كوفه ھمان كسانى ھستند، كه پدر تو را شھید 

ند و چنان پندارم كه با تو كنند ودست از يارى تو بردارند و جناب ترا تنھا گذارند، كردند وبرادرت را زخم زد

اين نامه ھاى ايشان است در نزد من واين نیز نامه مسلم است نوشته كه اھل كوفه دربیعت من  :فرمود

ھاى خود را الحال كه راءى شريفت براين سفر قرار گرفته پس اوالد وزن: ابن عّباس گفت . اجتماع كرده اند

بگذار وآنھا را با خود حركت مده و يادآور آن روز را كه عثمان را كشتند وزنھا عیاالتش او را بدان حال ديدند چه 

بر آنھا گذشت ، پس مبادا كه شما را نیز در مقابل اھل وعیال شھید كنند و آنھا ترا به آن حالت مشاھده 

 (100).د را با خود به كربال بردكنند، حضرت نصیحت اورا قبول نكرد واھل بیت خو

نظرى به زنھا و خواھران ونقل كرده بعض از كسانى كه در كربال بود در روز شھادت آن حضرت كه آن جناب 

خود افكند ديد كه به حالت جزع واضطراب از خیمه ھا بیرون مى آيند و كشتگان نظر مى كنند و جزع مى 

نمايند و آن حضرت را به آن حالت مظلومّیت مى بینند و گريه مى كنند، آن حضرت كالم ابن عّباس را ياد آورد 

 (101) .اَر َعَلىَّ ِبِهِلّلِه َدرُّ اْبُن عّباس فیما َاش: وفرمود

منصرف نمى  وبالجمله ؛ چون ابن عّباس ديد كه آن حضرت به عزم سفر عراق مصمّم است و به ھیچ وجه

شود چشمان خويش به زير افكند وبگريست وبا آن حضرت وداع كرد و برگشت ، چون آن حضرت از مّكه 

حسین بیرون رفت وملك حجاز از ! يابَن ُزبیر: بیرون شد ابن عّباس ، عبدالّله بن زبیر را مالقات كرد وگفت 

 :براى او براى تو خالى و بى مانع شد و به مراد خود رسیدى ، و خواند از

  : شعر

ياَلِك ِمن َقْنبَرة بَمْعَمٍر
 خّالَلِك اْلَجوَُّفبیضي َواْصِفري

َوَنّقِري ما ِشْئِت َاْن َتَنّقِري
 (102)ھَذاْلُحَسْیُن خاِرٌج َفاْسَتْبشري 



بالجمله ؛ چون حضرت امام حسین علیه الّسالم از مّكه بیرون رفت عمروبن سعید بن العاص برادر خود 

يحیى را با جماعتى فرستاد كه آن حضرت را از رفتن مانع شود، چون به آن حضرت رسیدند عرض كردند كجا 

گرديد به جانب مّكه ، حضرت قبول برگشتن نكرد وايشان ممانعت مى كردند از رفتن آن حضرت ،  مى رويد بر

تنعیم )و پیش از آنكه كار به مقاتله منتھى شود دست برداشتند وبرگشتند وحضرت روانه شد، چون به منزل 

اده بود، حضرت بارھاى رسید شترھاى چند ديد كه بار آنھا ھديه اى چند بود كه عامل يمن براى يزيد فرست (

ايشان را گرفت ؛ زيرا كه حكم امور مسلمین با امام زمان است و آن حضرت به آنھا َاَحّق است ، آنھا را 

تّصرف نموده و با شتربانان فرمود كه ھر كه با ما به جانب عراق مى آيد كرايه او را تمام مى دھیم و با او 

و را مجبور به آمدن نمى كنیم كرايه تا اين مقدار راه را به او احسان مى كنیم و ھر كه نمى خواھد بیايد ا

 (103).بعضى قبول كرده با آن حضرت رفتند و بعضى مفارقت اختیار كردند  مى دھیم ، پس 

شیخ مفید روايت كرده كه بعد از حركت جناب سّید الشّھداء علیه الّسالم از مّكه عبدالّله بن جعفر پسر عّم 

 : آن حضرت نامه اى براى آن جناب نوشت بدين مضمون

شويد به درستى كه من اّما بعد؛ ھمانا من قسم مى دھم شما را به خداى متعال كه از اين سفر منصرف 

بر شما ترسانم از تّوجه به سمت اين سفر مبادا آنكه شھید شوى و اھل بیت تو مستاءصل شوند، اگر شما 

ھالك شويد نور اھل زمین خاموش خواھد شد؛ چه جناب تو امروز پشت و پناه مؤ منان و پیشوا و مقتداى 

 .از عقب نامه ُملحق خواھم شد ھدايت يافتگانى ، پس در اين سفر تعجیل مفرمائید و خود

پس آن نامه را با دو پسر خويش عون و محّمد به خدمت آن حضرت فرستاد و خود رفت به نزد عمروبن سعید 

و از او خواست كه نامه امان براى حضرت سیدالشّھداء علیه الّسالم بنويسد و از او بخواھد كه مراجعت از 

 .آن سفر كند

نوشته و وعده صله و احسان داد كه آن حضرت برگردد و نامه را با برادر خود عمرو خّط امان بر آن حضرت 

يحیى بن سعید روانه كرد و عبدالّله بن جعفر با يحیى ھمراه شد بعد از آنكه فرزندان خويش را از پیش روانه 

ند، حضرت كرده بود چون به آن حضرت رسیدند نامه به آن جناب دادند و مبالغه در مراجعت از آن سفر نمود

فرمود كه من پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را در خواب ديده ام مرا امرى فرموده كه در پى امتثال آن 

تا به حال براى احدى نگفته ام و بعد از اين ھم نخواھم : آن خواب چیست ؟ فرمود: امر روانه ام ، گفتند

 . گفت تا خداى خود مالقات كنم

س شده بود فرمود فرزند خود عون و محّمد را كه مالزم آن حضرت باشند و در سیر و پس چون عبدالّله ماءيو

جھاد در ركاب آن جناب باشند و خود با يحیى بن سعید در كمال حسرت برگشت و آن حضرت به سمت 

 (104).منزل فرمود (ذات ِعْرق )عراق حركت فرمود و به سرعت و شتاب سیر مى كرد تا در 

و موافق روايت سّید در آنجا بشربن غالب را مالقات فرمود كه از عراق آمده بود آن حضرت از او پرسید كه 

! دلھاى آنھا با شما است و شمشیر ايشان با بنى امّیه است : كرد  را؟ عرض چگونه يافتى اھل عراق 

فرمود راست گفتى ھمانا حّق تعالى به جا مى آورد آنچه مى خواھد و حكم مى كند در ھر چه اراده مى 

بن و شیخ مفید روايت كرده كه چون خبر تّوجه امام حسین علیه الّسالم به ابن زياد رسید ُحَصْین . فرمايد

 (ْطقطانّیه ُق)و تا  (َخّفان )تا  (قادسّیه )را با لشكر انبوه بر سر راه آن حضرت به قادسّیه فرستاد و از  (105)نمیر

از لشكر ضاللت اثر خود پر كرد و مردم را اعالم كرد كه حسین علیه الّسالم مّتوجه عراق شده است تا 

به راء مھمله كه موضعى است از بطن الّرمه ) (حاجز)حركت كرد به  (ذات ِعْرق )مطلع باشند، پس حضرت از 

َيْقُطر برادر رضاعى خود را به رسالت به جانب رسید، پس قیس بن مسھر صیداوى و به روايتى عبدالّله بن ) 

كوفه فرستاد و ھنوز خبر شھادت جناب مسلم رحمه الّله به آن حضرت نرسید بود و نامه اى به اھل كوفه 



 (106) : قلمى فرمود بدين مضمون

 بسم الّله الّرحمن اّلرحیم

اين نامه اى است از حسین بن على به سوى برادران خويش از مؤ منان و مسلمانان و بعد از حمد و سالم 

َرج بود كه اتفاق كرده ايد به درستى كه نامه مسلم بن عقیل به من رسیده و در آن نامه منَد: مرقوم داشت 

بر نصرت ما و طلب حّق از دشمنان ما، از خدا سؤ ال مى كنم كه احسان خود را بر ما تمام گرداند و شما را 

بر ُحسن نّیت و خوبى كردار عطا فرمايد بھترين جزاى ابرار، آگاه باشید كه من به سوى شما از ّمكه بیرون 

ن پیك من به شما برسد كمر متابعت بر میان بنديد و مھّیاى نصرت آمدم در روز سه شنبه ھشتم ذيحّجه چو

 من باشید كه من در ھمین روزھا به شما خواھم رسید و َالسَّالَم َعَلْیُكْم َو َرْحَمُة الّله َو َبَركاُتُه

و سبب نوشتن اين نامه آن بود كه مسلم علیه الّسالم بیست و ھفت روز پیش از شھادت خود نامه اى به 

ن حضرت نوشته بود و اظھار اطاعت و انقیاد اھل كوفه نموده بود، و جمعى از اھل كوفه نیز نامه ھا به آن آ

حضرت نوشته بودند كه در اينجا صد ھزار شمشیر براى نصرت تو مھیا گرديده است خود را به شیعیان خود 

 (108)چون پیك حضرت روانه شد به قادسّیه رسید ُحَصین بن تمیم او را گرفت ، و به روايت سّید (107). برسان

خواست او را تفتیش كند قیس نامه را بیرون آورد و پاره كرد، حصین او را به نزد ابن زياد فرستاد، چون به نزد 

ان على و اوالد او مى باشم ، ابن مردى از شیعی : عبیدالّله رسید آن لعین از او پرسید كه تو كیستى ؟ گفت

آن : براى آن كه تو بر مضمون آن مّطلع نشوى ، عبیدالّله گفت : چرا نامه را پاره كردى ؟ گفت : زياد گفت 

از جناب امام حسین علیه الّسالم به سوى جماعتى از اھل كوفه كه : نامه از كى و براى كى بود؟ گفت 

دست از تو بر نمى دارم تا آنكه نامھاى : زياد در غضب شد و گفت  من نامھاى ايشان را نمى دانم ، ابن

ايشان بگوئى يا آنكه بر منبر باال روى و بر حسین و پدرش و برادرش ناسزاگوئى و گرنه ترا پاره پاره خواھم 

 .اّما نام آن جماعت را پس نخواھم گفت و اّما مطلب ديگر را روا خواھم نمود: كرد، گفت 

ال رفت و حمد و ثناى حّق تعالى را ادا كرد و َصَلوات بر حضرت رسالت و درود بسیار بر حضرت پس بر منبر با

امیرالمؤ منین علیه الّسالم و امام حسن و امام حسین علیھماالّسالم فرستاد و ابن زياد و پدرش و طاغیان 

وى شما و او را در فالن من پیك جناب امام حسینم به س! اى اھل كوفه  : بنى امّیه را لعنت كرد پس گفت

چون خبر به ابن زياد رسید امر . موضع گذاشته ام و آمده ام ھر كه خواھد يارى او نمايد به سوى او بشتابد

 .كرد كه او را از باالى قصر به زيرانداختند و به درجه شھادت فايز گرديد

مقى در او بود كه عبدالملك بن و به روايت ديگر چون از قصر به زير افتاد استخوانھايش در ھم شكست و ر

 .عمیر لحمى او را شھید كرد

كه قیس بن ُمْسِھِر صیداوى َاَسدى مردى شريف و شجاع و در محّبت اھل بیت علیھماالّسالم : مؤ لف گويد

و بعد از اين بیايد كه چون خبر شھادتش به حضرت امام حسین علیه الّسالم رسید . قدمى راسخ داشت 

 (109).(...َفِمْنُھم َمْن َقضى َنْحَبُه َو ِمْنُھم َمْن َيْنَتِظُر: (چشم مباركش فرو ريخت و فرمود بى اختیار اشك از

َو َشْیخ : ْیت بن زيد اسدى اشاره به او كرده و تعبیر از او به شیخ بنى الصّیدا نموده در شعر خويش و ُكَم

 (ماَت: فاَظ اى (َبنى الصَّیداء َقْد فاَظ َبیَنُھْم 

به جانب عراق كوچ نمودند به  (حاجز)و شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه حضرت امام حسین علیه الّسالم از 

ى عرب رسیدند، عبدالّله بن ُمطیع َعَدوى نزديك آن آب منزل نموده بود و چون نظر عبدالّله بر آن آبى از آبھا

پدر و : حضرت افتاد و به استقبال او شتافت و آن حضرت را در بر گرفته و از مركب خود پیاده نمود و عرض كرد

معاويه وفات كرد چنانچه خبرش به تو چون : براى چه به اين ديار آمده اى ؟ حضرت فرمود! مادرم فداى تو باد

ترا به خدا سوگند مى : ِابن مطیع گفت  .رسیده و دانسته اى اھل عراق به من نامه نوشتند و مرا طلبیدند



دھم كه خود را در معرض تلف در نیاورى و حرمت اسالم و قريش و عرب رابرطرف نفرمائى ؛ زيرا كه حرمت 

د كه اگر اراده نمائى كه سلطنت بنى امّیه را از ايشان بگیرى ترا به تمام به تو بسته است ، به خدا سوگن

نخواھند ترسید،   قتل مى رسانند و بعد از كشتن تو از قتل ھیچ مسلمانى پروا نخواھند كرد و از ھیچ كس

ّق حضرت متعّرض سخنان او نگرديد و از آنچه از جانب ح. پس زنھار كه به كوفه مرو و متعّرض بنى امّیه مشو

 . و از او گذشت (110)(َلْن ُيصیَبنا ِاّال ما َكَتَب الّلُه َلنا: (تعالى ماءمور بود تقاعد نورزيد اين آيه را قرائت فرمود

و ابن زياد از واقصه كه راه كوفه است تا راه شام و تا راه بصره را مسدود كرده بود و خبرى بیرون نمى رفت و 

كسى داخل نمى توانست شد و كسى بیرون نمى توانست رفت ، و حضرت امام حسین علیه الّسالم 

حركت و سیر بود تا آنكه در بین راه به جماعتى بدين جھت از اخبار كوفه به ظاھر مطلع نبود و پیوسته در 

ما خبرى نداريم جز آنكه راھھا مسدود است و ما رفت و ! به خدا قسم : رسید و از ايشان خبر پرسید گفتند

 (111). آمد نمى توانیم كرد

و روايت كرده اند جماعتى از قبیله َفزاره و َبجیَله كه ما با ُزَھْیرين َقْین َبَجلى رفیق بوديم در ھنگام مراجعت از 

كرديم ؛ زيرا كه مّكه معّظمه و در منازل به حضرت امام حسین علیه الّسالم مى رسیديم و از او دورى مى 

كراھت و دشمن مى داشتیم سیر با آن حضرت را، الجرم ھر گاه امام حسین علیه الّسالم حركت مى كرد 

زھیر مى ماند و ھر گاه آن حضرت منزل مى كرد زھیر حركت مى نمود، تا آنكه در يكى از منازل كه آن 

نزل كرديم و نشسته بوديم و چاشت مى حضرت در جانبى منزل كرد ما نیز از باب الُبّدى در جانب ديگر م

خورديم كه ناگاه رسولى از جانب امام حسین علیه الّسالم آمده و سالم كرد و به ُزھیر خطاب كرد كه ابا 

عبدالّله الحسین علیه الّسالم ترا مى طلبد، ما از نھايت دھشت لقمه ھا را كه در دست داشتیم افكنديم و 

 .ا در جاى خود خشك شديم و حركت نتوانیم كردمتحّیر مانديم به طريقى كه گوي

فرزند پیغمبر خدا ترا مى طلبد و تو در رفتن ! نام داشت به زھیر گفت كه سبحان الّله  (دلھم )زوجه زھیر كه 

 .تاءمل مى كنى ؟ برخیز برو ببین چه مى فرمايد

ه برگشت و فرمود كه زھیر به خدمت آن حضرت رفت و زمانى نگذشت كه شاد و خّرم با صورت برافروخت

خیمه او را كندند و نزديك سراپرده ھاى آن حضرت نصب كردند و زوجه خود را گفت كه تو از قید زوجّیت من 

 (112).يله و رھائى ملحق شو به َاھل خود كه نمى خواھم به سبب من ضررى به تو رسد

به زوجه خود گفت كه من عازم شده ام با امام حسین علیه الّسالم مصاحبت كنم  (113)و موافق روايت سّید

  و جان خود را فداى او نمايم پس َمْھر او را داده و سپرد او را به يكى از پسران عّم خود كه اورا به اھلش 

 .رساند

  : شعر

گفت جفتش َاْلَفراق اى خوش ِخصال
 ! َاْلوصالگفت نى نى َاْلِوصال است 

گفت آن رويت كجا بینیم ما
 گفت اندر خلوت خاّص خدا

خدا خیر ترا میّسر گرداند از تو التماس : زوجه اش با ديده گريان و دل بريان برخاست و با او وداع كرد و گفت 

طاب كرد پس زھیر با رفیقان خود خ. دارم كه مرا در روز قیامت نزد جّد حضرت حسین علیه الّسالم ياد كنى 

ھر كه خواھد با من بیايد و ھر كه نخواھد اين آخرين مالقات من است با او، پس با آنھا وداع كرده و به آن 



و بعضى ارباب ِسَیر گفته اند كه پسر عّمش سلمان بن مضارب بن قیس نیز با او موافقت  . حضرت پیوست

 .كرده و در كربال بعدازظھر روز عاشورا شھید گرديد

: رحمه الّله روايت كرده است از عبدالّله بن ُسَلْیمان َاَسدى و ُمْنِذر بن ُمْشَمِعّل اسدى كه گفتندشیخ مفید 

چون ما از اعمال حّج فارغ شديم به سرعت مراجعت كرديم و غرض ما از سرعت و شتاب آن بود كه به 

پس . ب چه خواھد شدحضرت حسین علیه الّسالم در راه ملحق شويم تا آنكه ببینیم عاقبت امر آن جنا

كه نام موضعى است نزديك َثْعَلبّیه به آن  (زرود)پیوسته به قدم عجل و شتاب طّى طريق مى نموديم تا به 

حضرت رسیديم چون خواستیم نزديك آن جناب برويم ناگاه ديديم كه مردى از جانب كوفه پیدا شد و چون 

به يك سوى شد و حضرت مقدارى مكث فرمود تا او را سپاه آن حضرت را ديد راه خود را گردانید و از جاّده 

ما با ھم گفتیم كه خوب است برويم اين مرد را ببینیم و از او . مالقات كند چون ماءيوس شد از آنجا گذشت 

خبر بپرسیم ؛ چه او اخبار كوفه را مى داند؛ پس ما خود را به او رسانديم و بر او سالم كرديم و پرسیديم از 

ما نیز از ھمان قبیله ايم پس اسم او را پرسیده و خود : گفتیم . از بنى اسد: باشى ؟ گفت  چه قبیله مى

خبر تازه آنكه از كوفه بیرون نیامدم تا مسلم : را به او شناسانیديم ؛ پس از اخبار تازه كوفه پرسیديم ، گفت 

ر بازارھامى گردانیدند پس از آن بن عقیل و ھانى بن عروه را كشته ديدم و ديدم پاھاى ايشان گرفته بودند د

مرد گذشتیم و به لشكر امام حسین علیه الّسالم ملحق شديم و رفتیم تا شب در آمد به ثعلبیّه رسیديم 

حضرت در آنجا منزل كرد، چون آن زبده اھل بیت عصمت و جالل در آنجا نزول اجالل فرمود، ما بر آن بزرگوار 

م پس عرض كرديم كه نزد ما خبرى است اگر خواسته باشید وارد شديم وسالم كرديم و جواب شنیدي

آشكارا گوئیم و اگر نه در پنھانى عرض كنیم ، آن حضرت نظرى به جانب ما و به سوى اصحاب خود كرد 

فرمود كه من از اين اصحاب خود چیزى پنھان نمى كنم آشكارا بگوئید، پس ما آن خبر وحشت اثر را كه از آن 

كرديم ، آن جناب از استماع اين   يم در باب شھادت ُمسلم و ھانى بر آن حضرت عرض مرد اسدى شنیده بود

 .ِاّنا ِللِّه َواّناِاَلْیه راجُعون ، َرْحَمُةالّلِه َعَلْیِھما: خبر اندوھناك گرديد و مّكرر فرمود

باشند از براى اھل كوفه اگر بر شما ن! يابَن رسول الّله : خدا رحمت كند مسلم وھانى را، پس ما گفتیم 

شما نخواھند بود والتماس مى كنیم كه شما ترك اين سفر نموده وبرگرديد، پس حضرت متوّجه اوالد عقیل 

به خدا سوگند كه : شما چه مصلحت مى بینید در برگشتن ، مسلم شھید شده ؟گفتند: شد و فرمود

بحر سعادت چشیده ما نیز برنمى گرديم تا طلب خون خود نمائیم يا از آن شربت شھادت كه آن غريق 

 .بعد از اينھا ديگر خیر و خوبى نیست در عیش دنیا: بچشیم ، پس حضرت رو به ما كرد و فرمود

خدا آنچه خیر است شما را نصیب كند، آن حضرت در : ما دانستیم كه آن حضرت عازم به رفتن است گفتیم 

ل نیك است اگر كوفه برويد مردم به سوى پس اصحاب گفتند كه كار شما از مسلم بن عقی. حّق ما دعا كرد

جناب تو بیشتر سرعت خواھند كرد، حضرت سكوت فرمود و جوابى نداد؛ چه خاتمت امر در خاطر او حاضر 

 .بود

خدا رحمت كند مسلم را ھر آينه : به روايت سّید چون حضرت خبر شھادت مسلم را شنید گريست و فرمود

رفت و به عمل آورد آنچه بر او بود و آنچه بر ما است باقیمانده است ، به سوى روح و ريحان و جّنت و رضوان 

پس اشعارى ادا كرد در بیان بیوفائى دنیا و زھد در آن و ترغیب در امر آخرت و فضیلت شھادت و تعريض بر 

 (114).آنكه تن به شھادت در داده اند و شربت ناگوار مرگ را براى رضاى الھى بر خود گوارا گردانیده اند

و از بعض تواريخ نقل شده كه مسلم بن عقیل علیه الّسالم را دخترى بود سیزده ساله كه با دختران جناب 

حسین علیه الّسالم مى زيست و شبانه روز با ايشان مصاحبت داشت ، چون امام حسین علیه  امام

خواست و نوازشى به   الّسالم خبر شھادت مسلم بشنید به سراپرده خويش در آمد و دختر مسلم را پیش 



: ت عرض كردزيادت و مراعاتى بیرون عادت باوى فرمود، دختر مسلم را از آن حال صورتى در خیال مصّور گش

با من مالطفت بى پدران و عطوفت يتیمان مرعى مى دارى مگر پدرم مسلم را شھید ! يا بن رسول الّله 

اندوھگین مباش اگر مسلم نباشد ! اى دختر: كرده باشند؟ حضرت را نیروى شكیب رفت و بگريست و فرمود

دختر مسلم . رانم برادران تو باشندمن پدر تو باشم و خواھرم مادر تو و دخترانم خواھران تو باشند و پس

فرياد برآورد و زار زار بگريست ، و پسرھاى مسلم سرھا از عمامه عريان ساختند و به ھاى ھاى بانگ گريه 

در انداختند و اھل بیت علیھماالّسالم در اين مصیبت با ايشان موافقت كردند و به سوگوارى پرداختند و امام 

 . مسلم سخت كوفته خاطر گشتحسین علیه الّسالم از شھادت 

و شیخ كلینى روايت كرده است كه چون آن حضرت به َثْعلبّیه رسید مردى به خدمت آن حضرت آمد و سالم 

فرمود كه اگر در مدينه به نزد من مى . از اھل كوفه ام : كرد آن جناب فرمود كه از اھل كدام بلدى ؟ گفت 

ود به شما مى نمودم كه از چه راه داخل مى شده و چگونه وحى آمدى ھر آينه اثر پاى جبرئیل را در خانه خ

را به جّد من مى رسانیده ، آيا چشمه آب َحَیوان علم و عرفان در خانه ما و از نزد ما باشد پس مردم بدانند 

 (115) .!علوم الھى را و ما ندانیم ؟ اين ھرگز نخواھد بود

و سّید بن طاوس نیز نقل كرده كه آن حضرت در وقت نصف الّنھار به َثْعَلبّیه رسید در آن حال قیلوله فرمود، 

تفى ندا مى كرد كه شما سرعت مى كنید و حال آنكه در خواب ديدم كه ھا: پس از خواب برخاست و فرمود

اى :مرگھاى شما، شما را به سوى بھشت سرعت مى دھد، حضرت على بن الحسین علیه الّسالم گفت 

بلى مابر حّقیم به حّق آن خداوندى كه بازگشت بندگان به سوى او : آيا ما بر حّق نیستیم ؟ فرمود! پدر

الحال كه ما بر حّقیم پس ، از مرگ چه باك داريم ؟ ! اى پدر: ردپس على علیه الّسالم عرض ك. است 

حضرت فرمود كه خدا ترا جزاى خیر دھد اى فرزند جان من ، پس آن حضرت آن شب را در آن منزل بیتوته 

فرمود، چون صبح شد مردى از اھل كوفه كه او را َاباھّره َاْزدى مى گفتند به خدمت آن حضرت رسید وسالم 

چه باعث شد شما را كه از حرم خدا واز حرم ّجد بزرگوارت رسول خدا صلى ! يابَن رسول الّله  :كرد گفت 

الّله علیه و آله و سّلم بیرون آمدى ؟ حضرت فرمود كه اى َاباھرَّه بنى امّیه مالم را گرفتند صبر كردم و ھتك 

به خدا سوگند كه اين گروه ياغى  حرمتم كردند صبر نمودم و چون خواستند خونم بريزند از آنھا گريختم ، و

طاغى مرا شھید خواھند كرد و خداوند قّھار لباس ذّلت و خوارى و عار بر ايشان خواھد پوشانید و شمشیر 

انتقام برايشان خواھد كشید و برايشان مسّلط خواھد گردانید كسى را كه ايشان را ذلیل تر گرداند از قوم 

 (116) . حكم مى كند به گرفتن اموال وريختن خون ايشان سبا كه زنى فرمانفرماى ايشان بود و

انصار خود را فرمود كه آب بسیار برداشتند و بار چون وقت سحر شد جوانان : و به روايت شیخ مفید وغیره 

رسیدند و در آنجا خبر شھادت عبدالّله بن َيْقُطر به آن جناب رسید چون  (ُزباله )كردند و روانه شد تا به منزل 

اين خبر موحش را شنید اصحاب خود را جمع نمود كاغذى بیرون آورد و براى ايشان قرائت فرمود بدين 

 : مضمون

به درستى كه به ما خبر شھادت ُمسلم بن عقیل و ھانى بن ُعروه : ه اّلرحمن الّرحیم ؛ اما بعدبسم الّل

وعبدالّله بن َيْقُطر رسیده و به تحقیق كه شیعیان ما دست از يارى ما برداشته اند پس ھر كه خواھد از ما 

 . جدا شود بر او حرجى نیست

دنیا با آن جناب ھمراه شده بودند از استماع اين خبر  پس جمعى كه براى طمع مال و غنیمت وراحت وعّزت

متفرق گرديدند و اھل بیت و خويشان آن حضرت و جمعى روى يقین و ايمان اختیار مالزمت آن سرور اھل 

پس چون سحر شد اصحاب خود را امر فرمود كه آب بردارند آب بسیار برداشتند . ايقان نموده بودند ماندند

ْطن َعَقبَه نزول نمودند، و در آنجا مرد پیرى از َبنى ِعْكَرمه را مالقات فرمودند، آن پیرمرد از وروانه شدند تا در َب



ترا سوگند !يا بَن َرسْوِلالّله : آن مرد عرض كرد. كوفه مى روم : آن حضرت پرسید كه كجا اراده داريد؟ فرمودند

ه نوك نیزه ھا و تیزى شمشیرھا، و از مى دھم به خدا كه برگردى ، به خدا سوگند كه نمى روى مگر رو ب

آنچه تو خبر مى دھى بر من پوشیده ! اين مقوله با آن حضرت تكّلم كرد آن جناب پاسخش داد كه اى مرد

به خدا سوگند : پس فرمود. نیست ولیكن اطاعت امر الھى واجب است و تقديرات رّبانى واقع شدنى است 

ل پرخونم از اندرونم بیرون آورند و چون مرا شھید كنند حّق كه دست از من بر نخواھند داشت تا آنكه د

و از آنجا كوچ فرمود و روانه . تعالى برايشان مسّلط گرداند كسى را كه ايشان را ذلیلترين اّمتھا گرداند

 (117).شد

 در مالقات امام حسین علیه الّسالم با ُحّر بن يزيد رياحى: فصل ھفتم 

 آنچه دربین ايشان واقع شده تا نزول آن جناب به كربال

نزول ) به فتح شین )(شرف )كوچ نمود به منزل  (َعَقَبه )چون حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم از َبْطن 

فرمود و چون ھنگام سحر شد، امر كرد جوانان را كه آب بسیار برداشتند و از آنجا روانه گشتند و تا ِنصف روز 

حضرت نیز تكبیر گفت و پرسید، مگر چه ! َالّلُه اْكَبُر: راه رفتند در آن حال مردى از اصحاب آن حضرت گفت 

به خدا قسم كه ما : مائى از دور ديدم ، جمعى از اصحاب گفتنددرختان خر: ديدى كه تكبیر گفتى ؟ گفت 

به : پس خوب نگاه كنید تا چه مى بینید؟ گفتند: حضرت فرمود! ھرگز در اين مكان درخت خرمائى نديده ايم 

 . خدا سوگند گردنھاى اسبان مى بینیم ، آن جناب فرمود كه و الّله من نیز چنین مى بینم

عالمت لشكر است كه پیدا شدند به سمت چپ خود به جانب كوھى كه در آن و چون معلوم فرمود كه 

مى گفتند میل فرمود كه اگر حاجت به قتال افتد آن كوه را ملجاء خود نموده و  (ذوُحَسم )حوالى بود و آن را 

 .پشت به آن مقاتله نمايند، پس به آن مواضع رفتند و خیمه بر پا كرده و نزول نمودند

ت كه ُحّر بن يزيد تمیمى با ھزار سوار نزديك ايشان رسیدند در شّدت گرما در برابر لشكر آن و زمانى نگذش

فرزند َخْیُر اْلَبَشر صف كشیدند، آن جناب نیز با ياران خود شمشیرھاى خود را حمايل كرده و در مقابل ايشان 

ه فرمود، به اصحاب و صف بستند، و چون آن منبع كرم و سخاوت در آن خیل ضاللت آثار تشنگى مالحظ

جوانان خود امر نمود كه ايشان و اسبھاى ايشان را آب دھید؛ پس آنھا ايشان را آب داده و ظروف و طشتھا 

را پر از آب مى نمودند و به نزديك چھار پايان ايشان مى بردند و صبر مى كردند تا سه و چھار و پنج دفعه كه 

شته و مى نھادند و چون به نھايت سیراب مى شدند ديگرى را آن چھار پايان به حسب عادت سر از آب بردا

 :سیراب مى كردند تا تمام آنھا سیراب شدند

  : شعر

در آن وادى كه بودى آب ناياب
 سوار و اسب او گرديد سیراب

على بن طّعان محاربى گفته كه من آخر كسى بودم از لشكر ُحر كه آنجا رسیدم و تشنگى بر من و اسبم 

لبه كرده بود، چون حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم حال عطش من و اسب مرا مالحظه نمود بسیار غ

َيا ْبَن ْاَالخ َاِنِخ ْالَجَمل ؛ يعنى بخوابان : فرمود به من كه َانِخ الّراوَيه ؛ من مراد آن جناب را نفھمیدم پس گفت 

من كه آب بیاشام چون خواستم آب  پس من شتر را خوابانیدم ، فرمود به . آن شترى كه آب بار اوست

بیاشامم آب از دھان َمشك مى ريخت فرمود كه لب مشك را برگردان من نتوانستم چه كنم ، خود آن جناب 

 .به نفس نفیس خود برخاست و لب َمشك را برگردانید و مرا سیراب فرمود



ظھر داخل شد حضرت َحّجاج بن  پس پیوسته ُحر با آن جناب در مقام موافقت و عدم مخالفت بود تا وقت نماز

َمسروق را فرمود كه اذان نماز گفت چون وقت اقامت شد جناب سّیدالشھداء علیه الّسالم با ِازار و َنعَلْین و 

من ! َايَُّھا الّناس : ِرداء بیرون آمد در میان دو لشكر ايستاد و حمد و ثناى حّق تعالى به جاى آورد، پس فرمود

ر بعد از آنكه نامه ھاى متواتر و متوالى و پیكھاى شما پیاپى به من رسیده و نیامدم به سوى شما مگ

نوشته بوديد كه البته بیا به سوى ما كه امامى و پیشوائى نداريم شايد كه خدا ما را به واسطه تو بر حّق و 

ود ھستید ھدايت مجتمع گرداند، الجرم بار بستم و به سوى شما شتافتم اكنون اگر بر سر عھد و گفتار خ

پیمان خود را تازه كنید و خاطر مرا مطمئن گردانید و اگر از گفتار خود برگشته ايد و پیمانھا را شكسته ايد و 

 .آمدن مرا كارھید من به جاى خود بر مى گردم ؛ پس آن بیوفايان سكوت نموده وجوابى نگفتند

: ه مى خواھى تو ھم با لشكر خود نماز كن پس حضرت ُمؤ ّذن را فرمود كه اقامت نماز گفت ، ُحّر را فرمود ك

من در عقب شما نماز مى كنم ؛ پس حضرت پیش ايستاد و ھر دو لشكر با آن حضرت نماز كردند، : ُحّرگفت 

بعد از نماز ھر لشكرى به جاى خود بر گشتند و ھوا به مثابه اى گرم بود كه لشكريان عنان اسب خود را 

پس چون وقت عصر شد حضرت فرمود مّھیاى كوچ شوند و منادى نداى گرفته در سايه آن نشسته بودند، 

نماز عصر كند، پس حضرت پیش ايستاد و ھمچنان نماز عصر را ادا كرد وبعد از سالم نماز روى مبارك به 

 :جانب آن لشكر كرد و خطبه اى ادا نمود وفرمود

ا از شما بیشتر خشنود شود، وما اھل بیت اگر از خدا بپرھیزيد وحّق ِاھل حّق را بشناسید خد!اّيھا الّناس 

پیغمبر ورسلتیم وسزاوارتريم از اين گروه كه به نا حّق دعوى رياست مى كنند و در میان شما به جور و 

عدوان سلوك مى نمايند، و اگر در ضاللت وجھالت را سخید و راءى شما از آنچه در نامه ھا به من نوشته ايد 

به خدا سوگند كه من از اين نامه ھا و رسوالن : ُحّر در جواب گفت . گردم برگشته است باكى نیست برمى 

 . كه مى فرمائى به ھیچ وجه خبر ندارم

حضرت ، ُعْقَبة بن ِسْمعان را فرمود كه بیاور آن ُخرجین را كه نامه ھا در آن است ، پس ُخرجینى مملّو از 

ن نیستم از آنھائى كه براى شما نامه نوشته اند و ما م: نامه كوفیان آورد و آنھا را بیرون ريخت ،ُحّر گفت 

حضرت در . ماءمور شده ايم كه چون ترامالقات كنیم ، از تو جدا نشويم تا در كوفه ترا به نزد ابن زياد ببريم 

خشم شد و فرمود كه مرگ براى تو نزديكتر است از اين انديشه ، پس اصحاب خود را حكم فرمود كه سوار 

ا را سوار نمود و امر نمود اصحاب خود را كه حركت كنید و بر گرديد، چون خواستند كه بر شويد، پس زنھ

گردند ُحّر با لشكر خود سر راه گرفته و طريق مراجعت را حاجز و مانع شدند حضرت با ُحر خطاب كرد كه 

اگر ديگرى غیر از تو نام مادر : َثَكَلْتَك ُامَُّك ماُتريُد؟ مادرت به عزايت بنشیند از ما چه مى خواھى ؟ ّحرگفت 

مرا مى برد البّته متعّرض ماَدِر او مى شدم و جواب او را به ھمین نحو مى دادم ھر كه خواھد باشد اّما در 

حضرت فرمود كه مطلب تو چیست ؟ُحّر ! حّق ماَدِر تو به غیر از تعظیم و تكريم سخنى بر زبان نمى توانم آورد

من : ُحّرگفت . آن جناب فرمود كه من متابعت ترانمى كنم . میر عبیدالّله ببرم مى خواھم ترا به نزد ا: گفت 

من ماءمور : نیزدست از تو بر نمى دارم واز اين گونه سخنان در میان ايشان به طول انجامید تا آنكه ُحّرگفت 

الحال كه از آمدن به نشده ام كه با تو جنگ كنم بلكه ماءمورم كه از تو مفارقت ننمايم تا ترا به كوفه ببرم 

كوفه امتناع مى نمائى پس راھى را اختیار كن كه نه بكوفه منتھى شود و نه ترا به مدينه بر گرداند تا من 

. نامه در اين باب به پسر زياد بنويسم تا شايد صورتى رودھد كه من به محاربه چون تو بزرگوارى مبتال نشوم 

ردانید ومیل به دست چپ كرد وروانه شد، و ُحّر نیز با لشكرش آن جناب از طريق قادسّیه وُعَذيب راه بگ

ھمراه شدند و از ناحیه آن حضرت مى رفتند تا آنكه به ُعَذْيِب ھجانات رسیدند ناگاه در آنجا چھار نفر را ديدند 

 است (كامل )كه از جانب كوفه مى آيند سوار بر اشترانند وكتل كرده اند اسب نافع بن ھالل را كه نامش 



بودن اين طرماح فرزند َعدّى بن حاتم معلوم نیست بلكه پدرش َعدى (ودلیل ايشان طرماح بن عدى است 

 .واين جماعت به ركاب امام علیه الّسالم پیوستند) ديگر است َعَلى الّظاھر

ھا انصار اين:اينھا از اھل كوفه اند من ايشان را حبس كرده يا به كوفه برمى گردانم ، حضرت فرمود : ُحّر گفت 

من مى باشند وبه منزله مردمى ھستند كه با من آمده اند وايشان را چنان حمايت مى كنم كه خويشتن را 

پس ُحّر از تعّرض آن جماعت باز . پس ھرگاه باھمان قرار داد باقى ھستى َفِبھاواّال با تو جنگ خواھم كرد

عبدالّله كه يك تن از آن جماعت نو رسیده  مجّمع بن. حضرت از ايشان احوال مردم كوفه را پرسید. ايستاد

اّما اشراف مردم پس رشوه ھاى بزرگ گرفتند و جوالھاى خود را پر كردند، پس ايشان مجتمع اند : بود گفت 

از : به ظلم و عداوت بر تو و اّما باقى مردم را دلھا بر ھواى ُتست وشمشیرھا بر جفاى تو، حضرت فرمود

ُحَصْین بن ُنمیر او را گرفت وبه نزد ابن زياد فرستاد ابن  :ه خبر داريد؟ گفتندفرستاده من قیس بن ُمسھر چ

زياد او را امر كرد كه لعن كند بر جناب تو و پدرت ، او درود فرستاد بر تو وپدرت ولعنت كرد ابن زياد و پدرش را 

كرد او را از باالى قصر افكندند و مردم را خواند به نصرت تو و خبر داد ايشان را به آمدن تو، پس ابن زياد امر 

: ھالك كردند، امام علیه الّسالم از شنیدن اين خبر اشك در چشمش گرديد و بى اختیار فروريخت و فرمود

َالّلُھمَّ اْجَعْل َلنا َو َلُھُم ْالَجنََّة ُنُزًال َواْجَمْع َبْیَننا َو (118) (َفِمنُھم َمْن َقضى َنْحَبُه َو ِمْنُھْم َمْن َيْنَتِظُر َو ما َبّدلُو َتْبديًال(

 .َبْیَنُھْم فى ُمْسَتَقّرَرْحَمِتَك َو غائَب َمْذُخوِر َثواِبَك

من در ركاب تو كثرتى نمى بینم اگر ھمین سواران ُحّر آھنگ : ح نزديك حضرت آمد و عرض كردپس طرما

جنگ ترا نمايند ترا كافى خواھند بود من يك روز پیش از بیرون آمدنم از كوفه به پشت شھر گذشتم ُاردوئى 

آن اجتماع را درآنجا ديدم كه اين دو چشم من كثرتى مثل آن ھرگز در يك زمین نديده بود، پس سبب 

پرسیدم گفتند مى خواھند سان ببینند پس از آن ايشان را به جنگ حسین بفرستند، اينك يا بن رسول الّله 

ترا به خدا قسم مى دھم اگر مى توانى به كوفه نزديك مشو به قدر يك وجب و چنانچه معقل و پناھگاھى 

صالح وقت به دست آيد، اينك قدم رنجه دار  خواسته باشى كه خدا ترا در آنجا از ھجوم دشمن نگاه دارد تا

كه منزل برخى از بطون قبیله طى است فرود آورم و از َاَجاء و كوه سلمى بیست  (كوه َاَجاء)كه ترا در اين 

ھزار مرد شمشیر زن از قبیله طى در ركاب تو حاضر سازم كه در مقابل تو شمشیر بزنند، به خدا سوگند كه 

سالطین و ِحْمَیر و ُنعمان بن ُمْنِذر و لشكر عرب و عجم حمله بر ما وارد آمده است  ھر وقت از ملوك غّسان و

َجزاَك الّلُه َو َقْوَمَك :پناھیده ايم و از احدى آسیب نديده ايم حضرت فرمود(كوه َاَجاء)ما قبیله طّى به ھمین 

اين راه قدرت انصراف نیست و نمى  میانه ما و اين قوم مقاله اى گذشته است كه ما را از! َخْیرًا، اى طرماح 

و طرماح بن عدّى در آن وقت براى اھل خود آذوقه و خواربار . دانیم كه احوال آينده ما را به چه كار مى دارد

مى برد پس حضرت را به درود نمود و وعده كرد كه بار خويش به خانه برساند و براى نصرت امام علیه 

وقتى كه به ھمین ُعَذيب ِھجانات رسید سماعة بن بدر را مالقات كرد او الّسالم باز گردد و چنین كرد ولى 

 . خبر شھادت امام را به طرماح داد طرماح برگشت

بالجمله ؛ حضرت از ُعَذْيب ِھجانات سیر كرد تا به قصر بنى مقاتل رسید و در آنجا نزول اجالل فرمود پس 

از عبیدالّله بن ُحّر ُجْعفى است : از كیست ؟ گفتند اين خیمه: ناگاه حضرت نظرش به خیمه اى افتاد پرسید

او را به سوى من بطلبید ؛ چون پیك آن حضرت به سوى او رفت و او را به نزد حضرت طلبید عبیدالّله : فرمود

داخل ِاّنا ِلّلِه َو انَّا ِاَلْیِه راِجعُوَن به خدا قسم من از كوفه بیرون نیامدم مگر به سبب آنكه مبادا حسین :گفت 

كوفه شود و من در آنجا باشم به خدا سوگند كه مى خواھم او مرا نبیند و من او را نبینم ، رسول آن حضرت 

برگشت و سخنان آن محروم از سعادت نقل كرد، حضرت خود برخاست و به نزد عبیدالّله رفت و بر او سالم 

ن كلمات سابق را گفت و استقاله كرد از كرد و نزد او نشست و او را به نصرت خود دعوت كرد، عبیدالّله ھما



پس اگر يارى ما نخواھى كرد پس بپرھیز از خدا و در صدد قتال من بر میا  :دعوت آن حضرت ، حضرت فرمود

به خدا قسم كه ھر كه استغاثه و مظلومّیت ما را بشنود و يارى ما ننمايد البّته خدا او را ھالك خواھد كرد، 

و چون : حضرت برخاست و به منزل خود برگشت   تعالى چنین نخواھد شد، پس  ان شاءالّله: آن مرد گفت 

 (119).آخر شب شد جوانان خويش را امر كرد كه آب بردارند و از آنجا كوچ كنند

پس از قصر بنى مقاتل روانه شدند، ُعْقَبة بن ِسْمعان گفت كه ما يك ساعتى راه رفتیم كه آن حضرت را بر 

ين ِاّنا ِلّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن َو اْلَحْمُد ِلّلِه َرِب اْلعاَلمیَنو ا: روى اسب خواب ربود پس بیدار شد و مى گفت 

كلمات را دو دفعه يا سه دفعه مكّرر فرمودند، پس فرزند آن حضرت على بن الحسین علیه الّسالم رو كرد به 

مرا خواب برد و در آن حال ! آن حضرت و سبب گفتن اين كلمات را پرسید، حضرت فرمود كه اى پسر جان من 

ه سوى ايشان ھمى رود؛ دانستم ديدم مردى را كه سوار است و مى گويد كه اين قوم ھمى روند و مرگ ب

خدا روز بد نصیب ! اى پدر بزرگوار: كه خبر مرگ ما را مى دھد حضرت على بن الحسین علیه الّسالم گفت 

پس ما چه باك داريم از مردن : بلى ما بر حّقیم عرض كرد: شما نفرمايد، آيا مگر ما بر حّق نیستیم ؟ فرمود

ا دعاى خیر كرد، پس چون صبح شد پیاده شدند، و نماز صبح را ادا در حالى كه بر حّق باشیم ؟ حضرت او ر

حضرت اصحاب خود را به دست چپ میل مى داد و مى خواست آنھا را   كردند و به تعجیل سوار شدند، پس 

از لشكر ُحر متفّرق سازد و آنھا مى آمدند و ممانعت مى نمودند و مى خواستند كه لشكر آن حضرت را به 

چ دھند و آنھا امتناع مى نمودند و پیوسته با اين حال بودند تا در حدود نینوا به زمین كربال طرف كوفه كو

رسیدند، در اين حال ديدند كه سوارى از جانب كوفه نمودار شد كه كمانى بر دوش افكنده و به تعجیل مى 

و بر او و . نزد ُحّر رفت  آيد آن دو لشكر ايستادند به انتظار آن سوار چون نزديك شد بر حضرت سالم نكرد و

اصحاب او سالم كرد و نامه اى به او داد كه ابن زياد براى او نوشته بود، چون ُحّر نامه را گشود ديد نوشته 

 : است

اّمابعد؛ پس كار را بر حسین تنگ گردان در ھنگامى كه پیك من به سوى تو رسد و او را میاور مگر در بیابانى 

ياب باشد، و من امر كرده ام پیك خود را كه از تو مفارقت نكند تا آنكه انجام اين امر كه آبادانى و آب دراو نا

پس حّر نامه را براى حضرت و اصحابش قرائت كرد و در ھمان موضع كه زمین . داده و خبرش را به من برساند

بگذار ما را كه در اين : حضرت فرمود. بى آب و آبادانى بود راه را بر آن حضرت سخت گرفت و امر به نزول نمود

به خدا : قريه ھاى نزديك كه نینوا يا غاضرّيه يا قريه ديگر كه محل آب و آبادانى است فرود آئیم ، حّر گفت 

َقسم كه مخالفت حكم ابن زياد نمى توانم نمود با بودن اين رسول كه بر من گماشته و ديده بان قرار داده 

 . است

دستورى دھید كه ما با ايشان مقاتله كنیم كه جنگ با اين قوم در ! رسول الّله يا بن : ُزَھیر بن الَقْین گفت 

اين وقت آسان تر است از جنگ با لشكرھاى بى حّد و احصا كه بعد از اين خواھند آمد، حضرت فرمود كه من 

را براى اھل كراھت دارم از آنكه ابتدا به قتال ايشان كنم ، پس در آنجا فرود آمدند و سرادق عصمت و جاللت 

 .بیت رسالت بر پا كردند، و اين در روز پنجشنبه دّوم شھر محرم الحرام بود

و سّید بن طاوس نقل كرده كه نامه و رسول ابن زياد در ُعَذْيب ھجانات به ُحّر رسید و چون ُحّر به موجب 

مود و در میان ايشان نامه امر را بر جناب امام حسین علیه الّسالم تضییق كرد حضرت اصحاب خود را جمع ن

: به پا خاست و خطبه اى در نھايت فصاحت و بالغت مشتمل بر حمد و ثناى الھى ادا نموده پس فرمود

ھمانا كار ما به اينجا رسیده كه مى بینید و دنیا از ما رو گردانیده وجرعه زندگانى به آخر رسیده و مردم 

كه ايمان به خدا و روز جزا دارد بايد كه از دنیا روى  ھر. دست از حّق برداشته اند و بر باطل جمع شده اند

برتابد و مشتاق لقاى پروردگار خود گردد؛ زيرا كه شھادت در راه حّق مورث سعادت ابدى است ، و زندگى با 



 .ستمكاران و استیالى ايشان بر مؤ منان به جز محنت و عنا ثمرى ندارد

م فرمايش شما را يا بن رسول الّله ، ما در مقام شما چنانیم شنیدي: پس ُزَھْیر بن الَقْین برخاست و گفت 

 .اگر دنیا براى ما باقى و دائم باشد ھر آينه اختیار خواھیم نمود بر او كشته شدن با ترا

به خدا قسم كه ما از كشته شدن در راه خدا كراھت نداريم و در طريق : و نافع بن ھالل برخاست و گفت 

 .و دوستى مى كنیم با دوستان تو و دشمنى مى كنیم با دشمنان توخود ثابت و با بصیرتیم 

به خدا قسم يا بن رسول الّله كه اين مّنتى است از حّق تعالى بر ما : پس ُبَرْيرين خضیر برخاست و گفت 

كه در پیش روى تو جھاد كنیم و اعضاى ما در راه تو پاره پاره شود پس ّجد تو شفاعت كند ما را در روز 

 (120).جزا

- ٧ - 

 
 

 در ورود حضرت امام حسین علیه الّسالم به زمین كربال: مقصد سّوم 

 به سرزمین كربالدر ورود آن حضرت : فصل اّول 

بدان كه در روز ورود آن حضرت به كربال خالف است واصح اقوال آن است كه ورود آن جناب به كربال در روز 

دوم محرم الحرام سال شصت و يكم ھجرت بوده و چون به آن زمین رسید پرسید كه اين زمین چه نام دارد؟ 

 !َالّلُھَم ِاّنى َاُعوُذِبَك ِمَن اْلَكرِب َو اْلَبال ِء: د گفت كربال مى نامندش ، چون حضرت نام كربال شنی: عرض كردند

پس فرمود كه اين موضع َكرْب و َبال و محل محنت و عنا است ، فرود آئید كه اينجا منزل و محل ِخیام ما است 

ل خدا و در اين مكان واقع خواھد شد قبرھاى ما، خبر داد جّدم رسو. ، و اين زمین جاى ريختن خون ما است 

 .پس درآنجا فرود آمدند. صلى الّله علیه و آله و سّلم به اينھا

با چھار ھزار مرد  ( ملعون(و حّر نیز با اصحابش در طرف ديگر نزول كردند و چون روز ديگر شد عمر بن سعد 

 .سوار به كربال رسید و در برابر لشكر آن امام مظلوم فرود آمدند

ابن زياد عمر سعد را به كربال روانه كند او را ايالت رى داده و والى رى نموده ابو الفرج نقل كرده پیش از آنكه 

بود چون خبر به ابن زياد رسید كه امام حسین علیه الّسالم به عراق تشريف آورده پیكى به جانب عمر بن 

د به نزد عمر سع. سعد فرستاد كه اّوًال برو به جنگ حسین و او را بكش و از پس آن به جانب رى سفر كن 

ترا معفّو مى دارم و ايالت رى از تو باز مى گیرم : گفت . از اين مطلب عفونما! اى امیر :ابن زياد آمده گفت 

مرا : عمر سعد مرّدد شد ما بین جنگ با امام حسین علیه الّسالم و دست برداشتن از ملك رى الجرم گفت 

مھلت گرفته ودر امر خود فكر نمود، آخر اال مر  شب را  يك شب مھلت ده تا در كار خويش تاءّملى كنم پس 

شقاوت بر او غالب گشته جنگ سّید الشھداء علیه الّسالم را به تمّناى ملك رى اختیار كرد، روزى ديگر به 

نزد ابن زياد رفت وقتل امام علیه الّسالم را بر عھده گرفت ، پس ابن زياد بالشكر عظیم او را به جنگ حضرت 

 (121).الّسالم روانه كرد امام حسین علیه

قل كرده كه مى سبط ابن الجوزى نیز قريب به ھمین مضمون را نقل كرده ، پس از آن محّمد بن سیرين ن

معجزه اى از امیرالمؤ منین علیه الّسالم در اين باب ظاھر شد؛ چه آن حضرت گاھى كه عمر سعد را : گفت 

چگونه خواھى بود در روزى كه ُمرّدد ! واى بر تو يابن سعد: در اّيام جوانیش مالقات مى كرد به او فرموده بود

 (122). شوى ما بین جّنت و نار و تو اختیار جھّنم كنى



بالجمله ؛ چون عمرسعد وارد كربال شد ُعروة بن قیس َاحمسى را طلبید و خواست كه او را به رسالت به 

ت حضرت بفرستد واز آن جناب بپرسد كه براى چه به اين جا آمده اى و چه اراده دارى ؟ چون ُعروه از خدم

كسانى بود كه نامه براى آن حضرت نوشته بود حیا مى كرد كه به سوى آن حضرت برود و چنین سخن 

رؤ ساى لشكر كه مى مرامعفّودار واين رسالت را به ديگرى واگذار، پس ابن سعد به ھر يك از : گويد، گفت 

گفت به اين عّلت ابا مى كردند؛ زيرا كه اكثر آنھا از كسانى بودند كه نامه براى آن جناب نوشته بودند 

وحضرت را به عراق طلبیده بودند پس كثیربن عبدالّله كه ملعونى شجاع و بى باك و بى حیائى فّتاك بود 

: ى ناگھانى اورا به قتل در آورم ، عمر سعد گفت برخاست وگفت كه من براى اين رسالت حاضرم واگر خواھ

اين را نمى خواھم ولیكن برو به نزد او وبپرس كه براى چه به اين ديار آمده ؟پس آن لعین متوّجه لشكرگاه 

َاُبوُثمامه صائدى را چون نظر برآن پلید افتاد به حضرت عرض كرد كه اين مرد كه به سوى . آن حضرت شد

اگربه : شتافت و گفت  (كثیر)اھل زمین و خونريزترين مردم است اين بگفت و به سوى شما مى آيد بدترين 

الَوالّله : گفت . نزد حسین علیه الّسالم خواھى شد شمشیر خود را بگذار وطريق خدمت حضرت راپیش دار

ر نه طريق ھرگز شمشیر خويش را فرو نگذارم ، ھمانا من رسولم اگر گوش فرا داريد ابالغ رسالت كنم و اگ! 

پس قبضه شمشیر ترا نگه مى دارم تاآنكه رسالت خود را بیان كنى و  : َاُبوُثمامه گفت. مراجعت گیرم 

به من بگو آنچه دارى : گفت . به خدا قسم نخواھم گذاشت كه دست بر شمشیر گذارى : گفت . برگردى 

ن حال به خدمت آن سرور روى ، تا به حضرت عرض كنم ومن نمى گذرم كه چون تو مرد فاجر وفّتاكى با اي

پس لختى با ھم بد گفتند وآن خبیث به سوى عمر سعد بر گشت وحكايت حال را نقل كرد، ُعمر، ُقّرة بن 

چون ُقّرة نزديك شد حضرت با اصحاب خود فرمود كه اين مرد رامى . قیس َحْنَظلى را براى رسالت روانه كرد

است از قبیله َحْنَظله و با ما خويش است ومردى است  بلى مردى: شناسید؟ حبیب بن مظاھر عرض كرد

پس آن مرد آمد به خدمت ! موسوم به ُحسن راءى من گمان نمى كردم كه او داخل لشكر عمر سعد شود

آن حضرت وسالم كرد وتبلیغ رسالت خود نمود، حضرت در جواب فرمود كه آمدن من بدين جا براى آن است 

ار به من نوشتند وبه مبالغه بسیار مرا طلبیدند، پس اگر از آمدن من كراھت كه اھل ديار شما نامه ھاى بسی

اى قّرة ، از اين امام به حق رومى ! واى بر تو: داريد برمى گردم ومى روم پس حبیب رو كرد به ُقّره وگفت 

اى ، آن بى  گردانى و به سوى ظالمان مى روى ؟ بیا يارى كن اين امام را كه به بركت پدران او ھدايت يافته

پس برگشت . پیام ابن سعد را ببرم وبعد از آن باخود فكر مى كنم تا ببینم چه صالح است : سعادت گفت 

امیدوارم كه خدا مرا از محاربه و مقاتله با او نجات : به سوى پسر سعد وجواب امام را نقل كرد، عمر گفت 

 (123). درج كرده براى ابن زياد فرستادپس نامه اى به ابن زياد نوشت وحقیقت حال را در آن . دھد

نامه بدو رسید چون نامه را باز كرد حّسان بن فائد َعَبسى گفته كه من در نزد پسر زياد حاضر بودم كه اين 

 : وخواند گفت

  : شعر

َاالََّْن ِاْذ ُعِلَقْت َمخِالُبنا ِبه
 َيرُجوالنَّجاَة َوالَت ِحْیَن َمناٍص

يعنى الحال كه چنگالھاى ما بر حسین بند شده در صدد نجات خود بر آمده و حال آنكه َمْلجاء و َمناصى از 

جواب عمر نوشت كه نامه تو رسید به مضمون آن رسیدم ،پس الحال بر  پس در. براى رھائى او نیست 

حسین عرض كن كه او و جمیع اصحابش براى يزيد بیعت كنند تا من ھم ببینم راءى خود را در باب او بر چه 



 (124)قرار خواھد گرفت و الّسالم 

پس چون جواب نامه به عمر رسید آنچه عبیدالّله نوشته بود به حضرت عرض نكرد ؛ زيرا كه مى دانست آن 

براى عمر سعد كه ابن زياد پس از اين نامه ، نامه ديگرى نوشت . حضرت به بیعت يزيد راضى نخواھد شد

يابن سعد حايل شومیان حسین و اصحاب او و میان آب فرات و كار را بر ايشان تنگ كن و مگذار كه يك قطره 

 .ّعفان تقّى زكّى و آب در روزى كه او را محصور كردند (125)آب بچشند چنانكه حائل شدند میان عثمان بن 

پس چون اين نامه به پسر سعد رسید ھمان وقت عمر بن حّجاج را با پانصد سوار بر شريعه موّكل گردانید و 

شھادت آن حضرت واقع شد و از آن روزى كه عمر  آن حضرت را از آب منع كردند، و اين واقعه سه روز قبل از

سعد به كربال رسید پیوسته ابن زياد لشكر براى او روانه مى كرد، تا آنكه به روايت سّید تا ششم مّحرم 

 (126).بیست ھزار نزد آن ملعون جمع شد

و موافق بعضى از روايات پیوسته لشكر آمد تا به تدريج سى ھزار سوار نزد عمر جمع شد،و ابن زياد براى 

درھر پسر سعد نوشت كه عذرى از براى تو نگذاشتم در باب لشكر بايد مردانه باشى و آنچه واقع مى شود 

 . صبح و شام مرا خبر دھى

پس چون حضرت آمدن لشكر را براى مقاتله با او ديد به سوى ابن سعد پیامى فرستاد كه من با تو مطلبى 

دارم و مى خواھم ترا ببینم پس شبانگاه يكديگر را مالقات نموده و گفتگوى بسیار با ھم نمودند پس عمر به 

ّله بن زياد نوشت كه اى امیر خداوند آتش برافروخته نزاع ما را سوى لشكر خويش برگشت و نامه به عبیدال

با حسین خاموش كرد و امر اّمت را اصالح فرمود، اينك حسین علیه الّسالم با من عھد كرده كه بر گردد به 

سوى مكانى كه آمده يا برود در يكى از سرحّدات منزل كند و حكم او مثل يكى از ساير مسلمانان باشد در 

و البته در اين . و شّر يا آنكه برود در نزد امیر يزيد دست خود را در دست او نھد تا او ھر چه خواھد بكندخیر 

 . مطلب رضايت تو و صالحّیت اّمت است

اھل ِسَیر و تواريخ از ُعْقَبِه بن ِسْمعان غالم رباب زوجه امام حسین علیه الّسالم نقل كرده اند :مؤ لف گويد

ام حسین علیه الّسالم بودم از مدينه تا مّكه و از مّكه تا عراق و از او مفارقت نكردم تا من با ام: كه گفت 

وقتى كه به درجه شھادت رسید، و ھر فرمايشى كه در ھر جا فرمود اگر چه يك كلمه باشد خواه در مدينه 

ه مردم مى گويند آن يا در مكه يا در راه عراق يا روز شھادتش تمام را حاضر بودم و شنیدم اين كلمه را ك

 .حضرت فرمود دست خود را در دست يزيد بن معاويه گذارد، نفرمود

پس ظاھر آن است كه اين كلمه را عمر سعد از پیش خود در نامه درج كرده تا شايد اصالح شود : فقیر گويد

 .نبود و كار به مقاتله نرسد؛ چه آنكه عمر سعد از ابتداء جنگ با آن حضرت را كراھت داشت و مايل

اين نامه شخصى ناصح مھربانى است با قوم خود و : چون نامه به عبیدالّله رسید و خواند گفت : و بالجمله 

آيا اين مطلب را از حسین قبول مى كنى ؟ به خدا ! اى امیر: ِشمر ملعون برخاست و گفت . بايد قبول كرد

، امر او قّوت خواھد گرفت و ترا ضعف فرو سوگند كه اگر او خود را به دست تو ندھد و در پى كار خود رود

خواھد گرفت اگر خالف كند دفع او را ديگر نتوانى كرد، لكن الحال به چنگ تو گرفتار است و آنچه َراءيت در 

پس امر كن كه در مقام اطاعت و حكم تو بر آيد، پس آنچه خواھى از . باب او قرار گیرد از پیش مى رود

نامه اى مى نويسم در  : ابن زياد حرف او را پسنديد و گفت. اصحابش به عمل آورعقوبت يا عفو در حّق او و 

اين باب به عمر بن سعد و با تو آن را روانه مى كنم و بايد ابن سعد آن را بر حسین و اصحابش عرض نمايد 

و اگر پسر سعد از اگر قبول اطاعت من نمود، ايشان را سالمًا به نزد من بفرستد و اگر نه با ايشان كارزار كند 

كارزار با حسین ِابا نمايد تو امیر لشكر مى باش و گردن عمر را بزن و سرش را براى و سرش را براى من 

 . روانه كن



 : پس نامه اى نوشت به اين مضمون

من ترا نفرستادم كه با حسین رفق و مدارا كنى و در جنگ او مسامحه و مماطله نمائى و ! اى پسر سعد

و بقاى او را متمّنى و مترّجى باشى و نخواستم گناه او را عذر خواه گردى و از براى او به نزد  نگفتم سالمت

من شفاعت كنى ، نگران باش اگر حسین و اصحاب او در مقام اطاعت و انقیاد حكم من مى باشند پس 

شان را احاطه كن و با ايشان را به سالمت براى من روانه نما ؛ و اگر اباء و امتناع نمايند با لشكر خود اي

ايشان مقاتلت نما تا كشته شوند و آنھا را ُمثْله كن ، ھمانا ايشان مستحق اين امر مى باشند و چون 

حسین كشته شد سینه و پشت او را پايمال ستوران كن ؛ چه او سركش و ستمكار است و من دانسته ام 

كه اگر او را كشم اسب بر كشته او برانم اين  كه ُسم ستوران مردگان را زيان نكند چون بر زبان رفته است

پس اگر به تمام آنچه امرت كنم اقدام نمودى جزاى شنونده و پذيرنده به تو مى دھم و . حكم بايد انفاذ شود

آن نامه را به . اگر نه از عطا محرومى و از امارات لشكر معزول و ِشمر بر آنھا امیر است و منصوب والسالم 

 (127).بال روانه نمودشمر داد و به كر

 در وقايع روز تاسوعا و ورود شمر ملعون: فصل دّوم 

رسید ِشمر ملعون با نامه ابن زياد لعین در امر قتل امام علیه الّسالم به چون روز پنجشنبه نھم مّحرم الحرام 

كربال وارد شد و آن نامه را به ابن سعد نمود، چون آن پلید از مضمون نامه آگه گرديد خطاب كرد به شمر و 

، سوگند به خداى مالك َو ْيَلَك، خداوند ترا از آبادانیھا دور افكند و زشت كند چیزى را كه تو آورده اى :گفت 

چنان گمان مى كنم كه تو بازداشتى ابن زياد را از آنچه من بدو نوشتم و فاسد كردى امرى را كه اصالح آن 

حسین آن كس نیست كه تسلیم شود و دست بیعت به يزيد دھد ؛ چه جان ! را امید مى داشتم ، والّله 

با امر امیر چه خواھى كرد؟ يا فرمان او بپذير اكنون : پدرش على مرتضى در پھلوھاى او جا دارد؛ شمر گفت 

ال : و با دشمن او طريق مبارزت گیر و اگر نه دست از عمل بازدار و امر لشكر را با من گذار، عمر سعد گفت 

َوال َكراَمَة َلَك من اين كار را انجام خواھم داد تو ھمچنان سرھنگ پیادگان باش و من امیر لشكرم ، اين بگفت 

 .قتال با جناب سّید الشّھداء علیه الّسالم شد و در تھیه

شمر چون ديد كه ابن سعد مھّیاى قتال است به نزديك لشكر امام علیه الّسالم آمد و بانگ زد كه كجايند 

فرزندان خواھر من عبدالّله و جعفر و عثمان و عّباس ؛ چه آنكه مادر اين چھار برادر اّم البنین از قبیله بنى 

جناب امام حسین علیه الّسالم بانگ او را شنید برادران خود . مر ملعون نیز از اين قبیله بوده كالب بود كه ش

را امر فرمود كه جواب اورا دھید اگر چه فاسق است لكن باشما قرابت وخويشى دارد، پس آن سعادتمندان 

د با برادر خود حسین رزم شماھا در امانی! اى فرزندان خواھر من : چه بود كارت ؟ گفت : با آن شّقى گفتند

 .ندھید از َدْور برادر خود كناره گیريد وسر در طاعت امیر المؤ منین يزيد در آوريد

جناب عّباس بن على علیه الّسالم بانگ براو زد كه بريده باد دستھاى تو و لعنت باد بر امانى كه تو از براى 

ر و موالى خود حسین بن فاطمه علیھاالّسالم امرمى كنى مارا كه دست از براد!ما آوردى ، اى دشمن خدا

برداريم و سر در طاعت ملعونان وفرزندان مالعینان در آوريم آيا ما را امان مى دھى واز براى پسر رسول خدا 

صلى الّله علیه و آله و سلم امان نیست ؟ شمر از شنیدن اين كلمات خشمناك شد وبه لشكر گاه خويش 

 .بازگشت 

خويش را بانگ زد كه ياخیل الّله اركبى وبالجّنة ابشرى ؛اى لشكرھاى خدا سوار شويد پس ابن سعد لشكر 

و مستبشر بھشت باشید، پس جنود نا مسعود او سوارگشته ورو به اصحاب حضرت سّید الّشھداء علیه 

بود الّسالم آوردند در حالى كه حضرت سّیدالّشھداء علیه الّسالم در پیش خیمه شمشیر خود را بر گرفته 

 .وسر به زانوى اندوه گذاشته وبه خواب رفته بود واين واقعه در عصر روز نھم محّرم الحرام بود



شیخ كلینى از حضرت صادق علیه الّسالم روايت فرموده كه آن جناب فرمود روز تاسوعا روزى بود كه جناب 

بر قتال آن حضرت اجتماع  امام حسین علیه الّسالم واصحابش را در كربال محاصره كردند و سپاه اھل شام

كردند، و ابن مرجانه وعمر سعد خوشحال شدند به سبب كثرت سپاه و بسیارى لشكر كه براى آنھا جمع 

شده بودند و حضرت حسین علیه الّسالم و اصحاب او را ضعیف شمردند و يقین كردند كه ياورى از براى آن 

 ! پدرم فداى آن ضعیف وغريب: پس فرمود حضرت نخواھد آمد و اھل عراق او را مدد نخواھند كرد،

: وبالجمله ؛ چون جناب زينب علیھاالّسالم صداى ضّجه و خروش لشكر را شنید نزد برادر دويد و عرض كرد

برادر مگر صداھاى لشكر را نمى شنويد كه نزديك شده اند؟ پس حضرت سر از زانو برداشت و خواھر را 

ى الّله علیه و آله و سّلم را در خواب ديدم كه به من فرمود تو به فرمود كه اى خواھر اكنون رسول خدا صل

سوى ما خواھى آمد، چون حضرت زينب علیھاالّسالم اين خبر وحشت اثر را شنید طپانچه بر صورت زد وصدا 

را به وا ويال بلند كرد، حضرت فرمود كه اى خواھر َوْيل و عذاب از براى تو نیست ساكت باش خدا ترا رحمت 

لشكر روى به شما آورده ! برادر: جناب عّباس علیه الّسالم به خدمت آن حضرت آمد و عرض كرد  پس . دكن

اى برادر عباس ، سوار شو جانم فداى تو باد و برو ايشان را مالقات كن و : حضرت برخاست و فرمود. اند

بیست سوار كه از جمله ُزَھیْر و جناب عّباس علیه الّسالم با . چه شده كه ايشان رو به ما آورده اند  بپرس 

حبیب بودند به سوى ايشان شتافت و از ايشان پرسید كه غرض شما از اين حركت و غوغا چیست ؟ 

از امیر حكم آمده كه بر شما عرض كنیم كه در تحت فرمان او در آئید و اطاعت او را الزم دانید و اگر نه : گفتند

پس تعجیل مكنید تا من برگردم و كالم شما : س علیه الّسالم فرمودبا شما قتال و مبارزت كنیم ، جناب عّبا

ايشان توقف نمودند جناب عّباس علیه الّسالم به سرعت تمام به سوى آن امام . را با برادرم عرضه دارم 

 . َانام شتافت و خبر آن لشكر را بر آن جناب عرضه داشت

بخواه كه امشب را صبر كنند و كارزاز را به فردا به سوى ايشان برگرد و از ايشان مھلتى : حضرت فرمود

اندازند كه امشب قدرى نماز و دعا و استغفار كنم ؛ چه خدا مى داند كه من دوست مى دارم نماز و تالوت 

قرآن و كثرت دعا و استغفار را، و از آن سوى اصحاب عّباس در مقابل آن لشكر توّقف نموده بودند و ايشان را 

 .تا جناب عّباس علیه الّسالم برگشت و از ايشان آن شب را مھلتى طلبید موعظه مى نمودند

اگر ايشان ! به خدا قسم : سّید فرموده كه ابن سعد خواست مضايقه كند، َعمرو بن الحّجاج الزبیدى گفت 

ه از اھل ُترك و ديلم بودند و از ما چنین امرى را خواھش مى نمودند ما اجابت مى كرديم ايشان را، تا چ

 (128).رسد به اھل بیت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم 

ايشان را و مھلتشان ده لكن به جان   ابت كن خواھش اج: و در روايت طبرى است كه قیس بن اشعث گفت 

 .خودم قسم است كه اين جماعت فردا صبح با تو مقاتله خواھند كرد و بیعت نخواھند نمود

به خدا قسم اگر اين را بدانم امر ايشان را به فردا نخواھم افكند پس آن منافقان آن شب : عمر سعد گفت 

در خدمت جناب عّباس علیه الّسالم روان كرد و پیام داد براى آن را مھلت دادند، و عمر سعد، رسولى 

حضرت كه يك امشب را به شما مھلت داديم بامدادان اگر سر به فرمان در آوريد شما را به نزد پسر زياد كوچ 

خواھیم داد، و اگر نه دست از شما برنخواھیم داشت و فیصل امر را بر ذّمت شمشیر خواھیم گذاشت ، اين 

 (129).م دو لشكر به آرامگاه خود باز شدندھنگا

 ذكر وقايع لیله عاشورا

حسین علیه الّسالم اصحاب خود راجمع كرد، حضرت پس ھمین كه شب عاشورا نزديك شد حضرت امام 

فرا   امام زين العابدين علیه الّسالم فرموده كه من در آن وقت مريض بودم با آن حال نزديك شدم و گوش 

 : داشتم تا پدرم چه مى فرمايد، شنیدم كه با اصحاب خود گفت



به فارسى اين است ثنا مى كنم خداوند خود را به ُاْثني َعَلى الّلِه َاْحَسَن الثَّناِء تا آخر خطبه كه حاصلش 

سپاس مى گذارم ترا بر اينكه ما را به ! نیكوتر ثناھا و حمد مى كنم او را بر شّدت و رخاء، اى پروردگار من 

تشريف نبّوت تكريم فرمودى ، و قرآن را تعلیم ما نمودى ، و به معضالت دين ما را دانا كردى ، و ما را گوش 

 .ه بینا و دل دانا عطا كردى ، پس بگردان ما را از شكر گزاران خودشنوا و ديد

اّما بعد ؛ ھمانا من اصحابى باوفاتر و بھتر از اصحاب خود نمى دانم و اھل بیتى از اھل بیت خود : پس فرمود

 نیكوتر ندانم ، خداوند شما را جزاى خیر دھد و الحال آگاه باشید كه من گمان ديگر در حّق اين جماعت

داشتم و ايشان را در طريق اطاعت و متابعت خود پنداشتم اكنون آن خیال ديگر گونه صورت بست الجرم 

بیعت خود را از شما برداشتم و شما را به اختیار خود گذاشتم تا به ھر جانب كه خواھید كوچ دھید و اكنون 

و كه خواھید برويد؛ چه اين پرده شب شما را فرو گرفته شب را مطّیه رھوار خود قرار دھید و به ھر س

 .جماعت مرا مى جويند چون به من دست يابند به غیر من نپردازند

: چون آن جناب سخن بدين جا رسانید، برادران و فرزندان و برادرزادگان و فرزندان عبدالّله جعفر عرض كردند

ذارد كه ما اين كار ناشايسته را براى چه اين كار كنیم آيا براى آنكه بعد از تو زندگى كنیم ؟ خداوند ھرگز نگ

 . ديدار كنیم

از آن سايرين متابعت او كردند   و اّول كسى كه به اين كالم ابتدا كرد عّباس بن على علیھماالّسالم بود پس 

 .و بدين منوال سخن گفتند

ر اين پس آن حضرت رو كرد به فرزندان عقیل و فرمود كه شھادت مسلم بن عقیل شما را كافى است زياده ب

مردم با ما چه ! سبحان الّله  :عرض كردند. مصیبت مجوئید من شما را رخصت دادم ھر كجا خواھید برويد

گويند و ما به جواب چه بگوئیم ؟ بگوئیم دست از بزرگ و سّید و پسر ّعم خود برداشتیم و او را در میان 

ما چنین كار ! يم ، نه به خدا سوگنددشمن گذاشتیم بى آنكه تیر و نیزه و شمشیرى در نصرت او به كار بر

ناشايسته نخواھیم كرد بلكه جان و مال و اھل و عیال خود را در راه تو فدا كنیم و با دشمن تو قتال كنیم تا 

 . بر ما ھمان آيد كه بر شما آيد، خداوند قبیح كند آن زندگانى را كه بعد از تو خواھیم

باشیم كه دست از تو   آيا ما آن كس! يا بن رسول الّله :كرداين وقت مسلم بن َعْوَسَجه برخاست و عرض 

من از خدمت شما جدا ! بازداريم پس به كدام حّجت درنزد حّق تعالى اداى حّق ترا عذر بخواھیم ، الوالّله 

نشوم تا نیزه خود را در سینه ھاى دشمنان تو فرو برم و تا دسته شمشیر در دست من باشد اندام َاعدا را 

سازم و اگر مرا سالح جنگ نباشد به سنگ با ايشان محاربه خواھم كرد، سوگند به خداى كه ما  مضروب

دست از يارى تو بر نمى داريم تا خداوند بداند كه ما حرمت پیغمبر را در حّق تو رعايت نموديم ، به خدا 

نگاه مرا زنده كنند و سوگند كه من در مقام يارى تو به مرتبه اى مى باشم كه اگر بدانم كشته مى شوم آ

بكشند و بسوزانند و خاكستر مرا بر باد دھند و اين كردار را ھفتاد مرتبه با من به جاى آورند ھرگز از تو جدا 

نخواھم شد تا ھنگامى كه مرگ را در خدمت تو مالقات كنم ، و چگونه اين خدمت را به انجام نرسانم و حال 

 . كرامت جاودانه و سعادت ابدّيه استاز آن   آنكه يك شھادت بیش نیست و پس 

به خدا سوگند كه من دوست دارم كه كشته شوم آنگاه زنده : پس زھیر بن َقْین برخاست و عرضه داشت 

گردم پس كشته شوم تا ھزار مرتبه مرا بكشند و زنده شوم و در ازاى آن خداى متعال ُدور گرداند شھادت را 

و ھر يك از اصحاب آن جناب بدين منوال شبیه به يكديگر با آن . تو از جان تو و جان اين جوانان اھل بیت

 :حضرت سخن مى گفتند و زبان حال ھر يك از ايشان اين بود

  : شعر



شاھا من َاْر به عرش رسانم سرير فضل
 مملوك اين جنابم و محتاج اين درم

گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مھر
 دل كجا َبَرم اين ِمھر بر كه افكند آن

 .پس حضرت ھمگى را ُدعاى خیر فرمود

و عّالمه مجلسى رحمه الّله نقل كرده كه در آن وقت جاھاى ايشان را در بھشت به ايشان نمود و حور و 

قصور و نعیم خود را مشاھده كردند و بر يقین ايشان بیفزود و از اين جھت احساس َالم نیزه و شمشیر و تیر 

 (130).ديم شھادت تعجیل مى نمودندنمى كردند و در تق

ادند كه پسرت را در سر حّد و سّید بن طاوس روايت كرده كه در اين وقت محّمد بن بشیر الحضرمى را خبر د

عوض جان او و جان خود را از آفريننده جانھا مى گیريم و من دوست ندارم : مملكت رى اسیر گرفتند، گفت 

 . كه او را اسیر كنند و من پس از او زنده و باقى بمانم

و فرزند خود را  خدا ترا رحمت كند من بیعت خويش را از تو برداشتم برو: چون حضرت كالم او را شنید فرمود

! مرا جانوران درنده زنده بدرند و طمعه خود كنند اگر از خدمت تو دور شوم : از اسیرى برھان ، محّمد گفت 

اين جامه ھاى ُبرد را بده به فرزندت تا اعانت جويد به آنھا در رھانیدن برادرش ، يعنى : پس حضرت فرمود

 (131)عطا كرد كه ھزار دينار بھا داشت  پنج جامه ُبرد او را فديه برادر خود كند، پس 

یمه خود انتقال فرمود و جناب على شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه آن حضرت پس از مكالمه با اصحاب به خ

  در آن شبى كه پدرم در صباح آن شھید شد من به حالت مرض : بن الحسین علیھماالّسالم حديث كرده 

نشسته بودم و عّمه ام زينب پرستارى من مى كرد كه ناگاه پدرم كناره گرفت و به خیمه خود رفت و با آن 

آزاد كرده ابوذر و شمشیر آن حضرت را اصالح مى نمود و پدرم اين اشعار را قرائت مى  (132)جناب بود َجْون 

 :فرمود

  : شعر

ٍلياَدْھُرُافٍّ َلَك ِمْن َخلی
 َكْم َلَك باالِْْشراِق َو ْاَال صیِل

ِمْن صاِحٍب و طاِلٍب َقتیِل
 َو الدَّْھُر ال َيْقَنُع باْلَبديِل

و ِانَّما ْاَالْمُر ِاَلى اْلَجلیِل
 (133)و ُكلُّ َحٍى ساِلٌك َسبیِل

چون من اين اشعار محنت آثار را از آن حضرت شنیدم دانستم كه َبلّیه نازل شده است و آن سرور تن به 

ولكن عّمه  شھادت داده است به اين سبب گريه در گلوى من گرفت و بر آن صبر نمودم و اظھار جزع نكردم

ام زينب چون اين كلمات را شنید خويشتن دارى نتوانست ؛ چه زنھا را حالت رّقت و جزع بیشتر است 

كاش مرگ مرا نابود ساختى و اين ! واَثْكُاله  :برخاست و بى خودانه به جانب آن حضرت شتافت و گفت 

و پدرم على و برادرم حسن از دنیا رفتند؛ زندگانى از من بپرداختى ، اين وقت زمانى را ماَنْد كه مادرم فاطمه 

اى : چه اى برادر تو جانشین گذشتگانى و فريادرس بقّیه آنھائى ، حضرت به جانب او نظر كرد و فرمود

بگشت و به اين مثل عرب   و اشك در چشمھاى مباركش. نگران باش كه شیطان ِحْلم ترا نربايد! خواھر



 تمّثل جست

 ؛َلْو ُتِرَك اْلِقطا ناَم

يعنى اگر صّیاد مرغ َقطا را به حال خود گذاشتى آن حیوان در آشیانه خود شاد بخفتى ؛ زينب خاتون 

كه اين بیشتر دل ما را مجروح مى گرداند كه راه چاره از تو منقطع گرديده و به ! ياَوْيَلتاه : علیھاالّسالم گفت 

ا در میان اھل نفاق و شقاق مى گذارى ضرورت شربت ناگوار مرگ مى نوشى و ما را غريب و بى كس و تنھ

پس حضرت به . ، پس لطمه بر صورت خود زد و دست برد گريبان خود را چاك نمود و بر روى افتاد و غش كرد

اى : سوى او برخاست و آب به صورت او بپاشید تا به ھوش آمد، پس او رابه اين كلمات تسلیت داد فرمود

به صبر، و بدان كه اھل زمین مى میرند و اھل آسمان باقى نمى مانند بپرھیز از خدا و شكیبائى كن ! خواھر

و ھر چیزى در معرض ھالكت است جز ذات خداوندى كه خلق فرموده به قدرت ، خاليق را و بر مى انگیزاند 

 . و زنده مى گرداند و اوست فرد يگانه

داع نمودند، و از براى من و براى ھر مسلمى جّد و پدر و مادر و برادر من بھتر از من بودند و ھر يك ، دنیا را و

است كه اقتدا و تاءسى كند بر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم ، و به امثال اين حكايات زينب را 

ترا قسم مى دھم و بايد به قسم من عمل كنى وقتى كه من ! اى خواھر من : تسّلى داد، پس از آن فرمود

چاك مزنى و چھره خويش را به ناخن مخراشى و از براى شھادت من به كشته شوم گريبان در مرگ من 

. پدرم عّمه ام را آورد در نزد من نشانید: َوْيل و ثبور فرياد نكنى ، پس حضرت سّجاد علیه الّسالم فرمود

 (134). انتھى

و روايت شده كه حضرت امام حسین علیه الّسالم در آن شب فرمود كه خیمه ھاى حرم رامتصل به يكديگر 

اكبر بر پا كردند و بر دور آنھا خندقى حفر كردند و از ھیزم پر نمودند كه جنگ ازيك طرف باشد و حضرت على 

علیه الّسالم را با سى سوار و بیست پیاده فرستاد كه چند مشك آب با نھايت خوف و بیم آوردند، پس اھل 

بیت و اصحاب خود را فرمود كه از اين آب بیاشامید كه آخر توشه شما است و وضو بسازيد و غسل كنید و 

عبادت و دعا و تالوت و تضّرع و  جامه ھاى خود بشوئید كه كفنھاى شما خواھد بود، و تمام آن شب را به

 (135).مناجات به سر آوردند و صداى تالوت و عبادت از عسكر سعادت اثر آن نوريده َخیرالبشر بلند بود

 .َفباُتوا َوَلُھْم َدِوىُّ َكَدِوىِّ الَنْحِل ما َبْیَن راِكٍع َو ساِجٍد َو قائٍم و قاِعٍد

  : شعر

َو باُتوا َفِمْنُھْم ذاِكٌر َو ُمَسبٌِّح
 َو داٍع َو ِمْنُھْم ُركٌَّع َو ُسُجوٌد

َاْخَتر به عسكر آن حضرت ملحق شدند و و روايت شده كه در آن شب سى و دو نفر از لشكر ُعمر بد 

سعادت مالزمت آن حضرت را اختیار كردند و در ھنگام سحر آن امام مطّھر براى تھّیه سفر آخرت فرمود كه 

نوره براى آن حضرت ساختند در ظرفى كه ُمشك در آن بسیار بود و در خیمه مخصوصى در آمده مشغول 

خضیر ھمدانى و عبدالّرحمن بن َعْبَدربه انصارى بر در خیمه محترمه  نوره كشیدن شدند و در آن وقت ُبرْير بن

ايستاده بودند منتظر بودند كه چون آن سرور فارغ شود ايشان نوره بكشند ُبرير در آن وقت با عبدالّرحمن 

: ُبرير گفت  . اين ھنگام ، ھنگام مطايبه نیست! اى ُبرير: مضاحكه و مطايبه مى نمود، عبد الّرحمن گفت 

قوم من مى دانند كه من ھرگز در جوانى و پیرى مايل به لھو و لعب نبوده ام و در اين حالت شادى مى كنم 



به سبب آنكه مى دانم كه شھید خواھم شد و بعد از شھادت حوريان بھشت را در بر خواھم كشید و به 

 (136) .نعیم آخرت متنّعم خواھم گرديد

- ٨ - 

 
 

 در بیان وقايع روز عاشوراء: فصل سّوم 

 چون شب عاشورا به پايان رسید و سپیده روز دھم محّرم دمید حضرت سّیدالّشھداء علیه الّسالم نماز

بگزاشت پس از آن به َتْعبیه صفوف لشكر خود پرداخت و به روايتى فرمود كه تمام شماھا در اين روز كشته 

و مجموع لشكر آن حضرت سى دو . خواھید شد و جز علّى بن الحسین علیه الّسالم كس زنده نخواھد ماند

ه روايتى كه از جناب امام محّمد باقر نفر سوار و چھل تن پیاده بودند و به روايت ديگر ھشتاد و دو پیاده ، و ب

نیز ھمین عدد  (تذكره )علیه الّسالم وارد شده چھل و پنج سوار و صد تن پیاده بودند و سبط ابن الجوزى در 

و مجموع لشكر پسر سعد شش ھزار تن و موافق بعضى َمقاتل بیست ھزار؛ و بیست و  (137)را اختیار كرده 

دو ھزار و به روايتى سى ھزار نفر وارد شده است و كلمات ارباب ِسیر و مقاتل در عدد سپاه آن حضرت و 

ضرت صفوف لشكر را به اين طرز آراست زھیر بن قین را در پس ح. عسكر عمر سعد اختالف بسیار دارد

میمنه بازداشت ، و حبیب بن مظاھر را در میسره اصحاب خود گماشت و رايت جنگ را به برادرش عّباس 

عطا فرمود و موافق بعض كلمات بیست تن با ُزھیر در میمنه و بیست تن با حبیب در میسره بازداشت و خود 

جا كرد و ِخیام محترم را از پس پشت انداختند و امر فرمود كه ھیزم و نى ھائى را كه  با ساير سپاه در قلب

اندوخته بودند در خندقى كه اطراف ِخیام كنده بودند ريختند و آتش در آنھا افروختند براى آنكه آن كافران را 

 (138)را مرّتب ساخت  و از آن سوى نیز عمر سعد لشكر خود. مانعى باشد از آنكه به ِخیام محترم بريزند

عروة بن قیس  میمنه سپاه را به عمرو بن الحّجاج سپرد و شمر ملعون ذى الجوشن را در میسره جاى داد و

 . را بر سواران گماشت وَشبث بن ِربعى را با رّجاله بازداشت ، و رايت جنگ را با غالم خود در يد گذاشت

 : و روايت است كه امام حسین علیه الّسالم دست به دعا برداشت و گفت

دٌَّة َكْم ِمْن َھمٍّ َيْضُعُف فیِه اْلفؤ اُد َو َتِقلُّ فیِه ٍو َاْنَت َرجائي في ُكلِّ ِشدٍَّة َو َاْنَت لي في ُكلِّ َامٍر َنَزَل بى ِثَقٌة َوُع

َعمَّْن ِسواَك َفَفرَّْجَتُه  اْلحیَلُة َو َيْخُذُل فیِه الَصديُق َو َيْشَمُت فیِه ْالَعُدوُّ َانَزْلُتُه ِبَك َو َشَكْوُتُه ِاَلْیَك َرْغبًة ِمّنى ِاَلیَك

 (139).لِّ ِنْعَمٍة َو صاِحُب ُكّل َحَسَنٍة َو ُمْنَتھى ُكلِّ َرْغَبٍةَعّني َو َكَشْفَتُه َفَاْنَت َوِلىُّ ُك

جنبش كردند و در گرداگرد معسكر امام حسین علیه الّسالم جوالن  اين وقت از آن سوى لشكِر پسر سعد

پس شمر ملعون به صداى بلند فرياد . دادند از ھر طرف كه مى رفتند آن خندق و آتش افروخته را مى ديدند

اين گوينده كیست : پیش از آنكه قیامت رسد شتاب كردى به آتش ، حضرت فرمود! برداشت كه اى حسین 

اى پسر آن زنى كه بز چرانى مى كرده ، تو : بلى جز او نیست ، فرمود: ست ، گفتند؟ گويا شمر ا

 . سزاوارترى به دخول در آتش

: مسلم بن َعْوَسَجه خواست تیرى به جانب آن ملعون افكند آن حضرت رضا نداد و منعش فرمود، عرض كرد

و از بزرگان ستمكاران است و خداوند رخصت فرما تا او را ھدف تیر سازم ھمانا او فاسق و از دشمنان خدا 

 . مرا بر او تمكین داده

 . مكروه مى دارم كه من با اين جماعت ابتدا به مقاتلت كنم: حضرت فرمود



اين وقت حضرت امام حسین علیه الّسالم راحله خويش را طلبید و سوار شد و به صوت بلند فرياد برداشت 

 :و فرمود آنچه حاصلش اين است  كه مى شنیدند صداى آن حضرت را بیشتر مردم

به ھواى نفس عجلت مكنید و گوش به كالم من دھید تا شما را بدانچه سزاوار است موعظتى ! اى مردم 

گويم و عذر خودم را بر شما ظاھر سازم پس اگر با من انصاف دھید سعادت خواھید يافت و اگر از َدِر انصاف 

مع سازيد و زير و باالى اين امر را به نظر تاءمل مالحظه نمائید تا بیرون شويد، پس آراى پراكنده خود را مجت

آنكه امر بر شما پوشیده و مستور نماند پس از آن بپردازيد به من و مرا مھلتى مدھید؛ ھمانا ولّى من 

 . خداوندى است كه قرآن را فرو فرستاده و اوست مّتولى امور صالحان

كلمات را شنیدند صیحه كشیدند و گريستند و دختران آن جناب  راوى گفت كه چون خواھران آن حضرت اين

نیز به گريه در آمدند، پس بلند شد صداھاى ايشان حضرت امام حسین علیه الّسالم فرستاد به نزد ايشان 

برادر خود عّباس بن على علیه الّسالم و فرزند خود على اكبر را و فرمود به ايشان كه ساكت كنید زنھا را، 

 .ه جان خودم كه بعد از اين گريه ايشان بسیار خواھد شدسوگند ب

و چون زنھا ساكت شدند آن حضرت خداى را حمد و ثنا گفت به آنچه سزاوار اوست و درود فرستاد بر حضرت 

رسول و مالئكه و رسوالن خدا علیھماالّسالم و شنیده نشد ھرگز متكّلمى پیش از آن حضرت و بعد از او به 

نیك تاءّمل كنید و ببینید كه من كیستم و با كه نسبت دارم آنگاه به ! اى جماعت : مودپس فر. بالغت او

خويش آئید و خويشتن را مالمت كنید و نگران شويد كه آيا شايسته است براى شما قتل من و ھتك حرمت 

كسى كه من ؟ آيا من نیستم پسر دختر پیغمبر شما؟ آيا من نیستم پسر وصى پیغمبر و ابن عّم او و آن 

اول مؤ منان بود كه تصديق رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم نمود به آنچه از جانب خدا آورده بود؟ آيا 

حمزه سّید الّشھدا عّم من نیست ؟ آيا جعفر كه با دو بال در بھشت پرواز مى كند عّم من نیست ؟ آ يا به 

رحّق من و برادرم حسن علیه الّسالم فرمود كه  شما نرسیده كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم د

ايشان دو سّید جوانان اھل بھشت اند؟ پس اگر سخن مرا تصديق كنید اصابه حّق كرده باشید، به خدا 

سوگند كه ھرگز سخن دروغ نگفته ام از زمانى كه دانستم خداوند دروغگو را دشمن مى دارد، و با اين ھمه 

میان شما كسانى مى باشند كه از اين سخن آگھى دارند، اگر از ايشان  اگر مرا تكذيب مى كنید پس در

بپرسید به شما خبر مى دھند، بپرسید از جابربن عبدالّله انصارى ، و ابو سعید ُخدرى و سھل بن سعد 

م ساعدى ، وزيد بن ارقم ، و َاَنس بن مالك تا شما را خبر دھند، ھمانا ايشان اين كالم را در حّق من و برادر

آيا اين مطلب كافى نیست شما رادر آنكه . حسن از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم شنیده اند

 حاجز ريختن خون من شود؟

شمر به آن حضرت گفت كه من خدا را از طريق شك و ريب بیرون صراط مستقیم عبادت كرده باشم اگر 

 . بدانم تو چه گوئى

به خدا سوگند كه من ترا چنین مى بینم كه خداى را به ! شمر اى: چون حبیب سخن شمر را شنید گفت 

ھفتاد طريق از شّك و ريب عبادت مى كنى ، و من شھادت مى دھم كه اين سخن را به جناب امام حسین 

علیه الّسالم راست گفتى كه من نمى دانم چه مى گوئى البّته نمى دانى ؛ چه آنكه خداوند قلب ترا به 

ديگر باره جناب امام حسین علیه الّسالم . شته و به غشاوت غضب مستور فرموده خاتِم خشم مختوم دا

اگر بدانچه كه گفتم شما را شّك و شبھه اى است آيا در اين مطلب ھم : لشكر را خطاب نموده و فرمود

شّك مى كنید كه من پسر دختر پیغمبر شما مى باشم ؟ به خدا قسم كه در میان مشرق و مغرب پسر 

آيا كسى از شما را ! مبرى جز من نیست ، خواه در میان شما و خواه در غیر شما، واى بر شمادختر پغ

كشته ام كه خون او از من طلب كنید؟ يا مالى را از شما تباه كرده ام ؟ يا كسى را به جراحتى آسیب زده 



َبث بن ِرْبعى و اى ام تا قصاص جوئید؟ ھیچ كس آن حضرت را پاسخ نگفت ، ديگر باره ندا در داد كه اى َش

َحّجار بن َاْبَجر و اى قیس بن اشعث و اى زيد بن حارث مگر شما نبوديد كه براى من نوشتید كه میوه ھاى 

اشجار ما رسیده و بوستانھاى ما سبز و رّيان گشته است اگر به سوى ما آيى از براى ياريت لشكرھا 

ما نمى دانیم چه مى گوئى ولكن حكم بنى : فت آراسته ايم ؟ اين وقت قیس بن اشعث آغاز سخن كرد و گ

ال والّله ھرگز دست : عّم خود يزيد و ابن زياد را بپذير تا آنكه ترا جز به دلخواه تو ديدار نكند، حضرت فرمود

 :آنگاه ندا كرد ايشان را و فرمود .مذّلت به دست شما ندھم و از شما ھم نگريزم چنانكه عبید گريزند

 (140).ِحساِبنى ُعْذُت ِبَرّبي َو َربُِّكْمَاْن َتْرُجُموِن َو َاُعوُذ ِبَرّبي َو َربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر ال ُيؤ ِمُن ِبَیْوِم اْلِا! ِعباَد الّلِه

آنگاه از راحله خود فرود آمد و عقبة بن سمعان را فرمود تا آنرا عقال برنھاد ابوجعفر طبرى نقل كرده از على 

چون روز عاشورا ما به جھت مقاتله با  : بن حنظلة بن اسعد شبامى از كثیر بن عبدالّله شعبى كه گفت

مقابل آن حضرت شديم ، بیرون آمد به سوى ما ُزھیر بن القین در حالى كه  امام حسین علیه الّسالم به

من انذار مى كنم شما را از عذاب ! اى اھل كوفه : فرمود  سوار بود بر اسبى درازُدم غرق در اسلحه ، پس 

خدا، ھمانا حّق است بر ھر مسلمانى نصیحت و خیرخواھى برادر مسلمانش و تا به حال بر يك دين و يك 

مّلتیم و برادريم با ھم تا شمشیر در بین ما كشیده نشده ، پس ھر گاه بین ما شمشیرى واقع شد برادرى 

 .ما از ھم گسیخته و مقطوع خواھد شد و ما يك اّمت و شما اّمت ديگر خواھید بود

چه خواھیم كرد  ھمانا مردم بدانید كه خداوند ما و شما را ممتحن و مبتال فرموده به ذّريه پیغمبرش تا بیند ما

با ايشان ، اينك من مى خوانم شما را به نصرت ايشان و مخذول گذاشتن طاغى پسر طاغى عبیدالّله بن 

زياد را؛ زيرا كه شما از اين پدر و پسر نديديد مگر بدى ، چشمان شما را در آوردند و دستھا و پاھاى شما را 

به دار كشیدند و َاشراف و ُقّراء شما را مانند ُحجر بن َعدّى  بريدند و شما را ُمْثله كردند و بر تنه درختان خرما

 .و اصحابش و ھانى بن عروه و امثالش را به قتل رسانیدند

لشكر ابن سعد كه اين سخنان شنیدند شروع كردند به ناسزا گفتن به ُزھیر و مدح و ثنا گفتن بر ابن زياد و 

سین و ھر كه با اوست بكشیم يا آنھا را گرفته و زنده به به خدا قسم كه ما حركت نكنیم تا آقايت ح: گفتند

! اى بندگان خدا: ديگر باره جناب ُزْھیر بناى نصیحت را گذاشت و فرمود. نزد امیر عبیدالّله بن زياد بفرستیم 

د اوالد فاطمه علیھاالّسالم َاَحّق و َاْولى ھستند به موّدت و نصرت از فرزند ُسَمیه ، ھر گاه يارى نمى كنی

ايشان را پس شما را در پناه خدا در مى آورم از آنكه ايشان را بكشید، بگذاريد حسین را با پسر عّمش يزيد 

بن معاويه ھر آينه به جان خودم سوگند كه يزيد راضى خواھد شد از طاعت شما بدون كشتن حسین علیه 

شو خدا ساكن كند صداى ترا ساكت : اين ھنگام شمر ملعون تیرى به جانب او افكند و گفت . الّسالم 

 : زھیر با وى گفت: ھمانا ما را خسته كردى از بس كه حرف زدى 

 َيا ْبَن اْلَبّواِل َعلى َعِقَبْیه ما ِاياَك ُاخاِطُب ِانَّما َا ْنَت َبھیَمٌة ؛

اى پسر آن كسى كه بر پاشنه ھاى خود مى شاشید من با تو تكّلم نمى كنم تو انسان نیستى بلكه 

مى باشى ؛ به خدا سوگند گمان نمى كنم ترا كه دو آيه محكم از كتاب الّله را دانا باشى پس حیوان 

شمر گفت كه خداوند ترا و صاحبت را ھمین . بشارت باد ترا به خزى و خوارى روز قیامت و عذاب دردناك 

حضرت نزد من آيا به مرگ مرا مى ترسانى ؟ به خدا قسم مردن با آن : زھیر فرمود. ساعت خواھد كشت 

اى : پس رو كرد به مردم و صداى خود را بلند كرد و فرمود. محبوب تر است از مخّلد بودن در دنیا با شماھا

مغرور نسازد شما را اين جلف جانى و امثال او به خدا سوگند كه نخواھد رسید شفاعت پیغمبر ! بندگان خدا

 .ُذرّيه و اھل بیت او را و بكشند ياوران ايشان راصلى الّله علیه و آله و سّلم به قومى كه بريزند خون 

. ابو عبدالّله الحسین علیه الّسالم مى فرمايد بیا به نزد ما: پس مردى او را ندا كرد و گفت : راوى گفت 



 .َاْبَلْغَت َلو َنَفَع النُّْصُح َو االِْ ْبالُغَفَلَعْمري َلِئْن كاَن مؤ ِمُن آِل ِفرَعْوَن َنَصَح ِلَقْوِمِه َو َاْبَلَغ ِفى الدُّعاَِّء َلَقْد َنَصْحَت َو

و سّید بن طاوس رحمه الّله روايت كرده كه چون اصحاب پسر سعد سوار گشتند و مھیاى جنگ با آن حضرت 

شدند آن جناب ُبَرْير بن خضیر را به سوى ايشان فرستاد كه ايشان را موعظتى نمايد، برير در مقابل آن 

آن بدبختان سیه روزگار كالم او را اصغا ننمودند و از مواعظ او انتفاع . موعظه نمودلشكر آمد و ايشان را 

 .نبردند

پس خود آن جناب بر ناقه خويش و به قولى بر اسب خود سوار شد و به مقابل ايشان آمده و طلب سكوت 

ت پناھى و بر نمود، ايشان ساكت شدند، پس آن حضرت حمد و ثناى الھى را به جاى آورد و بر حضرت رسال

مالئكه و ساير انبیاء و ُرسل درود بلیغى فرستاد پس از آن فرمود كه ھالكت و اندوه باد شما را اى جماعت 

غّدار و اى بى وفاھاى جفاكار در ھنگامى كه به جھت ھدايت خويش ما را به سوى خود طلبیديد و ما اجابت 

ى ما شمشیرھايى كه به جھت ما د ردست شما كرده و شتابان به سوى شما آمديم پس كشیديد بر رو

داشتید و برافروختید بر روى ما آتشى را كه براى دشمن ما و دشمن شماھا مھّیا كرده بوديم پس شما به 

كین و كید دوستان خود به رضاى دشمنان خود ھمداستان شويد بدون آنكه عدلى در میان شما فاش و 

تى باشد از شماھا در ايشان پس چرا از براى شما بادويلھا ظاھر كرده باشند و بى آنكه طمع و امید رحم

كه از ما دست كشیديد؟ و حال آنكه شمشیرھا در حبس نیام بود و دلھا مطمئن و آرام مى زيست و راءيھا 

محكم شده و نیرو داشت لكن شما سرعت كرديد و انبوه شديد در انگیزش نیران فتنه مانند ملخھا و 

در انداختید در كانون نار چون پروانه گان پس دور باشید از رحمت خدا اى معاندين امت خويشتن را ديوانه وار 

و شاذ و شارد جمعیت و تارك قرآن و محّرف كلمات آن و گروه گناھكاران و پیروان وساوس شیطان و ماحیان 

وگند به خداى شريعت و سّنت نبوى آيا ظالمان را معاونت مى كنید و از يارى ما دست برمى داريد؟ بلى س

الجرم . كه غدر و مكر از قديم در شماھا بوده با او به ھم پیچیده اصول شما و از او قّوت گرفته فروغ شما

شما پلیدتر میوه ايد گلوگاه ناظر را و كمتر لقمه ايد غاصب را الحال آگاه باشید كه زنازاده فرزند زنازاده يعنى 

 :ن دو چیزابن زياد علیه اللعنة مرا مرّدد كرده میا

يا آنكه شمشیر كشیده و در میدان مبارزت بكوشم ، و يا آنكه لباس مذّلت بر خود بپوشم و دور است از ما 

ذّلت و خداوند رضا ندھد و رسول نفرمايد و مؤ منان و پروردگان دامنھاى طاھر و صاحبان حمّیت و اربابھاى 

حّجت را بر شما تمام كردم و با قّلت اعوان و كمى غیرت ذّلت لئام را بر شھادت كرام اختیار نكنند، اكنون 

 : پس متصل فرمود كالم خود را به شعرھاى َفروة بن ُمَسْیك ُمرادى. ياران با شما رزم خواھم كرد

  : شعر

َفِاْن َنْھِزْم َفَھّزاموَن ِقْدمًا
 َو ِاَن ُنْغَلْب َفَغْیر ُمَغلَّبینا

َو ما ِان ِطبُّنا ُجْبٌن َو َلِكْن
 آخرْينا(141)َمنايا نا َو َدْوَلَة

ِاذا َما الَمْوُتَرفََّع َعْنُاناٍس
 ريناَكال ِكَلُه َاناَخ ِباََّخ

قومى(142)َفَاْفنى ذِلُكْم َسَرواِت
 َكما َاْفَنى اْلقرُوَن االَْ وَّلینا

ِبنا َافیقُوا َفُقْل ِللّشاِمتْیِن



 َسَیْلَقى الّشاِمُتوَن َكما َلقینا

سوگند به خداى كه شما بعد من فراوان و افزون از مقدار زمانى كه پیاده سوار اسب باشد زنده : آنگاه فرمود

نمانید، روزگار، آسیاى مرگ بر سر شما بگرداند و شما مانند میله سنگ آسیا در اضطراب باشید، اين عھدى 

من از پدرمن از جّدمن ، اكنون راءى خود را فراھم كنید وبا اتباع خود ھمدست شويد ومشورت كنید است به 

قصد من كنید ومرا ُمھلت مدھید ھمانا من نیز توّكل كرده ام بر خداوندى كه  تا امر برشما پوشیده نماند پس 

قدرت اوست وھمانا پروردگار پروردگار من وشما است كه ھیچ متحّرك وجاندارى نیست مگر آنكه در قبضه 

 .من بر طريق مستقیم وعدالت استوار است جزاى ھر كسى را به مطابق كار او مى دھد

اى پروردگار من باران آسمان را از اين جماعت قطع كن و برانگیز بر : پس زبان به نفرين آنھا گشود و گفت 

 (143)به آن آزمايش فرمودى وغالم ثقیف  ايشان قحطى مانند قحطى زمان يوسف علیه الّسالم كه مصريان را

مرگ را؛ زيرا كه ايشان فريب دادند را برايشان سلطنت ده تا آنكه برساند به كامھاى ايشان كاسه ھاى تلخ 

مارا و دست از يارى ما برداشتند وتوئى پروردگار ما، برتو توّكل كرديم وبه سوى تو انابه نموديم وبه سوى تو 

اسب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم  (ُمْرَتِجز)پس از ناقه به زير آمد وطلبید . است بازگشت ھمه 

 (144)ر خود را تعبیه فرمودرا وبرآن سوار گشت ولشك

و براى سّید الشھداء علیه  طبرى از َسعد بن ُعَبْیده روايت كرده كه پیر مردان كوفه باالى تّلايستاده بودند

من . نصرت خود را بر حسین نازل فرما! َاّلُلھمَّ َاْنِزْلَنْصَرَك؛ يعنى بارالھا: الّسالم مى گريستند و مى گفتند

ديدم حضرت سّیدالّشھداء علیه : اى دشمنان خدا چرا فرود نمى آئید او را يارى كنید؟ سعید گفت : گفتم 

در بر داشت وچون رو كرد به سوى صّف  (ُبرد)را در حالتى كه ُجّبه اى از  الّسالم كه موعظه فرمود مردم

خويش مردى ازَبنى َتمیم كه او را عمر ُطَھَوى مى گفتند تیرى به آن حضرت افكند كه در میان كتفش رسید 

وبر ُجّبه اش آويزان شد وچون به لشكر خود ملحق شد نظر كردم به سوى آنھا ديدم قريب صد نفر مى 

شند كه در ايشان بود از ُصلب على علیه الّسالم پنج نفر واز بنى ھاشم شانزده نفر و مردى از َبنى ُسَلْیم با

 (145) . و مردى از َبنى ِكنانه كه حلیف ايشان بود وابن عمیر بن زياد انتھى

ابن سعدرا بخوانید تا نزد من : و در بعضى َمقاتل است كه چون حضرت اين خطبه مباركه راقرائت نمود فرمود

تى حاضرشود، اگر چه مالقات آن حضرت برابن سعد گران بود لكن دعوت آن حضرت را اجابت نمود و باكراھ

تو مرا به قتل مى رسانى به گمان اينكه ، ! اى ُعمر :تمام به ديدار آن امام علیه الّسالم آمد حضرت فرمود

ابن زياد زنازاده پسر زنازاده ترا سلطنت مملكت رى و جرجان خواھد داد، به خدا سوگند كه تو به مقصود 

اھى ديد، اين سخن عھدى است كه به خود نخواھى رسید و روز تھنیت و مبارك باد اين دو مملكت را نخو

من رسیده اين را استوار مى دار و آنچه خواھى بكن ھمانا ھیچ بھره از دنیا وآخرت نبرى ، و گويا مى بینم 

از اين كلمات . سر ترا در كوفه بر نى نصب نموده اند وكودكان آن را سنگ مى زنند و ھدف و نشانه خود كنند

رت روى بگردانید و سپاه خويش را بانگ زد كه چند انتظار مى بريد، اين ُعمرسعد خشمناك شد و از آن حض

 .تكاھل و توانى به يك سو نھید و حمله اى گران دردھید حسین واصحاب او افزون از لقمه اى نیستند

اين وقت امام حسین علیه الّسالم بر اسب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كه ُمْرَتِجز نام داشت 

شست واز پیش روى صّف درايستاد ودل بر حرب نھاد وفرياد به استغاثه برداشت وفرمود آيا فرياد رسى برن

ھست كه براى خدا يارى كند مارا؟آيا دافعى ھست كه ّشراين جماعت را از حريم رسول خدا صلى الّله 

 علیه و آله و سّلم بگرداند؟

 ن امام شھیدمتنّبه شدن حرُّ بن يزيد وانابت ورجُوع اوبه سوى آ



 :ُحّر بن يزيد چون تصمیم لشكر را برامر قتال ديد و شنید صیحه امام حسین علیه الّسالم راكه مى فرمود

 . َاما ِمْن ُمغیٍث ُيغیُثنا ِلَوْجِه الّلِه، َاما ِمْن ذآبٍّ َيُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم

: خواب غفلت بیدار كرد الجرم به خويش آمد ورو به سوى پسر سعد آورد وگفت  اين استغاثه كريمه اورا از

والّله ، قتالى كنم كه آسانتر او آن باشد كه اين ! بلى : آيا با اين مرد مقاتلت خواھى كرد؟ گفت ! اى ُعمر

ت برسانى ؟ آيانمى توانى كه اين كار را از در مسالمت به خاتم : سرھا از تن پرد و دستھا قلم گردد،گفت

 .اگر كار به دست من بود چنین مى كردم لكن امیر تو عبیدالّله بن زياد از ُصلح اباكرد و رضا نداد: ُعمرگفت 

ُحّر آزرده خاطر از وى بازگشت ودر موقفى ايستاد، ُقّرة بن قیس كه يك تن از قوم ُحّربود بااو بود، پس ُحّر به 

نمى خواھى او را سقايت : آب نداده ام ، گفت : ب داده اى ؟ گفت اسب خود را امروز آ!او گفت كه اى ُقّره 

كنى ؟ قّره گفت كه چون ُحّر اين سخن را به من گفت به خدا قسم من گمان كردم كه مى خواھد از میان 

حربگاه كنارى گیرد وقتال ندھد وكراھت دارد از آنكه من بر انديشه او مّطلع شوم وبه خدا سوگند كه اگر مرا 

 . زيمت خود خبر داده بود من ھم به مالزمت او حاضر خدمت حسین علیه الّسالم مى شدماز ع

بالجمله ؛ ُحّر از مكان خود كناره گرفت واندك اندك به لشكر گاه حسین علیه الّسالم راه نزديك مى كرد 

ّراو را پاسخ نگفت چه اراده دارى مگر مى خواھى كه حمله افكنى ؟ ُح! اى ُحّر: ُمھاجر ْبن َاْوس به وى گفت 

ھمانا امر تو مارا به شّك وريب انداخت ؛زيرا : و رعده ولرزش اورا بگرفت ، ُمھاجر به آن سعید نیك اختر گفت 

كه سوگند به خداى در ھیچ حربى اين حال را از تو نديده بودم ، واگراز من مى پرسیدند كه شجاعترين اھل 

نام نمى بردم اين لرزه ورعدى كه در تو مى بینم چیست ؟  كوفه كیست از تو تجاوز نمى كردم وغیر ترا

به خدا قسم كه من نفس خويش را در میان بھشت ودوزخ مخّیرمى بینم وسوگند به خداى كه : ُحّرگفت 

اسب خود را دوانید   اختیار نخواھم كرد بر بھشت چیزى را اگر چه پاره شوم وبه آتش سوخته گردم ، پس 

به ! بار الھا: لّسالم ملحق گرديد در حالتى كه دست بر سر نھاده بود ومى گفت وبه امام حسین علیه ا

حضرت تو انابت و رجوع كردم پس بر من ببخشاى چه آنكه در بیم افكندم دلھاى اولیاى ترا واوالدپیغمبر 

 (146).ترا

ابو جعفرطبرى نقل كرده كه چون ُحّر رحمه الّله به جانب امام حسین علیه الّسالم و اصحابش روان شد 

ن آمده است گمان كردند كه اراده كار زار دارد، چون نزديك شد سپر خود را واژگونه كرد دانستند به طلب اما

 (147).وقصد جنگ ندارد، پس نزديك شد وسالم كرد

ُحّر اين چند شعر را نقل كنم خطاب به حضرت امام كه شايسته ديدم در اين مقام از زبان : مؤ لف گويد

 حسین علیه الّسالم ؛

  : شعر

اى دِر تو مقصد ومقصود ما
 وى رخ تو شاھد ومشھود ما

نقدغمت مايه ھرشادئى
 بندگیت بْھزھر آزادئى

يار شواى مونس غمخوارگان
 چاره كن اى چاره بیچارگان

درگذر از جرم كه خواھنده ايم
 ره ماكن كه پناھنده ايمچا



چاره ما ساز كه بى ياوريم
 گرتو برانى به كه رو آوريم

دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع
 گرچه دربانى میخانه فراوان كردم

سايه اى بر دل ريشم فكن اى گنج مراد
 كه من اين خانه به سوداى تو و يران كردم

فداى تو شوم ، يابن َرُسول الّله صلى الّله علیه و آله : ّسالم عرض كردپس ُحّر با حضرت امام حسین علیه ال

منم آن كسى كه ترا به راه خويش نگذاشتم وطريق بازگشت بر تو مسدود داشتم و ترا از راه ! و سّلم 

ترا  وبیراه بگردانیدم تابدين زمین بالانگیز رسانیدم وھرگز گمان نمى كردم كه اين قوم با تو چنین كنند وسخن

اكنون از آنچه كرده ام پشیمانم وبه . اگر اين بدانستم ھرگز نمى كردم آنچه كردم ! برتو رّدكنند، قسم به خدا

سوى خدا تو به كرده ام آيا توبه وانابت مرا در حضرت حّق به مرتبه قبول مى بینى ؟ آن درياى رحمت الھى 

 .د وتو را معفّومى داردبلى ، خداوند از تو مى پذير: در جواب ُحّر رياحى فرمود

  : شعر

گفت بازآ كه در تو به است باز
 ھین بگیر از عفو ما خّط جواز

اى درآكه كس زاحرار وعبید
 روى نومیدى در اين در گه نديد

گردو صد جرم عظیم آورده اى
 غم مخور رو بر كريم آورده اى

واره جنگ كنم بھتر است از آنكه پیاده باشم وآخر اگر من در راه تو س: اكنون فرودآى وبیاساى ، عرض كرد

اين وقت ُحّر از . خدا ترا رحمت كند بكن آنچه مى دانى : حضرت فرمود. امر من به پیاده شدن خواھد كشید

مادر به عزاى ! اى مردم كوفه : پیش روى امام علیه الّسالم بیرون شد و سپاه كوفه را خطاب كرد وگفت 

گريد اين مرد صالح را دعوت كرديد و به سوى خويش او را طلبیديد چون ملتمس شما بنشیند وبر شما ب

شما را به اجابت مقرون داشت از يارى او برداشتید وبادشمنانش گذاشتید وحال آنكه بر آن بوديد كه در راه 

او را گريبان  او جھاد كنید وبذل جان نمائید، پس از دِر غدر ومكر بیرون آمديد وبه جھت كشتن او گرد آمديد و

گیر شديد و از ھر جانب او را احاطه نموديد تا مانع شويد او رااز توّجه به سوى بالد وشھرھاى وسیع الھى ، 

الجرم مانند اسیر در دست شما گرفتار آمد كه جلب نفع و دفع ضرر را نتواند، منع كرديد او را و زنان واطفال 

از آن يھود ونصارى ومى غلطد در آن ِكالب و َخنازير واينك آل واھل بیتش را از آب جارى فرات كه مى آشامد 

 .پیغمبر ازآسیب عطش از پاى در افتادند

  : شعر

لب تشنگان فاطمه ممنوع از فرات
 برمردمان طاغى وياغى حالل شد

از باد ناگھان اجل گلشن نبى



 از پافتاده قامت ھر نو نھال شد

 یغمبر، خداوند سیراب نگرداند شما را در روزى كه مردمان تشنه باشندچه بد مردم كه شما بوديد بعد از پ

چون ُحّر كالم بدين جا رسانید گروھى تیر به جانب او افكندند واو بر گشت ودر پیش روى امام علیه الّسالم 

رايت خويش را پیش دار، چون َعَلم رانزديك آورد  (148)اين ھنگام ُعمر سعد بانگ در آورد كه اى ُدَرْيد. ايستاد

اشید اى مردم گواه ب:ُعمر تیرى در چّله كمان نھاد وبه سوى سپاه سّیدالّشھدا علیه الّسالم گشاد وگفت 

 (149)؟!اّول كسى كه تیر به لشكر حسین افكند من بودم 

ه جانب آن حضرت تیر افكند لشكر او نیز عسكر امام پس از آنكه ابن سعد ب: سّید بن طاوس روايت كرده 

حسین علیه الّسالم را تیر باران كردند ومثل باران بر لشكر آن امام مؤ منان باريد، پس حضرت رو به اصحاب 

برخیزيد ومھّیاشويد از براى مرگ كه چاره اى از آن نیست خدا شمارا رحمت كند، ھمانا : خويش كرده فرمود

پس آن سعادتمندان مشغول قتال شدند وبه مقدار يك ساعت . ن قوم اند به سوى شماھااين تیرھا رسوال

باآن لشكر نبرد كردند و حمله بعد از حمله افكندند تاآنكه جماعتى از لشكر آن حضرت به روايت محّمد بن 

 (150).ابى طالب موسوى پنجاه نفر از پا در آمدند وشھدشھادت نوشیدند

 . كه چون اصحاب ّسیدالشھداء علیه الّسالم حقوق بسیار برما دارند، َفِانَُّھْم َعَلیِھم الّسالم: مؤ لف گويد

  : شعر

ِاَلى الَمكاِرم َواْلُعلى َالّسابُقوَن
 َواْلحائزُوَن َغًداِحیاَضاْلَكْوَثر

َلْوال َصوارُمُھْم َو َوْقُع ِنباِلِھْم
 : َلْم َيْسَمِع ْاال ذاُن َصْوَت ُمَكبٍِّرشعر

 : و كعب بن جابر كه از دشمنان ايشان است در حّق ايشان گفته

  : شعر

اِنِھْمَفَلَم َتَرَعْینى ِمْثَلُھْم فى َزم
 َوال َقْبَلُھْم فِى الّناِس ِاذ َاَنا ياِفٌع

َاَشدَّ ِقراعًا بالسُُّیوِف َلَدى اْلَوغا
 َاال ُكلُّ َمْن َيْحِمى الدِّماُر ُمقارٌع

َو َقْد َصَبرُو اِللطَّعِن َو الضْرِب ُحسَّرا
 َوَقْد ناَزلوا لْو َانَّ ذِلَك ناِفٌع

اصى را كه در حمله اولى شھید شدند و من بر اسم شريفشان مّطلع شدم پس شايسته باشد كه آن اشخ

 (151) :ابن شھر آشوب است اين بزرگوارنند (مناقب )ذكر كنم و ايشان به ترتیبى كه در 

ُنَعْیم ْبن َعجالن و او برادر نعمان بن عجالن است كه از اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم و عامل آن حضرت 

بر بحرين و عّمان بوده و گويند اين دو تن با نضر كه برادر سوم است از شجعان و از شعراء بوده اند و در 

 .ن حضرت داشته اندصّفین مالزمت آ

قاسط بن زھیر و  - حنظلة بن عمرو الّشیبانى. عمران بن كعب حارث االشجعى كه در رجال شیخ ذكر شده 



َكناَنِة بن عتیق تغلبى كه از ابطال و ُقرا و  . برادرش ُمْقِسْط و در رجال شیخ اسم والدشان را عبدالّله گفته

 . ُعّباد كوفه به شمار رفته

داخل شده در   َعة بن قیس الّتمیمى و او فارسى شجاع بود، گويند اّول با عمر سعد بوده پس عمرو بن ُضَبْی

ضرغامة بن مالك تغلبى ، و بعضى گفته اند كه او بعد از نماز ظھر به مبارزت . انصار حسین علیه الّسالم 

 .بیرون شد و شھید گرديد

بودند و با سیف بن مالك و ادھم بن امّیه به  عامر بن مسلم العبدى ، و موالى اوسالم از شیعیان بصره

ھمراھى يزيد بن ثبیط و پسرانش به يارى امام حسین علیه الّسالم آمدند و در حمله اولى شھید گشتند، و 

در حّق عامر و زھیر بن سلیم و عثمان بن امیر المؤ منین علیه الّسالم و ّحر و زھیر بن قین و عمرو صیداوى 

فضل بن عّباس بن ربیعة بن الحرث بن عبدالمّطلب َرِحَمُھُم الّله در خطاب بنى امّیه و  و بشر حضرمى فرموده

 : طعن بر افعال ايشان

  : شعر

َاْرِجُعوا عاِمًرا َوَرّدُواُزَھْیًرا
 ُثمَّ ُعْثماَن َفاْرِجُعوا غارمینا

َو اْرِجُعوا الُحرَّ َو اْبَن َقْیٍن َو َقْوًما
 زُوا اِصّفیًناُقِتلُوا حیَن جاَو

َاْيَن َعْمرٌو َو َاْيَن ِبْشٌر َوَقْتلى
 (152)ِمْنُھم ِباْلَعراِء ماُيْد َفُنونا

یف بن عبداّلله بن مالك العبدى ،بعضى گفته اند كه او بعد از نماز ظھر به مبارزت بیرون و شھید شد س

عبداّلرحمن بن عبد اّلله اال رحبى الھمدانى و اين ھمان كس است كه اھل كوفه او را با قیس . رحمه الّله 

ى بسیار روز دوازدھم ماه رمضان بن ُمسھر به سوى امام حسین علیه الّسالم به مّكه فرستادند با كاغذھا

 .بود كه خدمت آن حضرت رسیدند

حباب بن عامر الّتیمى از شیعیان كوفه است با مسلم بیعت كرده و چون كوفیان با مسلم جفا كردند حباب 

 . به قصد خدمت امام حسین علیه الّسالم حركت كرده و در بین راه به آن حضرت ملحق شد

- ٩ - 

 
 

؛ ابن شھر آشوب او را از مقتولین در حمله اوّلى شمرده و لكن بعض اھل ِسَیر گفته اند كه  َعْمرو الُجْنُدعى

او مجروح روى زمین افتاده بود و ضربتى سخت بر سر او رسیده بود قوم او، او را از معركه بیرون بردند، مّدت 

ب را آنچه در زيارت يك سال مريض و صاحب فراش بود در سر سال وفات كرد و تاءئید مى كند اين مطل

 . َالسَّالُم َعَلى اْلُمَرتَِّث َمَعُه َعْمرو ْبِن َعْبِدالّلِه اْلُجْنُدعى: شھداء است 

بن عمرو االزدى الّراسبى ، و برادرش نعمان بن عمرو از اھل كوفه و از اصحاب )به حاء مھمله كُغراب (ُحالس 

 . ھنگان لشكر آن حضرت در كوفه بودهامیرالمؤ منین علیه الّسالم بوده ، بلكه حالس از سر

َسّواِر بِن َابى ُعَمْیر النَّْھمى در حمله اولى مجروح در میان كشتگان افتاد او را اسیر كردند به نزد عمر سعد 



كردند او را نكشت لكن به حال اسیرى و مجروح بود تا   عمر خواست او را بكشد قوم او شفاعتش . بردند

رد مانند ُمَوقَّع بن ُثمامه كه او نیز مجروح افتاده بود قوم او، او را به كوفه بردند و شش ماه پس از آن وفات ك

مخفى كردند، ابن زياد مطلع شد فرستاد تا او را بكشند، قوم او از بنى اسد شفاعتش كردند او را نكشت 

ت جراحتھا مريض بود تا يك موّقع از زحم) موضعى به عّمان (لكن او را در قید آھن كرده فرستاد او را به زاره 

 .سال ، پس از آن در ھمان زاره وفات فرمود

 .( ابو موسى كنیه ُمَوقَّع است.(َو ِانَّ َابا موسى َاسیٌر ُمَكبٌَّل: و اشاره به او كرده ُكَمیت َاَسدى در اين مصراع 

 . بن َابى ُعمیِر الَنْھمى َالسَّالُم َعَلى اْلجريِح اْلَمْاُسور َسّواِر: بالجمله ؛ در زيارت شھداء است 

عمار بن ابى َسالمة الّداال نى الھمدانى از اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم و از مجاھدين در خدمتش به 

 . شمار رفته بلكه بعضى گفته اند كه او حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم را نیز درك كرده

سنان زاھرى در سنه شصتم به حج مشّرف شده و به شرف  زاھر مولى عمرو بن الَحِمق جّد محّمد بن

 . مصاحبت حضرت سّیدالشھداء نائل شده و در خدمتش بود تا در روز عاشوراء در حمله اولى شھید گشت

معاويه گريخت به جانب جزيره و مردى   از قاضى نعمان مصرى مروى است كه چون عمروبن الَحِمق از ترس 

ورم   لیه الّسالم كه نامش زاھر بود با او ھمراه بود، چون مار عمرو را گزيد بدنش از اصحاب امیرالمؤ منین ع

كرد، زاھر را فرمود كه حبیبم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم مرا خبر داده كه شركت مى كند در 

و بودند خون من جّن و انس و ناچار من كشته خواھم گشت ؛ در اين وقت اسب سوارانى كه در جستجوى ا

ظاھر شدند عمرو به زاھر فرمود كه تو خود را پنھان كن اين جماعت به جستجوى من مى آيند و مرا مى 

يابند و مى كشند و سرم را با خود مى برند و چون رفتند تو خود را ظاھر كن و بدن مرا از زمین بردار و دفن 

: م تا آنگاه با تو كشته شوم ، عمرو فرمودتا من تیر در تركش دارم با ايشان جنگ مى كن: زاھر گفت . كن 

زاھر چنان كرد كه عمرو فرموده بود و زنده بماند . آنچه من مى گويم بكن كه در امر من نفع مى دھد خدا ترا

 تا در كربال شھید شد رحمه الّله

 . َجَبَلة بِن على الّشیبانى از شجاعان اھل كوفه بوده

الرحمن از شجاعان معروفین بوده اند با ابن سعد آمده بود در ايامى مسعود بن الحّجاج التیمى و پسرش عبد

كه جنگ نشده بود آمدند خدمت امام حسین علیه الّسالم سالم كنند بر آن حضرت پس سعادت شامل 

 .حالشان شده خدمت آن حضرت ماندند تا در حمله اولى شھید گشتند

ئى از شیعیان مخلص بوده و با حضرت امام حسین عمار بن حّسان بن شريح الّطا. زھیر بن بشر الخثعمى 

 .علیه الّسالم از مكه مصاحبت كرده تا دركربال

و در . و پدرش حّسان از اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم بوده و در ِصفِین در ركاب آن حضرت شھید شده 

عامر بن سلیمان بن صالح بن  رجال ، اسم عّمار را عامر گفته اند، و از َاحفاد اوست عبدالّله بن احمد بن

وھب بن عامر مقتول به كربال ،ابن حّسان و عبدالّله ُمَكّنى است به ابوالقاسم و صاحب كتبى است كه از 

روايت مى كند آن را از پدرش ابوالجعد احمد بن  (كتاب قضايا امیرالمؤ منین علیه الّسالم )جمله آنھا است 

پدرم متوّلد شد سنه صد و پنجاه و : الّله بن احمد مذكور كه گفت عامر و شیخ نجاشى روايت كرده از عبد

ھفت و مالقات كرد شیخ ما حضرت رضا علیه الّسالم را در سنه صد و نود و چھار و وفات كرد حضرت رضا 

علیه الّسالم در طوس سنه دويست و دو، روز سه شنبه ھیجدھم جمادى االولى و من مالقات كردم 

پس معلوم شد كه (153)محّمد علیه الّسالم را و پدرم مؤ ذن آن دو بزرگوار بود الخ حضرت ابوالحسن ابو 

 . از شیعه قّدس الّله ارواحھمايشان بیت جلیلى بوده اند 

مسلم بن كثیر ازدّى كوفى تابعى گويند از اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم بوده و در ركاب آن حضرت در 



بعضى حروب زخمى به پايش رسیده بود و خدمت ّسیدالشھداء علیه الّسالم از كوفه به كربالء مشرف شده 

 .موالى او بعد از نماز ظھر شھید گرديد (نافع )در روز عاشورا در حمله اولى شھید شد و 

زھیر بن سلیم ازدّى و اين بزرگوار از ھمان سعادتمندان است كه در شب عاشورا به اردوى ھمايونى حضرت 

 .سّید الشھداء علیه الّسالم ملحق شدند

 .عبدى بصرّى(154)عبدالّله و عبیدالّله پسران يزيد بن ُثَبْیط

ابو جعفر طبرى روايت كرده كه جماعتى از مردم شیعه بصره جمع شدند در منزل زنى از عبدالقیس كه 

د و منزلش مجمع شیعه بود و اين در اوقاتى بود كه عبیدالّله بن زياد نامش ماريه بنت منقذ و از شیعیان بو

به كوفه رفته بود و خبر به او رسیده بود از اقبال و توّجه امام حسین علیه الّسالم به سمت عراق ، ابن زياد 

ده بان در آن نیز راھھا را گرفته و به عامل خود در بصره نوشته بود كه براى ديده بانھا جائى درست كنند و دي

يزيد بن ثبیط كه از قبیله   قرار دھند و راھھا را پاسبانان گذارند كه مبادا كسى ملحق به آن حضرت شود پس 

عبدالقیس و از آن جماعت شیعه بود كه در خانه آن زن مؤ منه جمع شده بودند، عزم كرد كه به آن حضرت 

كه كدام از شماھا با من خواھید آمد؟ دو نفر از آن ملحق شود، او را ده پسر بود، پس به پسران خود فرمود 

ده پسر مھّیاى مصاحبت او شدند، پس با آن جماعتى كه در خانه آن زن جمع بودند فرمود كه من قصد كرده 

شیعیان گفتند كه مى ترسیم بر تو از . ام ملحق شوم به امام حسین علیه الّسالم و اينك بیرون خواھم شد

ھر گاه برسد شتران يا پاھاى ما به جاّده ، و راه ديگر سھل است ! به خدا سوگند: وداصحاب پسر زياد، فرم

بر من و وحشتى نیست بر من از اصحاب ابن زياد كه به طلب من بیايند؛ پس از بصره بیرون شد و از غیر راه 

نزل و ماءواى خود را بیابان قفر و خالى سیر كرد تا در ابطح به امام حسین علیه الّسالم رسید، فرود آمد و م

درست كرد، پس رفت به سوى رحل و منزل آن حضرت و چون خبر او به حضرت امام حسین علیه الّسالم 

به قصد شما به منزل شما رفت ، حضرت در : رسید به ديدن او بیرون شد به منزل او كه تشريف برد، گفتند

در جايگاه خود نديد احوال پرسید، گفتند به  منزل او نشست به انتظار او، از آن طرف آن مرد چون حضرت را

 . پس آيه مباركه را خواند. يزيد برگشت به منزل خود، آن جناب را ديد نشسته . منزل تو تشريف بردند

 (155).(ِبَفْضِلالّلِھَوِبَرْحَمِتِھَفِبذِلَك َفْلَیفَرحُوا)

پس سالم كرد به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت را كه براى چه از بصره به خدمتش 

عبدالّله و   دو پسرش  آمده ، حضرت دعاى خیر فرمود براى او پس با آن حضرت بود تا در كربال شھید شد با

 (156). عبیدالّله

مر و موالى او سالم و سیف بن مالك بعضى از اھل ِسَیر ذكر كرده اند كه وقتى يزيد از بصره حركت كرد عا

وَاْدھم بن ُامّیه نیز با او ھمراه بودند و ايشان نیز در كربال شھید شدند و در مرثیه يزيد و دو پسرانش ، 

 : عامر بن يزيد گفته  پسرش 

  : شعر

يا َفْر َو ُقومي َفاْنُدبي
 َخْیَر اْلَبِريَِّة ِفي اْلُقُبوِر

َعْبَرٍةَو َاْبكى الشَّھیَد ِب
 ِمْن َفْیِض َدْمٍع ذى ُدرُوٍر

َو اْرِث اْلُحَسْیَن َمَع التََّفجُِّع
 َوالتََّأوُِّه َوالزَّفیِر



َقَتلُوا اْلحراَم ِمَن االَْئمَِّة
 ِفي الَحراِم ِمَن الّشُھُوِر

َواْبكى َيزيَد ُمَجدًَّال
 َو اْبَنْیِه فى َحرِّ الَھجیِر

ماُئُھْمُمَترمِّلیَن ِد
 َتْجرى َعلى َلَبِب النُُّحوِر

يا َلْھَف َنْفسى َلم َتُفْز
 َمَعُھم ِبَجّناٍت َو ُحوٍر

 :و نیز از اشخاصى كه در اّول قتال شھید شدند

وَجناَدِةبن كعب . َجْنَدب بن ُحجِر ِكندّى َخْوالنّى است كه از اصحاب امیرالمؤ منین علیه الّسالم به شمار رفته 

عمرو بن : ارى است كه از مّكه با اھل و عیال خود در خدمت امام حسین علیه الّسالم بوده و پسرش انص

. قاسم بن الحبیب االزدى . و سالم بن عمرو. جنادة بعد از قتل پدر به امر مادرش به جھاد رفت و شھید شد

عبدالّله بن بشر كه از مشاھیر .  ُامّیة بن سعد الطاّائى. ُجَوْيِن بن مالك التّیمى  . بكربن حّى التّیمى

حّجاج بن بدر بصرى حامل كتاب مسعود بن عمرو از َبصره به خدمت امام . بشر بن عمرو. شجاعان بوده 

عائذ بن ُمَجمَّع بن عبدالّله عائذى ، . َقْعَنِب بن عمرو َنمرّى بصرّى. حسین علیه الّسالم رسید، و رفیقش 

ه نفر از غالمان امام حسین علیه الّسالم ، و دو نفر از غالمان امیرالمؤ منین و د (رضوان الّله علیھم اجمعین )

 . علیه الّسالم

 : كه اسامى بعضى از اين غالمان كه شھید شده اند از اين قرار است: مؤ ّلف گويد

 :اسلم بن عمرو و او پدرش تركى بود و خودش كاتب امام حسین علیه الّسالم ؛ و ديگر

 :ه دئلى كه مادرش كنیز حضرت امام حسین علیه الّسالم بوده ؛ و ديگرقارب بن عبدالّل

با فرزندان امام حسن علیه الّسالم به كربال آمد و شھید . ُمْنِحج بن َسھم غالم امام حسن علیه الّسالم 

 . سعد بن الحرث غالم امیرالمؤ منین علیه الّسالم. شد

پدرش ھمان است كه در نخلستان امیرالمؤ منین علیه نصر بن ابى نیزر غالم آن حضرت نیز و اين نصر 

 . حرث بن نبھان غالم حمزه ، الى غیر ذلك. الّسالم كار مى كرد

بالجمله ؛ چون در اين حمله جماعت بسیارى از اصحاب سّید الشھداء علیه الّسالم شھید شدند 

ناب امام حسین علیه الّسالم شھادتشان در حضرت سیدالشھداء علیه الّسالم تاءثیر كرد پس در آن وقت ج

شّدت كرد غضب خدا بر يھود ھنگامى  :از روى تاءسف دست فرا برد و بر محاسن شريف خود نھاد و فرمود

كه از براى خدا فرزند قرار دادند، و شّدت كرد خشم خدا بر نصارى ھنگامى كه سه خدا قائل شدند، و شدت 

و ماه پرداختند، و شديد است غضب خدا بر قومى كه كرد غضب خدا بر مجوس وقتى كه به پرستش آفتاب 

به ھیچ گونه اين جماعت را ! مّتفق الكلمه شدند بر ريختن خون فرزند پیغمبر خودشان ، به خدا سوگند

 (157) . مخّضب باشم  اجابت نكنم از آنچه در دل دارند تا ھنگامى كه خدا را مالقات كنم و به خون خويش 

مخفى و مستور نماند كه جماعتى از وجوه لشكر كوفه از دل رضا نمى دادند كه با جناب امام حسین علیه 

رود داَرْين سازند، از اين جھت كار مقاتلت به مماطلت مى رفت و امر مبارزت الّسالم رزم آغازند و خود را مط

به مسامحت مى گذشت و در خالل اين حال ِارسال ُرسل و تحرير َمكاتیب تقرير يافت و روز عاشورا نیز تا 

ّلت در قريب به چاشتگاه كار بدينگونه مى رفت ، اين ھنگام بر مردم پر ظاھر گشت كه فرزند پیغمبر لباس ذ



بر نخواھد كرد و عبیدالّله بن زياد َبْغضاى آن حضرت را دست بر نخواھد داشت ، ال َجرم از ھر دو سوى رزم را 

 .تصمیم عزم دادند

اول كس از سپاه ابن سعد كه به میدان مبارزت آمد يسار غالم زياد بن ابیه و سالم غالم ابن زياد بود كه با 

اب امام حسین علیه الّسالم عبدالّله بن عمیر كلبى به مبارزت ايشان ھم به میدان آمدند، از میان اصح

ترا نشناسیم : گفتند. منم عبدالّله بن عمیر: تو كیستى كه به میدان ما آمده اى ؟ گفت : بیرون شد، گفتند

عبدالّله  برگرد و ُزَھیر بن قین يا َحبیب بن مظاھر يا برير را به سوى ما بفرست ، و يسار مقّدم بر سالم بود،

مگر اختیار ترا است كه ھر كه بخواھى برگزينى ؟ اين بگفت و بر او حمله كرد ! با او گفت كه اى پسر زانیه 

و تیغ بر او راند و او را در افكند، سالم غالم ابن زياد چون اين را بديد تاخت تا يسار را يارى كند، اصحاب امام 

كه خويشتن را واپاى كه دشمن رسید، عبدالّله چون مشغول حسین علیه الّسالم عبدالّله را بانگ زدند 

رسید و تیغ بر عبدالّله فرود آورد عبدالّله دست  (سالم )مقتول خويش بود اصغاى اين مطلب نفرمود، الجرم 

چپ را به جاى سپر وقايه سر ساخت الجرم انگشتانش از كف جدا شد و عبدالّله بدين زخم ننگريست و 

عنان برتافت و سالم را به زخم شمشیر از قفاى يسار به دارالبوار فرستاد پس به اين  چون شیر زخم خورده

 :اشعار َرجز خواند

  : شعر

ِاْن ُتنِكرونى َفَاَنا ْاُبن كْلِب
 َحْسبى(158)َحْسبى ِبَبْیتى فى ُعَلْیٍم

(160)َو َعْصٍب(159)ِاّنِى اْمَرٌء ُذُوِمرٍَّة

 ِعْنَد النَّْكِب (161)َو َلْسُت ِباْلَخّواِر 

پس عمرو بن الحّجاج با جماعت خودازسپاه كوفه برمیمنه لشكرامام حسین علیه الّسالم حمله كرد، 

نیزه ھاى خود را به سوى ايشان دراز كردند، خیل دشمن چون اصحاب امام چون ديدند زانو بر زمین نھادند و 

رسیدند از سنان ايشان بترسیدند و پشت دادند، پس اصحاب امام حسین علیه الّسالم ايشان را تیر باران 

 .نمودند بعضى در افتادند و جان دادند و گروھى بخستند و بجستند

بن َحْوَزه مى گفتند رو به لشكر امام حسین علیه الّسالم  اين وقت مردى از قبیله بنى تمیم كه او را عبدالّله

 آن حضرت فرمود چه مى خواھى ؟ ! يا حسین! يا حسین : آورد و مقابل آن حضرت ايستاد و گفت 

 َكّال ِاّني َاقَدُم َعلى َربٍّ َرحیٍم َو َشفیٍع ُمطاٍع: َاْبِشْر ِبالّناِر َفقاَل: قاَل

: ابن َحوزه تمیمى است ، آن حضرت خداوند خويش را خواند و گفت  :اين كیست ؟ گفتند: حضرت فرمود

در زمان ، اسب ِابن َحوزه آغاز چموشى نھاد و او را از پشت خود . او را به سوى آتش دوزخ بكش ! بارالھا

انداخت چنانكه پاى چپش در ركاب بند بود و پاى راستش واژگونه برفراز بود، مسلم بن َعوَسَجه جلدى كرد و 

یش تاخت و پاى راستش را به شمشیر از تن نحسش انداخت پس اسب او دويدن گرفت و سر او به ھر پ

را به آتش دوزخ فرستاد، پس امر   سنگ و كلوخى و درختى مى كوبید تا ھالك شد و حّق تعالى روحش 

 (162). كارزار شّدت كرد و از جمیع ، جماعتى كشته گشت

 : مبارزات حّربن يزيد رياحى رحمه الّله

 : اين وقت ُحر بن يزيد بر اصحاب عمر سعد چون شیر غضبناك حمله كرد و به شعر َعْنَتَره تمثل جست

  : شعر



َنْحِرِه(163)ماِزْلُت َاْرِمْیِھْم ِبُثْغَرِة
 َو َلباِنِه َحّتى َتَسْرَبَل بالدَِّم

 : خواند و مى گفتو ھم رجز مى 

  : شعر

ِاّنى َاَنا اْلُحُر َو َمْاَوى الضَّیِف
 َاْضِرُب في َاْعناِقُكْم ِبالسَّْیِف

(164)َعْن َخْیِر َمْن َحلَّ ِبَاْرض اْلَخْیِف 

 َاضِرُبُكْم َو ال َارى ِمْن َحْیٍف

ديدم اسب او را كه ضربت بر گوشھا و حاجب او وارد شده بود و خون از او جارى بود ُحَصین بن : راوى گفت 

زوى كشتن او را داشتى اينك اين ھمان ّحر است كه تو آر! اى يزيد: تمیم رو كرد به يزيد بن سفیان و گفت 

! بلى : اى حّر میل مبارزت دارى ؟ گفت : بلى و به سوى حّر شتافت و گفت : گفت . به مبارزت او بشتاب 

به خدا قسم مثل آنكه جان يزيد در دست حّر بود او را فرصت : ُحصین بن تمیم گفت  .پس با ھم نبرد كردند

د تا آنكه عمرسعد امر كرد حصین بن تمیم را با پانصد كماندار نداد تا به قتل رسانید، پس پیوسته جنگ كر

اصحاب حسین را تیر باران كنند، پس لشكر عمر سعد ايشان را تیر باران كردند زمانى نكشید كه اسبھاى 

! والّله : َابو ِمخنف از ايوب بن مشرح حیوانى نقل كرده كه گفت . ايشان ھالك شدند و سواران پیاده گشتند

 .كردم اسب حّر را و تیرى بر شكم اسب او زدم كه به لرزه و اضطراب در آمد آنگاه به سر در آمدمن پى 

 : كه گويا حّسان بن ثابت در اين مقام گفته: مؤ لف گويد

  : شعر

ااْلَقن(166)ِاْصَطِبْرِلَشَباء (165)َو َيقُوُل ِللطَّْرِف
 َفَھَدْمُت ُرْكَن اْلمْجِد ِاْن َلْم ُتْعَقِر

 : و چه قدر شايسته است در اين مقام نقل اين حديث حضرت صادق علیه الّسالم

ِاْن ُاِسَر َوُقِھَر  و َاْلُحرُّ، ُحرٌّ َعلى َجمیع َاْحواِلِه ِاْن ناَبْتُه ناِئَبٌة َصَبَر َلھا َوِاْن َتداَكْت َعَلْیَھا اْلَمصائُب َلْم َتْكِسْرُه):قاَل

 .(َو اْسَتْبَدَل ِباْلُیْسِر ُعْسًرا

 : پس حّر از روى اسب مانند شیر جستن كرد و شمشیر بّرانى در دستش بود و مى گفت: راوى گفت 

  : شعر

َفَاَنا اْبُن اْلُحرِّ (167)ِاْن َتْعِقُروابى 
 َاْشَجُع ِمْن ذى ِلَبٍد ِھَزْبِر

پس نديدم احدى را ھرگز مانند او سر از تن جدا كند و لشكر ھالك كند، اھل ِسیَر و تاريخ گفتنداند كه حّر و 

دند كه بر لشكر حمله كنند و مقاتله شديد و كارزار سختى نمايند و ھر كدام گرفتار زھیر با ھم قرار داده بو

شدند ديگرى حمله كند و او را خالص نمايد و بدين گونه يك ساعتى نبرد كردند و حّر َرجز مى خواند و مى 



 : گفت

  : شعر

اَلْیُت ال ُاْقَتُل َحّتى َاْقُتال
 ِبًالَوَلْن َاصاَب اْلَیْوَم ِاّال ُمْق

(168)َاْضِرُبُھْم ِبالسَّیِف َضْرًبا ِمْقَصًال

 َو ال ُمَھلًَّال(169)ال نا ِكًال ِمْنُھْم 

 :و در دست حّر شمشیرى بود كه مرگ از دم او اليح بود و گويا ابن معتّز در حّق او گفته بود

  : شعر

ٌم فیِه اْلَمنايا َكواِمٌنَولى صاِر
 فما ُيْنَتضى ِاّال ِلَسْفِك ِدماٍء

َترى َفْوَق ِمْنَبِتِه اْلِفِرْنَد َكَانَُّه
 َبِقیََّة َغیٍم َرقَّ دُوَن َسماٍء

 .نمودند  پس جماعتى از لشكر عمر سعد بر او حمله آوردند و شھیدش 

به : د او آمد و ھنوز خون از او جستن داشت ، پس فرمودبعضى گفته اند كه امام حسین علیه الّسالم به نز

 : تو ُحّرى ھمچنانكه نام گذاشته شدى به آن ، ُحّرى در دنیا وآخرت پس خواند آن حضرت! به اى ُحّر

  : شعر

َلِنْعَم اْلُحرُّ ُحرَُّبنى َرياِح
 َوِنْعَم اْلُحرُّ ِعْنَد ُمْخَتَلِف الرِّماِح

نادى ُحَسْیًنا َوِنْعَم اْلُحرُّ ِاْذ
 َفجاَد ِبَنْفِسِه ِعْند الصَّباِح

 شھادت ُبرير بن خضیر رحمه الّله

مى نامیدند واز  (سّیدُقّراء)به میدان آمد و او مردى زاھد وعابد بود و او را  (170)ُبَرْيِر ْبِن ُخَضْیر رحمه الّله 

اشراف اھل كوفه از َھْمدانیین بود و اوست خالوى ابو اسحاق عمروبن عبدالّله سبیعى كوفى تابعى كه در 

ر شب يك ختم قرآن مى نمود، و در چھل سال نماز صبح را به وضوى نماز عشا گزارد ودر ھ: حّق او گفته اند

زمان او َاْعَبدى از او نبود، َاْوَثق در حديث از او نزد خاّصه وعاّمه نبود، و از ِثقات على بن الحسین علیه الّسالم 

 .بود

بالجمله ؛ جناب ُبرير چون به میدان تاخت از آن سوى ، يزيد بن معقل به نزد او شتافت وبا ھم اّتفاق كردند 

ه كنند و از خدا بخواھند كه ھر كه بر باطل است بر دست آن ديگر كشته شود، اين بگفتند و بر ھم كه مباھل

زد او را آسیبى نرساند لكن ُبرير او را ضربتى زد كه ُخود او را دو نیمه كرد و سر  (ُبَرْير)يزيد ضربتى بر . تاختند

 .نكه از جاى بلندى بر زمین افتداو را شكافت تا به دماغ رسید يزيد پلید بر زمین افتاد مثل آ

حمله آورد و با ھم دست به گردن شدند ويك ساعت باھم نبرد  (ُبرير)رضّى بن منقذ عبدى كه چنین ديد بر



كردند آخراال مر، ُبرير او را بر زمین افكند و بر سینه اش نشست ، رضّى استغاثه به لشكر كرد كه او را 

كه احساس نیزه كرد  (ُبرير)و نیزه خود را گذاشت بر پشت برير، كعب بن جابر حمله كرد . كنند  خالص

ھمچنان كه بر سینه رضّى نشسته بود خود را بر روى رضّى افكند و صورت او را دندان گرفت و طرف دماغ 

اورا قطع كرد از آن طرف كعب بن جابر چون مانعى نداشت چندان به نیزه زور آورد تا در پشت ُبرير فرو رفت و 

 . را از روى رضى افكند و پیوسته شمشیر بر آن بزرگوار زد تا شھید شد برير

اى برادر، بر  :رضّى از خاك برخاست در حالتى كه خاك از قباى خود مى تكانید وبه كعب گفت : راوى گفت 

 نخواھم نمود چون كعب بن جابر بر گشت زوجه اش ياخواھرش  من نعمتى عطاكردى كه تا زنده ام فراموش 

را ھر آينه امر عظیمى به جاى آوردى به خدا سوگند ديگر  (ّسید قّراء)با وى گفت كشتى  (نوار بنت جابر) 

 (171) .باتو تكّلم نخواھم كرد

 شھادت وھب علیه الرحمة

كر امام حسین علیه الّسالم حاضر بود به بن عبدالّله بن حباب َكْلبى كه با مادر و زن در لش (172)وھب 

 :تحريص مادر ساخته جھاد شد، اسب به میدان راند و رجز خواند

  : شعر

ِاْن َتْنُكرُونى َفَاَنااْبُن اْلَكْلِب
 َسْوَف َتَرْونى َوَتَرْوَن َضْربى

َوَحْمَلتى َوَصْوَلتى فى اْلَحْرِب
 ُاْدِرُك ثارى َبْعَد ثار َصْحبى

َفُع اْلَكْرَب َاماَم اْلَكْرِبَوَاْد
 َلْیَس ِجھادى فِى اْلَوغى ِباللَّْعِب

از میدان باز شتافت و به نزديك مادر و   پس . وجالدت و مبارزت نیكى به عمل آورد و جمعى را به قتل در آورد

امام حسین  آيا از من راضى شدى ؟ گفت راضى نشوم تا آنكه در پیش روى: زوجه اش آمد و به مادر گفت 

ترابه خدا قسم مى دھم كه مرابیوه مگذار و به درد مصیبت خود  : علیه الّسالم كشته شوى ، زوجه او گفت

سخن زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین علیه الّسالم خود ! اى فرزند : مبتال مساز، مادر گفت

وھب به میدان رجوع كرد در حالى كه   پس را شھید ساز تا شفاعت جّدش در قیامت شامل حالت شود، 

 :مى خواند

 ِاّنى َزعیٌم َلِك ُامَّ َوَھٍب

  : شعر

ِباّلَطْعِنفیِھْم تاَرًة َوالضَّْرِب
 َضْرَب ُغالٍم ُمْؤِمٍن ِبالرَّبِّ

 پس نوزده سوار و دوازده پیاده را به قتل رسانید و لختى كارزار كرد تا دو دستش را قطع كردند، اين وقت

پدر و مادرم فداى تو باد چندانكه توانى  ! اى وھب: مادر او عمود خیمه بگرفت و به حربگاه در آمد و گفت 

رزم كن و حرم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از دشمن دفع نما، وھب خواست كه تا او را برگرداند 

به ّاتفاق تو در خون خويش غوطه زنم ، من روى باز پس نمى كنم تا : مادرش جانب جامه او را گرفت و گفت 



از اھل بیت من جزاى خیر بھره شما باد به سرا پرده : جناب امام حسین علیه الّسالم چون چنین ديد فرمود

آن زن به سوى ِخیام محترمه زنھا برگشت و آن جوان كلبى   پس . زنان مراجعت كن خدا ترا رحمت كند

 .پیوسته مقاتلت كرد تا شھید شد

 ت اولین زن در لشكر امام حسین علیه الّسالمشھاد

كه زوجه َوَھب بعد از شھادت شوھرش بى تابانه به جانب او دويد و صورت بر صورت او نھاد : راوى گفت 

شمر غالم خود را گفت تا عمودى بر سر او زد و به شوھرش ملحق ساخت ، و اين اّول زنى بود كه در 

 (173).الم به قتل رسیدلشكر حضرت سّید الّشھداء علیه الّس

م آمد و عرض پس از آن عمروبن خالد َاْزدى اسدى صیداوى عازم میدان شد خدمت امام حسین علیه الّسال

من قصد كرده ام كه ملحق شوم به شھداء از اصحاب تو و كراھت دارم از ! فدايت شوم يا اباعبدالّله : كرد

ما ھم ساعت بعد : آنكه زنده بمانم و ترا وحید و قتیل بینم اكنون مرّخصم فرما، حضرت او را اجازت داد وفرمود

 :اين رجَز خواندتو ملحق خواھیم شد، آن سعادتمند به میدان آمد و

  : شعر

ِاَلْیَك يا َنْفُس ِمَن الرَّْحمِن
 : َفَاْبِشرى ِبالرَّْوِح َوالرَّْيحاِن شعر

 َاْلَیْوَم َتْجَزْيَن َعَلى االِْْحساِن

 . پس كارزار كرد تا شھید شد، رحمه الّله

 : پس فرزندش خالدبن عمروبیرون شد ومى گفت

  : شعر

َقْحطاِنَصْبرًاَعَلى الَموِت َبنى 
 َكْى ما َتكُوُنوا فى ِرَضى الرَّْحمِن

ياَاَبتا َقْد ِصْرَت فِى اْلِجناِن
 فى َقْصِر ُدٍر َحَسِن اْلُبْنیاِن

 .پس جھاد كرد تا شھید شد

 :سعد بن حنظله تمیمى به میدان رفت و او از اعیان لشكر امام حسین علیه الّسالم بود رجز خواند و فرمود

  : شعر

ا َعَلى االَْْسیاِف َوْاَالِسنَّةَصْبًر
 َصْبًرا َعَلْیھا ِلُدُخوِل اْلَجنَِّة

َوُحوِرَعْیٍن ناِعماٍت ُھنٍَّة
 ياَنْفُس ِللّراَحِة َفاْجَھِد نَُّه

 و فى ِطالِب اْلَخْیِر َفاْرِغَبنَُّه

ه َمْذِحجى به میدان رفت پس حمله كرد و كار زار سختى نمود تا شھید شد، رحمه الّله پس عمیربن عبدالّل



 :و اين رجز خواند

  : شعر

(174)َقْد َعِلَمْت َسْعٌد َوَحىُّ َمْذِحج 

 (175)ى اْلَھْیجاِء َلْیُث ُمْحِرج ِاّنى َلَد
َاْعُلو ِبَسْیفى ھاَمَة اْلَدّجِج

 تََّعرُِّجَوَاتُرُك اْلَقْرَن َلَدى ال

 (178)اْلَاْعَرِج (177)اْلَازلِّ (176)َفريَسة الضَّْبِع

 .پس كارزار كرد و بسیارى را كشت تا به دست مسلم َضبابّى و عبدالّله َبَجلّى كشته شد

 مبارزات نافع بن ھالل و شھادت مسلم بن عوسجه

 :از اصحاب سّید الّشھداء علیه الّسالم نافع بن ھالل َجَملى به مبارزت بیرون شد وبدين كلمات رجز خواند

َاَناَعلى دين : اْلَجَمَلى ، َاَنا َعلى ديِن َعلّى علیه الّسالم مزاحم بن حريث به مقابل او آمد وگفت  َاَنا ْابُن ِھالِل

تو بر دين شیطانى و بر او حمله كرد و جھان را از لوث وجودش پاك : ُعْثمان ؛من بر دين عثمانم ، نافع گفت 

 .نمود

آيا مى دانید با چه مردمى ! اى مردِم احمق : و گفت  عمرو بن الحّجاج چون اين دالورى ديد بانگ برلشكر زد

جنگ مى كنید ھمانا اين جماعت فرسان اھل مصرند و از پستان شجاعت شیر مكیده اند و طالب مرگ اند 

احدى يك تنه به مبارزات ايشان نرود كه عرصه ھالك مى شود، و ھمانا اين جماعت عددشان كم است و به 

اگر ھمگى جنبش كنید و كارى نكنید جز آنكه ايشان را سنگ باران نمائید ! ّله زودى ھالك خواھند شد، وال

 .تمام را مقتول مى سازيد

راءى محكم ھمان است كه تو ديده اى ، پس رسولى به جانب لشكر فرستاد تا ندا : عمر بن سعد گفت 

رو بن الحّجاج از كنار كند كه ھیچ كس از لشكر را اجازت نیست كه يك تنه به مبارزت بیرون شود، پس عم

فرات با جماعت خود بر میمنه اصحاب امام حسین علیه الّسالم حمله كرد، بعد از آن كه آن منافقان را به اين 

يا َاْھَل اْلُكوَفِة َاْلِزُمواطاَعَتُكْم َو َجماَعَتُكْم َو : كلمات تحريص بر كشتن اصحاب امام حسین علیه الّسالم نمود

 ْتِل َمْن َمَرَق ِمَن الّديِن َو خاَلَف اِالمام ،ال َتْرتاُبوا فى َق

خداوند دھان عمرو بن الحّجاج را پر از آتش كند در ازاى اين كلمات كه بر جناب امام حسین علیه الّسالم 

بسى سخت آمد و به حضرتش اثر كرد، پس ساعتى دو لشكر با ھم نبرد كردند و در اين گیرودار جنگ ، 

سدى رحمه الّله از پاى در آمد و از كثرت زخم و جراحت به خاك افتاد، لشكر عمر سعد مسلم بن َعْوَسجه َا

از حمله دست كشیدند و به سوى لشكرگاه خود برگشتند، چون غبار معركه فرو نشست مسلم را بر روى 

 زمین افتاده ديدند حضرت امام حسین علیه الّسالم به نزد او شتافت و در مسلم رمقى يافت پس او را

َفِمْنُھْم َمْن َقضى َنْحَبُه َو ) :خدا رحمت كند ترا اى مسلم ؛ و اين آيه كريمه را تالوت نمود: خطاب كرد و فرمود

 (179).(ِمْنُھْم ِمْن َيْنَتِظُر َو ما َبدَُّلوا َتْبديًال

گران ! اى مسلم : حبیب بن مظاھر كه به مالزمت خدمت آن حضرت نیز حاضر بود نزديك مسلم آمد و گفت 

: است بر من اين رنج و شكنج تو اكنون بشارت باد ترا به بھشت ، مسلم به صداى بسیار ضعیفى گفت 

اگر مى دانستم كه بعد از تو در دنیا زنده مى بودم دوست داشتم : ر ترا بشارت دھد، حبیب گفت خدا به خی

كه به من وصّیت كنى به آنچه قصد داشتى تا در انجام آن اھتمام كنم لكن مى دانم كه در ھمین ساعت 



مرد و اشاره كرد ترا وصّیت مى كنم به اين : مسلم گفت . من نیز كشته خواھم شد و به تو خواھم پیوست 

تا جان در بدن دارى او را يارى كن و از نصرت او دست مكش تا : به سوى امام حسین علیه الّسالم و گفت 

به پررودگار كعبه جز اين نكنم و چشم ترا به اين وصّیت روشن نمايم ، : وقتى كه كشته شوى ، حبیب گفت 

ھا بود او را برداشته بودند كه در نزد كشتگان پس مسلم جھان را وداع كرد در حالى كه بدن او روى دست

 . صداى كنیزك او به ُندبه بلند شد كه َياْبَن َعْوَسَجتاُه يا َسّیداه  گذارند، پس 

و معلوم مى شود كه مسلم بن عوسجه از شجاعان نامى روزگار بود چنانكه َشَبث شجاعت او را در 

و در زمانى كه مسلم بن عقیل به كوفه آمده بود مسلم بن  آذربايجان مشاھده كرده بود و آن را تذكره نمود،

و با اين حال از ُعّباد روزگار بود و پیوسته در  . عوسجه وكیل او بود در قبض اموال و بیع اسلحه و اخذ بیعت

دينورى معلوم مى  (َاخبار الّطوال )مسجد كوفه در پاى ستونى از آن مشغول به عبادت و نماز بود چنانكه از 

د، و او را اھل ِسَیر اّول اصحاب حسین علیه الّسالم گفته اند و كلمات او را در شب عاشورا شنیدى و در شو

 :كربال مقاتله سختى نمود و به اين رجز مترّنم بود

  : شعر

ِاْن َتْساَءلُوا عّنى فَِّاّنى ذُوُلَبٍد
 َقْوٍم ِمْن ُذرى بنى َاَسٍد(180)ِمْن َفْرِع 

َفَمْن َبغانا حاَِّئٌد َعِن الرََّشِد
 َو كاِفٌر ِبديِن َجّباٍر َصَمٍد

 :میت اسدى در شعر خود به آن اشاره كرده و ُكْنیه آن بزرگوار ابو َجْحل است چنان كه ُك

 . َو ِانَّ َابا َجْحٍل َقلیٌل ُمَجحٌَّل

َجْحل به تقديم جیم بر حاء ُمھمله ، يعنى مھتر زنبوران عسل و ُمَجحَّل كمَُّعظَّم ، يعنى صريع و بر زمین افكند 

 . شده ، و قاتل او مسلم ضبابى و عبدالّرحمن بجلى است

از میسره بر میسره لشكر  -علیه الّلعنة  - شكر به ھم پیوستند و شمر بن ذى الجوشن بالجمله ؛ دوباره ل

امام علیه الّسالم حمله كرد و آن سعادتمندان با آن اشقیا به قدم ثبات نبرد كردند و طعن نیزه دو لشكر و 

از ھر طرف شمشیر به ھم فرود آوردند و سپاه ابن سعد، حضرت امام حسین علیه الّسالم و اصحابش را 

احاطه كردند و اصحاب آن حضرت با آن لشكر قتال سختى نمودند و تمام َجالدت ظاھر نمودند و مجموع 

سواران لشكر آن حضرت سى و دو تن بودند كه مانند شعله جّواله حمله مى افكندند و سپاه ابن سعد را از 

 .چپ و راست پراكنده مى نمودند

شكر پسر سعد بود و چون اين شجاعت و مردانگى از سپاه امام علیه عروة بن قیس كه يكى از سركردگان ل

الّسالم مشاھد كرد، به نزد ابن سعد فرستاد كه يا بن سعد آيا نمى بینى كه لشكر من امروز از اين 

جماعت قلیل چه كشیدند؟ تیراندازان را امر كن كه ايشان را ھدف تیر بال سازند، ابن سعد كمانداران را به 

 .ختن امر نمودتیراندا

اصحاب امام حسین علیه الّسالم قتال شديدى نمودند تا نصف الّنھار روز رسید، حصین بن تمیم : راوى گفت 

كه سر كرده تیراندازان بود چون صبر اصحاب امام حسین علیه الّسالم مشاھده نمود لشكر خود را كه پانصد 

را تیر باران نمايند، آن منافقان حسب اال مر امیر كماندار به شمار مى رفتند امر كرد كه اصحاب آن حضرت 

و ) يعنى پى (خويش لشكر امام حسین علیه الّسالم را ھدف تیر و سھام نمودند و اسبھاى ايشان را َعْقر 



 .بدنھاى آنھا را مجروح نمودند

ختى تا كه مقاتله كردند اصحاب امام حسین علیه الّسالم با لشكر عمر سعد قتال بسیار س: راوى گفت 

نصف الّنھار و لشكر پسر سعد را توانائى نبود كه بر ايشان بتازد جز از يك طرف زيرا كه خیمه ھا را به ھم 

عمر سعد كه چنین ديد جمعى را . متصل كرده بودند و آنھا را از عقب سر و يمین و يسار قرار داده بودند

چھار نفر از اصحاب امام حسین علیه الّسالم در  فرستاد كه خیمه ھا را بیفكنند تا بر آنھا احاطه نمايند سه

میان خیمه ھا رفتند ھنگامى كه آن ظالمان مى خواستند خیمه ھا را خراب كنند بر آنھا حمله مى كردند و 

ھر كه را مى يافتند مى كشتند يا تیر به جانب او مى افكندند و او را مجروح مى نمودند، عمر سعد كه 

خیمه ھا را آتش زنید و داخل خیمه ھا نشويد، پس آتش آوردند خیمه را چنین ديد فرياد كشید كه 

بگذاريد آتش زنند زيرا كه ھر گاه خیمه ھا را بسوزانند نتوانند  :سوزانیدند، سّید الّشھداء علیه الّسالم فرمود

 .از آن بگذرند و به سوى شما آيند و چنین شد كه آن حضرت فرموده بود

به خیمه حضرت امام حسین علیه الّسالم و  - علیه اللّعنة  -بن ذى الجوشن  حمله كرد شمر: راوى گفت 

نیزه اى كه در دست داشت بر آن خیمه مى كوبید و ندا در داد كه آتش بیاوريد تا من اين خیمه را با اھلش 

 . آتش زنم

بر شمر صیحه زد زنھا صیحه كشیدند و از خیمه بیرون دويدند، جناب امام حسین علیه الّسالم : راوى گفت 

كه اى پسر ذى الجوشن تو آتش مى طلبى كه خیمه را بر اھل من آتش زنى ؟ خداوند بسوزاند ترا به آتش 

اين صالح نیست براى تو كه جمع كنى ! كه من به شمر گفتم سبحان الّله : ُحَمْید بن ُمْسلم گفت . جھّنم 

وزانیدن باشد و ديگر آنكه بكشى كودكان و در خود دو خصلت را يكى آنكه عذاب كنى به عذاب خدا كه س

نمى : تو كیستى ؟ گفتم : زنان را، بس است براى راضى كردن امیر كشتن تو مردان را، شمر به من گفت 

گويم با تو كیستم و ترسیدم كه اگر مرا بشناسد نزد سلطان براى من سعايت كند، پس آمد به نزد او شبث 

لى بدتر از مقال تو و نديدم موقفى زشت تر از موقف تو، آيا كارت به جائى من نشنیدم مقا: بن ِرْبعى و گفت 

رسیده كه زنھا را بترسانى ، پس شھادت مى دھم كه شمر حیا كرد و خواست برگردد كه ُزھیر بن َقین 

، و رحمه الّله با ده نفر از اصحاب خود بر شمر و اصحابش حمله كردند و ايشان را از دور ِخیام متفرق ساختند

َضبابى را كه از اصحاب ِشمر بود به قتل رسانیدند، لشكر عمر سعد كه چنین ديدند  (به زاء معجمه (اباعّزه 

بر ايشان ھجوم آوردند و چون لشكر امام حسین علیه الّسالم عددى قلیل بودند اگر يك تن از ايشان كشته 

 . شتى از كثرت عدد نمودار نگشتىگشتى ظاھر و مبّین گشتى و اگر از لشكر ابن سعد صد كس مقتول گ

 .بالجمله ؛جنگ سختى شد و قتلى و جريح بسیارى گشت تا آنكه وقت زوال رسید

- ١٠ - 

 
 

 :تذكره َابو ثمامه نماز را در خدمت امام حسین ع و شھادت حبیب بن مظاھر

ت امام علیه ابو ُثمامه صیداوى كه نام شريفش عمرو بن عبدالّله است چون ديد وقت زوال است به خدم

ھمانا مى بینم كه اين لشكر به مقاتلت تو ! يا ابا عبدالّله ، جان من فداى تو باد: الّسالم شتافت و عرض كرد

نزديك گشته اند و لكن سوگند به خداى كه تو كشته نشوى تا من در خدمت تو كشته شوم و به خون 

ارم آنگاه خداى خويش را مالقات كنم ، خويش غلطان باشم و دوست دارم كه اين نماز ظھر را با تو بگز



ياد كردى نماز را خدا ترا از نماز گزاران و ذاكرين قرار دھد، : حضرت سر به سوى آسمان برداشت پس فرمود

بلى اينك وقت آن است ، پس فرمود از اين قوم بخواھید تا دست از جنگ بردارند تا ما نماز گزاريم ، ُحَصین 

اى : ياد برداشت كه نماز شما مقبول در گاه ِاله نیست ، حبیب بن مظاھر فرمودبن تمیم چون اين بشنید فر

 !!!ِحمار غّدار نماز پسر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم قبول نمى شود و از تو قبول خواھد شد؟

اسب او واقع  ُحَصین بر حبیب حمله كرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر او فرود آورد و بر صورت

شد ُحَصین از روى اسب بر زمین افتاد پس اصحاب آن ملعون جلدى كردند و او را از چنگ حبیب ربودند پس 

 :حبیب رجز خواند فرمود

  : شعر

ُاْقِسُم َلْو ُكّنا َلُكْم َاْعدادا
 (181)َاْوَشْطَرُكْم َوّلْیُتُم االَْْكتادا

 (182)يا َشرَّ َقْوٍم َحَسبًاَو َاّدا

 :ونیز مى فرمود

  : شعر

َاَنا حبیٌب َوَابى ُمَظھٌَّر
 فارُس َھْیجآٍءَو َحْرٍب َتْسَعُر

َاْنُتْم َاَعدُّ ُعدًَّة َو اْكَثُر
 َوَنْحُن َاْو في ِمْنُكْم َوَاْصَبُر

َوَنْحُن َاْولى ُحجًَّة َوَاْظَھُر
 (183)ا َوَاْتقى ِمْنُكْم َوَاْعَذُر َحّق

ببین اخالص اين پیر ھنرمند
 چه خواھد كرد در راه خداوند
خواند و نسب فرمود آنگاه َرَجز

 مبارز خواست ازآن قوم گمراه
چنان رزمى نمود آن پیر ھشیار

 كه برنام آوران تنگ آمدى كار
سر شمشیر آن پیرجوانمرد

 ھمى مرد از سر مركب جداكرد
به تیغ تیز در آن رزم و پیكار

 فكنداز آن جماعت جمع بسیار

نكه به روايتى شصت و دو تن را به خاك ھالك انداخت ، پس مردى از بنى بالجمله ، قتال سختى نمود تا آ

تمیم كه او را ُبدْيل بن صريم مى گفتند بر آن جناب حمله كرد و شمشیر بر سر مباركش زد وشخصى ديگر 

از بنى تمیم نیزه بر آن بزرگوار زد كه او را بر زمین افكند حبیب خواست تا برخیزد كه ُحَصْین بن تمیم 

مشیر بر سر او زد كه او را از كار انداخت پس آن مرد تمیمى فرود آمد و سر مباركش را از تن جدا كرد، ش



حصین گفت كه من شريك توَام در قتل او سر را به من بده تابه گردن اسب خود آويزم و جوالن دھم تا مردم 

عبیدالّله بن زياد براى اخذ جايزه ، پس بدانند كه من در قتل او شركت كرده ام آنگاه بگیر آن را وببر به نزد 

 . سر حبیب را گرفت و به گردن اسب خويش آويخت و در لشكر جوالنى داد و به او رّدكرد

چون لشكر به كوفه برگشتند آن شخص تمیمى سر را به گردن اسب خويش آويخته روبه قصراال ماره ابن 

راھق بود سر پدر را ديدار كرد دنبال آن سوار را زياد نھاده بود، قاسم پسر حبیب كه در آن روز غالمى م

گرفت و از او مفارقت نمى نمود، ھرگاه آن مرد داخل قصر اال ماره مى شد او نیز داخل مى گشت و ھر گاه 

 .بیرون مى آمد او نیز بیرون مى آمد

ز من جدا نمى چه شده ترا اى پسر كه عقب مرا گرفته و ا: آن مرد سوار از اين كار به شّك افتاده گفت 

اين سرى كه با تو است پدر : بى جھت نیست مرا خبر بده ، گفت : چیزى نیست ، گفت : شوى ؟ گفت 

امیر راضى نمى شود كه اودفن شود و  !اى پسر: من است آيا به من مى دھى تا او را دفن نمايم ، گفت 

ن خداوند به تو جزانخواھد داد مگر لك: من ھم مى خواھم جائزه نیكى به جھت قتل او از امیر بگیرم ، گفت 

بدترين جزاھا، به خدا سوگند كشتى او را در حالى كه او بھتر از تو بود، اين بگفت و بگريست و پیوسته 

َاُبوِمِخَنف از محّمد بن قیس روايت  (184)درصدد انتقام بود تازمان مصعب بن زبیر، كه قاتل پدر خود را بكشت 

 :كرده كه چون حبیب شھید گرديد، درھم شكست قتل او حسین علیه الّسالم را، و در اين حال فرمود

 (185)َاْحَتِسُب َنفسي َوُحماة َاْصحابي 

ھمانا تو مردى صاحب فضل بودى ختم قرآن در يك شب !لّله َدرَُّك يا َحبیُب:ودربعض َمقاتل است كه فرمود 

و مخفى نماند كه حبیب از َحَمله علوم اھل بیت و از خواّص اصحاب امیرالمؤ منین علیه . مودى مى ن

 . الّسالم به شمار رفته

و روايت شده كه وقتى میثم تّمار را مالقات كرد و با يكديگر سخنان بسیار گفتند، پس حبیب گفت كه گويا 

دارد و شكم فربھى دارد و خربزه مى فروشد در مى بینم شیخى را كه َاْصَلع است يعنى پیش سر او مو ن

نزد دارالّرزق او را بگیرند وبراى مّحبت داشتن او به اھل بیت رسالت او را به دار كشند، و بر دار شكمش را 

 .و غرضش میثم بود و چنان شد كه حبیب خبر داد. بدرند

امام مظلوم كردند و در برابر كوھھاى و در آخر روايت است كه حبیب از جمله آن ھفتاد نفر بود كه يارى آن 

آھن رفتند و سینه خود را در برابر چندين ھزار شمشیر و تیر سپر كردند، و آن كافران ايشان را امان مى 

دادند و وعده مالھاى بسیار مى كردند و ايشان ابا مى نمودند و مى گفتند كه ديده ما حركت كند و آن امام 

ا عذرى نخواھد بود تا آنكه ، ھمه جانھاى خود را فداى آن حضرت علیه مظلوم شھید شود ما را نزد خد

 . الّسالم كردند و ھمه بر دور آن حضرت كشته افتادند، رحمة الّله و بركاته علیھم اجمعین

مذكور شد، وُكَمْیت اسدى اشاره به   و در احوال حضرت مسلم َرِحَمُھُم الّله كلمات حبیب بعد از كالم عابس 

 : بیب كرده در شعر خود به اين بیتشھادت ح

  : شعر

ِسوى ُعْصَبٍةفیِھْم َحبیٌب ُمَعفٌَّر
 َقضى َنْحَبُه َواْلكاِھِلىُّ ُمَرمٌَّل

و مرادش از كاھلى َاَنس ابن الحرث اال سدى الكاھلى است كه از صحابه ِكبار است ، و اھل سّنت در حال 

ه علیه و آله و سّلم شنید در حالى كه حضرت سّیدالشھداء او نوشته اند كه وقتى از حضرت رسول صلى الّل



ھمانا اين پسر من كشته مى شود در زمینى از زمینھاى عراق پس : علیه الّسالم در كنار او بود كه فرمود

پس َاَنس بود تا در كربال در يارى حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم .ھر كه او را درك كرد يارى كند او را

 .شھید شد

كه بعضى گفته اند حبیب بن مظاھر و مسلم بن عوسجه و ھانى بن عروه و عبدالّله بن : مؤ ّلف گويد

و در شرح قصیده ابى فراس است كه در .َيْقُطرنیز از صحابه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بوده اند 

دمت پیغمبر علیه الّسالم بوده و در َبدر و روز عاشورا جابر بن ُعْرَوه ِغفارّى كه پیرمردى بود سالخورده و در خ

ُحنین حاضر شده بود براى يارى پسر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم َكَمر خود را به عمامه اش بست 

ابروھاى خود را كه از پیرى به روى چشمانش واقع شده بود بلند كرد و با دستمال خود ببست   محكم ، پس 

َشَكَر الّلُه َسْعَیَك يا شیخ پس حمله كرد  :الم او را نظاره مى كرد و مى فرمودحضرت امام حسین علیه الّس

 رحمه الّله. و پیوسته جھاد كرد تا شصت نفر را به قتل رسانید آنگاه شھید گرديد

 شھادت سعید بن عبدالّله حنفى رحمه الّله

بن عبدالّله را فرمود كه پیش روى روايت شده كه حضرت سّیدالّشھدا علیه الّسالم ُزھیر بن َقین و سعید 

من بايستید تا من نماز ظھر را به جاى آورم ، ايشان بر حسب فرمان در پیش رو ايستادند و خود را ھدف تیر 

و سنان گردانیدند، پس حضرت با يك نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمى ديگر ساخته دفع دشمن 

فى در پیش روى آن حضرت ايستاد و خود را ھدف تیر نموده بودند، و روايت شده كه سعید بن عبدالّله حن

بود و ھر كجا آن حضرت به يمین و شمال حركت مى نمود در پیش روى آن حضرت بود تا روى زمین افتاد و در 

سالم مرا به پیغمبر ! لعن كن اين جماعت را لعن عاد و ثمود، اى پروردگار من ! خدايا: اين حال مى گفت 

بالغ كن او را آنچه به من رسید از زحمت جراحت و زخم چه من در اين كار قصد كردم نصرت خود برسان و ا

و . ذريه پیغمبر ترا، اين بگفت و جان بداد، و در بدن او به غیر از زخم شمشیر و نیزه ، سیزده چوبه تیر يافتند

 (186) .و اشارت گذاشتند شیخ ابن نما فرموده كه گفته شده آن حضرت و اصحابش نماز را فراداى به ايماء

، و در سابق كه سعید بن عبدالّله از وجوه شیعه كوفه و مردى شجاع و صاحب عبادت بود: مؤ لف گويد

دانستى كه او و ھانى بن ھانى سبیعى را اھل كوفه با بعضى نامه ھا به خدمت امام حسین علیه الّسالم 

بودند كه كوفیان   فرستادند كه آن حضرت را حركت دھند از مّكه و به كوفه بیاورند، و اين دو نفر آخر كس 

وقتى كه حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم اجازه ايشان را روانه كرده بودند و كلمات او در شب عاشورا در 

انصراف داد در َمقاتل معتبره مضبوط است و در زيارت مشتمله بر اسامى شھداء مذكور است ، و در حّق او و 

 : مواسات ُحّر با ُزھیر بن قین ، عبیدالّله بن عمرو َبّدى ِكندى گفته

  : شعر

َسعیَد ْبَن َعْبِدالّلِه ال َتْنِسَینَُّه
 (187)وَال اْلُحرَّ ِاْذ اَّسى ُزَھْیًرا َعلى َقْسٍر

َفَلْو َوَقَفْت َصمُّ اْلِجباِل َمكاَنُھْم
 (189)َعلى َسْھٍل َو َدكَّْت َعلى َو ْعرا(188)َلماَرْت

َفِمْن قائم َيْسَتْعِرُض النَّْبَل َوْجُھُه
 َو ِمْن ُمْقِدم َيْلَقى االَْ ِسنََّة ِبالَصْدِر



 .َزَقنا ُمراَفَقَتُھْم فى َاْعال ِعلِّییَنَحَشَرَنا الّلُه َمَعُھْم فِى اْلُمْسَتْشَھديَن َوَر

 شھادت ُزھیر بن القین َرِضى الّله عنه

 :ُزھیر بن ْالَقین رحمه الّله كارزار سختى نمود و َرَجز خواند: راوى گفت 

  : شعر

َاَنا ُزَھْیٌر َوَاَنا اْبُن اْلَقْیِن
 َاذُوُدُكْم ِبالسَّْیِف َعْن ُحَسْیٍن

َاَحُد اِلّسْبَطْیِنِانَّ ُحَسْیًنا 
 َاْضِرُبُكْم َوال َارى ِمْن َشْیٍن

پس چون صاعقه آتشبار خويش را بر آن اشرار زد و بسیار كس از َابطال رجال را به خاك ھالك افكند، و به 

روايت محّمد بن ابى طالب يك صد و بیست تن از آن منافقان را به جھنم فرستاد، آنگاه كثیر بن عبدالّله 

به اّتفاق ُمھاجربن َاْوس تمیمى بر او حمله كردند او را از پاى در آوردند و در آن وقت كه ُزَھیْر بر خاك شعبى 

خدا ترا از حضرت خويش دور نگرداند و لعنت كند كشندگان ترا : افتاد، حضرت حسین علیه الّسالم فرمود

 (190)مون و خوك مسخ نمود ھمچنان كه لعن فرمود جماعتى از گمراھان را و ايشان را به صورت می

اين مقام آنكه امام  ُزھیر بن قین َجاللت شاءنش زياده از آن است كه ذكر شود و كافى است در:مؤ لف گويد

حسین علیه الّسالم يوم عاشورا میمنه را به او سپرد و در وقت نماز خواندن او را با سعید بن عبدالّله فرمود 

روى آن جناب بايستند و خود را وقايه آن حضرت كنند و احتجاج او با قوم به شرح رفت و   كه در پیش 

 . ذلك ّمما يتعّلق ِبِهمردانگى و جالدت او با ُحّر ذكر شد الى غیر 

 مقتل نافع بن ھالل بن نافع بن جمل رحمه الّله

نافع بن ھالل كه يكى از شجاعان لشكر امام حسین علیه الّسالم بود، تیرھاى مسموم داشت و اسم خود 

 :را بر فاق تیرھا نوشته بود شروع كرد به افكندن آن تیرھا بر دشمن و مى گفت 

  : شعر

َمًة َاْفواُقھاَاْرمي ِبھا ُمْعَل
 (191)َمْسموَمًة َتْجرى بھا ِاْخفاُقھا

َلیْمَالنَّ َاْرَضھا َرشاُقھا
 ال َيْنَفُعھا َاشفاُقھاَوالنَّْفُس 

 : و پیوسته با آن تیرھا جنگ كرد تاتمام شد، آنگاه دست زد به شمشیر آبدار وشروع كرد به جھاد ومى گفت

  : شعر

َاَنااْلُغُالُم الَْیَمِنىُّ اْلَجَمِلّى
 دينى َعلى ديِن ُحَسْین ْبِن َعِلٍى

ِاْن ُاْقَتِل اْلَیْوَم َفھذا َاَملى
 اءيى َوُاالقى َعَملىَفذاَك َر



پس دوازده نفر وبه روايتى ھفتاد نفر از لشكر پسر سعد به قتل رسانید به غیر آنانكه مجروح كرده بود، پس 

 .لشكر بر او حمله كردند وبازوھاى او را شكستند واو را اسیر نمودند

ا مى بردند به نزد عمر سعد و شمربن ذى الجوشن او را گرفته بود و با او بود اصحاب او و نافع ر: راوى گفت 

چه واداشت ترا ! َوْيَحك ،اى نافع : خون بر محاسن شريفش جارى بود ُعمر سعد چون او را ديد به او گفت 

خداى مى داند كه من چه اراده كردم و : خود رحم نكردى و خود را به اين حال رسانیدى ؟ گفت   بر نفس 

شمر به . ا شماھا و اگر بازو وساعد مرابود اسیرم نمى كردندمالمت نمى كنم خود را بر تقصیر در جنگ ب

پس شمر !تو او را آورده اى اگر مى خواھى تو بكش : گفت ! بكش او را اصلَحَك الّله : ابن سعد، گفت 

اگر تو از مسلمانان بودى عظیم بود بر تو ! به خدا سوگند: شمشیر خود را كشید براى كشتن او نافع گفت 

 . َفاْلَحْمُدلّله الَّذى َجَعَل َمنا يا نا َعلى َيَدْى ِشراِر َخْلِقِه. ى خدا را به خونھاى ماكه مالقات كن

 .پس شمر او را شھید كرد

مكشوف باد كه در بعض كتب به جاى اين بزرگوار، ھالل بن نافع ذكر شده ، و مظنونم آن است كه نافع از 

اين بزرگوار خیلى شجاع و با بصیرت و شريف و بزرگ  اّول اسم سقط شده ، و سببش تكرار نافع بوده ، و

مرتبه بوده ، و در سابق دانستى به داللت طرماح از بیراھه به يارى حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم از 

كوفه بیرون آمد و در بین راه به آن حضرت ملحق شد با ُمَجّمع بن عبدالّله و بعضى ديگر، و اسب نافع را كه 

 .م داشت كتل كرده بودند و ھمراه مى آوردندنا (كامل )

و طبرى نقل كرده كه در كربال وقتى كه آب را بر روى سّید الّشھداء علیه الّسالم و اصحابش بستند تشنگى 

بر ايشان خیلى شّدت كرد حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم جناب عباس علیه الّسالم را با سى سوار و 

نافع بن ھالل َعَلم به دست گرفت و جلو افتاد، عمرو . شك فرستاد تا آب بیاورندبیست نفر پیاده با بیست م

مرحبا به تو اى : عمرو گفت ! منم نافع بن ھالل : بن حّجاج كه موّكل شريعه بود صدا زد كیستى ؟ فرمود

! گوارا باد ترا بیاشام : آمدم براى آشامیدن از اين آب كه از ما منع كرديد، گفت: برادر براى چه آمدى ؟ گفت 

نمى آشامم قطره اى با آنكه مواليم حسین علیه الّسالم و اين جماعت از اصحابش تشنه ! والّله : گفت 

ممكن نیست كه اين جماعت آب بیاشامند، زيرا : اند، در اين حال اصحاب پیدا شدند، عمرو بن حّجاج گفت 

ان را گفت كه اعتنا به ايشان نكنید و مشكھا را پر نافع پیادگ. كه ما را براى منع از آب در اين جا گذاشتند

عمرو بن حّجاج و اصحابش بر ايشان حمله آوردند، جناب ابوالفضل العباس و نافع بن ھالل ايشان را  .كنید

برويد ؛ پیوسته حمايت كرد از ايشان تا آبھا را به خدمت امام : متفرق كردند و آمدند نزد پیادگان و فرمودند

و اين نافع بن ھالل ھمان است كه در جمله كلمات خود به سّید  (192).لّسالم رسانیدندحسین علیه ا

 .َو ِاّنا على نّیا ِتنا َو بصائِرنا ُنوالى َمْن واالَك َو ُنعادى َمْن عاداَك: ض مى كندالّشھدا علیه الّسالم عر

 (رحمھما الّله )مقتل عبدالّله و عبدالّرحمن ِغفاريان 

اصحاب امام حسین علیه الّسالم چون ديدند كه بسیارى از ايشان كشته شدند و توانائى ندارند كه 

عبد اّلرحمن پسران عروه ِغفارّى كه از شجاعان كوفه و اشراف آن بلده جلوگیرى دشمن كنند عبدالّله و 

 :بودند خدمت امام حسین علیه الّسالم آمدند وگفتند

 .َعلْیَك السَّالُم حاَزَنا اْلَعُدوُّ ِاَلْیَك! ياَاباَعْبِدالّلِه

يم ال جرم از ما مستولى شدند دشمنان بر ما و ما كم شديم به حّدى كه جلو دشمن را نمى توانیم بگیر

تجاوز كردند و به شما رسیدند پس ما دوست داريم كه دشمن را از تو دفع نمائیم و در مقابل تو كشته 

پیش بیائید ايشان نزديك شدند و در نزديكى آن حضرت مقاتله كردند، و عبد !مرحبا: شويم ، حضرت فرمود



 : اّلرحمن مى گفت

  : شعر

َقْد َعِلَمْت َحّقا َبُنو ِغفار
 َوِخْنِدف َبْعَد َبنى ِنزاٍر

َلَنْضِر َبنَّ َمْعَشَر اْلُفّجاِر
 ِبُكلِّ َعْضٍب صارم َبّتاٍر

ياَقْوِم ُزوُدوا َعْن َبنِى االَْْحراِر
 (193)ِباْلُمْشَرّفىِّ َواْلِقَنااْلَخّطاِر

آمدند جوانان جابريان َسْیف بن الحارث بن سريع و ماِلك بن عبد : راوى گفت . پس مقاتله كرد تا شھید شد

لّشھداء علیه الّسالم در بن سريع ، و اين دو نفر دو پسر عّم و دو برادر مادرى بودند آمدند خدمت سّید ا

اى فرزندان برادر من براى چه مى گرئید؟ به خدا سوگند كه من : حالى كه مى گريستند، حضرت فرمود

خدا ما را فداى تو گرداند به خدا سوگند ما : امیدوارم بعد از ساعت ديگر ديده شما روشن شود، عرض كردند

گريیم كه دشمنان دور تو را احاطه كرده اند و چاره  گريه نمى كنیم بلكه بر حال شما مى  بر جان خويش 

ايشان نمى توانیم نمود، حضرت فرمود كه خدا جزا دھد شما را به اندوھى كه بر حال من داريد و به 

ُمواسات شما با من بھترين جزاى پرھیزكاران ، پس آن حضرت را وداع كردند و به سوى میدان شتافتند و 

 (194).ندمقاتله كردند تا شھید گشت

 شھادت حنظله بن اسعد ِشبامّى رحمه الّله

مام علیه الّسالم بايستاد و در حفظ و حراست آن حنظله بن اسعد، قّد مردى علم كرد و پیش آمد و در برابر ا

جناب خويشتن را سپر تیر و نیزه و شمشیر ساخت و ھر زخم سیف و سنانى كه به قصد امام علیه الّسالم 

من مى ترسم بر شما كه ! مى رسید به صورت و جان خود مى خريد و ھمى ندا در مى داد كه اى قوم 

ى ترسم بر شما برسد مثل آن عذابھائى كه بر اّمتھاى گذشته مستوجب عذاب لشكر احزاب شويد، و م

وارد شده مانند عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و آنان كه بعد از ايشان طريق كفر و جحود گرفتند و خدا نمى 

من بر شما مى ترسم از روز قیامت ، روزى كه رو از محشر بگردانید ! خواھد ستمى براى بندگان ، اى قوم 

ّنم و شما را از عذاب خدا نگاه دارنده اى نباشد، اى قوم مكشید حسین علیه الّسالم را پس به سوى جھ

مستاءصل و ھالك گرداند خدا شما را به سبب عذاب ، و به تحقیق كه بى بھره و ناامید است كسى كه به 

و موافق بعضى از  (195). خدا افتراء بندد و از اين كلمات اشاره كرد به نصیحتھاى مؤ من آل فرعون با آل فرعون

مستوجب خدا ترا رحمت كند دانسته باش كه اين جماعت ! اى حنظلة بن سعد: ُمقاتل ، حضرت فرمود

عذاب شدند، ھنگامى كه سر بر تافتند از آنچه كه ايشان را به سوى حّق دعوت كردى و بر تو بیرون شدند و 

. ترا و اصحاب ترا ناسزا و بد گفتند و چگونه خواھد بود حال ايشان االن و حال آنكه برادران پارساى ترا كشتند

ه سوى پروردگار خود نروم و به برادران خود راست فرمودى فدايت شوم ، آيا من ب :پس حنظله عرض كرد

بلى شتاب كن و برو به سوى آنچه كه از براى تو مھّیا شده است و بھتر از دنیا و آنچه : ملحق نشوم ؟فرمود

در دنیا است و به سوى سلطنتى كه ھرگز كھنه نشود و زوال نپذيرد، پس آن سعید نیك اختر حضرت را وداع 

 .َعَلْیَك يا َابا َعْبِدالّلِه َصلَّى الّلُه َعَلیَك َو َعلى َاھِل َبیِتَك َو َعرََّف َبْیَننا َوَبْیَنَك فى َجنَِّتِهاّلسَّالُم : كرد و گفت 

پس آن جناب در جنگ با منافقان پیشى گرفت و نبرد دلیرانه كرد و شكیبائى در تحمل ! آمَین آمَین : فرمود



 .را به برادران شايسته اش ملحق نمودند شدائد نمود تا آنكه بر او حمله كردند و او

كه حنظلة بن اسعد از وجوه شیعه و از شجاعان و ُفَصحاء تعداد شده و او را ِشبامى گويند به : مؤ لف گويد

مى رسد، و بنوشبام بطنى مى باشند ) بروزن كتاب موضعى است به شام (جھت آنكه نسبتش به شبام 

 .( به سكون میم(از َھْمدان 

 ْوَذب و عاِبس َرِحَمُھُم الّلهشھادت َش

عابس بن ابى َشبیب شاكرى َھمدانى چون از براى ادراك سعادت شھادت عزيمت درست كرد روى كرد با 

مصاحب خود َشوذب مولى شاكر كه از متقّدمین شیعه و حافظ حديث و حامل آن و صاحب مقامى رفیع بلكه 

مى رسیدند و از جنابش اخذ مى نمودند و كان    نقل شده كه او را مجلسى بود كه شیعیان به خدمتش

 .َرِحَمُه الّلُه َوْجھًا فیِھْم

مى خواھى چه در : امروز چه در خاطر دارى ؟ شوذب گفت ! اى َشْوَذب : بالجمله ؛ عابس با وى گفت 

زت كنم تا خاطر داشته باشم ؟ قصد كرده ام كه با تو در ركاب پسر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم مبار

گمان من ھم به تو ھمین بوده ، الحال به خدمت آن حضرت بشتاب تا ترا چون : عابس گفت . كشته شوم 

ديگر كسان در شمار شھداء به حساب گیرد و دانسته باش كه از پس امروز چنین روز به دست ھیچ كس 

و ھمین يك روز، روز عمل و زحمت نشود چه امروز روزيست كه مرد بتواند از تحت الثرى قدم بر فرق ثريا زند 

 پس َشوذب به خدمت حضرت شتافت و سالم وداع گفت. است و بعد از آن روز مزد و حساب و جّنت است 

به نزد جناب   پس از آن عابس: پس به میدان رفت و مقاتله كرد تا شھید گشت ، رحمه الّله راوى گفت  .

ھیچ آفريده اى چه نزديك و چه  ! يا ابا عبدالّله: رض كردامام حسین علیه الّسالم شتافت و سالم كرد و ع

دور، چه خويش و چه بیگانه در روى زمین روز به پاى نبرد كه در نزد من عزيز و محبوبتر از تو باشد و اگر 

قدرت داشتم كه دفع اين ظلم و قتل را از تو بنمايم به چیزى كه از خون من و جان من عزيزتر بودى توانى و 

 گواه باش : ر آن نمى كردم و اين كار را به پايان مى رسانیدم آنگاه آن حضرت را سالم داد و گفت سستى د

كه من بر دين تو و دين پدر تو مى گذرم ، پس با شمشیر كشیده چون شیر شمیده به میدان تاخت در 

گفت كه چون عابس  حالى كه ضربتى بر جبین او رسیده بود، ربیع بن تمیم كه مردى از لشكر عمر سعد بود

را ديدم كه رو به میدان آورده او را شناختم ، و من از پیش او را مى شناختم و شجاعت و مردانگى او را در 

جنگھا مشاھده كرده بودم و شجاعتر از او كسى نديده بودم ، اين وقت لشكر را ندا در دادم كه ھان اى 

 ! مردم

 ٍبھذا َاَسُد االُُْسوِد ھذا ابُن َابى َشبی

  : شعر

ربیع ابن تمیم آواز برداشت
 به سوى فوج اعدا گردن افراشت

كه مى آيد ِھْزَبرى جانب فوج
 كه عّمان است از بحر كفش موج

فرياد كشید اى قوم اين شیر شیران است ، اين عابس بن ابى شبیب است ھیچ كس به میدان او نرود واگر 

 .نه از چنگ او به سالمت نرھد

ھیچ كس جراءت ! ون شعله جّواله در میدان جوالن كرد و پیوسته ندا در داد كه َاالَرُجٌل، َا الَرُجٌلپس عابس چ



مبارزت او ننمود اين كار بر ابن سعد ناگوار آمد ندا در داد كه عابس را سنگباران نمايند لشكريان از ھر سو به 

 .خود از سر بیفكند جانب او سنگ افكندند، عابس كه چنین ديد زره از تن دور كرد و

  : شعر

وقت آن آمد كه من عريان شوم
 جسم بگذارم سراسر جان شوم

آنچه غیراز شورش و ديوانگى است
 اندرين ره روى دربیگانگى است

آزمودم مرگ من در زندگیست
 چون َرْھم زين زندگى پايندگیست

آنكه مردن پیش چشمش َتْھلكه است
 او به دست نھى الُتْلُقوا بگیرد

وآنكه مردن شد مر او را فتح باب
 ساِرُعواآمد مر او رادر خطاب

الّصال اى حشر بنیان ساِرُعوا
 اْلَبال اى مرگ بنیان داِرُعوا

 : و حمله بر لشكر نمود وگويا حّسان بن ثابت در اين مقام گفته

  : شعر

َيْلَقى الرِّماَح الّشاِجراِت ِبَنْحِرِه
 ھاَمَتُه َمقاَم اْلِمْغَفِر َوُيیقیُم

ما ِاْن ُيريُد ِاِذ الّرماُح َشَجْرَنُه
 ِدْرعا ِسوى ِسْرباِل طیِب اْلُعْنِصِر

اْصَطْبِرِلَشَبااْلَقنا (196)َوَيْقُوُل ِللطَّْرِف
 (197)َفَھَدْمَت ُرْكَن اْلمْجِد ِاْن َلْم ُتْعَقِر

 : وشاعر عجم در اين مقام گفته

  : شعر

جوشن زبر فكند كه ماَھم نه ماھیم
 ِمْغَفر زسر فكند كه بازم نیم خروس

بى خود و بى زره به در آمد مرگ را
 در َبر برھنه مى كشم اينك چو نو عروس

ده از دويست تن از پیش او مى قسم به خدا مى ديدم كه عابس به ھر طرف كه حمله كردى زيا: ربیع گفت 

گريختند و بر روى يكديگر مى ريختند، بدين گونه رزم كرد تا آنكه لشكر از ھر جانب او را فرا گرفتند و از كثرت 

جراحت سنگ و زخم سیف و سنان او را از پاى در آوردند و سر او راببريدند و من سر او را در دست جماعتى 



مى كرد كه من اورا كشتم ؛ عمر سعد گفت كه اين مخاصمت به دور  از شجاعان ديدم كه ھر يك دعوى

 .افكنید ھیچ كس يك تنه او را نكشت بلكه ھمگى در كشتن او ھمدست شديد و او راشھید كرديد

نقل شده كه عابس از رجال شیعه و رئیس و شجاع و خطیب و عابد و متھّجد بوده و كالم او با : مؤ ّلف گويد

 .قت ورود او به كوفه در سابق ذكر شدمسلم بن عقیل در و

و طبرى نقل كرده كه ُمسلم نامه به حضرت امام حسین علیه الّسالم نوشت بعد از آنكه كوفیان با او بیعت 

 .كردند و از حضرت خواست كه بیايد، كاغذ را عابس براى امام حسین علیه الّسالم ببرد
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 دى رحمه الّلهشھادت ابى الّشعثاء الَبْھَدلّىالكن

يزيدبن زياد َبْھَدلى كه او را ابوالشعثاء مى گفتند، شجاعى تیرانداز بود، مقابل حضرت :راوى گفت 

سّیدالّشھداء علیه الّسالم به زانو در آمد و صد تیر بر دشمن افكند كه ساقط نشد از آنھا مگر پنج تیر، در ھر 

 : تیرى كه مى افكند مى گفت

تیراو به نشان آشنا كن و ! خداوندا :و سّیدالّشھداء علیه الّسالم مى گفت . ، ُفرساُن اْلَعْرَجله َاَنا اْبُن َبْھَدلة 

  : شعر :و َرَجز او در آن روز اين بود. پاداش او را بھشت َعطا كن 

َاَنا َيزيٌد َو َابى ُمھاِصٌر
 (199)خاِدٌر (198)َاْشَجُع ِمْن َلْیٍث ِبِغْیل 

يا ِرّب ِاّنى ِللُحَسْیِن ناِصٌر
 (200)َوِالْبِن َسْعٍد تاِرٌك َوھاِجٌر

 .پس كارزار كرد تا شھید شد

 : ابن شھر آشوب مصرع ثانى چنین است (مناقب )كه در :مؤ ّلف گويد

و َھُصور يعنى شیر  (ُمھاصر)با  (َھُصور)اين لطفش زيادتر است به مالحظه  (201)َلْیٌث َھُصوٌر فِى اْلَعريِن خاِدٌر

 . كه يزيدبن ُمھاصر از محّدثین است: و فیروز آبادى گفته . بیشه 

 مقتل جمعى از اصحاب حضرت امام حسین علیه الّسالم

ث سلمانّى و سعد مولى عمروبن خالد و ُمَجمِّع بن روايت شده كه عمروبن خالد صیداوّى و جابربن حار

عبدالّله عائذّى مقاتله كردند در اّول قتال و با شمشیرھاى كشیده به لشكر پسر سعد حمله نمودند،چون 

درمیان لشكر واقع شدند لشكر بر دور آنھا احاطه كردند وايشان را از لشكر سّید الّشھداء علیه الّسالم جدا 

اس بن امیرالمؤ منین علیه الّسالم حمله كرد بر لشكر و ايشان را خالص نمود و بیرون آورد كردند و جناب عّب

در حالى كه مجروح شده بودند و ديگر باره كه لشكر رو به آنھا آوردند برلشكر حمله نمودند و مقاتله كردند تا 



 . در يك مكان ھمگى شھید گرديدند َرِحَمُھُم الّله

كابلى كه در كربال مشاھده كردم مردى را كه كارزار سختى مى كند، حمله نمى و روايت شده از مھران 

كند بر جماعتى مگر آنكه ايشان را پراكنده و متفّرق مى سازد و ھر گاه از حمله خويش فارغ مى شود مى 

 :آيد نزد امام حسین علیه الّسالم و مى گويد

  : شعر

َاْبِشر َھَدْيَت الرُّْشَد َياْبَن َاْحَمدا
 (202).فى َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس َتْعلُو َصَعدا

ربن َنْھَشل تیمّى او را شھید كرد و سرش ابو عمره حنظلى ، پس عام: پرسیدم كیست اين شخص ؟ گفتند

 .را بريد

گفته اند كه اين ابو عمره نامش زياد بن غريب است و پدرش از صحابه است و خودش درك : مؤ ّلف گويد

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم نموده و مردى شجاع و متعّبد و متھّجد،معروف به عبادت و ِكثرت 

 . نماز بوده رحمه الّله

 شھادت جون رضى الّله عنه

  : شعر

ماه بنى غفارى وخورشید آسمان
 ھم روح دوستانى وھم سروبوستان

َجْون مولى ابوذر غفارّى رحمه الّله درمیان لشكر سّیدالّشھداء علیه الّسالم بود وآن سعادتمند نیز عبدى 

تو متابعت ما : رد آن جناب فرمودسیاه بود آرزوى شھادت نموده از حضرت امام علیه الّسالم طلب رخصت ك

كردى درطلب عافیت پس خويشتن را به طريق ما مبتال مكن از جانب من ماءذونى كه طريق سالمت خويش 

من در اّيام راحت و وسعت كاسه لیس خوان شما بوده ام و امروز كه روز ! يابَنَرُسوِلالّله : عرض كرد.جوئى 

م ، به خدا قسم كه بوى من متعّفن وحَسب من پست و سختى و شّدت شما است دست از شما بردار

رنگم سیاه است پس دريغ مفرمائى از من بھشت را تا بوى من نیكو شود وجسم من شريف و رويم سفید 

 (203).گردد

اين بگفت . ھرگزاز شما جدا نخواھم شد تا خون سیاه خود را با خونھاى طّیب شما مخلوط سازم ! ال والّله 

 :واجازت حاصل كرد و به میدان شتافت واين َرَجز خواند

  : شعر

َكیَفَیَرى اْلُكّفاُرَضْرَباْلَاْسَوِد
 با َعْن بنى محّمدِبالسَّْیِف َضْر

َاُذبُّ َعْنُھْم ِباِلّلساِن َواْلَیِد
 َاْرُجوِبِھاْلَجنََّة َيْوَم اْلَمْوِرِد



و در بعض مقاتل است كه حضرت امام حسین علیه . و بیست و پنج نفر را به خاك ھالك افكند تا شھید شد

 :الّسالم بیامد وبر سر كشته او ايستاد ودعا كرد

ن را سفید گردان و بوى او را نیكو كن و او را با ابرار محشور گردان و در میان او و محّمد وآل بارالھا روى َجْو

 . محّمد علیھماالّسالم شناسائى ده ودوستى بیفكن

ھنگامى كه مردمان براى دفن شھداء حاضر شدند جسد َجْون را بعد ازده روز يافتند كه بوى : وروايت شده 

حّجاج بن مسروق مؤ ّذن حضرت امام حسین علیه الّسالم به میدان آمد و رجز  (204)مشك از او ساطع بود

 :خواند

  : شعر

ُحَسْیًناھاِدًياَمْھِديا (205)َاْقِدْم
 َفاْلَیْوَم َتْلقى َجدََّكالنَِّبّیا

ُثمَّ َاباك َذا النَّدى َعلّیا
 ذى َنْعرُفُھَوِصّیاذاك الَّ

 (206)رحمه الّله . بیست و پنج نفر به خاك ھالك افكند پس شھید شد

 ه رحمه الّلهشھادت جوانى پدر كشت

جوانى در لشكر حضرت بود كه پدرش را در معركه كوفیان كشته بودند مادرش با او بود واورا خطاب كرد كه 

. از نزد من بیرون شو و در پیش روى پسر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم قتال كن ! اى پسرك من 

لّشھداء علیه الّسالم كه اوراديد فرمود كه اين الجرم آن جوان به تحريك مادر آھنگ میدان كرد، جناب سّیدا

پدر و مادرم : پسر پدرش كشته گشته و شايد كه شھادت او بر مادرش مكروه باشد ،آن جوان عرض كرد

 .فداى تو باد مادرم مرابه قتال امر كرده ، پس به میدان رفت و اين رجز قرائت كرد

  : شعر

َامیرى ُحَسْیٌن َوِنْعَم اْلَامیر
 میُر ُسروِر ُفؤ اِداْلَبشیر النَّذيراَال

َعِلىُّ َوفاِطَمُة واِلداُه
 َفَھْل َتْعَلمُوَن َلُه ِمْن َنظیٍر

َلُه َطْلَعٌة ِمْثُل َشْمس الضُّحى
 َلُه ُغرٌَّة ِمثُل َبْدٍر ُمنیٍر

كر گاه امام حسین علیه تا كارزار كرد واين جھان را وداع نمود، كوفیان سر او را از تن جدا كردند و به لش

َاْحَسْنت ، اى پسرك من ، اى  :الّسالم افكندند، مادر سر پسر را گرفت و بر سینه چسبانید و گفت 

وآن سر را با تمام غضب به سوى مردى از سپاه دشمن افكند ! شادمانى دل من ، واى روشنى چشم من 

 : رد ومى گفتو او را بكشت ، آنگاه عمود خیمه را گرفت وبر ايشان حمله ك

  : شعر

(207)َاَناَعُجوُزَسّیدى 
خ ل َضعیَفٌة (فى النساء)



 باِلَیٌة َنحیَفٌة (208)خاِوَيٌة
َاْضِرُبُكْم ِبَضْرَبٍةَعنیَفٍة

 ُدوَن َبنى فاِطَمَة الشَّريَفة

ناب امام حسین علیه الّسالم فرمان كرد كه از میدان برگردد و دعا پس دو تن از لشكر دشمن را بكشت ، ج

 (209) .در حّق او كرد

 شھادت غالمى تركى

ته شد كه حضرت سّید الشّھداء علیه الّسالم را غالم ُتْركّى بود نھايت صالح و سداد و قارى قرآن بود، در گف

 :روز عاشورا آن غالم با وفا خود را صف سپاه مخالفان زد و رجز خواند

  : شعر

َاْلَبْحُر ِمْن َطْعنى َوَضْر بى يْصَطلى
 َواْلَجوُّ َمْن َسْھمى َونَِْبلى َيْمَتلى

ِاذا ُحسامى فى َيمینى َيْنَجلى
 َيْنَشقُّ َقْلُب اْلحاِسِد الُمَبجَِّل

پس حمله كرد و بسیارى از مخالفان را به درك فرستاد، بعضى گفته اند ھفتاد نفر از آن سیاه رويان را به 

االى سرش آمد خاك ھالك افكند و آخر به تیغ ظلم و عدوان بر زمین افتاد، حضرت امام حسین علیه الّسالم ب

و بر او بگريست و روى مبارك خود را بر روى آن سعادتمند گذاشت آن غالم چشم بگشود و نگاھش به آن 

 (210).حضرت افتاد و تبّسمى كرد و مرغ روحش به بھشت پرواز نمود

 شھادت عمرو بن قرظة بن كعب انصارى خزرجى

عمرو بن َقَرَظة از براى جھاد َقدم مردى در پیش نھاد و از حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم رخصت طلبید و 

 :به میدان رفت و َرجز خواند

  : شعر

ُة االَْْنصاِرَقْد َعِلَمْت َكتیَب
 (211)ِاّنى َسَاْحمي َحْوَزَة الذِّماِر

َضْرَب غالم َغْیَر ُنْكٍس شاٍر
 (212)ٍن ُمھَجتى َودارى ُدوَن ُحَسی

ھر تیر و شمشیرى كه  و به تمام شوق و رغبت كارزار نمود تا جمعى از لشكر ابن زياد را به جھنم فرستاد و

به جانب امام حسین علیه الّسالم مى رسید او به جان خود مى خريد، و تا زنده بود نگذاشت كه شّر و 

تا آنكه از شدت جراحت سنگین شد، پس به جانب آن حضرت نگران شد و عرض . بدى به آن حضرت برسد

تو پیش از من به بھشت مى روى رسول ! بلى  :وفا كردم ؟ فرمود  آيا به عھد خويش ! يابن رسول الّله : كرد

پس . خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را از من سالم برسان و او را خبر ده كه من ھم بر اثر مى رسم 

 .عاشقانه با دشمن مقاتله كرد تا شربت شھادت نوشید و رخت به سراى ديگر كشید

والد عمرو از صحابه ِكبارو از اصحاب على امیرالمؤ )  به ظاء معجمه و فتحات ثالث(كه َقَرَظه : مؤ لف گويد



منین علیه الّسالم است ، و مردى كافى و شجاع بوده و در سنه بیست و چھار، رى را با ابوموسى فتح 

و در سنه پنجاه و يك . كرده و در صّفین ، امیرالمؤ منین علیه الّسالم رايت انصار را به او مرحمت كرده بود

یر از عمرو، پسر ديگرى داشت كه نامش على بود و در جیش ُعَمر در كربال بود و چون برادرش وفات كرده و غ

يا حسین يا كّذاب اْبن الكّذاب َاضَلْلت َاخي و : عمرو شھید شد امام حسین علیه الّسالم را ندا كرد و گفت 

 :َغَرْرَتُه َحّتى َقَتلَتُه، حضرت در جواب فرمود

 َاخاَك َولِكنَُّه َھدى َاخاَك َو َاَضلََّك ِانَّ الّلَه َلْم ُيِضلَّ

خدا بكشد مرا اگر ترا نكشم مگر آنكه پیش از آن كه به تو برسم ھالك شوم ، پس به : على ملُعون گفت 

قصد آن حضرت حمله كرد، نافع بن ھالل او را نیزه زد كه بر زمین افتاد و اصحاب عمر سعد حمله كردند و او 

 . ز آن خود را معالجه كرد تا بھبودى يافترا نجات دادند، پس ا

و عمرو بن َقَرظه ھمان كس است كه جناب امام حسین علیه الّسالم او را فرستاد به نزد عمر سعد و از 

عمر خواست كه شب ھمديگر را مالقات كنند، و گويند چون مالقات حاصل شد حضرت او را به نصرت خويش 

من بنا مى كنم براى تو، : فت كه خانه ام خراب مى شود، حضرت فرمودعمر عذر آورد و از جمله گ. طلبید  

من بھتر از آن از مال خودم در حجاز به تو خواھم داد، عمر  :ملكم را مى گیرند، حضرت فرمود: عمر گفت 

 .قبول نكرد

 ُمْھَجتى َودارىدُون ُحَسیٍن : عمرو بن َقَرَظه در يوم عاشورا در َرجز فرمود تعريض بر عمر سعد در اين مصرع 

حاصل آنكه عمر سعد به جھت آنكه خانه اش خراب نشود از حضرت حسین علیه الّسالم اعراض كرد و گفت 

 . لكن من مى گويم فداى حسین باد جان و خانه ام. ِاْنَھَدَم داري 

 شھادت ُسويد بن عمرو بن ابى الُمطاع الَخْثعمى رحمه الّله

او مردى شريف الّنسب و زاھد و كثیر الصالة بود، چون شیر شرزه حمله  ُسوْيد بن عمرو آھنگ قتال نمود و

كرد و بر زخم سیف و سنان شكیبائى بسیار كرد چندان جراحت يافت كه اندامش سست شد و در میان 

ديگر تاب نیاورده ، در . كشتگان بیفتاد و بر ھمین بود تا وقتى كه شنید حسین علیه الّسالم شھید گرديد

قاتل او . او كاردى بود او را بیرون آورده و به زحمت و مشّقت شديد لختى جھاد كرد تا شھید گرديد (213)موزه 

رحمة الّلِه َو . َبّكاِر نابكار تغلبى و زيد بن ورقاء است ، و اين بزرگوار آخر شھید از اصحاب است  ُعرَوة بن

 . رضوانه علیھم اجمعین َو اشركنا َمَعھم اله الحّق آمین

 :ارباب مقاتل گقته اند كه در میان اصحاب جناب امام حسین علیه الّسالم اين خصلت معمول بود

 :مى كرد  مى كرد حاضر خدمت امام مى شد و عرض ھر يك كه آھنگ میدان 

 .َالسَّالُم َعَلْیَك َيا ْبَن َرسُوِل الّلِه َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه

حضرت پاسخ ايشان را مى داد و مى فرمود ما در عقب ملحق به شما خواھیم شد، و اين آيه مباركه را 

 :تالوت مى كرد

 (215) .((214)َو ِمْنُھْم َمْن َينَتِظُر َو ما َبدَُّلوا َتبديًالَفِمْنُھْم َمْن َقضى َنْحَبُه )

 در بیان شھادت جوانان ھاشمى در روز عاشورا

پس فرزندان امیرالمؤ .چون از اصحاب كس نماند جز آنكه كشته شده بود، نوبت به جوانان ھاشمى رسید 

یه الّسالم و اوالد جعفر و عقیل و فرزندان امام حسن و امام حسین علیھماالّسالم ساخته جنگ منین عل

 .شدند و با يكديگر وداع كردند

 :َو َلِنْعَم ما قیَل

  : شعر



آئید تا بگريیم چون َابر در بھاران
 كز سنگ ناله خیزد روز وداع ياران

با ساربان بگوئید احوال اشك چشمم
 نبندد محمل به روز باران تا بر شتر

َلْو ُكْنَت ساَعَة َبیِننا ما َبیَننا
 َو َشِھْدَت َكْیَف ُنَكرُِّرالتَّْوديعا

َاْيَقْنَت َانَّ ِمَن الدُُّموِع ُوَحدِّثًا
 َو َعِلْمَت َانَّ ِمَن اْلَحديِث ُدموعًا

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود
 شگل برودآنچنان جاى گرفته است كه م

 .پس به عزم جھاد قدم جوانمردى در پیش نھاد

 جناب ابوالحسن على بن الحسین االكبر سالم الّله علیه

ماَدر آن جناب ، لیلى بنت اءبى مّرة بن عروة بن مسعود ثقفى است ، و عروة بن مسعود يكى از سادات 

شبیه ترين مردم به عیسى بن مريم  اربعه در اسالم و از عظماى معروفین است و او را مثل صاحب ياسین و

و على اكبر علیه الّسالم جوانى خوش صورت و زيبا در طالقت لسان و صباحت رخسار و سیرت و .گفته اند

خلقت َاْشَبه مردم بود به حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم ، شجاعت از على مرتضى علیه 

وف بود چنانكه ابوالَفرج از مغیره روايت كرده كه يك روز الّسالم داشت ، و به جمیع محامد و محاسن معر

جز تو كسى را سزاوارتر : سزاوارتر مردم به امر خالفت كیست ؟ گفتند: معاويه در اّيام خالفت خويش گفت 

نه چنین است بلكه سزاوارتر براى خالفت على بن الحسین علیه الّسالم است كه : ندانیم ، معاويه گفت 

صلى الّله علیه و آله و سّلم است ، و جامع است شجاعت بنى ھاشم و سخاوت بنى  جّدش رسول خدا

 (216).امّیه و حسن منظر و فخر و فخامت ثقیف را

بالجمله ؛ آن نازنین جوان عازم میدان گرديد، و از پدر بزرگوار خود رخصت جھاد طلبید، حضرت او را اذن كارزار 

على علیه الّسالم چون به جانب میدان روان گشت آن پدر مھربان نگاه ماءيوسانه به آن جوان كرد و . داد

 : كرد و گفت بگريست و محاسن شريفش را به جانب آسمان بلند

گواه باش بر اين قوم ھنگامى كه به مبارزت ايشان مى رود جوانى كه شبیه ترين مردم ! اى پروردگار من 

است در ِخلقت و ُخلق و گفتار با پیغمبر تو، و ما ھر وقت مشتاق مى شديم به ديدار پیغمبر تو نظر به 

زمین را و ايشان را متفّرق و پراكنده ساز و در  بازدار از ايشان بركات! صورت اين جوان مى كرديم ، خداوندا

ُطرق متفّرقه بیفكن ايشان را و والیان را از ايشان ھرگز راضى مگردان ؛ چه اين جماعت ما را خواندند كه 

آنگاه بر ابن سعد . نصرت ما كنند چون اجابت كرديم آغاز عدوات نمودند و شمشیر مقاتلت بر روى ما كشیدند

ى خواھى از ما، خداوند قطع كند رحم ترا و مبارك نفرمايد بر تو امر ترا و مسّلط كند بر تو صیحه زد كه چه م

بعد از من كسى را كه ترا در فراش بكشد براى آنكه قطع كردى رحم مرا و قرابت مرا با رسول خدا صلى الّله 

 :فرمودعلیه و آله و سّلم مراعات نكردى ، پس به صوت بلند اين آيه مباركه را تالوت 

 ِانَّ الّلَه اْصطفى آدَم َوُنوحًا َو آَل ِابراھیَم َو آَل ِعمراَن َعلَى العاَلمیَن ُذرَِّيًة َبعُضھا ِمن َبعٍض َوالّلُه َسمیٌع)

 (217)(.َعلیٌم

و از آن سوى جناب على اكبر علیه الّسالم چون خورشید تابان از افق میدان طالع گرديد و عرصه نبرد را به 



 شعشه طلعتش كه از جمال پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم خبر مى داد منّور كرد

  : شعر

بىَّ َفَھلَّلُواَذَكرُوا ِبَطْلَعِتِه النَّ
 َلّما َبدا َبْیَن الصُُّفوِف َو َكبََّرُوا

َفاْفَتنَّ فیِه الناِظُروَن َفِاْصَبٌع
 ُيْؤمى ِاَلْیِه ِبھا َو َعْیٌن َتْنُظُروا

 :پس حمله كرد، و قّوت بازويش كه تذكره شجاعت حیدر صفدر مى كرد در آن لشكر اثر كرد و َرجز خواند

  : شعر

لىُّ ْبَن اْلُحَسْیِن ْبِن َعليَاَنا َع
 َنْحُن َوَبْیِت الّلِه اَءْولى ِبالنَِّبىِّ

َاْضِرُبُكْم ِبالسَّْیِف َحّتى َيْنَثني
 َضْرَب ُغالٍم ھاِشِمّى َعَلِوي

َو ال َيزاُل اْلَیْوَم َاْحمي َعن َابي
 (218)َتا لّلِه ال َيْحُكُم فیَنا اْبُن الدَّعي 

به ھر جانب كه روى مى . ھمى حمله كرد و آن لئیمان شقاوت انجام را طعمه شمشیر آتشبار خود گردانید

الك مى افكند، آن قدر از ايشان كشت تا آنكه صداى ضّجه و شیون از ايشان بلند كرد گروھى را به خاك ھ

اين وقت حرارت آفتاب و شّدت . شد، و بعضى روايت كرده اند كه صد و بیست تن را به خاك ھالك افكند

عطش و كثرت جراحت و سنگینى اسلحه او را به تعب در آورد، على اكبر علیه الّسالم از میدان به سوى 

تشنگى مرا كشت و سنگینى اسلحه مرا به تَعب عظیم افكند آيا ممكن ! پدر شتافت عرض كرد كه اى پدر

است كه به شربت آبى مراسقايت فرمائى تا در مقاتله با دشمنان قّوتى پیدا كنم ؟ حضرت سیالب اشك از 

كه مالقات كنى جّدت محّمد اى فرزند مقاتله كن زمان قلیلى پس زود است ! واَغْوثاه : ديده باريد و فرمود

و در روايت ديگر است . صلى الّله علیه و آله و سّلم را پس سیراب كند ترا به شربتى كه تشنه نشوى ھرگز

بیاور زبانت را، پس زبان علّى را در دھان مبارك گذاشت و مكید و انگشتر خويش را ! كه فرمود اى پسرك من 

 . و برگرد به جھاد دشمنانبدو داد و فرمود كه در دھان خود بگذار 

 (219)َفِاّنى َاْرُجوَانََّك ال ُتمْسى َحّتى َيْسقیَك َجدَُّك ِبَكْاِسه االَْْوفى َشْرَبًة ال َتْظَمُأ َبْعَدھا َاَبدًا

پس جناب على اكبر علیه الّسالم دست از جان شسته ودل بر خداى بسته به میدان برگشت واين َرَجر 

 :خواند

  : شعر

اْلَحرُب َقْدباَنْت َلھَااْلَحقائُق
 َوَظَھَرْت ِمْن َبْعِدھا َمصاِدُق

الُنفارُق:َوالّلِھَربِّ اْلَعْرِششعر 
 ُجُموَعُكْم َاْوُتْغَمَد اْلَبواِرُق



پس خويشتن را در میان كّفار افكند واز چپ وراست ھمى زد وھمى كشت تا ھشتاد تن را به درك فرستاد، 

اين وقت ُمّرة بن ُمْنِقذ عبدى لعین فرصتى به دست كرده شمشیرى بر فرق ھمايونش زد كه فرقش 

 و. شكافته گشت و ازكارزار افتاد

: روايتى مرة بن منقذ چون على اكبر علیه الّسالم را ديد كه حمله مى كند و رجز مى خواند گفت موافق 

گناھان عرب بر من باشد اگر عبور اين جوان از نزد من افتاد پدرش را به عزايش ننشانم ، پس ھمین طور كه 

ن نیزه بر آن جناب زد و او را از جناب على اكبر علیه الّسالم حمله مى كرد به مّرة بن منقذ برخورد، مّره لعی

سواران ديگر نیز على را به شمشیرھاى خويش مجروح كردند تا يك باره   و به روايت سابقه پس . پاى درآورد

توانائى از او برفت دست در گردن اسب درآورد و عنان رھا كرد اسب ، او را در لشكر اعداء از اين سوى بدان 

ه عبور مى كرد زخمى بر على مى زد تا اينكه بدنش را با تیغ پاره پاره سوى مى برد و به ھر بى رحمى ك

 (220).كردند

 .َجَعَل َيِكرُّ َبْعَد َكرََّة حّتى ُرِمَى ِبَسْھٍم َفَوَقَع فى َحْلِقِه َفَخَرَقُه َو َاْقَبَل َيْنَقِلُب فى َدِمِه َو قاَل َاُبواْلَفَرُج َو

وبه روايت ابوالفرج ھمین طور كه شھزاده حمله مى كرد بر لشكر تیرى به گلوى مباركش رسید وگلوى 

ن خون خويش مى غلطیدودراين اوقات تحّمل مى كرد، تاآنگاه آن جناب از كار افتاد ودرمیا. نازنینش را پاره كرد

 .كه ُروح به گودى گلوى مباركش رسید و نزديك شد كه به بھشت عنبر سرشت شتابد صدا بلند كرد

وبه روايت ديگر  (221).ياَاَبتاه َعَلْیَك ِمّنِى السَّالُم ھذا َجّدي َرُسوُل الّلِه َيْقَرُؤك السَّالم َوَيقُوُل َعّجِل اْلُقُدوَم ِاَلْینا

 :ندا كرد

ِسِه ْاَالْوفى َشْرَبًة الَاْظَمُا َبْعَدھا َاَبدا َوُھَو ياَاَبتاه ھذا جّدى َرُسوُل الّلِه صلى الّله علیه و آله َقْدَسقانى ِبَكْا

 َاْلَعَجَل َاْلَعَجَل َفِانَّ َلَك َكاْءسا َمْذخُوَرًة َحّتى َتْشِرَبَھا الّساَعة ؛: َيقُوُل

يعنى اينك جّدمن رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم حاضر است ومرا از جام خويش شربتى سقايت 

تعجیل كن در آمدن كه جام ديگر از ! اى حسین : پس از آن تشنه نخواھم شد ومى فرمايدفرمود كه ھرگز 

پس حضرت سّیدالّشھداء علیه الّسالم باالى سر آن كشته . براى توذخیره كرده ام تا دراين ساعت بنوشى 

 : شاعرگفته. تیغ ستم وجفاآمد، به روايت سّیدبن طاوس صورت برصورت اونھاد

  : شعر

تاب بنھادش به چھرچھر عالم
 شد جھان تار از قران ماه ومھر

سر نھادش بر سر زانوى ناز
 گفت كاى بالیده سرو سرفراز

اين بیابان جاى خواب نازنیست
 كايمن از صّیاد تیر اندازنیست

تو سفر كردى وآسودى زغم
 من در اين وادى گرفتارَالم

د، چه چیزايشان را جرى كرده كه از خدا و رسول نترسیدند و و فرمود خدا بكشد جماعتى راكه ترا كشتن

َعَلى الدُّْنیا ! اى فرزند : اشك از چشمھاى نازنینش جارى شد وگفت  پرده حرمت رسول را چاك زدند، پس 

اين وقت حضرت زينب : شیخ مفید رحمه الّله فرموده  .َبعَدك اْلَعفا؛ بعدازتو خاك بر سر دنیا و زندگانى دنیا



ھاالّسالم از سراپرده بیرون آمد وباحال اضطراب و سرعت به سوى نعش جناب على اكبر مى شتافت و علی

ندبه بر فرزند برادر مى كرد، تا خود را به آن جوان رسانید وخويش را بر روى او افكند، حضرت سر خواھر را از 

وانان ھاشمى و فرمود كه برداريد روى جسد فرزند خويش بلند كرد و به خیمه اش باز گردانید و رو كرد به ج

را از خاك برداشتند و در خیمه اى كه درپیش روى آن جنگ مى كردند   برادر خود را؛ پس جسد نازنینش 

 (222) .گذاشتند

 : كه در باب حضرت على اكبر علیه الّسالم دو اختالف است: مؤ ّلف گويد

آنكه در چه وقت شھید گشته ، شیخ مفید وسّیدبن طاوس وطبرى وابن اثیر وابو الَفَرج وغیره ذكر : يكى 

كه اّول شھید از اھل بیت علیھماالّسالم على اكبر بوده و تاءيید مى كند كالم ايشان را زيارت (223)كرده اند 

ِل َخْیِر َسلیٍل ولكن بعضى از ارباب مقاتل اّول شھید از اھل شھداء معروفه َالسَّالُم َعَلْیَك يا َاوََّل َقتیٍل ِمْن َنْس

 .بیت را عبدالّله بن مسلم گرفته اند و شھادت على اكبر را در اواخر شھداء ذكر كرده اند

اختالف در سّن شريف آن جناب است كه آيا در وقت شھادت ھیجده ساله يا نوزده ساله بوده و از : دوم 

لّسالم كوچكتر بوده يا بزرگتر و به سّن بیست وپنج سالگى بوده ؟ و ما بین فحوِل حضرت سّید سّجاد علیه ا

ُعلما در اين باب اختالف است ، و ما در جاى ديگرى اشاره به اين اختالف و مختار خود را ذكر كرديم و به ھر 

ن و اكرام وافدين تقدير، اين مّدتى كه در دنیا بود عمر شريف خود را صرف عبادت و زھادت و اطعام مساكی

 : وسعه در اخالق و توسعه در ارزاق فرموده به حدى كه در مدحش گفته شده

  : شعر

َلْم َتَرَعْیٌن َنَظَرْت ِمْثَلُه
 ِمْن ُمْحَتٍف َيْمشي وال ناعٍل

 :و در زيارتش خوانده مى شود

لسَّّیُد ْالُمَقدَُّم اّلّذى عاَش َسعیدًا َو ماَت َشھیدًا َو َذَھَب َفقیدًا اَلسَّالُم َعَلْیَك َايَُّھا الصِّديُق َو الشَّھّیُد ْالُمَكرَُّم َو ا

 .َفَلْم َتَتَمتَّْع ِمَن الدُّْنیا ِاّال بِاْلَعَمِل الّصاِلِح َوَلْم َتَتشاَغْل ِاّال ِباْلَمْتَجِر الّراِبِح

لى الّله علیه و آله و سّلم و و چگونه چنین نباشد آن جوانى كه َاْشَبه مردم باشد به حضرت رسالت پناه ص

اخذ آداب كرده باشد از دو سّید جوانان اھل جّنت ؛ چنانچه خبر مى دھد از اين مطلب عبارت زيارت مروّيه 

معتبره آن حضرت اَلسَّالم َعَلْیَك َيا ْبَن ْالَحَسِن َو اْلُحَسْیِن و آيا والده آن جناب در كربال بوده يا نبوده ؟ ظاھر آن 

و اّما آنچه مشھور است كه بعد از رفتن على اكبر . وده و در كتب معتبره نیافتم در اين باب چیزى است كه نب

بر خیز و برو در خلوت : علیه الّسالم به میدان ، حضرت حسین علیه الّسالم نزد مادرش لیلى رفت و فرمود

... فرزند مستجاب مى شوددعاى مادر در حّق : دعا كن براى فرزندت كه من از جّدم شنیدم كه مى فرمود

 . ما تمام دروغ است (224)به فرمايش شیخ 

 عنه شھادت عبدالّله بن مسلم بن عقیل رضى الّله

اّول كسى كه از اھل بیت امام حسین علیه الّسالم به مبارزت بیرون شد، : محّمد بن ابوطالب فرموده 

 :عبدالّله بن مسلم بود و رجز مى خواند و مى فرمود

  : شعر

َاْلَیْوَم َاْلقى ُمْسِلمًا َو ُھَواَءبي



 َوِفْتَیًة باُدواعلى ديِن النَِّبىٍِّّ
ِرُفوا بِاْلَكِذِبَلْیُسوا ِبَقْوٍم ُع

 لِكْن ِخیاٌر َو ِكراُم النََّسِب

 ِمْن ھاِشِم الّساداِت َاْھِل النََّسِب

رحمه . عمروبن صبیح او را شھید كرد  پس كارزار كرد و نود وھشت نفر را در سه حمله به درك فرستاد، پس 

 (225)الّله 

ابوالَفَرج گفته كه مادرش رقّیه دختر امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه الّسالم بوده ، و شیخ مفید و 

انداخت و عبدالّله دست خود را سپر پیشانى  طبرى روايت كرده اند كه َعمروبن صبیح تیرى به جانب عبدالّله

خود كرد آن تیر آمد و كف او را بر پیشانى او بدوخت ، عبدالّله نتوانست دست خود را حركت دھد پس 

 (226) .ملعونى ديگر نیزه بر قلب مباركش زد و او را شھید كرد

ابن اثیر گفته كه فرستاد مختار جمعى را براى گرفتن زيد بن ُرقاد، و اين زيد مى گفت كه من جوانى از اھل 

در حالى كه دستش بر  عبدالّله بن مسلم بود تیرى زدم  بیت امام حسین علیه الّسالم را كه نامش 

اين جماعت ما را قلیل و ذلیل شمردند، خدايا ! خدايا : پیشانیش بود و وقتى او را تیر زدم شنیدم كه گفت

بكش ايشان را ھمچنان كه كشتند ايشان ما را ؛ پس تیر ديگرى به او زده شد پس من رفتم نزد او ديدم او 

از دل او بیرون كشیدم و خواستم آن تیر را كه بر پیشانیش را كه مرده است تیر خود را بر دل او زده بودم 

َو َلْم َاَزْل َاَتَضنَُّض اال َخَر َعْن َجْبھِتِه َحّتى َاَخْذُتُه َو َبِقَى النَّْصل پس .جاى كرده بود بیرون آورم ، بیرون نمى آمد

شانیش مانده و تیر از میان پیكان پیوسته او را حركت دادم تا بیرون آوردم چون نگاه كردم ديدم پیكان تیر در پی

 . بیرون آمده

بالجمله ؛ اصحاب مختار به جھت گرفتن او آمدند زيدبن رقاد باشمشیر به سوى ايشان بیرون آمد، ابن كامل 

كه رئیس لشكر مختار بود لشكر را گفت كه او را نیزه و شمشیر نزنید بلكه او را تیر باران و سنگ باران 

ر و سنگ بر او زدند كه بر زمین افتاد پس بدن نحسش را آتش زدند در حالى كه زنده نمائید، پس چندان تی

 (227).بود و نمرده بود

ضى از موّرخین گفته اند كه بعد از شھادت عبدالّله بن مسلم آل ابوطالب جملگى به لشكر حمله و بع

 :آوردند، جناب سّید الشھداء علیه الّسالم كه چنین ديد ايشان را صیحه زد و فرمود

 . َصْبرًا َعَلى الْموِت ياَبنى عمومتى

رضوان الّله علیه ،  .به زمین افتاد و كشته شد ھنوز از میدان بر نگشته بود كه از بین ايشان محّمدبن مسلم

 (228).و قاتل او ابومرھم َاْزدّى و لقیط بن اياس جھنى بود

 ھادت محّمد بن عبدالّله بن جعفر رضى الّله عنهش

 :به مبارزت بیرون شد و اين رجز خواند (رضى الّله عنھم )محّمدبن عبدالّله بن جعفر

  : شعر

َاْشُكو ِاَلى الّلِه ِمَن اْلُعْدواِن
 ِفعاَل َقْوٍم في الرَّدى ُعمیاٍن

َقْد َبدَُّلوا َمعاِلَم اْلُقْرآِن
 تَّْنزيل َو الّتْبیاِنَو ُمْحَكَم ال



 (229)َو َاْظَھُروا اْلُكْفِر َمَع اّلطْغیاِن 

ابوالفرج گفته كه مادرش . پس عامربن َنْھَشل تمیمى او را شھید كردپس ده نفر را به خاك ھالك افكند، 

 : َخْوصا بنت حفصه از بكربن وائل است ، و سلیمان بن ِقّته اشاره به شھادت او كرده در مرثیه خود كه گفته

  : شعر

َوَسِمىُّ النَِّبىِّ ُغوِدَر فیِھْم
 َقْد َعَلْوُه ِبصاِرٍم َمْصُقول

ُت َعْینى َفجودىَفِاذا ما َبكی
 (230)ِبُدمُوٍع َتسیُل ُكلَّ َمسْیٍل 

 شھادت عون بن عبدالّله بن جعفر رضى الّله عنه

َفاْعَتَوَرُھُم الّناُس ِمْن ُكلِّ جاِنٍب َفَحَمَل َعْبُدالّلِه ْبِن ُقْطَنِة الّطايّى ُثمَّ النَّْبھانّى َعلى َعْوِن ْبِن : اَل الََّطَبرى ق

 (231)(رضى الّله عنھم )عبدالّله بن َجْعَفِر ْبِن َابى طاِلٍب

 :است كه عون به مبارزت بیرون شد و آغاز جدال كرد و اين رجز خواند (مناقب )و در 

  : شعر

ِاْن ُتْنِكرونى َفَاَنا اْبُن َجْعَفٍر
 ٍرَشھیِد ِصْدٍق فِى ْالِجناِن َازَھ

َيطُیر فیھا ِبَجناٍح َاْخَضٍر
 َكفى ِبَھذا َشَرفًا في اْلمحَشِر

پس قتال كرد و سه تن سوار و ھیجده تن از پیادگان از مركب حیات پیاده كرد، آخر اال مر به دست عبدالّله 

 (232) .بن ُقْطَنه شھید گرديد

ابوالفرج گفته كه مادرش زينب عقیله دختر امیرالمؤ منین علیه الّسالم بنت فاطمه بنت رسول الّله صلى 

 :ده در قول خودالّله علیه و آله و سّلم مى باشد، و سلیمان بن قتَّه به او اشاره كر

  : شعر

َو اْنُدبى إ ْن َبَكْیِت َعْونا َاخاُه
 َلْیَس فیما َينُوُبُھْم بَخُذوٍل

َفَلَعْمرى َلَقْد ُاصیَب َذُوو اْلُقْر
 (233)بى َفَبكى َعَلى اْلُمصاِب الطَّوِيل 

 ( و فى الّزيارة اّلتى زاَرِبَھا ْالُمْرَتضى َعَلم ْالُھدى رحمه الّله)

فى ِحْجِر َرُسوِل الّلِه صلى  السَّالُم َعَلْیَك ياَعْوَن َعْبِدالّلِه ْبَن َجْعَفِر ْبِن َابى طالب ، الّسالُم َعَلْیَك َيا ْبَن الّناشى

َعْن َحَرِم  الّله علیه و آله و سّلم و اْلُمْقَتدي ِبَاْخالِق َرُسوِل الّلِه َو الذاَّبِّ َعْن َحريِم َرُسوِل الّلِه َصِبّیًا َوالّذاَّئِد

َل َاْن َيْقِوَى ِجْسُمُه َو َيْشَتدَّ َرُسوِل الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم ُمباِشرًا لِلُحتُوِف ُمجاِھدًا بالسُُّیوِف َقْب



َفَتَقرَّْبَت َو المنايا داِنَیٌه َو َزَحْفَت َو النَّفُس ُمطْمِئنٌَّة َطیَِّبٌة َتْلقى ِبْوْجِھَك َبواِدَر ) ِالى َاْن قاَل(َعْظُمَه َيْبُلَغ َاُشدَُّه

 (234). ِاَلى الّلِه َتعالى ِباْحَسِن َعَمِل الخ السِّھاِم َو ُتباْشُر بُمْھَجِتَك َحدَّ ْالِحساِم َحتَّى َوَفْدَت

- ١٢ - 

 
 

 شھادت عبدالرحمن بن عقیل

 :بیت علیه الّسالم عبدالرحمن بن عقیل است كه به مبارزت بیرون شد و رجز خواند و ديگر از شھداء اھل

  : شعر

َابى ، َعقیٌل َفاْعرفُوا َمكانى
 ِمْن ھاِشٍم َو ھاِشٌم ِاْخوانى

ُكُھوُل ِصْدٍق ساَدُة االَْقراِن
 ھذا ُحَسْیٌن شاِمُخ ْالُبْنیاِن

 َو َسّیُد الشَّْیِب َمَع الُشّباِن

فده تن از ُفْرسان لشكر را به خاك ھالك افكند، آنگاه به دست عثمان بن خالد ُجَھنى به درجه رفیعه پس ھ

 (235) .شھادت رسید

طبرى گفته كه گرفت مختار در بیابان دو نفرى را كه شركت كرده بودند در خون عبدالرحمن بن عقیل و در 

 .برھنه كردن بدن او پس گردن زد ايشان را،آنگاه بدن نحسشان را به آتش سوزانید

 :و ديگر جعفربن عقیل است رحمه الّله كه به مبارزت بیرون شد و رجز خواند

  : شعر

ا ْالُغالُم ْاَالْبَطِحىُّ الطاِلّبىَاَن
 ِمْن َمْعَشٍر فى ھاِشٍم ِمْن غاِلٍب

َوَنْحُن َحّقًا ساَدُة الذَّواِئِب
 ھذا ُحَسْیٌن َاْطَیب ْاَالطاِيِب

 (236) .پس دو نفر و به قولى پانزده سوار را به قتل رسانید و به دست ُبْشِر بن َسْوِط َھمدانى به قتل رسید

 شھادت عبدالّله االكبر بن عقیل

و محّمد بن . رسانیدندو ديگر عبدالّله االكبر بن عقیل كه عثمان بن خالد و مردى از ھمدان او را به قتل 

 .مسلم بن عقیل رحمة الّله را َابو َمرھم َاْزدى و َلقیْط ْبن اياس ُجھنى شھید كرد

 شھادت عمر بن ابى سعید بن عقیل

 .و محّمدبن ابى سعید بن عقیل رحمه الّله را َلقیط بن ياسر ُجھنى به زخم تیر شھید كرد

لیه الّسالم ذكر شھادت عبدالّله بن مسلم بن عقیل شد، كه بعد از شھادت جناب علّى اكبر ع: مؤ لف گويد

پس آنچه از آل عقیل در يارى حضرت امام حسین علیه الّسالم به روايات معتبره شھید شدند با جناب 

مسلم ھفت تن به شمار مى رود، و سلیمان بن َقتَّه نیز عدد آنھا را ھفت تن ذكر كرده ، چنانچه گفته در 



 : ه الّسالممرثیه امام حسین علی

  : شعر

َعیُن ُجودي ِبَعْبرٍة َو َعويٍل
 َفاْنُدبى ِاْن َبَكْیِت آَل َالّرُسوِل

ِستَّة ُكلُُّھْم ِلُصْلِب َعِلي
 َقْد ُاصیُبوا َوَسْبَعٌة ِلَعقیٍل

 شھادت جناب قاسم بن الحسن بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم

  : شعر

حسنزبرج خیمه بر آمد چو قاسم بن 
 ُسھیل سر زده گفتى مگر زسمت يمن

زخیمگاه به میدان كین روان گرديد
 رخ چو ماه تمام و قدى چون سرو چمن

گرفت تیغ عدو سوز را به كف چو ھالل
 نمود در بر خود پیرھن به شكل كفن

ھداء علیه قاسم بن الحسن علیھماالّسالم به عزم جھاد قدم به سوى معركه نھاد، چون حضرت سّیدالش

الّسالم نظرش بر فرزند برادر افتاد كه جان گرامى بر كف دست نھاده آھنگ میدان كرده ، بى توانى پیش 

شد و دست به گردن قاسم در آورد و او را در بر كشید و ھر دو تن چندان بگريستند كه روايت وارد شده 

زت مبارزت طلبید، حضرت مضايقه فرمود، پس َحّتى ُغِشَى َعَلْیِھما، پس قاسم به زبان ابتھال و ضراعت اجا

جناب قاسم علیه الّسالم   قاسم گريست و دست و پاى عّم خود را چندان بوسید تا اذن حاصل نمود، پس 

 :به میدان آمد در حالى كه اشكش به صورت جارى بود و مى فرمود

  : شعر

ِاْن ُتْنكُرونى َفَاَنا ْابُن ْالَحَسِن
 اْلُمْصَطَفى ْالمؤ َتَمِنِسْبِط النَِّبىِّ 

ھذا ُحَسْیٌن َكاالَْسِیر ْالُمْرَتَھِن
 (237)َبْیَن ُاناٍس ال ُسُقوا َصْوَب اْلَمَزِن 

ُحَمْید بن مسلم  .پس كارزار سختى نمود و به آن ِصَغر سّن و خرد سالى ، سى و پنج تن را به درك فرستاد

گفته كه من در میان لشكر عمر سعد بودم پسرى ديدم به میدان آمده گويا صورتش پاره ماه است و پیراھن 

ى از آنھا گسیخته شده بود و من فراموش نمى كنم كه و ازارى در برداشت و َنْعَلینى در پا داشت كه بند يك

به خدا سوگند كه من بر اين پسر حمله مى كنم و او را به : بند نعلین چپش بود، عمرو بن سعد َازدى گفت 

اين چه اراده است كه نموده اى ؟ اين جماعت كه دور او را احاطه ! ُسبحان الّله : قتل مى رسانم ، گفتم 

به : ى كفايت امر او بس است ديگر ترا چه الزم است كه خود را در خون او شريك كنى ؟ گفت كرده اند از برا



خدا قسم كه از اين انديشه بر نگردم ، پس اسب بر انگیخت و رو بر نگردانید تا آنگاه كه شمشیرى بر فرق 

چون ! كه يا عّماه  آن مظلوم زد و سر او را شكافت پس قاسم به صورت بر روى زمین افتاد و فرياد برداشت

صداى قاسم به گوش حضرت امام حسین علیه الّسالم رسید تعجیل كرد مانند عقابى كه از بلندى به زير 

آيد صفھا را شكافت و مانند شیر غضبناك حمله بر لشكر كرد تا به عمرو قاتل جناب قاسم رسید، پس تیغى 

ت او را از مرفق جدا كرد پس آن ملعون صیحه حواله آن ملعون نمود، عمرو دست خود را پیش داد حضرت دس

لشكر كوفه جنبش كردند و حمله آوردند تا مگر عمرو را از چنگ امام علیه الّسالم بربايند ھمین . عظیمى زد

پس چون گرد و غبار معركه فرو نشست . كه ھجوم آوردند بدن او پا مال ُسّم ستوران گشت و كشته شد

ى سر قاسم است و آن جوان در حال جان كندن است و پاى به زمین مى سايد ديدند امام علیه الّسالم باال

سوگند به خداى كه دشوار است بر عّم تو كه او را : و عزم پرواز به َاعْلى عّلیّین دارد و حضرت مى فرمايد

د از رحمت بخوانى و اجابت نتواند و اگر اجابت كند اعانت نتواند و اگر اعانت كند ترا سودى نبخشد، دور باشن

 .ھذا َيْوٌم َو الّلِه َكُثَر واِتُرُه َو َقلَّ ناِصُرُه. خدا جماعتى كه ترا كشتند

آنگاه قاسم را از خاك برداشت و در بر كشید و سینه او را به سینه خود چسبانید و به سوى سراپرده روان 

رش على بن الحسین پس او را برد در نزد پس. گشت در حالى كه پاھاى قاسم در زمین كشیده مى شد

بارالھا تو آگاھى كه اين جماعت ما را : علیه الّسالم در میان كشتگان اھل بیت خود جاى داد، آنگاه گفت 

! دعوت كردند كه يارى ما كنند اكنون دست از نصرت ما برداشته و با دشمن ما يار شدند، اى داور داد خواه 

پراكنده گردان و يك تن از ايشان را باقى مگذار، و مغفرت و اين جماعت را نابود ساز و ايشان را ھالك كن و 

 . آمرزش خود را ھرگز شامل حال ايشان مگردان

صبر نمائید اى اھل بیت من ، شكیبائى كنید و بدانید بعد از اين روز،  (238)! اى عموزادگان من: آنگاه فرمود

 (239).خوارى و خذالن ھرگز نخواھید ديد

مخفى نماند كه قّصه دامادى جناب قاسم علیه الّسالم در كربال و تزويج او فاطمه بنت الحسین علیه 

الّسالم را، صّحت ندارد ؛ چه آنكه در كتب معتبره به نظر نرسیده و بعالوه آنكه حضرت امام حسین علیه 

سّید : معتبره ذكر شده ، يكى سكینه كه شیخ طبرسى فرموده الّسالم را دو دختر بوده چنانكه در كتب 

الّشھداء علیه الّسالم او را تزويج عبدالّله كرده بود و پیش از آنكه زفاف حاصل شود عبدالّله شھید 

و ديگر فاطمه كه زوجه حسن ُمَثّنى بوده كه در كربال حاضر بود چنانكه در احوال امام حسن علیه  (240).گرديد

الّسالم به آن اشاره شد، و اگر استنادًا به اخبار غیر معتبره گفته شود كه جناب امام حسین علیه الّسالم را 

يگر بوده گوئیم كه او فاطمه صغرى است و در مدينه بوده و او را نتوان با قاسم بن حسن فاطمه د

 . علیھماالّسالم عقد بست والّله تعالى العالم

لؤ لؤ و )در كتاب  - َنوََّر الّله َمْرَقَدُه -شیخ اجّل محّدث متتّبع ماھرثقة اال سالم آقاى حاج میرزا حسین نورى 

اى تمام كتب معتمده سالفه مؤ ّلفه در فّن حديث و َانساب و ِسیر نتوان براى فرموده به مقتض (مرجان 

حضرت سّید الّشھداء علیه الّسالم دختر قابل تزويج بى شوھرى پیدا كرد كه اين قضیه قطع نظر از صّحت و 

 .سقم آن به حسب نقل وقوعش ممكن باشد

اف آن كه در السنه عوام دائر شده ، پس آن خیاالت اّما قّصه زبیده و شھربانو و قاسم ثانى در خاك رى و اطر

وساير كتابھاى مجعوله نوشت ، و شواھد كذب بودن آن  (رموز حمزه )واھیه است كه بايد در پشت كتاب 

بسیار است ، و تمام علماى انساب مّتفق اند كه قاسم بن الحسن علیه الّسالم عقب ندارد انتھى كالمه 

 (241). رفع مقامه

بعضى از ارباب َمقاتل گفته اند كه بعد از شھادت جناب قاسم علیه الّسالم بیرون شد به سوى میدان ، 



 :َسن علیه الّسالم و َرَجز خواندعبدالّله ْبن الَح

  : شعر

ِاْن ُتْنِكُرونى َفَاَنَا اْبُن َحْیَدَرْه
 َو َلْیٌث َقْسَوَرْه (242)ْضرغاُم آجاٍم

َعَلى اْلَاعادى ِمْثَل ريٍح َصْرَصرٍة
 (243)َاكیُلُكْم بالّسْیف َكْیَل السَّْنَدرة 

و حمله كرد و چھارده تن را به خاك ھالك افكند، پس ھانى بن ُثَبْیت حضرمى بر وى تاخت و او را مقتول 

 (244). ساخت پس صورتش سیاه گشت

و ابوالّفرج گفته كه حضرت ابوجعفر باقر علیه الّسالم فرموده كه حرملة بن كاھل اسدى او را به قتل 

 (245).رسانید

كه ما َمْقَتل عبدالّله را در ضمن مقتل جناب امام حسین علیه الّسالم ايراد خواھیم كرد ان : مؤ لف گويد

 . شاءالّله تعالى

 شھادت ابوبكر بن حسن علیه الّسالم

 (246)یه الّسالم برادر پدر مادرى و ابوبكر بن الحسن علیه الّسالم كه مادرش ُاّم َوَلد بوده و با جناب قاسم عل

یه الّسالم مروى است كه عقبه َغَنوى و از حضرت باقر عل. بود، عبدالّله بن ُعقبه َغَنوّى او را به قتل رسانید

 :او را شھید كرد، و سلیمان بن َقّته اشاره به او نموده در اين شعر

  : شعر

َو ِعْنَد َغِنىٍّ َقْطَرٌة ِمْن ِدماِئنا
 َو فى َاَسٍد ُاْخرى ُتَعدُّ َو ُتْذَكُر

لى بن ابى طالب علیه الّسالم كه ديدم در بعضى مشّجرات نوشته بود ابوبكربن الحسن بن ع: مؤ ّلف گويد

شھید گشت در طّف و عقبى براى او نبود و تزويج نموده بود امام حسین علیه الّسالم دخترش سكینه را به 

 . او و خون او در بنى غنى است

 شھادت اوالد امیرالمومنین علیه الّسالم

شھید گرديدند رو كرد به برادران خود   جناب ابوالفضل العّباس علیه الّسالم چون ديد كه بسیارى از اھلبیتش 

 :عبدالّله و جعفر و عثمان فرزندان امیرالمومنین علیه الّسالم از خود اّم البنین و فرمود

الم ِن علیه الّسَتَقدَّمُوا ِبَنفسى َاْنُتْم َفحامُواَعْن َسیِِّد ُكْم َحّتى َتمُوتُوا ُدوَنُھَفَتَقدَّمُوا َجمیعًا َفصاُروا َاماَم ْالُحَسْی

جان ! اى برادران من : َيُقوَنُھْم ِبُوُجوِھِھْم َوُنُحوِرِھْم؛يعنى جناب ابوالفضل علیه الّسالم با برادران خويش فرمود

من فداى شماھا باشد پیش بیفتید و برويد در جلو سّید و آقايتان خود را سپر كنید و آقاى خود را حمايت 

برادران ابوالفضل علیه الّسالم اطاعت . مقابل او كشته گرديد كنید و از جاى خود حركت نكنید تا تمامى در

برادر خود نموده تمامى رفتند در پیش روى امام حسین علیه الّسالم ايستادند و جان خود را وقايه   فرمايش 

 .جان آن بزرگوار نمودند، و ھر تیر و نیزه و شمشیر كه مى آمد به صورت و گلوى خويش خريدند

ْبُن ُثَبْیِت الَحْضَرِمىِّ َعلى عبدالّله ْبِن َعِلّى علیه الّسالم َفَقَتَلُه ُثمَّ َحَمَل َعلى َاخیِه َجْعَفرْبن  َفَحَمَل ھانُى

َخَرج ِاَلْیِه  َعِلّى علیه الّسالم َفَقَتَلُه َاْيَضًا َوَرمى َيزيُد اَالْصَبِحُى ُعْثماَن ْبَن َعِلّى علیه الّسالم ِبَسْھمٍَفَقَتَلُه ُثمَّ



سالم . ى ُقِتَلَفاْحَتزَّ َرْاَسُه و َبَقى ْالعّباُس ْبُن َعِلّى قائمًا َاماَم ْالُحَسْیِن ُيقاِتُل ُدوَنُه و َيمیُل َمَعُه َحْیُث ماَل َحّت

 . الّله علیه

اين چند سطر كه در مقتل اوالد امیرالمومنین علیه الّسالم نقل كردم از كتاب ابوحنیفه دينورى :مؤ ّلف گويد

كه ھزار سال بیشتر است آن كتاب نوشته شده ولكن در مقاتل ديگر است كه عبدالّله بن على  (247)بود

 :ّقدم جست و رجز خواندعلیه الّسالم ت

  : شعر

َانا اْبُن ذى النَّْجَدِة و اِالفضاِل
 ذاَك علىُّ الَخْیر ُذواْلِفعاِل

َسْیُف رسوِل الّلِھذوالنِّكاِل
 (248)فى كلِّ َيْوٍم ظاِھُر اَالھواِل 

پس كارزار شديدى نمود تا آنكه ھانى بن ثبیت حضرمى او را شھید كرد بعد از آنكه دو ضربت مابین ايشان 

 (249).و ابوالفرج گفته كه سن آن جناب در آن روز به بیست و پنج سال رسیده بود. رّد و بدل شد

 :پس از آن جعفر بن على علیه الّسالم به میدان آمد و رجز خواند

  : شعر

ِاّنى َانا َجْعَفُر ُذواْلَمعالى
 اْبُن َعِلّى الَخْیِر ُذوالنَّواِل

َحْسبى بَعّمى َجْعَفر َو اْلخاِل
 (250)َاْحمي ُحَسْینًا ِذى النَّدَى اْلِمْفضاِل 

و ابن شھر آشوب فرمود كه خولى اصبحى تیرى به جانب . ھانى بن ُثَبْیت بر او حمله كرد و او را شھید نمود

و ابو اَلفَرج از حضرت باقر علیه الّسالم روايت كرده كه خولى  (251).او انداخت و آن بر شقیقه يا چشم او رسید

 (252).، جعفر را شھید كرد

 : پس عثمان بن على علیه الّسالم به مبارَزت بیرون شد و گفت

  : شعر

ِانى َاَنا ُعْثماُن ُذواْلَمفاِخِر
 َشْیخى َعِلىُّ ُذواْلِفعاِل الّطاِھِر

ھذا ُحَسْیٌن َسّیُد اال خاِيِر
 (253)َو َسّیُد الّصغاِر َو اال كاِبِر

بر  (بنى دارم )و كارزار كرد تا خولى اصبحى تیرى بر پھلوى او زد و او را از اسب به زمین افكند، پس مردى از 

او تاخت و او را شھید ساخت رحمه الّله و سر مباركش را از تن جدا كرد و نقل شده كه سن شريفش در آن 

روز به بیست و يك سال رسیده بود و وقتى كه متوّلد شده بود امیرالمومنین علیه الّسالم فرمود كه او را به 

 . نام برادر خود عثمان بن َمْظعون نام نھادم



 (عثمان )لیه الّسالم فرزندش را به نام علت نام گذارى على ع

يكى از اجالء صحابه كبار و از خواّص حضرت ) به ظاء معجمه و عین مھمله (عثمان بن مظعون : مؤ لف گويد

رسول صلى الّله علیه و آله و سلم است و حضرت او را خیلى دوست مى داشت و بسیار جلیل و عابد و 

زياده از آن است كه ذكر شود،   شبھا به عبادت قائم ، و جاللت شاءنش زاھد بوده به حّدى كه روزھا صائم و 

و . در ذى الحّجه سنه دو ھجرى در مدينه طیبه وفات كرد، گويند او اّول كسى است كه در بقیع مدفون شد

ند روايت شده كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بعد از مردن او، او را بوسید، و چون ابراھیم فرز

 . ملحق شو به سلف صالحت عثمان بن مظعون: آن حضرت وفات كرد فرمود

ظاھر آن است كه دختران پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم  : گفته (تاريخ مدينه )سّید َسمُھودى در 

ر جمیعًا در نزد عثمان بن مظعون مدفون شده باشند؛ زيرا كه حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم د

به اين سنگ نشان مى : وقت دفن عثمان بن مظعون سنگى باالى سر قبرش براى عالمت گذاشت و فرمود

 (254). كنم قبر برادرم را و دفن مى كنم در نزد او ھر كدام كه بمیرد از اوالدم انتھى

 شھادت ابوبكر بن على علیه الّسالم

گفته كه به مبارزت بیرون  (مناقب )مادرش لیلى بنت مسعود بن خالد است و در  (255)اسمش معلوم نشده ،

 :شد و اين َرَجز خواند

  : شعر

َشْیخى َعِلٌى ذوالِفخاِر اَالْطَوِل
 (256)ِمْن ھاِشِم اْلَخْیِر اْلَكريِم اْلُمْفِضل 

ھذا ُحَسْیُن ْبُن النَِّبّى اْلُمْرَسِل
 َعْنُه ُنحامى ِباْلُحساِم اْلُمْصَقِل

َتْفديِه َنفسى ِمْن َاٍخ ُمَبجَِّل

رحمه الّله و از مدائنى نقل  (257)و به قولى ُعْقَبه َغَنوّى او را شھید كرد و پیوسته جنگ كرد تا زحربن بدر

 .يافتند و ندانستند چه كسى او را به قتل رسانید (258)اقیه اى شده كه كشته او را در میانه س

ُمَثنى در روز عاشورا مقابل عمويش امام حسین علیه سّید بن طاوس رحمه الّله روايت كرده كه حسن 

الّسالم كارزار كرد و ھفده نفر از لشكر مخالفین به قتل رسانید و ھیجده جراحت بر بدنش وارد آمد روى 

زمین افتاد، اسماء بن خارجه خويش مادرى او، او را به كوفه برد و زخمھاى او را مداوا كرد تا صّحت يافت 

 (259).ينه حمل نمودسپس او را به مد

 شھادت طفلى از آل امام حسین علیه الّسالم

اب امام حسین علیه الّسالم بیرون شد كه دو گوشواره از ُدّر ارباب َمقاتل گفته اند كه طفلى از سراپرده جن

در گوش داشت و از وحشت و حیرت به جانب چپ و راست مى نگريست و چندان از آن واقعه ھولناك در بیم 

در اين حال سنگین دلى كه او را ھانى بن . و اضطراب بود كه گوشواره ھاى او از لرزش سر و تن لرزان بود

و گفته اند كه در وقت شھادت آن طفل شھربانو . تند بر او حمله كرد و او را شھید نمودُثَبیت مى گف

مدھوشانه به او نظر مى كرد و ياراى سخن گفتن و حركت كردن نداشت لكن مخفى نماند كه اين شھربانو 

 .ت كردغیر والده امام زين العابدين علیه الّسالم است ؛ چه آن مخّدره در اّيام والدت فرزندش وفا

: و ابوجعفر طبرى شھادت اين طفل را به نحو َاْبَسط نوشته و ما عبارت او را ِبَعْینھا در اينجا درج مى كنیم 



حدََّثنى اُبوُھَذْيٍل َرُجٌل ِمَن السَُّكوِنَعْن ھاِنِى ْبِن ُثَبْیِت اْلَحْضَرِمىِّ : َروى َاُبو َجْعَفِر الطََّبرىُّ عْن ھشام اْلَكْلِبىِّ قاَل

َفَسِمْعُتُه ُوُھَو َيقوُل : اْل َرَاْيُتُه جاِلسًا فى َمْجِلِس اْلَحْضَرِمّییَن فى َزماِن خاِلِدْبِن عبدالّله وُھَو َشْیخ َكبیر قاَلق

ّال َعلى ِاّنى َلواِقُف عاِشُر َعَشَرٍة َلْیَس ِمّنا َرُجٌل ا!َفَوالّلِه: ُكْنُت ِممَّْن َشِھَد َقْتَل اْلُحَسْیِن علیه الّسالم قاَل

 ِتْلَك َفَرٍس َوَقْد جاَلِت اْلَخْیُل و َتَصْعَصَعْت ِاْذَخَرَج ُغالٌم ِمْن آل اْلُحَسْیِن علیه الّسالم َو ُھَو ُمْمِسٌك ِبُعوٍد ِمْن

َتیِن فى َذباِن ُكلَّما اْلَتَفَت ِاْذ َاْلَاْبِنیِة َعَلْیِه ِازاٌر َو َقمیٌص َو ُھَو َمْذُعور َيْلَتِفُت َيمینًا َو ِشماًال َفَكاّنى َاْنُظُر إ لى ُدرَّ

اَل َاْقَبَل َرُجٌل َيْرُكُض َحّتى ِاذا َدنى ِمْنُه ماَل َعْن َفَرِسه ُثمَّ اْقَتَصد اْلُغالَم َفَقَطعُه ِبالسَّْیِف قاَل ھشاُم ق

 (260).ْفِسِهالسَُّكونّى ھانى ْبِن ُثَبْیت ُھو صاِحُب الُغالِم فَلّما ُعِتَب َعَلْیِه َكّنى َعْن َن

 شھادت حضرت ابوالفضل العّباس علیه الّسالم

ین وپسر چھارم امیرالمؤ منین علیه الّسالم بود و ُكْنَیتش حضرت عّباس علیه الّسالم كه اكبر اوالد ُامُّالَبن

امام حسین علیه الّسالم بود، چنان جمال دل آرا و طلعتى و صاحب لواى  (261)(سّقا)ابوالفضل و ُمَلّقب به 

زيبا داشت كه او راماه بنى ھاشم مى گفتند و چندان جسیم و بلند باال بود كه بر پشت اسب قوى و فربه 

. او را از مادر و پدر سه برادر بود كه ھیچ كدام را فرزندنبود. بر نشستى پاى مباركش بر زمین مى كشیدى 

یه الّسالم ، اّول ايشان را به جنگ فرستاد تا كشته ايشان را ببیند و ادراك اجر مصائب ايشان ابوالفضل عل

 .فرمايد

پس از شھادت ايشان به نحوى كه ذكر شد بعضى از ارباب مقاتل گفته اند كه چون آن جناب تنھائى برادر 

ئى كه جان خود را فداى تو گردانم آيا رخصت مى فرما! اى برادر: كرد  خود را ديد به خدمت برادر آمده عرض 

تو صاحب لواى ! اى برادر: ؟ حضرت از استماع سخن جانسوز او به گريه آمد و گريه سختى نمود، پس فرمود

سینه ام تنگ شده و از زندگانى : ابوالفضل علیه الّسالم عرض كرد. منى چون تو نمانى كس با من نماند

پس : حضرت فرمود. ز اين جماعت منافقین خونخواھى خود كنم دنیا سیر گشته ام و اراده كرده ام كه ا

الحال كه عازم سفر آخرت گرديده اى ، پس طلب كن از براى اين كودكان كمى از آب ، پس حضرت عّباس 

علیه الّسالم حركت فرمود و در برابر صفوف لشكر ايستاد و لواى نصیحت و موعظت افراشت و ھر چه 

 .كلمات آن بزرگوار اصًال در قلب آن سنگدالن اثر نكرد توانست پند و نصیحت كرد و

كودكان . الجرم حضرت عّباس علیه الّسالم به خدمت برادر شتافت و آنچه از لشكر ديد به عرض برادر رسانید

اين بدانستند بنالیدند و نداى الَعَطش الَعَطش در آوردند، جناب عّباس علیه الّسالم بى تابانه سوار بر اسب 

پس چھار . نیزه بر دست گرفت وَمْشگى برداشت و آھنگ فرات نمود شايد كه آبى به دست آورد شده و

ھزار تن كه موّكل بر شريعه فرات بودند دور آن جناب را احاطه كردند و تیرھا به چّله كمان نھاده و به جانب او 

شمیده بر ايشان حمله  انداختند، جناب عّباس علیه الّسالم كه از پستان شجاعت شیر مكیده چون شیر

 :كرد و رجز خواند

  : شعر

(262)ال َاْرَھُب اْلَمْوَت ِاِذاْلَمْوُت َزَقا

 ِلقا(263)وارى فى اْلمصالیِتَحّتى ُا
َنْفسى ِلَنْفس اْلُمْصَطَفى الطُّْھرَوقا

 ِبالسَّقااّنى َاَنا اْلعّباس َاْغُدوا 



 (264)وال َاخاُف الشََّر يْوَم اْلُمْلتقى 

تا آنكه به روايتى ھشتاد تن را به خاك ھالك  و از ھر طرف كه حمله مى كرد لشكر را متفّرق مى ساخت

  افكند، پس وارد شريعه شد و خود را به آب فرات رسانید چون از زحمت گیر و دار و شّدت عطش جگرش 

تفته بود خواست آبى به لب خشك تشنه خود رساند دست فرا برد و كفى از آب برداشت تشنگى 

 : اد آورد آب را از كف بريختسّیدالشھداء علیه الّسالم و اھلبیت او را ي

  : شعر

پركرد َمْشك و پس كفى از آب برگرفت
 مى خواست تا كه نوشد از آن آب خوشگوار

آمد به يادش از جگر تشنه ُحسین
 چون اشك خويش ريخت زكف آب و شد سوار

شد با روان تشنه زآب روان روان
 دل پرزجوش و مشك به دوش آن بزرگوار

ه جمله بر آن شبل مرتضىكردند حمل
 يك شیر در میانه گرگان بى شمار

يك تن كسى نديده و چندين ھزار تیر
 يك گل كسى نديده و چندين ھزار خار

مشك را پر آب نمود و بر كتف راست افكند و از شريعه بیرون شتافت تا مگر خويش را به لشكرگاه برادر 

لشكر كه چنین ديدند راه او را گرفتند و از ھر جانب او را احاطه . ندبرساند و كودكان را از زحمت تشنگى برھا

ناگاه نوفل اال زرق و به . كردند، و آن حضرت مانند شیر غضبان بر آن منافقان حمله مى كرد و راه مى پیمود

د روايتى زيدبن ورقاء كمین كرده از پشت نخلى بیرون آمد و حكیم بن طفیل او را معین گشت و تشجیع نمو

پس تیغى حواله آن جناب نمود آن شمشیر بر دست راست آن حضرت رسید و از تن جدا گرديد، حضرت 

ابوالفضل علیه الّسالم جلدى كرد و مشك را به دوش چپ افكند و تیغ را به دست چپ داد و بر دشمنان 

 :حمله كرد و اين رجز خواند

  : شعر

والّلِه ِاْن َقَطْعُتُم َيمینى
 َاَبدًا َعْن دينى ِاّنى ُاحامى

وَعْن ِاماٍم صاِدِق الَیقین
 َنْجِل النَِّبّى الّطاِھِر اَالمیِن

پس مقاتله كرد تا ضعف عارض آن جناب شد، ديگر باره نوفل و به روايتى حكیم بن طفیل لعین از كمین نخله 

 :جز خواندرا از بند بینداخت ، جناب عّباس علیه الّسالم اين ر  بیرون تاخت و دست چپش 

  : شعر

ياَنْفُس ال َتْخَشي مَن اْلُكّفاِر



 وَاْبِشرى ِبَرْحَمِة اْلَجّباِر
مع النَِّبّى السَّّیِد اْلمْختاِر

 َقْد َقَطُعوا ِبَبْغیِھْم َيسارى

 (265)َفَاْصِلِھْم يا َربِّ َحرَّ الّناِر

و مشك را به دندان گرفت و ھّمت گماشت تا شايد آب را به آن لب تشنگان برساند كه ناگاه تیرى بر مشك 

 .آب آمد و آب آن بريخت و تیر ديگر بر سینه اش رسید و از اسب در افتاد

  : شعر

 عمُّوُه ِبالنَّْبَل َوالسُّْمِر اْلَعواِسل واْل
 َبْیض اْلَفواِصِل ِمْن َفْرٍق ِالى َقَدٍم

َفَخرَّ ِلَالْرِض َمْقُطوَع اْلَیَدْيِن َلُه
 : ِمْن ُكلِّ َمْجٍد َيمیٌن َغْیَر ُمْنَجِذٍم شعر

ملعونى عمودى از آھن بر فرق مباركش زد  (266)( مناقب)پس فرياد برداشت كه اى برادر، مرا درياب به روايت 

 .كه به بال سعادت به رياض جّنت پرواز كرد

ن علیه الّسالم صداى برادر شنید، خود را به او رسانید ديد برادر خود را كنار فرات با تن چون جناب امام حسی

 . َاال َن ِاْنَكَسَر َظْھرى وَقلَّْت حیَلتى: پاره پاره و مجروح با دستھاى مقطوع بگريست و فرمود

 :وداكنون پشت من شكست و تدبیر و چاره من گسسته گشت و به روايتى اين اشعار انشاء فرم

  : شعر

َتَعدَّْيُتُم يا َشرَّ َقْوٍم ِبَبْغِیُكْم
 َوخاَلْفُتُموا ديَن النَِّبىِّ ُمَحمٍَّد

َاماكاَن َخْیُر الرُُّسِل َوّصاُكُم بنا
 َاماَنْحُن ِمْن َنْسِل النَِّبّى اْلُمَسدَِّد

َاماكاَنِت الزَّھراُء ُامَِّى ُدوَنُكْم
 ريَِّة َاْحَمُدَاماكاَن ِمْن َخْیِر اْلَب

ُلِعْنُتم َو ُاْخزيُتْم ِبماَقْد َجَنْیُتُم
 (267)َفَسْوَف ُتالُقوا حرَّناٍر ُتَوقَُّد

خدا رحمت كند عمويم عّباس را كه : در حديثى از حضرت سّید سجاد علیه الّسالم مروى است كه فرمودند

برادر را بر خود ايثار كرد و جان شريفش را فداى او نمود تا آنكه در يارى او دو دستش را قطع كردند و حّق 

و بال با فرشتگان در بھشت پرواز مى كند و تعالى در عوض دو دست او دو بال به او عنايت فرمود كه با آن د

از براى عّباس علیه الّسالم در نزد خداى منزلتى است در روز قیامت كه مغبوط جمیع شھداء است و جمیع 

 (268). شھداء را آرزوى مقام اوست

نقل شده كه حضرت عّباس علیه الّسالم در وقت شھادت سى و چھار ساله بود و آنكه ُامُّ اْلبَنین مادر جناب 

نان ندبه عّباس علیه الّسالم در ماتم او و برادران اعیانى او بیرون مدينه در بقیع مى شد و در ماتم ايشان چ



گريستن دوستان عجبى نیست ، مروان بن . و گريه مى كرد كه ھر كه از آنجا مى گذشت گريان مى گشت 

 (269)!الحكم كه بزرگتر دشمنى بود خاندان نبّوت را چون بر اّم البنین عبور مى كرد از اثر گريه او گريه مى كرد

 : اين اشعار از اّم البنین در مرثیه حضرت ابوالفضل علیه الّسالم و ديگر پسرانش نقل شده

  : شعر

ياَمْن َرَاى العّباس َكرََّعلى َجماھیِرالنََّقِد
 اْبناِء حْیدَرُكلُّ لْیٍث ذى َلَبٍد َو َوراُه ِمْن

ُاْنِبْئُت َانَّ اْبنى ُاصیَب ِبَرْاِسِه َمْقُطوَع َيٍد
 َو ْيلى َعلى ِشْبلى َاماَل ِبرْاِسِه َضْرُب اْلَعَمِد

 َلْوكاَن َسْیُفَك فى َيَدْيَك َلماَدنى ِمْنُه َاَحٌد

 .َولھا َاْيضًا

  : شعر

ْلبنیَنال َتْد ُعوّنى َوْيِك ُاّم َا
 ُتَذّكرينى ِبُلُیوِث الَعريِن

كاَنْت َبُنوَن لى ُاْدعى ِبِھْم
 َوْاَلیْوَم َاْصَبْحُت َوال ِمْن َبنیِن

َاْربَعٌة ِمْثُل ُنُسوِر الرُّبى
 َقْد َواَصلُوا اْلَموَت ِبَقْطِع اْلَوتیِن

َتناَزَع الِخْرصاُن َاْشالَبُھْم
 عًا َطعینَفُكلُُّھْم َاْمسى صري

يا َلْیَت ِشْعرى َاكما َاْخبَرُوا
 ِبَانَّ عّباسًا َقطیُع اَلیمیِن

بیايد ان شاء الّله اشعارى در مرثیه حضرت ابوالفضل علیه الّسالم ، و شايسته  (فصل مراثى )بدان كه در 

 :است در اينجا اين چند ذكر شود

  : شعر

َومازاَل فى َحْرِب الطُّغاِة ُمجاِھدًا
 ِالى َان َھوى َفْوَق الصَّعید ُمجدًَّال

َوقْد َرَشقُوُه ِباِلّنباِلوَخرَّقُوا
 َلُه ِقْرَبَة ْالماِء الَذى كاَن َقْدَمًال

َفنادى ُحَسْینًا والّدمُوُع َھواِمُل
 َاَيابن َاخى َقْدخاَب ما كْنُت آمًال

َعَلْیَك َسالُم الّلِه َياْبَن ُمَحمَّد
 ْغِم ِمّنى يا َاخى َنَزَل ْالَبالَعَلى الرَّ



َفلّماَراُه السِّْبُط ُمْلقًى َعَلى الثَّرى
 ُيعاِلُج َكْرَب الْموِت َو الدَّْمُع ُاْھِمال

َفجاء ِاَلْیِه وْالُفواُد ُمَقرٌَّح
 َونادى ِبَقْلٍب بْالُھُموم َقِداْمَتال

َاخى ُكْنَت َعْونى فى ْاُالُموِر َجمیِعھا
 َبا الَفْضل يا َمْن كاَن ِللنَّْفس باِذًالَا

َيِعزُّ َعَلْینا َاْن َنراَك َعَلى الثَّرى
 َطريحًا َو ِمْنَك اْلَوْجُه َاْضحى ُمَرمًَّال

- ١٣ - 

 
 

 در بیان مبارزت حضرت ابى عبد الّله الحسین ع و شھادت آن مظلوم

ھداء علیه الّسالم نظر كرد ھفتاد و دو تن از ياران از بعضى ارباب َمقاتل نقل است كه چون حضرت سّید الش

و اھل بیت خود را شھید و كشته بر روى زمین ديد عازم جھاد گرديد، پس به جھت وداع زنھا رو به خیمه 

َعَلْیُكنَّ ! اى سكینه ، اى فاطمه ، اى زينب ، اى اّم كلثوم : كرد و پرد گیان سرادق عصمت را طلبید و ندا كرد

 :الُمِمّنى السَّ

  : شعر

سرگشته بانوان سراپرده عفاف
 زد حلقه گرد او ھمه چون ھاله گرد ماه

آن سر زنان به ناله كه شد حال ما زبون
 و ين موكنان به گريه كه شد روز ما تباه

َفُقْمَن َوَاْرَسْلَن اّلُدُمُوَع َتَلھُّفًا
 َوَاْسَكنَّ ِمْنُه الذَّْيَل مْنَتِحباٍت

َاْيَن َيْابَن ْالُمصَطفى كْوَكَب الدُّجىِالى 
 َو يا َكْھَف َاْھِل ْالَبْیِت فى االََْزماِت

َفیا َلْیَتنا ِمْتنا َوَلْم َنَرماَنرى
 َو يا َلْیَتناَلْم َنْمَتِحْن ِبَحیاٍت

َفَمْن ِلْلَیتامى ِاْذَتَھدََّم ُرْكُنُھْم
 َو َمْن ِلْلُعذارى ِعْنَد َفْقِد ُوالٍة

چگونه تن به : آيا تن به مرگ داده اى ؟ فرمود! اْسَتْسَلْمَت ِلْلمْوِت؟ اى پدر!يا َاَبة : پس سكینه عرض كرد

ما را به حرم جّدمان بازگردان ، حضرت در جواب بدين : عرض كرد! مرگ ندھد كسى كه ياور و معینى ندارد

 : مثل تمّثل جست

 َھْیھاَت َلوُتِرَك ْالَقطاَلناَم؛

كنايت از آنكه اين . ّیاد از مرغ َقطا دست بر مى داشت آن حیوان در آشیانه خود آسوده مى خفت اگر ص



لشكر دست از من نمى دارند، و نمى گذارند كه شما را به جائى َبَرم ، زنھا صدا به گريه بلند كردند، حضرت 

اُوصیِك يا ُاَخیَُّة ِبَنْفِسِك َخْیرًا َو  :و گويند كه آن حضرت رو به اّم كلثوم نمود و فرمود. ايشان را ساكت فرمود

 (270). ِاّنى باِرٌز ِالى ھُؤالِء الَقْوم

صائب حضرت امام حسین علیه الّسالم تمامى دل را بريان وديده را گريان مى كند لكن كه م: مؤ ّلف گويد

مصیبت وداع شايد اثرش زيادتر باشد خصوص آن وقتى كه صبیان و اطفال كوچك از آن حضرت يا از بستگانش 

 .كه به منزله اوالد خود آن حضرت بودند دور او جمع شدند و گريه كردند

كه روايت شده چون حضرت امام حسین علیه الّسالم به قصر َبنى ُمقاتل رسید و  و شاھد بر اين آن است

خیمه عبیدالّله بن ُحّر ُجْعفى را ديد، َحّجاج بن مسروق را فرستاد به نزد او و او را طلبید و او نیامد خود 

الّسالم و از عبیدالّله بن ُحّر نقل است كه وارد شد بر من حسین علیه .حضرت به سوى او تشريف برد

محاسنش مثل بال ُغراب سیاه بود، پس نديدم احدى را ھرگز نیكوتر از او نه مثل او كسى را كه چشم را پر 

كند، و رّقت نكردم ھرگز مانند رّقتى كه بر آن حضرت كردم در وقتى كه ديدم راه مى رفت و ِصبیانش در 

 . انتھى. دورش بودند

ھرى است كه درعالم رؤ يا ديد عّالمه مجلسى رحمه الّله در صحن و مؤ يد اين مقال حكايت میرزا يحیى اب

مّطھر سّید الشّھداء علیه الّسالم در طرف پايین پا در طاق الّصفا نشسته مشغول تدريس است ، پس 

مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت كند كسى آمد و گفت حضرت صّديقه طاھره 

 :علیھاالّسالم مى فرمايد

ِر ْالَمصاَّئَب ْالُمْشَتِمَلة َعلى ِوداِع َوَلِدى الشَّھیِد؛ يعنى ذكر بكن مصائبى كه مشتمل بر وداع فرزند ُاْذُك

مجلسى نیز مصیبت وداع را ذكر كرد و خلق بسیارى جمع شدند و گريه شديدى نمودند كه . شھیدم باشد

 (271). مثل آن را در عمر نديده بودم

 :كه در ھمان مبشره نومّیه است كه حضرت امام حسین علیه الّسالم با وى فرمود: فقیر گويد

فى ِاقاَمِة َمصاَِّئِبنا؛ يعنى بگويید به دوستان و ُامناى ما كه اھتمام بكنند در  ُقولُواَال ْولیاِئنا َوُاَمناِئنا َيْھَتمُّوَن

 .اقامه عزا و مصیبتھاى ما

بالجمله ؛از حضرت امام محّمد باقر علیه الّسالم روايت است كه امام حسین علیه الّسالم در روز شھادت 

پیچیده و وصّیتى ظاھره وجناب على بن  خويش طلبید دختر بزرگ خود فاطمه را وعطا فرمود به او كتابى

الحسین علیه الّسالم مريض بود و فاطمه آن كتاب را به على بن الحسین علیه الّسالم داد پس آن كتاب به 

 .ما رسید

است كه امام حسین علیه الّسالم حاضر كرد على بن الحسین علیه الّسالم را و آن  (اثبات الوصّیة )در 

ت فرمود به او به اسم اعظم و مورايث انبیاء علیھماالّسالم و آگاه نمود او را كه حضرت علیل بود پس وصّی

گذاشته و امر  (رضى الّله عنھا)علوم و ُصُحف و َمصاحف و سالح را كه از مواريث نبّوت است نزد ُاّم َسَلَمه 

 (272).كرده كه چون امام زين العابدين علیه الّسالم برگردد به او سپارد

پدرم مرا در بر گرفت و : از حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم روايت كرده كه فرمود (دعوات راوندى )در 

د چسبانید در آن روز كه كشته شد والدِّماَُّء َتْغلي و خونھا در بدن مباركش جوش مى خورد، و به سینه خو

حفظ كن از من دعائى را كه تعلیم فرمود آن را به من فاطمه علیھاالّسالم و تعلیم ! اى پسر من : فرمود

جبرئیل از براى حاجت مھم و فرمود به او رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و تعلیم نمود به آن حضرت 

 :اندوه و بالھاى سخت كه نازل مى شود و امر عظیم و دشوار و فرمود بگو

ا فِى ِبَحقِّ يس َوْالُقرآِن ْالَحكیِم َوِبَحقِّ طه وْالُقرآن اْلَعظیِم يا َمْن َيْقدُر َعلى َحوائِج الّساِئلیَن يا ِمْن َيْعَلُم م



رُوبیَن يا ُمَفّرَج َعِن ْاَلمْغُمومیَن يا راِحَم الشَّْیِخ ْالَكبیِر يا راِزَق الطِّْفَل الصَّغیِر يا َمْن الضَّمیَر يا ُمَنّفَس َعِن ْالَمْك

 (273).الَيْحتاُج ِاَلى التَّْفسي ِر َصلِّ َعلى ُمَحمًَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو افَعْل بى َكذا َو َكذا

روايت شده كه حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم وقت وفات خويش حضرت امام محّمد باقر  (كافى )در 

وصّیت مى كنم ترا به آنچه كه وصّیت كرد به  ! اى پسر جان من: علیه الّسالم را به سینه چسبانید و فرمود

 :من پدرم ھنگامى كه وفاتش حاضر شد و فرمود اين وصّیت را پدرم به من نموده فرمود

 .ياُبَنىَّ ِاّياَك َوُظْلَم َمْن الَيِجُد َعَلْیَك ناِصرًا إ ال الّلُه

 (274).خدا بپرھیز از ظلم بر كسى كه ياورى و دادرسى ندارد مگر! اى پسر جان من 

یه امام زين العابدين عل. پس حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم به نفس نفیس عازم قتال شد: راوى گفت 

الّسالم چون پدر بزرگوار خود را تنھا و بى كس ديد با آنكه از ضعف و ناتوانى قدرت برداشتن شمشیر 

نداشت راه میدان پیش گرفت ، اّم كلثوم از قفاى او ندا در داد كه اى نور ديده بر گرد، حضرت سجاد علیه 

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم الّسالم فرمود كه اى عّمه دست از من بردار و بگذار تا پیش روى پسر 

جھاد كنم ، حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم به اّم كلثوم فرمود كه باز دار او را تا كشته نگردد و زمین از 

 .نسل آل محّمد علیھماالّسالم خالى نماند

واست بلكه بالجمله ؛ امام حسین علیه الّسالم در چنین حال از محّبت اّمت دست باز نداشت و ھمى خ

الجرم ندا در داد كه آيا كسى ھست كه ضرر . تنى چند به راه ھدايت در آيد و از آن گمراھان روى برتابد

دشمن را از حرم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بگرداند؟ آيا خدا پرستى ھست كه در باب ما از 

شد و به فرياد ما برسد؟ آيا معینى و ياورى خدا بترسد؟ آيا فريادرسى ھست كه امید ثواب از خدا داشته با

ھست كه به جھت خدا يارى ما كند؟ زنھا كه صداى نازنینش را شنیدند به جھت مظلومى او صدا را به گريه 

 (275).و عويل بلند كردند

 در بیان شھادت طفل شیر خوار

كودك صغیرم را به من سپاريد تا او را وداع : پس حضرت بر در خیمه آمد و به جناب زينب علیھماالّسالم فرمود

حرملة بن كاھل اسدى لعین كنم ، پس آن كودك معصوم را گرفت و صورت به نزديك او برد تا او را ببوسد كه 

 :و به اين مصیبت اشاره كرده شاعر در اين شعر. تیرى انداخت و بر گلوى آن طفل رسید و او را شھید كرد

  : شعر

و ُمْنَعِطف َاْھوى ِلَتْقبیِل ِطْفِلِه
 َفَقبََّل ِمْنُه َقْبَلُه السَّْھُم َمْنَحرًا

الم او را گرفت و حضرت امام حسین علیه الّسالم كفھاى خود پس آن كودك را به خواھر داد، زينب علیھاالّس

سھل است بر من ھر مصیبتى كه بر من : را زير خون گرفت ھمین كه پر شد به جانب آسمان افكند و فرمود

 . نازل شود زيرا كه خدا نگران است

ن علیه الّسالم از ھشام بن محّمد كلبى نقل كرده كه چون حضرت امام حسی (تذكره )سبط ابن جوزى در 

ديد كه لشكر در كشتن او اصرار دارند قرآن مجید را برداشت و آن را از ھم گشود و بر سر گذاشت و در میان 

 :لشكر ندا كرد

 . َبْینى َوَبْیَنُكْم ِكتاُب الّلِه َوَجّدى محّمٌد َرُسوُل الّلِه صلى الّله علیه و آله و سّلم

د آيا پسر دختر پیغمبر شما نیستم ؟ آيا به شما نرسید قول جّدم در اى قوم براى چه خون مرا حالل مى دانی



 (276)ھذاِن َسّیِدا َشباِب َاْھِل اْلَجنَِّة؟: حّق من و برادرم حسن علیه الّسالم 

در اين ھنگام كه با آن قوم احتجاج مى نمود ناگاه نظرش افتاد به طفلى از اوالد خود كه از شّدت تشنگى 

 :مى گريست ، حضرت آن كودك را بر دست گرفت و فرمود

 يا َقْوُم ِاْن َلْم َتْرَحُمونى َفاْرَحُموا ھذا الطِّْفَل؛

بر من رحم نمى كنید پس براين طفل رحم كنید؛ پس مردى از ايشان تیرى به جانب آن طفل  اگر! اى لشكر

حكم كن بین ما ! اى خدا: امام حسین علیه الّسالم شروع كرد به گريستن و گفت . افكند و او را مذبوح نمود

آمد كه بگذار او را يا  و بین قومى كه خواندند ما را كه يارى كنند بر ما پس كشتند ما را، پس ندائى از ھوا

 (277). حسین كه از براى او مرضع يعنى دايه اى است در بھشت

است كه حضرت از اسب فرود آمد و با نیام شمشیر گودى در زمین كند و آن مسطور (احتجاج )در كتاب 

 (278).او را دفن نمود  كودك را به خون خويش آلوده كرد پس 

طبرى از حضرت ابوجعفر باقر صلى الّله علیه و آله و سّلم روايت كرد كه تیرى آمد رسید بر گلوى پسرى از 

اْحُكْم  (280)اَلّلَھمَّ: مسح مى كرد خون را بر او و مى گفت  (279)آن حضرت كه در كنار او بود پس آن حضرت 

 ؟!َبْیَننا َو َبْیَن َقْوٍم َدَعْونا ِلَیْنُصُرونا َفَقَتُلونا

پس امر فرمود آوردند َحْبره اى و آن جامه اى است يمانى آن را چاك كرد و پوشید پس با شمشیر به سوى 

 (281). انتھى. كارزار بیرون شد

 :بالجمله ؛چون از كار طفل خويش فارغ شد سوار بر اسب شد و روى به آن منافقان آورد و فرمود

  : شعر

َكَفَر اْلَقْوُم َو ِقْدًما َرِغبُوا
 الَثَقَلْیِن َعْن َثواِب الّلِه َربِّ

َقَتَل اْلَقْوُم َعِلّیًا َواْبَنُه
 َحَسَن الَخیِر َكريَم االََْبَوْيِن

َحَنقًاِمْنُھْم َوقاُلوا َاْجِمُعوا
 ُاْحُشُروا النَّاَس ِالى َحْرِب اْلُحَسْیِن

 .(282)االبیات 

پس مقابل آن قوم ايستاد و در حالتى كه شمشیر خود را برھنه در دست داشت و دست از زندگانى دنیا 

 :شسته و يك باره دل به شھادت و لقاى خدا بسته و اين اشعار را قرائت مى فرمود

  : شعر

َاَنا اْبُن علي اّلُطْھِر ِمْن آِل ھاشٍم
 َكفانى ِبھذا َمْفَخًرا حیَن َاْفَخُر

َوَجّدى َرُسوُل الّلِه َاْكَرُم َمْن َمشى
 َو َنْحُن ِسراُج الّلِه فِى اْلَخْلِق َيْزَھُر

 َو فاِطُم ُاّمى ِمْن ُسالَلِة َاْحَمَد



َو َعّمى ُيْدعى ذا اْلَجناَحْیِن َجْعَفُر
 َو فینا ِكتاُب الّلِه ُاْنِزَل صاِدقًا

َوفیَنااْلُھدى َو اْلَوحُى ِباْلَخْیِر ُيْذَكُر
 َوَنْحُن َاماُن الّلِه ِللّناس ُكلِِّھْم

 ُنِسرُّ ِبھذا فِى االَْناِم َو ُنْجِھُر

َوَنْحُن والُة اْلَحْوِض َنْسقى ُوال ِتنا
 ُربكْاِس رسوِل الّلِه ماَلْیَس ُيْنَك

َوشیَعُتنا فِى الّناَس َاْكَرُم شیَعٍة
 (283)َوُمْبِغُضنا َيْوَم اْلِقیاَمِة َيْخَسُر

طلبید و ھر كه در برابر آن فرزند اسدالّله الغالب مى آمد او را به خاك ھالك مى افكند تا آنكه پس مبارز 

كشتار عظیمى نمود و جماعت بسیار از شجاعان و َابطال ِرجال را به جھّنم فرستاد، ديگر كسى جرئت 

 .میدان آن حضرت نكرد

 :پس حمله بر میمنه نمود و فرمود

  : شعر

ْن ُرُكوِب اْلعاِراْلَمْوُت َخْیٌر ِم
 : َواْلعاُر َاْولى ِمْن ُدُخوِل الّناِرشعر

 :پس آن جناب حمله بر میسره كرد و فرمود

  : شعر

َاَنا اْلُحَسْیُن َبْن َعِلي
 آَلْیُت َاْن ال َاْنَثني

َاْحمي َعیاالِت َابي
 (284)اْمضي َعلى دين الّنبي 

ھرگز مردى را كه لشكرھاى بسیار او را احاطه كرده باشند و ياران و ! به خدا قسم : بعضى از ُروات گفته 

یت او را محُصور و مستاءصل ساخته باشند، شجاعتر و قوّى فرزندان او را به جمله كشته باشند و اھل ب

القلب تر از امام حسین علیه الّسالم نديدم ؛ چه تمام اين مصائب در او جمع بود به عالوه تشنگى و كثرت 

حرارت و بسیارى جراحت و با وجود اينھا، گرد اضطراب و اضطرار بر دامن وقارش ننشست و به ھیچ گونه 

در ساخت وجودش راه نداشت و با اين حال مى زد و مى ُكشت ، و ھنگامى كه َابطال ِرجال بر تزلزل   آاليش 

او حمله مى كردند چنان بر ايشان مى تاخت كه ايشان چون گّله گرگ ديده مى رمیدند و از پیش روى آن 

با ھم مى فرزند شیر خدا مى گريختند، ديگر باره لشكر گرد ھم در مى آمدند و آن سى ھزار نفر پشت 

دادند و حاضر به جنگ او مى شدند، پس آن حضرت بر آن لشكر انبوه حمله مى افكند كه مانند َجراد ُمْنَتشر 

پس ، از قلب لشكر . از پیش او متفّرق و پراكنده مى شدند و لختى اطراف او از دشمن تھى مى گشت 



 (285).ّال ِبالّلِه را تالوت مى فرمودروى به مركز خويش مى نمود كلمه مباركه الَحْوَل َوال قوََّة ِا

ى را در شجاعت امام حسین ھندوى ھند (جیمز كار گرن )شايسته است در اين مقام كالم : مؤ لف گويد

 : علیه الّسالم نقل كنیم

از اين شخص نقل كرده كه كتابى در تاريخ چین نوشته به زبان ُاردو كه زبان  (لؤ لؤ و مرجان )شیخ مرحوم در 

چون به مناسبتى ذكرى از شجاعت  111متعارف حالیه ھند است و آن را چاپ كردند، در جلد دّوم در صفحه 

 : م كه عین ترجمه عبارت اوست در آنجا مذكور استشده بود اين كال

چون بھادرى و شجاعت رستم مشھور زمانه است لكن مردانى چند گذشته كه در مقابلشان نام ُرستم )

قابل بیان نیست ؛ چنانچه حسین بن على علیھماالّسالم كه شجاعتش بر ھمه شجاعان رتبه تقّدم يافته ؛ 

بر ريگ تفته با حاالت تشنگى و گرسنگى مردانگى به كار برده باشد به چرا كه شخصى كه در میدان كربال 

قلم كه را يارا است كه حال حسین علیه . مقابل او نام رستم كسى آرد كه از تاريخ واقف نخواھد بود

الّسالم بر نگارد، و زبان كه را طاقت كه مدح ثابت قدمى ھفتاد و دو نفر در مقابله سى ھزار فوج شامى 

ونخوار و شھادت ھر يك را چنانچه بايد ادا نمايد، نازك خیالى كجا اين قدر رسا است كه حال و كوفى خ

دلھاى آنھا را تصوير كند كه بر سرشان چه پیش آمد از آن زمانى كه عمر سعد با ده ھزار فوج دور آنھا را 

، دو باشد يعنى از آدم  مثل مشھور است كه دواى يك. گرفته تا زمانى كه شمر سرا قدس را از تن جدا كرد

مبالغه باالتر از آن نیست كه در حّق كسى گفته شود . تنھا كار بر نمى آيد تا دّومى برايش مدد كار نباشد

كه فالن كس را دشمن از چھار طرف گیر كرده است مگر حسین علیه الّسالم را با ھفتاد و دو تن ، ھشت 

دمى را از دست ندادند، چنانچه از چھار طرف ده ھزار فوج قسم دشمنان تنگ كرده بودند با وجود آن ثابت ق

دشمن پنجم حرارت آفتاب . يزيد بود كه بارش نیزه و تیرشان مثل بادھاى تیره طوفان ظلمت برانگیخته بودند

عرب بود كه نظیرش در زير فلك صورت امكان نپذيرفته ، گفته مى توان شد كه تمازت و گرمى عرب غیر از 

دشمن ششم ريگ تفتیده میدان كربال بود كه در تمازت آفتاب شعله زن و مانند . تواند شدعرب يافت نمى 

خاكستر تنور گرم سوزنده و آتش افكن بود بلكه درياى قّھارى مى توان گفت كه حبابھايش آبله ھاى پاى 

راھى بنى فاطمه بودند، واقعى دو دشمن ديگر كه از ھمه ظالمتر يكى تشنگى و دّوم گرسنگى مثل ھم

دغاباز ساعتى جدا نبودند، خواھش و آرزوى اين دو دشمن ھمان وقت كم مى شد كه زبانھا از تشنگى 

پس كسانى كه در چنین معركه ھزارھا كّفار را مقابله كرده باشند بھادرى و . چاك چاك مى گرديدند

 (286). شجاعت بر ايشان ختم است

تمام شد محل حاجت از كالم متین اين ھندوى بت پرست كه به جاى خال مشكین دلربائى است در 

 .(ويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال ھند) :او گفته شود  رخسار سفید كاغذ و سزاوار كه در ستايش 

 : رَجَع اْلَكالُم ِالى ِسیاِقِه االَْوَّل

ابن شھر آشوب و غیره نقل كرده اند كه آن حضرت يكھزار و ُنھصد و پنجاه تن از آن لشكر را به َدَرك فرستاده 

آفرينش  اين وقت ابن سعد لعین بدانست كه در پھن دشت. سواى آنچه را كه زخمدار و مجروح فرموده بود

ھیچ كس را آن قّوت و توانائى نیست كه با امام حسین علیه الّسالم كوشش كند و اگر كار بدين گونه رود 

 : الجرم سپاھیان را بانگ بر زد و گفت. آن حضرت تمام لشكر را طعمه شمشیر خود گرداند

اين فرزند َاْنَزع الَبطین آيا مى دانید كه با كه جنگ مى كنید و با چه شجاعتى رزم مى دھید ! واى بر شما

غالب كّل غالب على بن ابى طالب علیه الّسالم است ، اين پسر آن پدر است كه شجاعان عرب و دلیران 

 :ھمگى ھمدست شويد و از ھر جانب براو حمله آريد. روز گار را به خاك ھالك افكنده 

  : شعر



َاْعیاُھْم َاْن َينالُوُه ُمباَرَزًة
 ْاَى َلّما َصعَُّدوا الِفَكراَفَصوَُّبوا الرَّ

َاْن َوجَُّھوا َنْحَوُه فِى اْلَحْرِب َاْرَبَعًه
 : السَّْیَف َو السَّْھَم َو اْلِخطِّىَّ َو الَحَجراشعر

پس آن لشكر فراوان از ھر جانب بر آن بزرگوار حمله آوردند و تیراندازان كه عدد آنھا چھار ھزار به شمار مى 

 .ان نھادند و به سوى آن حضرت رھا كردندرفت تیرھا بر كم

پس دور آن غريب مظلوم را احاطه كردند و مابین او و ِخیام اھل بیت حاجز و حائل شدند، و جماعتى جانب 

اگر ! حضرت چون اين بدانست بانگ بر آن قوم زد و فرمود كه اى شیعیان ابوسفیان . سرادق عصمت گرفته 

یامت و معاد نمى ترسید پس در دنیا آزاد مرد و با غیرت باشید رجوع به دست از دين برداشتید و از روز ق

شمر بى حیا روبه . يعنى عرب غیرت و حمّیت دارد. حسب و نسب خود كنید؛ زيرا كه شما عرب مى باشید

مى گويم من با شما جنگ دارم و مقاتلت : چه مى گوئى اى پسر فاطمه ؟ فرمود: آن حضرت كرد و گفت 

ا با من نبرد مى كنید، زنان را چه تقصیر و گناه است ؟ پس منع كنید سركشان خود را كه مى كنم و شم

شمر صیحه در داد كه اى لشكر از سراپرده اين مرد دور شويد كه . متعّرض حرم من نشوند تا من زنده ام 

 . كفّوى كريم است و قتل او را مھّیا شويد كه مقصود ما ھمین است

ت حمله كردند و آن جناب مانند شیر غضبناك در روى ايشان در آمد و شمشیر در پس سپاھیان بر آن حضر

ايشان نھاد و آن گروه انبوه را چنان به خاك مى افكند كه باد خزان برگ درختان را، و به ھر سو كه روى مى 

د كه اگر پس ، از كثرت تشنگى راه فرات در پیش گرفت ، كوفیان دانسته بودن. كرد لشكريان پشت مى دادند

الجرم در طريق شريعه صف بستند و راه آب را . آن جناب شربتى آب بنوشد ده چندان از اين بكوشد و بكشد

مسدود نمودند و ھر گاه آن حضرت قصد فرات مى نمود بر او حمله مى كردند و او را برمى گردانیدند، َاْعور 

شريعه بودند بانگ بر سپاه زدند كه حسین را سلمى و عمروبن حّجاج كه با چھار ھزار مرد كماندار نگھبان 

راه بر شريعه مگذاريد، آن حضرت مانند شیر غضبان بر ايشان حمله مى افكند و صفوف لشكر را بشكافت و 

راه شريعه را از دشمن بپرداخت و اسب را به فرات راند و سخت تشنه بود و اسب آن جناب نیز تشنگى از 

؛ حضرت فرمود كه تو تشنه و من نیز تشنه ام به خدا قسم كه آب  حّد افزون داشت سر به آب گذاشت

نیاشامم تا تو بیاشامى ، َكَانَّه اسب فھم كالم آن حضرت كرد، سر از آب برداشت يعنى در ُشرب آب من بر 

آب بخور من مى آشامم و دست فرا برد و كفى آب بر گرفت تا آن : تو پیشى نمى گیرم ، پس حضرت فرمود

شامد كه ناگاه سوارى فرياد برداشت كه اى حسین تو آب مى نوشى و لشكر به سراپرده ات مى حیوان بیا

 .روند و ھتك حرمت تو مى كنند

چون آن معدن حمّیت و غیرت اين كالم را از آن ملعون شنید آب از كف بريخت و به سرعت از شريعه بیرون 

وم شد كه كسى متعّرض ِخیام نگشته و گوينده تاخت و بر لشكر حمله كرد تا به سرا پرده خويش رسید معل

پس دگر باره اھل بیت را وداع گفت ، اھل بیت ھمگان با حال آشفته و جگرھاى . اين خبر َمكْرى كرده بوده 

سوخته و خاطرھاى خسته و دلھاى شكسته در نزد آن حضرت جمع آمدند و در خاطر ھیچ آفريده صورت 

 .و ھیچ كس نتواند كه صورت حال ايشان را تقرير يا تحرير نمايدنبندد كه ايشان به چه حالت بودند 

  : شعر

من از تحرير اين غم ناتوانم



 كه تصويرش زده آتش به جانم
ترا طاقت نباشد از شنیدن

 شنیدن كى بود مانند ديدن

چادر اسیرى بر سر بالجمله ؛ ايشان را وداع كرد و به صبر و شكیبائى ايشان را وصّیت نمود و فرمان داد تا 

كنند و آماده لشكر مصیبت و بال گردند، و فرمود بدانید كه خداوند شما را حفظ و حمايت كند و از شّر 

دشمنان نجات دھد و عاقبت امر شما را به خیر كند و دشمنان شما را به انواع عذاب و بال مبتال سازد و 

د، پس زبان به شكوه مگشائید و سخنى مگوئید كه از شما را به انواع ِنَعم و كرم ُمزد و عوض كرامت فرماي

 .مرتبت و منزلت شما بكاھد، اين سخنان بفرمود و روبه میدان نمود

 : شاعر در اين مقام گفته

  : شعر

آمد به خیمگاه و وداع حرم نمود
 بر كودكان نمود به حسرت ھمى نگاه

اين را نشاند در بر و بر رخ فشانداشك
 ر دل و از دل كشیده آهآن را گذاشت ب

در اھل بیت شور قیامت به پا نمود
 و ز خیمگاه گشت روان سوى حربگاه

او ُسوى رزمگاه شد و در قفاى او
 فرياد وا اخاه شد و بانگ وا َاباه

پس عنان مركب به سوى میدان بگردانید و بر صف لشكر مخالفان تاخت مى زد و مى انداخت و با لب تشنه 

ه پشته مى ساخت و مانند برگ خزان سرھان آن منافقان را بر زمین مى ريخت و به ضرب شمشیر از كشت

آبدار خون اشرار و فّجار را با خاك معركه مى ريخت و مى آمیخت ، لشكر از ھر طرف او را تیرباران نمودند، آن 

رت خدنگ كه بر چشمه ھاى حضرت در راه حق آن تیرھا را بر رو و گلو و سینه مبارك خود مى خريد و از كث

 . زره آن حضرت نشست سینه مباركش چون پشت خارپشت گشت

و به روايت منقوله از حضرت باقر علیه الّسالم زياده از سیصد و بیست جراحت يافت و زيادتر نیز روايت شده 

و  و جمیع آن زخمھا در پیش روى آن حضرت بود، در اين وقت حضرت از بسیارى جراحت و كثرت تشنگى

بسیارى ضعف و خستگى توقف فرمود تا ساعتى استراحت كرده باشد كه ناگاه ظالمى سنگى انداخت به 

حضرت . جانب آن حضرت ، آن سنگ بر جبین مباركش رسید و خون از جاى او بر صورت نازنینش جارى گرديد

كانش زھرآلوده و سه جامه خويش را برداشت تا چشم و چھره خود را از خون پاك كند كه ناگاه تیرى كه پی

شعبه بود بر سینه مباركش و به قولى بر دل پاكش رسید و آن سوى سر به در كرد و حضرت در آن حال 

 : گفت

 .ِبْسِم الّلِه َو بالّلِه َو َعلى ِملَِّة َرُسوِل الّلِه َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه

ى دانى كه اين جماعت مى كشند مردى را كه تو م! اى خداوند من : آنگاه رو به سوى آسمان كرد و گفت 

پس دست ُبرد و آن تیر را از قفا بیرون كشید و از جاى آن تیر . در روى زمین پسر پیغمبرى جز او نیست 

مسموم مانند ناودان خون جارى گرديد، حضرت دست به زير آن جراحت مى داشت چون از خون پر مى شد 



ن شريف قطره اى بر نمى گشت ، ديگر باره كف دست را از خون پر به جانب آسمان مى افشاند و از آن خو

كرد و بر سر و روى و محاسن خود مالید و فرمود كه با سر روى خون آلوده و به خون خويش خضاب كرده ، 

جّدم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را ديدار خواھم كرد و نام كشندگان خود را به او عرضه خواھم 

 (287). داشت

اين مصیبت را نیكو به نظم آورده است ، شايسته است كه من آن  (معراج المحّبة )كه صاحب : مؤ لف گويد

 : در اينجا ذكر كنم ، فرموده را

  : شعر

به مركز باز شد سلطان ابرار
 كه آسايد دمى از زخم پیكار

فلك سنگى فكند از دست دشمن
 به پیشانى َوْجُه الّله َاْحَسن

چه زد از كینه ، آن سنگ جفا را
 شكست آيینه ايزدنما را

كه گلگون گشت روى عشق سرمد
 ى ُمحّمدچه در روز ُاُحد رو

به دامان كرامت خواست آن شاه
 كه خون از چھره بزدايد به ناگاه

دلى روشنتر از خورشید روشن
 نمايان شد ز زير چرخ جوشن

يكى الماس وش تیرى زلشكر
 گرفت اندر دل شه جاى تا پر

كه از پشت و پناه اھل ايمان
 عیان گرديد زھر آلوده پیكان

بیچون مقام خالق يكتاى
 ززھر آلوده پیكان گشت پر خون

سنان زد نیزه بر پھلو چنانش
 كه َجْنُب الّله بدريد از سنانش

به ديدارش دل آرا رايت افراخت
 سمند عشق بار عشق بگذاشت

به شكر وصل فخر َنْسل آدم
 برو ُافتاد و مى گفت اندر آن دم

َتَرْكُت اْلَخْلَق ُطرّّا فى َھواكا
 َوَاْيَتْمُت اْلِعیاَل ِلَكْى َاراكا

َوَلْو َقّطْعَتنى فِى اْلُحبِّ ِاْربا
 (288)َلما َحنَّ اْلُفؤ اُد ِالى ِسواكا



اين وقت ضعف و ناتوانى بر آن حضرت غلبه كرد و از كارزار باز ايستاد و ھر كه به قصد او نزديك مى آمد يا از 

 (289)تا آنكه مردى از قبیله كنده كه نام نحسش مالك بن يسر. بیم يااز شرم كناره مى كرد و برمى گشت 

بود به جانب آن حضرت روان شد و ناسزا و دشنام به آن جناب گفت و با شمشیر ضربتى بر سر مباركش زد 

سر مقدسش رسید و خون جارى شد به  كالھى كه بر سر مقدس آن حضرت بود شكافته شد و شمشیر بر

 . حدى كه آن كاله از خون پرشد

پس . بااين دست نخورى ونیاشامى و خداوندترابا ظالمان محشور كند: حضرت در حق او نفرين كرد و فرمود

آن كاله پر خون را از فرق مبارك بیفكند و دستمالى طلبید و زخم سر را ببست و كاله ديگر بر سر گذاشت و 

مالك بن يسر آن كاله پر خون را كه از خز بود بر گرفت و بعد از واقعه عاشورا به . بر روى آن بست  عمامه

خانه خويش برد و خواست او را از آاليش خون بشويد زوجه اش ُاّم عبداهللا بنت الحّرالبّدى كه آگه شد بانگ 

رون شو از خانه من خداوند قبرت را از بر او زد كه در خانه من لباس ماءخوذى فرزند پیغمبر را مى آورى ؟ بی

وپیوسته آن ملعون فقیر و بد حال بود و از دعاى امام حسین علیه الّسالم ھر دو دست او از كار . آتش پر كند

افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب خشك مى گرديد و در زمستان خون از آنھا مى چكید و بر اين حال 

 . اصل شدخسران مآل بود تابه جھنم و

و به روايت سّید رحمه الّله و مفید رحمه الّله لشكر لحظه اى از جنگ آن حضرت درنگ كردند پس از آن رو به 

اين ھنگام عبداهللا بن حسن كه در میان ِخیام بود و كودكى غیر (290)او آوردند و او را دائره وار احاطه كردند

مراھق بود چون عّم بزرگوار خود را بدين حال ديد تاب و توان از وى برفت وبه آھنگ خدمت آن حضرت از خیمه 

اب زينب علیھاالّسالم از عقب او به شتاب بیرون شد و جن. بیرون دويد تا مگر خود را به عموى بزرگوار رساند

او را بگرفت و از آن سوى امام علیه الّسالم نیز ندا در داد كه اى خواھر، عبداهللا را نگاه دار مگذار كه در اين 

جناب زينب علیھاالّسالم ھر چه در منع او . میدان بالانگیز آيد و خود را ھدف تیر و سنان بى رحمان نمايد

! به خدا قسم : تمام كرد فايده نبخشید و عبدهللا از برگشتن به سوى خیمه امتناع سختى نمود و گفت اھ

از عموى خويش مفارقت نكنم و خود را از چنگ عمه اش رھانید و به تعجیل تمام خود را به عموى خود 

م حسین علیه الّسالم رسانید، در اين وقت َاْبَجر بن كعب شمشیر خود را بلند كرده بود كه به حضرت اما

اى پسر زانیه ، مى خواھى عموى مرا ! واى بر تو: فرود آورد كه آن شاھزاده رسید و به آن ظالم فرمود

شمشیر داد، شمشیر   بكشى ؟ آن ملعون چون تیغ فرود آورد عبداهللا دست خود را سپر ساخت و در پیش 

و به نحوى بريده شد كه با پوست زيرين  دست آن مظلوم را قطع كرد چنانكه صداى قطع گردنش بلند شد

 :حضرت او را بگرفت و برسینه خود چسبانید و فرمود! يا عّماه ! آن طفل فرياد برداشت كه يا ابتاه .بیاويخت 

صبر كن بر آنچه بر تو فرود آيد و آن را از در خیر و خوبى به شمارگیر، ھم اكنون خداوند ترا به ! اى فرزند برادر

پس حرمله تیرى به جانب آن كودك انداخت و او را در بغل عّم خويش . رنت ملحق خواھد نمودپدران بزرگوا

 (291) .شھید كرد

َاللَُّھمَّ َاْمِسْك َعْنُھْم َفْطَر : بن مسلم گفته كه شنیدم حسین علیه الّسالم در آن وقت مى گفت حمید

 (292). السَّماِء َواْمَنْعُھْم َبَركاِت اَالْرِض الخ

شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه رّجاله حمله كردند از يمین و شمال بر كسانى كه باقیمانده بودند با امام 

 .حسین علیه الّسالم پس ايشان را به قتل رسانیدند و باقى نماند با آن حضرت جز سه نفر يا چھارنفر

بیاوريد براى  :و ديگران فرموده اند كه حضرت سیدالشھداء علیه الّسالم فرمود (293)ّله سیدبن طاوس رحمه ال

آن رغبت نكند كه آن را در زير جامه ھايم بپوشم تا چون كشته شوم و جامه  من جامه اى كه كسى در

پس جامه اى برايش حاضر كردند، چون كوچك . ھايم را بیرون كنند آن جامه را كسى از تن من بیرون نكند



بود و بر بدن مباركش تنگ مى افتاد آن را نپوشید، فرمود اين جامه اھل ذّلت است جامه ازاين گشادتر 

و به روايت سید رحمه الّله جامه كھنه آوردند حضرت چند .یاوريد ؛ پس جامه وسیعتر آوردند آنگاه در پوشید ب

موضع آن را پاره كرد تا از قیمت بیفتد و آن را در زير جامه ھاى خود پوشید، َفَلّما ُقِتَل َجرَُّدوُه ِمْنُه چون شھید 

 .ردندشد آن كھنه جامه را نیز از تن شريفش بیرون آو

  : شعر

لباس كھنه بپوشید زير پیرھنش
 كه تا برون نكند خصم بدمنش زتنش

لباس كھنه چه حاجت كه زير ُسّم ستور
 تنى نماند كه پوشند جامه يا كفنش

شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه چون باقى نماند با آن حضرت احدى مگر سه نفر از اھلش يعنى از 

قوم و مشغول مدافعه گرديد، و آن سه نفر حمايت او مى كردند تا آن سه نفر شھید  غالمانش ، رو كرد بر آن

شدند و آن حضرت تنھا ماند و از كثرت جراحت كه بر سر و بدنش رسیده بود سنگین شده بود و با اين حال 

دى شمشیر بر آن قوم كشیده وايشان را به يمین و شمال متّفرق مى نمود شمر كه خمیر مايه ھر شر وب

بود چون اين بديد سواران را طلبید و امر كرد كه در پشت پیادگان صف كشند و كمانداران را امر كرد كه آن 

حضرت را تیر باران كنند، پس كمانداران آن مظلوم بى كس را ھدف تیر نمودند و چندان تیر بر بدنش رسید 

ين ھنگام آن حضرت از جنگ باز ايستاد و ا. كه آن تیرھا مانند خاِر خار پشت بر بدن مباركش نمايان گرديد

لشكر نیز در مقابلش توقف نمودند، خواھرش زينب علیھاالّسالم كه چنین ديد بر در خیمه آمد و عمر سعد را 

 :ندا كرد و فرمود

ايت طبرى اشكش به صورت و به رو. عمر سعد جوابش نداد !َوْيَحَك يا ُعَمر اَءُيْقَتُل َاُبو َعْبِد الّله َو َاْنَت َتْنَظُر ِاَلْیِه

ھاالّسالم رو به پس جناب زينب علی (294)و ريش نحسش جارى گرديد و صورت خود را از آن مخدره برگردانید 

 . واى بر شما آيا در میان شما مسلمانى نیست ؟ احدى او را جواب نداد: لشكر كرد و فرمود

سیدبن طاوس رحمه الّله روايت كرده كه چون از كثرت زخم و جراحت اندامش سست شد و قوت كارزار از او 

ُمَزنى وقت را غنیمت شمرده از برفت و مثل خارپشت بدنش پر از تیر شده بود، اين وقت صالح بن وھب ال

كنار حضرت در آمد و با قوت تمام نیزه بر پھلوى مباركش زد چنانكه از اسب در افتاد وروى مباركش از طرف 

 : در اين حال فرمود (295)راست بر زمین آمد 

 .ِبْسِم الّلِه َوِبالّلِه َو َعلى ِملَِّة َرُسوِل الّلِه

َفَلّما َخلى َسْرُج اْلَفَرِس ِمْن َھْیَكل اْلَوْحى َوالتَّْنزيِل َو َھوى َعَلى اَالْرِض َعْرُش اْلَمِلِك . پس برخاست و ايستاد

َو َاطاَرَعِن ل َجَعَل ُيقاِتُل َو ُھَو راِجٌل ِقتاًال َاْقَعَد اْلَفواِرَس َو َاْرَعَد اْلَفراِئَص َو َاْذَھَل ُعُقوَل ُفْرساِن اْلَعَرِب اْلَجلی

 .الرُُّؤِس اَالْلباَب َو اللَُّبَب

ون دويد و فرياد حضرت زينب علیھاالّسالم كه تمام توّجھش به سمت برادر بود چون اين بديد از در خیمه بیر

برداشت كه وااخاه و اسّیداُه وا اھلبیتاُه اى كاش آسمان خراب مى شد و برزمین مى افتاد و كاش كوھھا از 

 .ھم مى پاشید و بر روى بیابانھا پراكنده مى شد

كه شمربن ذى الجوشن لشكر خود را ندا در داد براى چه ايستاده ايد وانتظار چه مى بريد؟ چرا : راوى گفت 

ھمگى بر آن حضرت از ھر سو حمله كردند، حصین بن تمیم تیرى بر   كار حسین را تمام نمى كنید؟ پس 



دھان مباركش زد، ابوايوب َغَنوى تیرى بر حلقوم شريفش زد و ُزْرَعه بن شريك بر كف چپش زد و قطعش كرد 

ضعف بر آن حضرت غالب زخمى زد كه آن حضرت به روى در افتاد و چنان   و ظالمى ديگر بردوش مباركش 

شده بود كه گاھى به مشقت زياد برمى خاست ، طاقت نمى آورد و بر روى مى افتاد تا اينكه ِسنان ملعون 

بیرون آورده و فرو برد در استخوانھاى سینه اش و بر اين ھم اكتفا نكرد   نیز به برگلوى مباركش فروبرد پس 

 (296).افكند كه آن مظلوم در افتاد آنگاه كمان بگرفت وتیرى بر نحر شريف آن حضرت

رزمین واقع شد،و خون در روايت ابن شھر آشوب است كه آن تیر بر سینه مباركش رسید پس آن حضرت ب

پس عمر سعد گفت به مردى كه . مقدّسش را باكفھاى خود مى گرفت و مى ريخت بر سر خود چند مرتبه 

َخْولى بن يزيد چون اين . در طرف راست او بود از اسب پیاده شو وبه سوى حسین رو و او را راحت كن 

خواست كه سر مبارك آن حضرت را جدا بشنید به سوى قتل آن حضرت سبقت كرد و دويد چون پیاده شد و 

 كند رعد و لرزشى او را گرفت و نتوانست ؛ شمر به وى گفت خدا بازويت را پاره پاره گرداند چرا مى لرزى ؟

 (297).پس خود آن ملعون كافر،سر مّقدس آن مظلوم را جدا كرد

پیاده شد و نزد آن حضرت آمد و  -َلَعنُه الّله  - سّید بن طاوس رحمه الّله فرموده كه سنان بن َاَنس 

م كه تو پسر والّله كه من سر ترا جدا مى كنم و مى دان:شمشیرش را برحلقوم شريفش زد و مى گفت 

 (298)!پیغمبرى و از ھمه مردم از جھت پدر و مادر بھترى ، پس سر مقّدسش را بريد

ست كه ھنگام شھادت جناب امام حسین علیه الّسالم ھر كه نزديك او مى آمد ِسنان بر او در روايت طبرى ا

حمله مى كرد و او را دور مى نمود براى آنكه مبادا كس ديگر سر آن جناب را ببرد تا آنكه خود او سر را از تن 

 .جدا كرد وبه َخْولى سپرد

  : شعر

َفاِجَعُةِاْن َاَرْدُت َاْكُتُبھا
 َلًةِذْكُرھاِلُمّدّكٍرُمْجَم

َجَرْت ُدُموعى َوحاَل حاِئُلھا
 ماَبْیَن َلْحِظ اْلُجُفوِن َوالزُُّبِر

پس در اين ھنگام غبار سختى كه سیاه و تاريك بود در ھوا پیدا شد وبادى سرخ ورزيدن گرفت و چنان ھوا 

عذاب و متّرصد عقاب بودند تا اينكه تیره و تارشد كه ھیچ كس عین واثرى از ديگرى نمى ديد، مردمان منتظر 

 .پس از ساعتى ھواروشن شد وظلمت مرتفع گرديد

در آن ھنگامى كه حضرت :ابن قولويه قمى رحمه الّله روايت كرده است كه حضرت صادق علیه الّسالم فرمود

امام حسین علیه الّسالم شھید گشت ، لشكريان شخصى را نگريستند كه صیحه و نعره مى زند 

چگونه صیحه نزنم و فرياد نكنم و حال  : اين ھمه ناله و فرياد براى چیست ؟ گفت!بس كن اى مرد:گفتند

آنكه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم رامى بینم ايستاده گاھى نظر به سوى آسمان مى كند و 

د و تمام اھل زمین را زمانى حربگاه شما را نظاره مى فرمايد، از آن مى ترسم كه خدا را بخواند ونفرين كن

بعضى از لشكر باھم گفتند كه اين مردى است ديوانه . ھالك نمايد و من ھم در میان ايشان ھالك شوم 

وسخن سفیھانه مى گويد، و گروھى ديگر كه تّوابون آنھا راگويند از اين كالم متنّبه شدند و گفتند به خدا 

دى پسر ُسمّیه سّید جوانان اھل بھشت را قسم كه ستمى بزرگ بر خويشتن كرديم و به جھت خشنو

 .كشتیم و ھمان جا توبه كردند و بر ابن زياد خروج كردند و واقع شد از امر ايشان آنچه واقع شد



 (299). ما او راجز جبرئیل ندانیم:فدايت شوم آن صیحه زننده چه كس بود؟فرمود: راوى گفت 

فرموده كه حضرت سید الشھداء علیه الّسالم از دنیا رفت در روز شنبه  (ارشاد)شیخ مفید رحمه الّله در 

ر حالى كه شھید گشت و مظلوم و عطشان دھم محّرم سال شصت و يكم ھجرى بعد از نماز ظھر آن روز د

و صابر بر باليا بود به نحوى كه به شرح رفت و سّن شريف آن جناب در آن وقت پنجاه و ھشت سال بود كه 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بودو سى و ھفت سال با   ھفت سال از آن را با جد بزرگوارش 

با بردرش امام حسن علیه الّسالم چھل و ھفت سال و مّدت امامتش  امیرالمؤ منین علیه الّسالم و  پدرش 

بعد از امام حسن علیه الّسالم يازده سال بود، و خضاب مى فرمود با حنا و رنگ و در وقتى كه كشته شد 

 (300).خضاب از عارضش بیرون شده بود

روايات بسیار در فضیلت زيارت آن حضرت بلكه در وجوب آن وارد شده چنانكه از حضرت صادق علیه الّسالم 

د و اقرار به امامت زيارت ُحسین بن على علیه الّسالم واجب است بر ھر كه اعتقا: مروى است كه فرمودند

و نیز فرموده زيارت حسین علیه الّسالم معادل است با صد حج مبرور و صد عمره . حسین علیه الّسالم دارد

و حضرت رسول علیه الّسالم فرموده كه ھر كه زيارت كند حسین علیه الّسالم را بعد از شھادت او . مقبوله 

ارت آن حضرت بسیار است و ما جمله اى از آن را در كتاب بھشت براى او الزم ست و اخبار در باب فضیلت زي

 (301). انتھى. ايراد كرده ايم  (مناسك المزار)

- ١۴ - 

 
 

 در بیان وقايعى كه بعد از شھادت واقع شد: فصل چھارم 

چون حضرت سید الشھداء علیه الّسالم به درجه رفیعه شھادت رسید، اسب آن حضرت در خون آن حضرت 

غلطید و سر و كاُكل خود را به آن خون شريف آاليش داد و به َاعلى صورت بانگ و َعويلى برآورد و روانه به 

چون نزد خیمه آن حضرت رسید چندان صیحه كرد و سرخود را بر زمین زد تا جان داد،  سوى سرا پرده شد

دختران امام علیه الّسالم چون صداى آن حیوان را شنیدند از خیمه بیرون دويدند ديدند اسب آن حضرت 

است كه بى صاحب غرقه به خون مى آيد پس دانستند كه آن جناب شھید شده ، آن وقت غوغاى رستخیز 

 (302).ز پردگیان سرادق عصمت باال گرفت و فرياد واحسیناه و وااماماه بلند شدا

 : شاعر عرب در اين مقام گفته

  : عرش

َوراَح َجواُد السِّْبِط َنْحَو ِنساِئِه
 َيُنوُح َوَيْنعى الّظاِمى َء اْلُمَتَرمِّال

َخَرْجَن ُبَنّیاُت الرَُّسوِل َحوا ِسرا
 َفعاَينَّ ُمْھَر السِّْبِط َوالسَّْرُج َقْد َخال

فَاْدَمْیَن بلَّلْطِم اْلُخدود ِلَفْقِدِه
 ُه َلْیَس َيْصَطلىَوَاْسَكْبَن َدْمعا َحرُّ



 : و شاعر عجم گفته

  : شعر

به نا گه رفرف معراج آن شاه
 كه با زين نگون شد سوى خرگاه

پروبالش پر از خون ديده گريان
 تن عاشق ُكشش آماج پیكان

به رويش صیحه زد دخت پیمبر
 كه چون شد شھسوار ُروز محشر

كجا افكنديش چونست حالش
 خصم بدسگالشچه با او كرد 

مرآن آدم َوش پیكربھیمه
 ھمى گفت الظلیمه الظلیمه

سوى میدان شد آن خاتون محشر
 كه جويا گردد از حال برادر

ندانم ُچون ُبدى حالش در آن حال
 نداند كس بجز داناى احوال

 : پس ُام كلثوم دست بر سر گذاشت و بانگ ندبه و عويل برداشت و مى گفت: راوى گفت 

َصريٌح  واُمَحمَّداه واَجّداه و انِبّیاه وا َاَبا اْلقاِسماه وا َعِلّیاه وا َجْعَفراه وا َحْمَزتاه وا َحَسناه ھذا ُحَسْیٌن ِباْلَعراء

 (303).ِبَكْرَبال َمحُزوُز الرَّْاِس ِمَن اْلَقفا َمْسلوُب اْلِعماَمِة َوالِرداء

و حال ديگر اھل بیت نیز چنین بوده و خدا داند حال اھل بیت آن . و آن قدر ندبه و گريه كرد تا غّش كرد

 . را ياراى تصّور و بیان تقرير و تحرير آن نیستحضرت را كه در آن ھنگام چه بر آنھا گذشت كه احدى 

 :َوِفى الّزياَرِة اْلَمْرِويَِّة َعِن الّناِحَیِة اْلُمَقدََّسِة

ْرِجَك َعَلْیِه َوَاْسَرَع َفَرُسَك شاِردا ِالى ِخیاِمَك قاِصدا ُمَھْمِھما بِاكیا َفَلّما َرَاْيَن النِّساُء َجواَدَك َمْخِزّيا َوَنَظْرَن َس

َوَبْعَد اْلِعزِّ  ِوّيا َبَرْزَن ِمَن اْلُخُدوِر ناِشراِت اّلُشُعوِر َعَلى اْلُخُدوِد الِطماٍتَو َعْن الُوُجوِه ساِفراٍت َوِباْلَعويِل داِعیاٍتَمْل

َعلى َشْیَبِتَك ِبَیِدِه ُمَذلَّالٍت َوِالى َمْصَرِعَك ُمباِدراٍت َوالشِّمُر جاِلٌس َعلى َصْدِرَك ُمْوِلٌع َسْیَفُه َعلى َنْحِرَك قاِبٌض 

 .ذاِبٌح َلَك ُبمَھنَِّدِه َقْد َسَكَنْت َحواسَُّك َو َخِفَیْت َاْنفاُسَك َو ُرِفَع َعَلى اْلَقناِة َرْاُسَك

او بر َجَسد مقّدس آن شھید   چون لشكر، آن حضرت را شھید كردند به جھت طمِع ُربودن لباس : راوى گفت 

َحْضَرمى برداشت و بر تن پوشید و مبروص شد  (304)فش را اسحاق بن َحْیَوة مظلوم روى آوردند، پیراھن شري

 .پیراھن زياده از صد و ده سوراخ تیر و نیزه و شمشیر بودو ُموى سر و رويش ريخت ، و در آن 

ِعمامه آن حضرت را َاْخَنس بن َمْرَثد و به روايت ديگر جابربن يزيد َاْزدى برداشت و بر سر بست ديوانه يا 

و انگشتر آن حضرت را بحدل بن سلیم با انگشت . و نعلین مباركش را َاْسَود بن خالد ربود. مجذوم شد

 .ع كرد و ربودمباركش قط

مختار به سزاى اين كار دستھا و پاھاى او را قطع نمود و گذاشت او را در خون خود بغلطید تا به جھنم واصل 

 (305).نامیدند (قیس القطیفه )و قطیفه خز آن حضرت را قیس بن اشعث برد و از اين جھت او را . گرديد

روايت شده كه آن ملعون مجذو م شد و اھل بیت او از او كناره كردند و او را در َمزابل افكندند و ھنوز زنده بود 



 .كه سگھا گوشتش را مى دريدند

سعد برگرفت و وقتى كه مختار او را بكشت آن زره را به قاتل او ابوعمره بخشید، و زره آن حضرت را عمر 

. چنین مى نمايد كه آن حضرت را دو زره بوده زيرا گفته اند كه زره ديگرش را مالك بن يسر ربود و ديوانه شد

میمى ، و به روايتى َفالِفس و شمشیر آن حضرت را ُجَمْیع بن اْلَخِلق اَءْودي ، و به قولى َاْسَود بن َحْنَظله َت

َنْھَشلى برداشت ، و اين شمشیر غیر از ذوالفقار است زيرا كه ذوالفقار يا امثال ُخوْد از ذخاير نبوت و امامت 

 (306). مصون و محفوظ است

نشده لكن  - رضى اهللا عنھم  - كه در كتب مقاتل ذكرى از ربودن جامه و اسلحه ساير شھداء : مؤ ّلف گويد

 .آنچه به نظر مى رسد آن است كه َاجالف كوفه ِابقاء بر احدى نكردند و آنچه بر بدن آنھا بود ربودند

 (307).ه حكیم بن ُطَفیْل جامه و اسلحه حضرت عباس علیه الّسالم را ربودابن نما گفته ك

 (.وَسَلُبوُكْم ِالْبِن ُسَمیََّة َواْبِن آِكَلِة االَْْكباِد)در زيارت مروّيه صادقّیه شھداء است 

در بیان شھادت عبدالّله بن ُمسلم دانستى كه قاتل او از تیرى كه به پیشانى آن مظلوم رسیده بود 

نتوانست بگذرد و به آن زحمت آن تیر را بیرون آورد چگونه تصور مى شود كسى كه از يك تیر نگذرد از لباس 

 .مقتول خود بگذردو سالح 

 : از على بن الحسین علیه الّسالم تصريح به آن شده در آنجا كه فرموده (زائده )در حديث معتبر مروى از 

ُمَرمَّلین َوَكیَف ال َاْجَزُع َوَاْھَلُع َوَقْد َاَرى َسیِّدى َو إ ْخَوتى و ُعُموَمتى َو َوَلِد َعّمى َوَاْھلى ُمْصَرعیَن ِبِدماِئِھْم 

 (308).راِء ُمْسَلبیَن ال ُيْكَفُنوَن َو ال ُيواُروَنِباْلَع

 در بیان غارت نمودن لشكر، ِخیام حرم را: فصل پنجم 

 (309).وَتساَبَق اْلَقْوُم َعلى َنْھِب ُبیُوِت آِل الّرُسوِل و ُقّرِة َعْیِن اْلَبُتوِل: قال الّراوى 

چون لشكر از كار جناب امام حسین علیه الّسالم پرداختند آھنگ ِخیام مقدسه و َسرادق اھل بیت عصمت 

نمودند و در رفتن از ھم سبقت مى كردند، چون به ِخیام محترم رسیدند مشغول به تاراج و يغما شدند و 

د و از َوِرس و ُحّلى و ُحَلل چیزى آنچه اسباب و اثقال بود غارت كردند و جامه ھا را به منازعت و مغالبت ربودن

 .به جاى نگذاشتند و اسب و شتر و مواشى آنچه ديدار شد ببردند، و تفصیل اين واقعه شايسته ذكر نباشد

به ھر حال ؛ زنھا گريه و ندبه آغاز كردند و احدى از آن سنگدالن دلش به حال آن شكسته دالن نسوخت جز 

ر خود در لشكر عمر سعد بود چون ديد كه آن بى دينان متعرض دختران زنى از قبیله بكربن وائل كه با شوھ

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم شده اند و لباس آنھا را غارت و تاراج مى كنند دلش به حال آن بینوايان 

 : سوخت شمشیرى برداشت رو به خیمه كرد و گفت

 !ّله صلى الّله علیه و آله و سّلم ؟يا آَل َبْكرْبن واِئل َاُتْسَلُب َبناُت َرُسوِل ال

آيا اين مردانگى و غیرت است كه شما تماشا كنید و ببینید كه دختران پیغمبر را چنین ! اى آل بكربن واِئل 

 : غارتگرى كنند و شما اعانت ايشان نكنید؟ پس به حمايت اھل بیت رو به لشكر كرد و گفت

 .الّلِهال ُحْكَم ِاال لّلِه يا َلثاراِت َرُسوِل 

پس بیرون نمودند زنھا را : راوى گفت . شوھرش كه چنین ديد دست او را گرفت و به جاى خودش برگردانید

 .از خیمه پس آتش زدند خیمه ھا را

 (310).َفَخَرْجَن َحواِسَر ُمْسَلباٍت حاِفیاٍت باِكیاٍت َيْمشیَن َسبايا فى َاْسِر الذِّلَِّة

 : َاْسَكَنُه الّلُه فى داِر السَّالم (معراج المحبة )و چه نیكو سروده در اين مقام صاحب 

  : شعر



ُچه كار شاه لشكر بر سر آمد
 ه غارتگر آمدسوى خرگه سپ

به دست آن گروه بى مرّوت
 به يغما رفت میراث نبّوت

ھر آن چیزى كه ُبد در خرگه شاه
 فتاد اندر كف آن قوم گمراه

زدند آتش ھمه آن خیمه گه را
 كه سوزانید دودش مھر و مه را

به خرگه شد محیط آن شعله نار
 ھمى شد تا به خیمه شاه بیمار

شد در تالطم بتول دومین
 نمودى دست و پاى خويشتن گم

گھى در خیمه و گاھى برون شد
 دل از آن غصه اش درياى خون شد

من از تحرير اين غم ناتوانم
 كه تصويرش زده آتش به جانم

مگر آن عارف پاكیزه نیرو
 در اين معنى بگفت كه آن ِشعر نیكو

اگر دردم يكى بودى چه بودى
 (311)اندكى بودى چه بودى وگر غم 

تا به على بن الحسین  ُحَمْید بن ُمسلم گفته كه ما به اتفاق شمر بن ذى الجوشن در ِخیام عبور مى كرديم

ديديم كه در شّدت مرض و بستر غم و بیمارى و ناتوانى خفته است و با شمر . علیھماالّسالم رسیديم 

چگونه بى رحم مردمید ! سبحان الّله : آيا اين بیمار را بكشیم ؟ من گفتم : جماعتى از رّجاله بودند گفتند

كشید؟ ھمین مرض كه دارد شما را كافى است و او را شماھا، آيا اين كودِك ناتوان را ھم مى خواھید ب

پس آن بى رحمان پوستى را كه در زير بدن آن  .از آن حضرت برگردانیدم  (312)خواھد كشت ؛ و شّر ايشان را

 .حضرت بود بكشیدند و ببردند و آن جناب را بر روى در افكندند

اين ھنگام عمر سعد در رسید، زنان اھل بیت نزد او جمع شدند و بر روى او صیحه زدند و سخت بگريستند 

كسى به خیمه زنان داخل نشود و آن كه آن شقى بر حال آنھا رّقت كرد و به اصحاب خود فرمان دا كه ديگر 

زنھا كه حال رّقتى از او مشاھده كردند از آن خبیث استدعا نمودند كه حكم كن . جوان بیمار را متعّرض نگردد

ابن سعد لشكر را گفت كه ھر كس آنچه ربوده . آنچه از ما برده اند به ما رّد كنند تا ما خود را مستور كنیم 

پس ِاْبن سعد . ند به خدا كه ھیچ كس امتثال امر او نكرد و چیزى رّد نكردندبه ايشان رّد نمايد، سوگ

جماعتى را امر كرد كه موّكل بر حفظ ِخیام باشند كه كسى از زنھا بیرون نشود و لشكر ھم متعرض حال 

كیست كه ساختگى روى به خیمه خود آورد و لشكر را ندا در داد كه َمْن َيْنَتِدُب ِلْلُحَسْیِن؟   آنھا نگردند، پس 

 كند و اسب بر بدن حسین براند؟

ده تن حرام زاده ساختگى مھّیا اين كار شدند و بر اسبھاى خود برنشستند و بر آن بدنشريف بتاختند و 

استخوانھاى سینه و پشت و پھلوى مباركش را در ھم شكستند و اين جماعتچون به كوفه آمدند در برابر 



ْید بن مالك كه يكى از آنحرام زاده ھا بود خواست اظھار خدمت خود كند تا ابن زياد ملعون ايستادند، ُاَس

 :جايزه بسیار بگیرد اين شعر را ُمفَاَخرةخواند

  : شعر

َنْحُن َرَضْضَنا الصَّْدَر َبْعَد الظَّْھِر
 (313)ِبُكّل َيْعبُوٍب َشديد اال ْسِر

ما آن كسانیم كه امیر را نیكو خدمت كرديم ، اسب بر بدن ! اى امیر: ابن زياد گفت چه كسانید؟ گفتند

ر مانند آرد نرم كرديم ؛ ابن زياد َوْقعى حسین رانديم به حّدى كه استخوانھاى سینه او را به زير ُسم ستو

برايشان نگذاشت و امر كرد كه و در زيارتى كه به روايت سّید بن طاوس از ناحیه مقّدسه بیرون آمده از 

فرزندان امام حسین علیه الّسالم على و عبدالّله مذكور است ، و از فرزندان امیرالمؤ منین علیه الّسالم 

ابوبكر و عبدالّله و قاسم ، : و عثمان و محمد، و از فرزندان امام حسن علیه الّسالم  جعفر  عبدالّله و عّباس 

جعفر و عبدالرحمن و محّمدبن ابى سعید بن  : عون و محّمدو از فرزندان عقیل: و از فرزندان عبدالّله بن جعفر

ء علیه الّسالم ھیجده نفر عقیل و عبدالّله و ابى عبدالّله و فرزندان مسلم ، و ايشان با حضرت سّیدالشھدا

 .(314)مى شوند و شصت و چھار نفر ديگر از شھداء در آن زيارت به اسم مذكورند

من در روز عاشورا به : از عبدالّله بن سنان روايت كرده است كه گفت  (مصباح )وسى رحمه الّله در شیخ ط

خدمت آقاى خود حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم رفتم ديدم كه رنگ مبارك آن حضرت متغّیر گرديده و 

يابن : مبارك او مى ريزد؛ گفتم آثار ُحزن و اندوه از روى شريفش ظاھر است و مانند مرواريد آب از ديده ھاى 

مگر غافلى كه امروز چه روزى : سبب گريه شما چیست ؟ ھرگز ديده شما گريان مباد، فرمود! رسول الّله 

! اى آقاى من : است ؟ مگر نمى دانى كه در مثل اين روز حسین علیه الّسالم شھید شده است ؟ گفتم 

و . ه بدار بى نّیت روزه ، و در روز افطار بكن نه از روى شماتت روز)چه مى فرمائى در روزه اين روز؟ فرمود كه 

در تمام روز روزه مدار و بعد از عصر به يك ساعت به شربتى از آب افطار بكن كه در مثل اين وقت از اين روز 

 جنگ از آل رُسول صلى الّله علیه و آله و سّلم منقضى شد و سى نفر از ايشان و آزاد كرده ھاى ايشان بر

زمین افتاده بودند كه دشوار بود بر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم شھادت ايشان و اگر حضرت در 

مباركش   پس حضرت آن قدر گريست كه ريش  .(آن روز زنده بود ھمانا آن حضرت صاحب تعزيه ايشان بود

 .(315)ترشد

از اين حديث شريف استفاده مى شود كه آل رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم كه در كربال شھید شدند 

از موالیان امام حسین علیه الّسالم فرموده كه ده نفر  (مناقب )ھیجده تن بودند؛ زيرا كه ابن شھر آشوب در 

، پس از اين جمله با ھیجده تن از آل (316)و دو نفر از موالیان امیرالمؤ منین علیه الّسالم در كربال شھید شدند

 .رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم سى نفر مى شوند

بالجمله ؛ در عدد شھداء طالبیّین اختالف است و آنچه اقوى مى نمايد آن است كه ھیجده تن در مالزمت 

 (امالى )و  (عیون )ر حضرت سّیدالشھداء علیه الّسالم از آل پیغمبر شھید شده اند؛ چنانچه در روايت معتب

قیس كه در آن  و مطابق است با قول زحر بن (317)است كه حضرت امام رضا علیه الّسالم به رّيان فرموده 

رزمگاه حاضر بود و بیايد كالم او و موافق است با روايتى كه از حضرت سجاد علیه الّسالم مروى است كه 

من ، پدر و بردارم و ھفده تن ازاھل بیت خود را صريع و مقتول ديدم كه به خاك افتاده بودند الى غیر : فرمود

و مى توان گفت آنانكه ھفده تن شمار كرده اند طفل  (318)(كامل بھائى )ذلك و ھمین است مختار صاحب 



و خبر معاوية بن وھب را كه در اوايل باب  رضیع را در شمار نیاورده باشند پس راجع به اين قول مى شود،

 . والّله تعالى ھو العالم. ذكر كرديم ھم به اين مطلب حمل كنیم 

در وقايع متاءّخره بعد از شھادت حضرت امام حسین علیه الّسالم از حركت اھل بیت طاھره : مقصد چھارم 

 د آن حضرتاز كربال تا ورود به مدينه منوره و ذكر بعضى از مراثى و غدد اوال

 در بیان فرستادن سرھاى شھداء و حركت از كربال بجانب كوفه: فصل اّول 

عمر بن سعد چون از كار شھادت امام حسین علیه الّسالم پرداخت نخستین سر مبارك آن حضرت را به 

ورا ايشان را بن يزيد و ُحَمْید بن ُمسلم سپرد و در ھمان روز عاش) به فتح خاء و سكون واو و آخره ياء(َخْولى 

خولى آن سر مطّھر را برداشت و به تعجیل تمام شب خود را به كوفه . به نزد عبیدالّله بن زياد روانه كرد

 . رسانید، و چون شب بود و مالقات ابن زياد ممكن نمى گشت الجرم به خانه رفت

ر آن حضرت را در خانه آورد آن ملعون س: زوجه خولى كه گفت  (َنوار)طبرى و شیخ ابن نما روايت كرده اند از 

دارى بگو، گفت مداخل يك من از او پرسیدم چه خبر  .(319)و در زير اّجانه جاى بداد و روى به رختخواب نھاد

مردمان طال و نقره مى آورند تو سر حسین فرزند ! واى بر تو: دھر پیدا كردم سر حسین را آوردم ، گفتم 

اين بگفتم و از رختخواب بیرون جستم و . پیغمبر را، به خدا قسم كه سر من تو در يك بالین جمع نخواھد شد

سوگند به خدا كه پیوسته مى ديدم نورى   آن بود نشستم ، پس رفتم در نزد آن اّجانه كه سر مطّھر در زير 

مثل عمود از آنجا تا به آسمان سر كشیده ، و مرغان سفید ھمى ديدم كه در اطراف آن سر َطَیران مى 

 .(320)كردند تا آنكه صبح شد و آن سر مطّھر را خولى به نزد ابن زياد برد

كه ارباب َمقاتل معتبره از حال اھل بیت امام حسین علیه الّسالم در شام عاشورا نقل چیزى : مؤ ّلف گويد

بر آنھا گذشته تا ما در اين كتاب نقل كنیم ، بلى بعضى نكرده اند و بیان نشده كه چه حالى داشتند و چه 

 . ُشعراء در اين مقام اشعارى گفته اند كه ذكر بعضش مناسب است

 :گفته  (معراج المحّبة )صاحب 

  : شعر

چه از میدان گردون چتر خورشید
 نگون چون رايت عّباس گرديد

بتول دّومین ُاّم الَمصائب
 و صاحب چه خود را ديد بى ساالر

بر َايتام برادر مادرى كرد
 َبنات النَّعش را جمع آورى كرد

شفا بخش مريضان شاه بیمار
 غم قتل پدر بودش پرستار

شدندى داغداران پیمبر
 درون خیمه سوزيده ز اخگر

به پا شد از جفا و جور اّمت
 قیامت بر شفیعان دست اّمت

شبى بگذشت بر آل پیمبر
 را بود در جّنت ُمكّدركه زھ



شبى بگذشت بر ختم رسوالن
 كه از تصوير آن عقل است حیران

ز جّمال و حكايتھاى جّمال
 زباِن صد ُچه من ببريده و الل

ز انگشت و ز انگشتر كه بودش
 (321)بود ُدور از ادب گفت و شنودش 

 :( گوينده َنِیّر تبريزى است(ديگرى گفته از زبان جناب زينب علیھاالّسالم 

  : شعر

اگر صبح قیامت را شبى ھست آن شب است 
امشب

است طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب 
 امشب

يكى سر بر كن از خواب و تماشا كن! برادر جان 
 كه زينب بى تو چون در ذكر يارّب يارّب است امشب

جھان پر انقالب و من غريب اين دشت پر وحشت
 تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب

َسَرت مھمان خولى و تنت با ساربان ھمدم
 اران مطلب است امشبمرا باھر دو اندر دل ھز

َصبا از من به زھرا گوبیا شام غريبان بین
 (322)كه گريان ديده دشمن به حال زينب است امشب 

 : و محتشم رحمه الّله گفته

  : شعر

كاى بانوى بھشت بیا حال ما ببین
 ما را به صد ھزار بال مبتال ببین

بنگر به حال زار جوانان ھاشمى
 (323)مردانشان شھید و زنان در عزا ببین 

بالجمله ؛ چون عمر سعد سر امام حسین علیه الّسالم را به خولى سپرد امر كرد تا ديگر سرھا را كه ھفتاد 

بن  و دو تن به شمار مى رفت از خاك و خون تنظیف كردند و به ھمراھى شمر بن ذى الجوشن و قیس

اشعث و عمرو بن الحّجاج براى ابن زياد فرستاد و به قولى سرھا را در میان قبايل ِكْنَده و َھواِزن و بنى َتمیم 

و خود . كرد تا به نزد ابن زياد برند و به سوى او تقّرب جويند  و بنى اسد و مردم َمْذِحج و ساير قبايل پخش 

نود و روز يازدھم را تا وقت زوال در كربال اقامت كرد و بر كشتگان آن ملعون بقیه آن روز را ببود و شب را نیز بغ

سپاه خويش نماز گزاشت و ھمگى را به خاك سپرد و چون روز از نیمه بگذشت عمر بن سعد امر كرد كه 

دختران پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را ُمَكشَّفات اْلُوُجوه بى مقنعه و ِخمار بر شتران بى وطا سوار 



ن ايشان را چون اسیران ترك و روم روا. بر گردن نھادند (324)(ُغل جامعه )كردند و سّید سّجاد علیه الّسالم را 

داشتند چون ايشان را به قتلگاه عبور دادند زنھا را كه نظر بر جسد مبارك امام حسین علیه الّسالم و 

 : گفته (معراج المحّبة )صاحب . كشتگان افتاد و لطمه بر ُصورت زدند و صدا را به صیحه و ندبه برداشتند

  : شعر

ُچه بر َمْقتل رسیدند آن اسیران
 رانبه ھم پیوست نیسان و حزي

يكى مويه كنان گشتى به فرزند
 يكى شد مو كنان بر سوگ دلبند

يكى از خون به صورت غازه مى كرد
 يكى داغ على را تازه مى كرد

به سوگ ُگلرخان َسرْو قامت
 به پا گرديد غوغاى قیامت

نظر افكند چون دخت پیمبر
 به نور ديده ساقَى كوثر

بناگه ناله ھذا َاخى زد
 به جان خلد نار دوزخى زد

ز نیرنگ سپھر نیل صورت
 سیه شد روزگار آل عصمت

ترا طاقت نباشد از شنیدن
 (325)شنیدن كى بود مانند ديدن 

 : ديگرى گفته

  : شعر

َمه َجبینان چون گسسته عقد ُدّر
 خود بر افكندند از پشت شتر

حلقھا از بھر ماتم ساختند
 شور محشر در جھان انداختند

گشت ناالن بر سر ھر نوگلى
 از جگر ھجران كشیده بلبلى

زينب آمد بر سر بالین شاه
 ر از ِقران مھر وماهخاست محش

ديد پیدا زخمھاى بى عديد
 زخم خواره در میانه ناپديد

ھر چه ُجستى مو به مو از وى نشان
 بود جاى تیر و شمشیر و ِسنان



ھمانا : شیخ ابن قولويه قمى به سند معتبر از حضرت سّجاد علیه الّسالم روايت كرده كه به زائده ، فرمود

به ما آنچه رسید از دواھى و مصیبات عظیمه و كشته گرديد پدرم و كسانى كه با او چون روز عاشورا رسید 

بودند از اوالد و برادران و سايراھل بیت او، پس حرم محترم و زنان مكرّمه آن حضرت را بر جھاز شتران سوار 

و خون آغشته  نظر كردم به سوى پدر و ساير اھل بیت او كه در خاك  كردند براى رفتن به جانب كوفه پس 

گشته و بدنھاى طاھره آنھا بر روى زمین است و كسى متوّجه دفن ايشان نشد و سخت بر من گران آمد و 

عّمه ام زينب . سینه من تنگى گرفت و حالتى مرا عارض شد كه ھمى خواست جان از بدن من پرواز كند

كه در تو مى بینم اى يادگار پدر و  كبرى علیھاالّسالم چون مرا بدين حال ديد پرسید كه اين چه حالت است

چگونه جزع و ! اى عّمه : مادر و برادران من ، مى نگرم ترا كه مى خواھى جان تسلیم كنى ؟ گفتم 

اضطراب نكنم و حال آنكه مى بینم سّید و آقاى خود و برادران و عموھا و عموزادگان و اھل و عشیرت خود را 

ه و تن ايشان عريان و بى كفن است و ھیچ كس بر دفن ايشان نمى كه آغشته به خون در اين بیابان افتاد

 .پردازد و بشرى متوّجه ايشان نمى گردد و گويا ايشان را از مسلمانان نمى دانند

 6از آنچه مى بینى دلگران مباش و َجَزع مكن ، به خدا قسم كه اين عھدى بود از رسول خدا) : عّمه ام گفت

، مصائب ھر يك را به ايشان خبر داده به تحقیق كه حق تعالى در 6و رسول خدابه سوى جّد و پدر و عّم تو 

اين اّمت پیمان گرفته از جماعتى كه فراعنه ارض ايشان را نمى شناسند لكن در نزد اھل آسمانھا معروفند 

 .كه ايشان اين اعضاى متفّرقه و اجساد در خون طپیده را دفن كنند

َلما ِلَقْبِر َابیَك َسیِِّدالشُّھداِء علیه الّسالم ال ُيْدَرُس َاَثُرُه َو ال َيعُفو َرْسُمُه َعلى كُرُوِر َوينِصُبوَن ِلھذا الطَّفِّ َع

و در ارض َطّف بر قبر پدرت سّید الشھداء علیه الّسالم عالمتى نصب كنند كه اثر آن ھرگز  .اللَّیالى َو االَّْياِم

مطموس نگردد يعنى مردم از اطراف و اكناف به زيارت قبر برطرف نشود و به مرور ايام و لیالى محو و 

ه سالطین َكَفَره و َاْعوان َظَلَمه در محو آثار آن سعى و ك (326)مطّھرش بیايند و او را زيارت نمايند و ھر چند

 (327).(كوشش نمايند ظھورش زياده گردد و رفعت و علّوش باالتر خواھد گرفت 

 . بقیه اين حديث شريف از جاى ديگر گرفته شود، بنابر اختصار است

و بعضى ، عبارت سّیدبن طاوس را در باب آتش زدن خیمه ھا و آمدن اھل بیت علیھماالّسالم به قتلگاه كه 

 .در روز عاشورا نقل كرده ، در روز يازدھم نقل كرده اند مناسب است ذكر آن نیز

ن ابن سعد خواست زنھا را حركت دھد به جانب كوفه ، امر كرد آنھا را از خیمه بیرون كنند و ِخیام چو

دھشت  6محترمه را آتش زنند پس آتش در خیمه ھاى اھل بیت زدند شعله آتش باال گرفت فرزندان پیغمبر

را به َمْصَرع حسین علیه زده با سر و پاى برھنه از خیمه ھا بیرون دويدند و لشكر را َقَسم دادند كه ما 

الّسالم گذر دھید پس به جانب قتلگاه روان گشتند، چون نگاه ايشان به اجساد طاھره شھداء افتاد صیحه و 

 .(328)شیون كشیدند و سر و روى را با مشت و سیلى بخستند

 : و چه نیكو سروده محتشم رحمه الّله در اين مقام

  : شعر

بر حربگاه چو ره آن كاروان فتاد
 شور نشور واھمه را در گمان فتاد

ھر چند بر تن شھدا چشم كار كرد
 بر زخمھاى كارى تیر و كمان فتاد

ناگاه چشم دختر زھرا در آن میان



 بر پیكر شريف امام زمان فتاد
بى اختیار نعره ھذا ُحَسین از او

 سرزد چنانكه آتش او در جھان فتاد
پس با زبان پر گله آن َبْضَعه رسول

 : ُرو در مدينه كرد كه يا َاُيھَّا الرَّسُول
اين كشته فتاده به ھامون حسین تست

 دست و پا زده در خون حسین تستوين صید 
اين ماھى فتاده به درياى خون كه ھست

 زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست
اين خشك لب فتاده و ممنوع از فرات

 كز خون او زمین شده جیحون حسین تست
اين شاه كم سپاه كه با خیل اشك و آه

 خرگاه از اين جھان زده بیرون حسین تست
وى در بقیع و به زھرا خطاب كردپس ر

 مرغ ھوا و ماھى دريا كباب كرد
كاى مونس شكسته دالن حال ما ببین

 مارا غريب و بى كس و بى آشنا ببین
اوالد خويش را كه شفیعان محشرند

 در ورطه عقوبت اھل جفا ببین
تن ھاى كشتگان ھمه در خاك و خون نگر

 ھا ببینسرھاى سروران ھمه در نیزه 
آن تن كه بود پرورشش در كنار تو

 (329)غلطان به خاك معركه كربال ببین 

 : و ديگرى گفته

  : شعر

زينب چو ديد پیكر آن شه به روى خاك
 از دل كشید ناله به صد درد سوزناك

كاى خفته خوش به بستر خون ديده باز كن
 احوال ما ببین و سپس خواب ناز كن

اى وارث سرير امامت به پاى خیز
 بر كشتگان بى كفن خود نماز كن

طفالن خود به ورطه بحر بالنگر
 شان دراز كندستى به دستگیرى اي

برخیز صبح شام شد اى میر كاروان
 ما را سوار بر شتر بى جھاز كن



يا دست ما بگیر و از اين دشت ُپر ھراس
 بار دگر روانه به سوى حجاز كن

فراموش نمى كنم زينب دختر على علیھماالّسالم را كه بر برادر خويش ندبه ! به خدا سوگند: راوى گفت 

يا َمَحمَّداه َصّلى َعَلْیَك َملیُك السَّماِء اين حسین : حزين و قلبى كئیب ندا برداشت كه مى كرد وبا صوتى 

 .ُتست كه با اعضاى پاره در خون خويش آغشته است ، اينھا دختران توَاند كه ايشان را اسیر كرده اند

ه و باد صبا بر او خاك و اين حسین تست كه قتیل اوالد زنا گشته و جسدش بر روى خاك افتاد! يا ُمَحمَّداه 

اى اصحاب محّمد . وفات كرد 6امروز، روزى را ماند كه جّدم رسول خدا! غبار مى پاشد، و اُحْزناه و اَكْرباه 

 .(330)صلى الّله علیه و آله و سلم اينك ُذرّيه پیغمبر شما را مى برند مانند اسیران 

 :و موافق روايت ديگر مى فرمايد

پدرم فداى آن . اين حسین تست كه سرش را از قفا بريده اند، و عمامه و رداء او را ربوده اند! يا ُمحمَّداه 

از ھم بگسیختند، پدرم فداى آن كسى كه لشكرش را در روز دوشنبه منھوب  كسى كه سرا پرده اش را

كردند، پدرم فداى آن كسى كه با غّصه و غم از دنیا برفت ، پدرم فداى آن كسى كه با لب تشنه شھید 

شد، پدرم فداى آن كسى كه ريشش خون آلوده است و خون از او مى چكد، پدرم فداى آن كسى كه 

است ، پدرم فداى آن مسافرى كه به سفرى نرفت كه امید برگشتنش باشد، و  6 جّدش محّمد مصطفى

 .(331)مجروحى نیست كه جراحتش دوا پذيرد

بالجمله ؛ جناب زينب علیھاالّسالم از اين نحو كلمات از براى برادر ندبه كرد تا آنكه دوست و دشمن از ناله او 

بنالیدند، و سكینه جسد پاره پاره پدر را در بر كشید و به عويل و ناله كه دل سنگ خاره را پاره مى كرد مى 

 . نالید و مى گريست

  : شعر

وَفّر ھمى گفت اى شه با شوكت
 ترا سر رفت و ما را افسر از سر

دمى برخیز و حال كودكان بین
 اسیر و دستگیر كوفیان بین

و روايت شده كه آن مخّدره جسد پدر را رھا نمى كرد تا آنكه جماعتى از اعراب جمع شدند و او را از جسد 

 .(332)پدر باز گرفتند

چون پدرم كشته شد آن بدن نازنین را در آغوش گرفتم حالت : َكْفَعمى است كه سكینه گفت  (مصباح )و در 

 :م مى فرموداغما و بى ھوشى براى من روى داد در آن حال شنیدم پدر

  : شعر

شیَعتى ما ِاْن َشِرْبُتْم ماَء َعْذٍب َفاْذُكروني
 (333)ِاْذ َسِمْعُتْم ِبَغريٍب َاْوَشھیٍد َفاْنُدُبوني 

پس اھل بیت را از قتلگاه دور كردند پس آنھا را بر شتران برھنه به تفصیلى كه گذشت سوار كردند و به 

 .جانب كوفه روان داشتند



- ١۵ - 

 
 

 در كیفّیت دفن اجساد طاھره شھداء: فصل دوم 

در اراضى غاضرّيه مسكن چون عمر سعد از كربال به سوى كوفه روان گشت جماعتى از بنى اسد كه 

داشتند، چون دانستند كه لشكر ابن سعد از كربال بیرون شدند به مقتل آن حضرت و اصحاب او آمدند و بر 

اجساد شھداء نماز گزاشتند و ايشان را دفن كردند به اين طريق كه امام حسین علیه الّسالم را در ھمین 

الحسین علیه الّسالم را در پايین پاى پدر به خاك موضعى كه اكنون معروف است دفن نمودند و على بن 

سپردند، و از براى ساير شھداء و اصحابى كه در اطراف آن حضرت شھید شده بودند ُحفره اى در پايین پا 

كندند و ايشان را در آن حفره دفن نمودند،و حضرت عّباس علیه الّسالم را در راه غاضرّيه در ھمین موضع كه 

 .ت دفن كردندمرقد مطّھر او اس

و ابن شھر آشوب گفته كه از براى بیشتر شھداء قبور ساخته و پرداخته بود و مرغان سفیدى در آنجا طواف 

 .(334)مى دادند

اسامى شھداء اھل بیت را شمار كرده پس از آن فرموده كه  (ارشاد)و نیز شیخ مفید در موضعى از كتاب 

تمام اينھا در مشھد امام حسین علیه الّسالم پايین پاى او مدفونند مگر جناب عّباس بن على 

است و قبرش ظاھر است ، ولكن قبور اين علیھماالّسالم كه در ُمَسناة راه غاضرّيه در مقتل خود مدفون 

شھداء كه نام برديم اثرش معلوم نیست بلكه زائر اشاره مى كند به سوى زمینى كه پايین پاى حضرت 

حسین علیه الّسالم است و سالم بر آنھا مى كند و على بن الحسین علیه الّسالم نیز با ايشان است 
(335). 

 . و گفته شده كه آن حضرت از ساير شھداء به پدر خود نزديكتر است

دند، و ما نتوانیم و اّما اصحاب حسین علیه الّسالم كه با آن حضرت شھید شدند در حول آن حضرت دفن ش

قبرھاى ايشان را به طور تحقیق و تفصیل تعیین كنیم كه ھر يك در كجا دفن اند، اال اين مطلب را شّك نداريم 

 .َرِضَى الّله َعْنُھْم َوَاْرضاُھْم َوَاْسَكَنُھْم َجّناِت النَّعیِم .كه حاير بر دور ايشان است و به ھمه احاطه كرده است 

ن گفت كه فرمايش شیخ مفید رحمه الّله در باب مدفن شھداء نظر به اغلب باشد پس مى توا: مؤ لف گويد

 .منافات ندارد كه حبیب بن مظاھر و ُحّر بن يزيد، قبرى علیحده و مدفنى جداگانه داشته باشند

ال و نقل كرده كه عمر بن سعد روز شھادت را در كربال بود تا روز ديگر به وقت زو (كامل بھائى  )صاحب كتاب 

جمعى پیران و معتمدان را بر امام زين العابدين و دختران امیرالمؤ منین علیھماالّسالم و ديگر زنان موّكل كرد 

و امام زين العابدين علیه الّسالم آن روز بیست و دو ساله بود و امام محّمدباقر . و جمله بیست زن بودند

 .ند و حّق تعالى ايشان را حراست فرمودعلیه الّسالم چھار ساله و ھر دو در كربال حضور داشت

چون عمر سعد از كربال رحلت كرد قومى از بنى اسد كوچ كرده مى رفتند چون به كربال رسیدند و آن حالت 

را ديدند امام حسین علیه الّسالم را تنھا دفن كردند و على بن الحسین علیه الّسالم را پايین پا او نھادند و 

م را بر كنار فرات جائى كه شھید شده بود دفن كردند و باقى را قبر بزرگ كندند حضرت عّباس علیه الّسال

و قبرھاى شھداء معّین . ودفن كردند و حّر بن يزيد را اقرباء او در جائى كه به شھادت رسیده بود دفن نمودند

 .(336)انتھى . نیست كه از آن ھر يك كدام است ِاّال اينكه ال شّك، حائر محیط است بر جمله 

و ھرگاه : بعد از ذكر فضائل زيارت حضرت ابوعبدالّله علیه الّسالم فرموده  (كتاب دروس )و شیخ شھید در 



زيارت كرد آن جناب را پس زيارت كند فرزندش على بن الحسین علیھماالّسالم را و زيارت كند شھداء 

 .(337)علیھماالّسالم را و برادرش حضرت عّباس علیه الّسالم را و زيارت كند حّر بن يزيد رحمه الّله را الخ 

اين كالم ظاھر بلكه صريح است كه در عصر شیخ شھید، قبر ُحّر بن يزيد در آنجا معروف و نزد آن شیخ جلیل 

 . به صفت اعتبار موصوف بوده و ھمین قدر در اين مقام ما را كافى است

مستور نماند كه موافق احاديث صحیحه كه علماى امامّیه به دست دارند بلكه موافق اصول مذھب ، : وصٌل

امام را جز امام نتواند متصّدى غسل و دفن و كفن شود، پس اگر چه به حسب ظاھر طايفه بنى اسد 

علیه الّسالم آمد و آن حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم را دفن كردند اّما در واقع حضرت امام زين العابدين 

حضرت را دفن كرد؛ چنانچه حضرت امام رضا علیه الّسالم در احتجاج با واقفّیه تصريح نموده بلكه از حديث 

در ھنگام  6مروى از حضرت جواد علیه الّسالم مستفاد مى شود كه پیغمبر اكرم  (بصائر الدرجات )شريف 

ن و امام حسن و حضرت سید العابدين علیھماالّسالم با دفن آن حضرت حاضر بوده و ھمچنین امیر المؤ منی

 .(338)جبرئیل و روح و فرشتگان كه در شب قدر بر زمین فرود مى آيند

را در عالم رؤ يا ديد بعد از كشته شدن سّید الشھداء  6از ابن عّباس نقل شده كه رسول خدا (مناقب )در 

علیه الّسالم در حالى كه گرد آلود و پابرھنه و گريان بود، َوَقْد َضمَّم ِحْجَز َقمیِصه ِالى َنْفِسِه؛ يعنى دامن 

یده مثل كسى كه چیزى در دامن گرفته باشد و اين آيه را تالوت پیراھن را باال كرده و به دل مبارك چسبان

 :مى فرمود

 (339)(َو ال َتْحَسَبنَّ الّله غاِفال َعّما َيْعَمُل الّظاِلُموَن)

و فرمود رفتم به سوى كربال و جمع كردم خون حسینم را از زمین و اينك آن خونھا در دامن من است و من 

 .(340)مى روم براى آنكه مخاصمه كنم با كشندگان او نزد پروردگار

گفت داخل شدم بر ُاّم َسَلَمه رحمه الّله در حالى كه مى گريست ، پس پرسیدم از : روايت شده از سلمه 

له و سّلم را در خواب و براى آنكه ديدم رسول خدا صلى الّله علیه و آ: او كه براى چه گريه مى كنى ؟ گفت 

: براى چیست شما غبار آلوده ھستید؟ فرمود! يا رسول الّله : بر سر و محاسن شريفش اثر خاك بود گفتم 

 .(341)در نزد حسین بودم ھنگام كشتن او و از نزد او مى آيم 

در روايت ديگر است كه صبحگاھى بود كه ُاّم سلمه مى گريست ، سبب گريه او را پرسیدند خبر شھادت 

ديشب نديده بودم پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را در خواب مگر : حسین علیه الّسالم را داد و گفت 

امشب حفر قبور : كه او را با صورت متغّیر و با حالت اندوه مالقات كردم سبب آن حال را از او پرسیدم فرمود

 .(342)مى كردم براى حسین و اصحابش 

را در خواب ديد كه خاك  6نقل شده كه اّم سلمه پیغمبر خدا (344)(فضائل سمعانى )و  (343)(جامع ترمذى )از 

و در جاى ديگر ! ال مى آيم از كرب: بر سر مبارك خود ريخته ، عرضه داشت كه اين چه حالت است ؟ فرمود

كه اجساد طاھره  و معروف است .(345)از دفن حسین فارغ شدم : است كه آن حضرت گرد آلود بود و فرمود

و از بعضى كتب نقل شده كه يك روز بعد از عاشورا دفن شدند، و . سه روز غیر مدفون در زمین باقى ماندند

و اھل . اين بعید است ؛ زيرا كه عمر بن سعد روز يازدھم در كربال بودند براى دفن اجساد خبیثه لشكر خود

ف عمر سعد و به حسب اعتبار به اين زودى جرئت غاضرّيه شب عاشورا از نواحى فرات كوچ كردند از خو

 .معاودت ننمايند

 : از مقتل محّمدبن ابى طالب از حضرت باقر از پدرش امام زين العابدين علیھماالّسالم روايت شده

مردمى كه حاضر معركه شدند و شھداء را دفن كردند بدن َجون را بعد از ده روز يافتند كه بوى خوشى مانند 

است كه ُزھیر با حسین علیه  (تذكره سبط)و مؤ يد اين خبر است آنچه در  .(346)ساطع بود ُمشك از او



آن غالم رفت به كربال پس ديد ! برو و آقايت را كفن كن : ه اش به غالم ُزھیر گفت الّسالم كشته شد، زوج

نه ! كفن آقاى خود را و برھنه بگذارم حسین علیه الّسالم را: حسین علیه الّسالم را برھنه ، با خود گفت 

 (347).كردبه خدا قسم ، پس آن كفن را براى حضرت قرار داد و موالى خود زھیر را در كفن ديگر كفن 

سین شیخ طوسى رحمه الّله معلوم شود در خبر ديزج كه به امر متوّكل براى تخريب قبر امام ح (امالى )از 

علیه الّسالم آمده بود، كه بنى اسد بوريائى پاره آورده بودند و زمین قبر را با آن بوريا فرش كرده و جسد 

 .(348)طاھر را بر روى آن بوريا گذارده و دفن نمودند

 فصل سوم

 در بیان ورود اھل بیت اطھار علیھماالّسالم به كوفه

 و ذكر خبر مسلم جّصاص

چون ابن زياد را خبر رسید كه اھل بیت علیھماالّسالم به كوفه نزديك شده اند، امر كرد سرھاى شھدا را كه 

از برند و پیش روى اھل بیت سر نیزه ھا نصب كنند و از جلو حمل دھند و به ابن سعد از پیش فرستاده بود ب

اّتفاق اھل بیت به شھر در آورند و در كوچه و بازار بگردانند تا قھر و غلبه و سلطنت يزيد بر مردم معلوم گردد 

يافتند از كوفه  و بر ھول و ھیبت مردم افزوده شود، و مردم كوفه چون از ورود اھل بیت علیھماالّسالم آگھى

 .بیرون شتافتند

 : مرحوم محتشم در اين مقام فرموده

  : شعر

چون بى كسان آل نبى در به در شدند
 در شھر كوفه ناله كنان نوحه گر شدند

سرھاى سروران ھمه بر نیزه و سنان
 در پیش روى اھل حرم جلوه گر شدند

از ناله ھاى پردگیان ساكنان عرش
 اره بھر رھگذر شدندجمع از پى نظ

بى شرم اّمتى كه نترسید از خدا
 بر عترت پیمبر خود پرده در شدند

دست از جفا نداشته بر زخم اھل بیت
 ھر دم نمك فشان به جفاى دگر شدند

عبیدالّله بن زياد مرا به تعمیردار اال مارة گماشته بود ھنگامى كه : از مسلم گچكار روايت كرده اند كه گفت 

دست به كار بودم كه ناگاه صیحه و ھیاھوئى عظیم از طرف محّالت كوفه شنیدم ، پس به آن خادمى كه 

ھمین ساعت سر مردى خارجى كه بر يزيد : نزد من بود گفتم كه اين فتنه و آشوب در كوفه چیست ؟ گفت 

اين خارجى كه بوده ؟ پرسیدم كه . خروج كرده بود مى آورند و اين انقالب و آشوب به جھت نظاره آن است 

؟ چون اين شنیدم صبر كردم تا آن خادم از نزد من بیرون رفت آن !حسین بن على علیھماالّسالم : گفت 

وقت لطمه سختى بر صورت خود زدم كه بیم آن داشتم دو چشمم نابینا شود، آن وقت دست و صورت را كه 

ا به كناسه رسیدم پس در آن ھنگام كه آلوده به گچ بود شستم و از پشت قصر اال ماره بیرون شدم ت

ايستاده بودم ومردم نیز ايستاده منتظر آمدن اسیران و سرھاى بريده بودند كه ناگاه ديدم قريب به چھل 



محمل و ھودج پیدا شد كه بر چھل شتر حمل داده بودند و در میان آنھا زنان و َحَرم حضرت سّید الشھداء 

د، و ناگاه ديدم كه على بن الحسین علیه الّسالم را بر شتر برھنه سوار علیه الّسالم و اوالد فاطمه بودن

است و از زحمت زنجیر خون از رگھاى گردنش جارى است و از روى اندُوه و ُحزن شعرى چند قرائت مى كند 

 : كه حاصل مضمون اشعار چنین است

و در روز قیامت كه ما و شما نزد او  اى اّمت بدكار خدا خیر ندھد شما را كه رعايت جّد ما در حق ما نكرديد

حاضر شويم چه جواب خواھید گفت ؟ ما را بر شتران برھنه سوار كرده ايد و مانند اسیران مى بريد گويا كه 

ما ھرگز به كار دين شما نیامده ايم و ما را ناسزا مى گوئید و دست برھم مى زنید و به كشتن ما شادى 

نید كه رسول خدا و سّید انبیاء صلى الّله علیه و آله و سّلم جّد من مى كنید، واى بر شما مگر نمى دا

 . است

 .اندوھى بر دل ما گذاشتى كه ھرگز تسكین نمى يابد! اى واقعه كربال

مسلم گفت كه مردم كوفه را ديدم كه بر اطفال اھل بیت رّقت و ترّحم مى كردند و نان و خرما و گردو براى 

گرسنه مى گرفتند، اّم كلثوم آن نان پاره ھا و گردو و خرما را از دست و دھان ايشان مى آوردند آن اطفال 

ِانَّ الصََّدَقَة َعَلْینا َحراٌم؛ ! يا َاْھَل اْلُكوَفة : كودكان مى ربود و مى افكند، پس بانگ بر اھل كوفه زد و فرمود

 . دست از بذل اين اشیاء بازگیريد كه صدقه بر ما اھل بیت روا نیست

اى اھل : كوفیان از مشاھده اين احوال زار زار مى گريستند، اّم كلثوم سر از محمل بیرون كرد، فرمود زنان

مردان شما ما را مى كشند و زنان شما بر ما مى گريند، خدا در روز قیامت ما بین ما و شما حكم ! كوفه 

 .فرمايد

ى شھداء را بر نیزه كرده بودند ھنوز اين سخن در دھان داشت كه صداى ضّجه و غوغا برخاست و سرھا

سرى بود تابنده و  ، سر حسین علیه الّسالم را حمل مى دادند وآن(349)آوردند، و از پیش روى سرھا

درخشنده ، شبیه ترين مردم به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و محاسن شريفش سیاھیش 

مشكى بود و بن موھا سفید بود؛ زيرا كه خضاب از عارض آن حضرت جدا شده بود و  (350)مانند َشَبه 

طلعتش چون ماه مى درخشید وباد، محاسن شريفش را از راست و چپ جنبش مى داد، زينب را چون نگاه 

ش فرو ريخت و از روى به سر مبارك افتاد جبین خود را بر چوب مقّدم محمل زد چنانچه خون از زير مقنعه ا

 :سوز دل با سر خطاب كرد و اشعارى فرمود كه صدر آن اين بیت است 

  : شعر

يا ِھالًال َلمَّا اْسَتَتمَّ َكماًال
 (351)غاَلُه َخْسُفُه َفَاْبدى ُغروبا

كه ذكر محامل و ھودج در غیر خبر مسلم جّصاص نیست ، و اين خبر را گرچه عّالمه مجلسى : مؤ لف گويد

است كه حال ھر دو كتاب بر اھل فن  (نورالعین )و كتاب  (منتخب ُطريحى )نقل فرموده لكن ماءخذ نقل آن 

خفى نیست ، و نسبت شكستن سر به جناب زينب علیھاالّسالم و اشعار معروفه نیز بعید است از حديث م

 .آن مخدره كه عقیله ھاشمیین و عالمه غیر ُمَعّلمه و رضیعه ثدى نبّوت وصاحب مقام رضا و تسلیم است 

س و رو پوش نداشته و آنچه از مقاتل معتبره معلوم مى شود حمل ايشان بر شتران بوده كه جھاز ايشان َپال

ابن ستیر كه شیخان نقل كرده اند به حالتى ) يا حذلم (بلكه در ورود ايشان به كوفه موافق روايت حذام 

بوده كه محصور میان لشكريان بوده اند چون خوف فتنه و شورش مردم كوفه بوده ؛ چه در كوفه شیعه 



زده و موھا پريشان كرده بودند و گريه و زارى مى بسیار بوده و زنھائى كه خارج شھر آمده بودند گريبان چاك 

 .نمودند و روايت حذام بعد از اين بیايد

بالجمله ؛ فرزندان احمد مختار و جگر گوشه حیدر را چون ُاسراى كّفار با سرھاى شھداء وارد كوفه كردند، 

ن را عبور مى دادند زنى از ھمین كه ايشا .زنھاى كوفیان بر باالى بامھا رفته بودند كه ايشان را نظاره كنند

 : باالى بام آواز برداشت

ما اسیران آل محّمديم ، آن زن  :ِمْن َاىِّ االُْسارى َاْنُتنَّ؟ شما اسیران كدام مملكت و كدام قبیله ايد؟ گفتند

چون اين بشنید از بام به زير آمد و ھر چه چادر و مقنعه داشت جمع كرد و بر ايشان بخش نمود، ايشان 

 .(352)د و خود را به آنھا پوشانیدندگرفتن

سیف االّمة )در كتاب  -الّله مرقده  عّطر -كه شیخ عالم جلیل القدر مرُحوم حاج مال احمد نراقى : مؤ لف گويد

نقل كرده كه در اخبار از سّید الشھداء علیه الّسالم در فصل چھارم آن فرموده آنچه  (كتاب ارمیاى پیغمبر)از  (

خالصه اش اين است كه چه شد و چه حادثه اى روى داد كه رنگ بھترين طالھا تار شد، و سنگھاى بناى 

زندان بیت المعمور كه به اولین طال زينت داده شده بودند و از جمیع عرش الھى پراكنده شدند، و فر

مخلوقات نجیب تر بودند چون سفال كوزه گران پنداشته شدند در وقتى كه حیوانات پستانھاى خود را برھنه 

كرده و بچه ھاى خود را شیر مى دادند، عزيزان من در میان امت بى رحم دل سخت چوب خشك شده در 

تار مانده اند، و از تشنگى زبان طفل شیرخواره به كامش چسبیده ، در چاشتگاھى كه ھمه بیابان گرف

 .كودكان نان مى طلبیدند چون بزرگان آن كودكان را كشته بودند كسى نبود كه نان به ايشان دھد

ر طرف واى بر غريبى ايشان ، ب  آنانى كه در سفره عّزت ، تنّعم مى كردند در سر راھھا ھالك شدند، پس 

شدند عزيزان من به نحوى كه بر طرف شدن ايشان از بر طرف شدِن قوم سدوم عظیم تر شد؛ زيرا كه آنھا 

ھر چند بر طرف شدند اّما كسى دست به ايشان نگذاشت ، اما اينھا با وجود آنكه از راه پاكى و عصمت 

رويھاى ايشان از شّدت مصیبتھاى مقّدس بودند و از برف سفیدتر و از شیر بى غش تر و از ياقوت درخشانتر 

دوران متغّیر گشته بود كه در كوچه ھا شناخته نشدند؛ زيرا كه پوست ايشان به استخوانھا چسبیده 

 .(353)بود

كه اين فقره از كتاب آسمانى كه ظاھرا اشاره به ھمین واقعه در كوفه باشد معلوم شد ِسّر سؤ : فقیر گويد

 . و الّله العالم. ال آن زن ِمْن َاّى اُالسارى َاْنُتَن 

ال شصت و يكم من در ماه محرم س: شیخ مفید و شیخ طوسى از حذلم بن ستیر روايت كرده اند كه گفت 

وارد كوفه گشتم و آن ھنگامى بود كه حضرت على بن الحسین علیھماالّسالم را با زنان اھل بیت به كوفه 

وارد مى كردند و لشكر ابن زياد بر ايشان احاطه كرده بودند و مردم كوفه از منازل خود به جھت تماشا بیرون 

و برھنه وارد كردند، زنان كوفه به حال ايشان رّقت آمده بودند؛ چون اھل بیت را بر آن شتران بى رو پوش 

در آن حال على بن الحسین علیه الّسالم را ديدم كه از كثرت عّلت مرض . كرده گريه و ندبه آغاز نمودند

بر گردنش نھاده اند و دستھايش را به گردن مغلول كرده اند و آن  (غل جامعه )رنجور و ضعیف گشته و 

 !فرمود كه اين زنھا بر ما گريه مى كنند پس ما را كه كشته است ؟ حضرت به صداى ضعیفى مى

و در آن وقت حضرت زينب علیھاالّسالم آغاز خطبه كرد، و به خدا قسم كه من زنى با حیا و شرم ، َاْفَصح و 

لمؤ َاْنَطق از جناب زينب دختر على علیه الّسالم نديدم كه گويا از زبان پدر سخن مى گويد، و كلمات امیر ا

منین علیه الّسالم از زبان او فرو مى ريزد، در میان آن ازدحام واجتماع كه از ھر سو صدائى بلند بود به جانب 

 (354)مردم اشارتى كرد كه خاموش باشید، در زمان نفسھا به سینه برگشت و صداى َجَرسھا ساكت شد

 :آنگاه شروع در خطبه كرد و بعد از سپاس يزدان پاك و درود بر خواجه َلْوالك فرمود



د اشك چشم آيا بر ما مى گريید و ناله سر مى دھید ھرگز باز نايست! اى اھل كوفه ، اھل خديعه و خذالن 

شما، و ساكن نگردد ناله شما، جز اين نیست كه مثل شمامثل آن زنى است كه رشته خود را محكم مى 

تابید و باز مى گشود چه شما نیز رشته ايمان را ببستید و باز گسستید و به كفر برگشتید، نیست در میان 

وغ گفتن و به َسْبك كنیزان شما خصلتى و شیمتى جز الف زدن و خود پسندى كردن و دشمن دارى و در

تمّلق كردن و مانند َاعدا غّمازى كردن ، َمَثل شما َمَثل گیاه و علفى است كه در َمْزَبله روئیده باشد يا گچى 

است كه آاليش قبرى به آن كرده شده باشد پس بد توشه اى بود كه نفسھاى شما از براى شما در آخرت 

م كرد و شما را جاودانه در دوزخ جاى داد از پس آنكه ما را كشتید بر ذخیره نھاده و خشم خدا را بر شما الز

سوگند به خدا كه شما به گريستن سزاواريد، پس بسیار بگرئید و كم بخنديد؛ چه آنكه . ما مى گريید

ساحت خود را به عیب و عار ابدى آاليش داديد كه لوث آن به ھیچ آبى ھرگز شسته نگردد و چگونه توانید 

ا چه تالفى خواھید كرد كشتن جگر گوشه خاتم پیغمبران و سّید جوانان اھل بھشت و پناه شست و ب

نیكويان شما و َمْفَزع بلّیات شما و عالمت مناھج شما و روشن كننده محّجه شما و زعیم و متكّلم ُحَجج 

ید كه بزرگ ِوْزرى آگاه باش. شما كه در ھر حادثه به او پناه مى برديد ودين و شريعت رااز او مى آموختید

براى حشر خود ذخیره نھاديد، پس ھالكت از براى شما باد و در عذاب به روى در افتید و از سعى و كوشش 

خود نومید شويد و دستھاى شما بريده باد و پیمان شما مورث خسران و زيان باد، ھمانا به غضب خدا 

شما آيا مى دانید كه چه جگرى از رسول خدا بازگشت نموديد و ذّلت و مسكنت بر شما احاطه كرد، واى بر 

صلى الّله علیه و آله و سّلم شكافتید و چه خونى از او ريختید و چه پردگیان عصمت او را از پرده بیرون 

افكنديد، امرى فظیع و داھیه عجیب به جا آورديد كه نزديك است آسمانھا از آن بشكافد و زمین پاره شود و 

كار قبیح و نا ستوده شما زمین و آسمان را گرفت ، آيا تعّجب كرديد كه از آثار اين كوھھا پاره گردد و اين 

كارھا از آسمان خون باريد؟ آنچه در آخرت بر شما ظاھر خواھد گرديد از آثار آن عظیم تر و رسواتر خواھد بود؛ 

و بیم ندارد كه پس بدين مھلت كه يافتید خوشدل و مغرور نباشید؛ چه خداوند به مكافات عجلت نكند، 

 . ھنگام انتقام بگذرد و خداوند در كمینگاه گناھكاران است

پس آن مخّدره ساكت گرديد و من نگريستم كه مردم كوفه از استماع اين كلمات در حیرت شده : راوى گفت 

 .بودند و مى گريستند و دستھا به دندان مى گزيدند

 : ى دويد و مى گفتو پیرمردى را ھم ديدم كه اشك چشمش بر روى و مو م

  : شعر

ُكُھوُلُھْم َخْیُر اْلُكُھوِل َوَنْسُلُھْم
 (355)ِاذا ُعدَّ َنْسٌل الَيخیُب َوالَيْخزى 

خاموشى  ! اى عّمه: در اين وقت حضرت على بن الحسین علیه الّسالم فرمود(احتجاج )و به روايت صاحب 

اختیار فرما و باقى را از ماضى اعتبار گیر و حمد خداى را كه تو عالمى مى باشى كه معلم نديدى ، و 

بت جزع كردن سودى نمى كند، و به دانايى باشى كه رنج دبستان نكشیدى ، و مى دانى كه بعد از مصی

 .(356)گريه و ناله آنكه از دنیا رفته باز نخواھد گشت 

ر امام حسین علیه الّسالم و اّم كلثوم نیز دو خطبه نقل شده لكن مقام را گنجايش نقل و از براى فاطمه دخت

 . نیست

سّید بن طاوس بعد از نقل آن خطبه فرموده كه مردم صداھا به صیحه و نوحه بلند كردند و زنان گیسوھا 



زدند و ُندبه به ويل و پريشان نمودند و خاك بر سر مى ريختند و چھره ھا بخراشیدند و طپانچه ھا بر صورت 

ثبور آغاز كردند و مردان ريشھاى خود را ھمى كندند و چندان بگريستند كه ھیچگاه ديده نشد كه زنان و 

 .مردان چنین گريه كرده باشند

شويد و شروع فرمود به خطبه   پس حضرت سّید سجاد علیه الّسالم اشارت فرمود مردم را كه خاموش 

ند يكتا را و درود فرستاد محّمد مصطفى صلى الّله علیه و آله و سّلم را پس خواندن پس ستايش كرد خداو

 : از آن فرمود كه

ھركه مرا شناسد شناسد و ھر كس نشناسد بداند كه منم على بن الحسین بن على بن ابى ! اّيھا الّناس 

او خونى طلب داشته طالب علیھماالّسالم منم پسر آن كس كه او را در كنار فرات ذبح كردند بى آنكه از 

باشند، منم پسر آنكه ھتك حرمت او نمودند و مالش را به غارت بردند و عیالش را اسیر كردند، منم فرزند 

سوگند مى دھم شما را به خدا ! اى مردم . و ھمین فخر مرا كافى است  (357)آنكه او را به قتل َصْبر كشتند

آيا فراموش كرديد شما كه نامه ھا به پدر من نوشتید چون مسئلت شما را اجابت كرد از در خديعت بیرون 

و دست بیعت فرا داديد آنگاه او را كشتید و مخذول  شديد، آيا ياد نمى آوريد كه با پدرم عھد و پیمان بستید

داشتید، پس ھالكت باد شما را براى آنچه براى خود به آخرت فرستاديد، چه زشت است راءيى كه براى 

خود پسنديديد، با كدام چشم به سوى رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم نظر خواھید كرد ھنگامى 

 . ید عترت مرا و ھتك كرديد حرمت مرا و نیستید شما از اّمت منكه بفرمايد شماھا را كه كشت

چون سّید سجاد علیه الّسالم سخن بدين جا آورد صداى گريه از ھر ناحیه و جانبى بلند شد، بعضى بعضى 

 :ديگرباره حضرت آغاز سخن كرد و فرمود. را مى گفتند ھالك شويد و ندانستید

صحیت مرا و حفظ كند وصّیت مرا در راه خدا و رسول خدا و اھل بیت خدا رحمت كند مردى را كه قبول كند ن

 . او؛ چه ما را با رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم متابعتى شايسته و اقتدائى نیكو است

ما ھمگى پذيراى فرمان توئیم ونگاھبان عھد و پیمان و ! مردمان ھمگى عرض كردند كه يابن رسول الّله 

م و ھرگز از تو روى نتابیم و به ھر چه امر فرمائى تقديم خدمت نمائیم و حرب كنیم با ھر كه مطیع امر توئی

ساخته حرب تست و از در صلح بیرون شويم با ھر كه با تو در طريق صلح و سازش است تا ھنگامى كه 

 :حضرت فرموديزيد را ماءخوذ داريم و خونخواھى كنیم از آنانكه با تو ظلم كردند و بر ما ستم نمودند 

اى غّداران حیلت اندوز كه جز خدعه و مكر خصلتى به دست نكرديد ديگر من فريب شماھا را نمى ! ھیھات 

خورم مگر باز اراده كرده ايد كه با من روا داريد آنچه با پدران من به جا آورديد، حاشا و كّال به خدا قسم ھنوز 

گشته بھبودى پیدا نكرده ؛ چه آنكه ديروز بود كه پدرم با جراحاتى كه از شھادت پدرم در جگر و دل ما ظاھر 

 .اھل بیت شھید گشتند

و ھنوز مصائب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و پدرم و برادرانم مرا فراموش نگشته و ُحزن و اندوه 

ه آن در راه بر ايشان در حلق من كاوش مى كند و تلخى آن در دھانم و سینه ام فرسايش مى نمايد، و غّص

 :سینه من جريان مى كند، من از شما ھمى خواھم كه نه با ما باشید و نه برما، و فرمود

  : شعر

ال َغْرَو ِاْن ُقِتَل الُحَسْیُن َفَشْیُخُه
 َقْد كاَن َخْیرا ِمْن ُحَسْیٍن َوَاْكَرما

َفال َتْفَرُحوا يا َاْھَل ُكوفاَن ِبالَّذى
 ِلَك َاْعَظماُاصیَب ُحَسْیٌن كاَن ذ



َقتیٌل ِبَشطِّ النَّْھِر ُروحى ِفداُؤُه
 َجَزاُء الَّذى َاْرداُه ناُرَجَھنَّما

 :ُثمَّ قاَل

  : شعر

َرضینا ِمْنُكْم َراْءسا ِبَراْءٍس
 .(358)َفال َيْوٌم َلنا والَيْوٌم َعَلْینا

 .يعنى ما خشنوديم از شما سر به سر، نه به يارى ما باشید ونه به ضرر ما

- ١۶ - 

 
 

 در بیان ورود اھل بیت علیھماالّسالم به داراال ماره: فصل چھارم 

ود اھل بیت به كوفه آگه شد، مردم كوفه را از خاّص و عام اذن عاّم داد الجرم مجلس عبیدالّله زياد چون از ور

انجمن آكنده شد، آنگاه امر كرد تا سر حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم را حاضر  (359)او از حاضر و بادى 

مجلس كنند، پس آن سر مقّدس را به نزد او گذاشتند، از ديدن آن سر مقّدس سخت شاد شد و تبّسم 

نمود، و او را قضیبى در دست بود كه بعضى آن را چوبى گفته اند و جمعى تیغى رقیق دانسته اند، سر آن 

حسین را دندانھاى نیكو : را به دندان ثناياى جناب امام حسین علیه الّسالم مى زد و مى گفت  (360)قضیب 

زيد بن ارقم كه از اصحاب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بوده در اين وقت پیرمردى گشته در . بوده 

قضیب خود را از اين لبھاى مبارك بردار، ! اى پسر زياد: مجلس آن َمْیشوم حاضر بود، چون اين بديد گفت 

صلى الّله علیه و آله و سّلم را سوگند به خداوندى كه جز او خداوندى نیست كه من مكّرر ديدم رسول خدا 

خدا : ابن زياد گفت . بر اين لبھا كه موضع قضیب خود كرده اى بوسه مى زد، اين بگفت و سخت بگريست 

چشمھاى ترا بگرياند اى دشمن خدا، آيا گريه مى كنى كه خدا به ما فتح و نصرت داده است ؟ اگر نه اين 

گشته اى وعقل تو زايل شده مى فرمودم تا سرت را از تن دور ) سالخورده و خرف شده (بود كه پیر فرتوت 

زيد كه چنین ديد از جا برخاست و به سوى منزل خويش شتافت آنگاه عیاالت جناب امام حسین علیه . كنند

 .الّسالم را چو اسیران روم در مجلس آن َمْیشوم وارد كردند

خواھر امام حسین علیه الّسالم متنكره و  كه داخل آن مجلس شد جناب زينب علیھاالّسالم: راوى گفت 

پوشیده بود پست ترين جامه ھاى خود را و به كنارى از قصر اال ماره رفت و آنجا بنشست و كنیزكان در 

 .اطرافش در آمدند و او را احاطه كردند

نشنید،  اين زن كه بود كه خود را كنارى كشید؟ كسى جوابش نداد، ديگر باره پرسید پاسخ: ابن زياد گفت 

اين زينب دختر فاطمه دختر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم : تا مرتبه سّوم يكى از كنیزان گفت 

حمد خداى را كه رسوا كرد شما را و كشت : ابن زياد چون اين بشنید رو به سوى او كرد و گفت ! است 

حمد خدا را كه ما را گرامى داشت به : دجناب زينب علیھاالّسالم فرمو. شما را و ظاھر گردانید دروغ شما را

محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم پیغمبر خود و پاك و پاكیزه داشت ما را از ھر رجسى و آاليشى ھمانا 



 .رسوا مى شود فاسق و دروغ مى گويد فاجر و ما بحمد الّله از آنان نیستیم و آنھا ديگرانند

نديدم از خدا : با برادر و اھل بیت تو؟ جناب زينب علیھاالّسالم فرمودچگونه ديدى كار خدا را : ابن زياد گفت 

جز نیكى و جمیل را؛ چه آل رسول جماعتى بودند كه خداوند از براى قربت محّل و رفعت مقام حكم شھادت 

يش بر ايشان نگاشته بود الجرم به آنچه خدا از براى ايشان اختیار كرده بود اقدام كردند و به جانب مضجع خو

شتاب كردند ولكن زود باشد كه خداوند ترا و ايشان را در مقام پرسش باز دارد و ايشان با تو احتجاج و 

 مخاصمت كنند، آن وقت ببین غلبه از براى كیست و رستگارى كراست ، مادر تو بر تو بگريد اى پسر مرجانه

. 

َعْمرو بن ُحَرْيث كه حاضر  .آن مكرمه كرد ابن زياد از شنیدن اين كلمات در خشم شد و گويا قصد اّذيت يا قتل

او زنى است ! مجلس بود انديشه او را به قتل زينب علیھاالّسالم دريافت از در اعتذار بیرون شد كه اى امیر

وبر گفته زنان مؤ اخذه نبايد كرد، پس ابن زياد گفت كه خدا شفا داد دل مرا از قتل برادر طاغى تو و متمّردان 

بزرگ ما را كشتى و اصل و فرع ما را : ناب زينب علیھاالّسالم رّقت كرد و بگريست و گفت ج .اھل بیت تو

 (361)اين زن َسّجاعه  : قطع كردى و از ريشه بركندى اگر شفاى تو در اين بود پس شفا يافتى ، ابن زيادگفت

جناب . و قسم به جان خودم كه پدرش نیز َسّجاع و شاعر بود. است يعنى سخن به سجع و قافیه مى گويد

 .(362)زينب علیھاالّسالم جواب فرمود كه مرا حالت و فرصت سجع نیست 

و به روايت ابن نما فرمود كه من عجب دارم از كسى كه شفاى او به كشتن ائّمه خود حاصل مى شود و 

 .(363)وى انتقام خواھند كشیدحال آنكه مى داند كه در آن جھان از 

على : یست ؟ گفتنداين جوان ك: اين وقت آن ملعون به جانب سّید سجاد علیه الّسالم نگريست و پرسید

حضرت فرمود كه ! مگر على بن الحسین نبود كه خداوند او را كشت ؟: فرزند حسین است ، ابن زياد گفت 

بلكه خدا او را : مرا برادرى بود كه او نیز على بن الحسین نام داشت لشكريان او را كشتند، ابن زياد گفت 

خدا مى میراند نفوس را ھنگامى كه مرگ  (364)(حیَن َمْوِتھاَالّله َيَتَوفَّى االَْْنُفَس :(كشت ، حضرت فرمود

را آن جراءت است كه جواب به من دھى و حرف مرا رد ت : ابن زياد در غضب شد و گفت. ايشان فرا رسیده 

 .كنى ، بیائید او را ببريد و گردن زنید

: جناب زينب علیھاالّسالم كه فرمان قتل آن حضرت را شنید سراسیمه و آشفته به آن جناب چسبید و فرمود

علیه الّسالم در كافى است ترا اين ھمه خون كه از ما ريختى و دست به گردن حضرت سجاد ! اى پسر زياد

 . به خدا قسم از وى جدا نشوم اگر مى خواھى او را بكشى مرا نیز با او بكش: آورد و فرمود

عجب است از عالقه  : ابن زياد ساعتى به حضرت زينب و امام زين العابدين علیھماالّسالم نظر كرد و گفت

از روى واقع مى گويد و دوست دارد  رحم و پیوند خويشاوندى ، به خدا سوگند كه من چنان يافتم كه زينب

 . كه با او كشته شود، دست از على باز داريد كه او را ھمان مرضش كافى است

خاموش باش تا من او را جواب ! و به روايت سّید بن طاوس ، حضرت سجاد علیه الّسالم فرمود كه اى عّمه 

دانى كه كشته شدن عادت ما است و كه مرا به كشتن مى ترسانى مگر نمى : گويم به ابن زياد، فرمود

 .!(365)شھادت كرامت و بزرگوارى ما است 

زوجه امام حسین علیه الّسالم بود در مجلس ابن زياد سر مطّھر را  نقل شده كه رباب دختر امرءالقیس كه

 : بگرفت و در بر گرفت و بر آن سر بوسه داد و آغاز ندبه كرد و گفت

  : شعر

واُحَسینا َفال َنسیُت ُحَسْینا



 َاْقَصَدْتُه َاِسنَُّة اَالْدِعیاء
غاَدروُه ِبَكْرَبالَء َصريعا

 َكْربالء ال َسَقى الّلُه جاِنَبْى

من فراموش نخواھم كرد حسین را و فراموش نخواھم نمود كه دشمنان ! واُحَسیناه : حاصل مضمون آنكه 

نیزه ھا بر بدن او زدند كه خطا نكرد، و فراموش نخواھم نمود كه جنازه او را در كربال روى زمین گذاشتند و 

اشاره به عطش آن حضرت كرد و َالَحّق آن حضرت را دفن نكردند، و در كلمه الَسَقى الّلُه جاِنَبى َكربالء 

 .فراموش نكرد چنانچه در فصل آخر معلوم خواھد شد

پس ابن زياد امر كرد كه حضرت على بن الحسین علیه الّسالم را با اھل بیت بیرون بردند و در : راوى گفت 

 .خانه اى كه در پھلوى مسجد جامع بود جاى دادند

فرمود كه به ديدن ما نیايد زنى مگر كنیزان و ممالیك ؛ چه ايشان اسیرانند و ما نیز  جناب زينب علیھاالّسالم

 .(366)اسیرانیم 

 : َو ُيناِسُب في ھَذا اْلَمقاِم َاْن َاْذُكَر ِشْعَر َابى َقْیِس ْبِن االَْسَلِت ْاَالْوسى ُقْلُت

  : شعر

َوُيْكِرُمھا جاراُتھا َفَیُزْرَنھا
 َوَتْعَتلُّ َعْن ِاْتیا ِنِھنَّ َفُتْعَذُر

َوَلْیَس َلھا َاْن َتْسَتھیَن ِبجاَرٍة
 َو َتْخَفُر (367)َولِكنَّھا ِمْنُھنَّ َتْحیى 

 .ابن زياد كه سر مطّھر را در كوچه ھاى كوفه بگردانند: پس امر كرد

 َاْزدى رحمه الّلهذكر مقتل عبدالّله بن عفیف 

پس ابن زياد از مجلس خود برخاست و به مسجد رفت و بر منبر بر آمد و : شیخ مفید رحمه الّله فرموده 

حمد و سپاس خداوندى را كه ظاھر ساخت حق و اھل حق را و نصرت داد امیر المؤ منین يزيد بن : گفت 

اين وقت عبدالّله بن عفیف ازدى كه از . او را معاويه و گروه او را و كشت دروغگوى پسر دروغگو را و اتباع

بزرگان شیعیان امیر المؤ منین علیه الّسالم و از ُزّھاد و عّباد بود و چشم چپش در جنگ جمل و چشم 

ديگرش در صفّین نابینا شده بود و پیوسته مالزمت مسجد اعظم مى نمود و اوقات را به صوم و صالت به 

دروغگو تويى و پدر ! ر آمیز ابن زياد را شنید بانگ بر او زد كه اى دشمن خداسر مى برد، چون اين كلمات كف

اوالد پیغمبر را مى . تو زياد بن ابیه است و ديگر يزيد است كه ترا امارت داده و پدر اوست اى پسر مرجانه 

 كشى و بر فراز منبر مقام صّديقین مى نشینى و از اين سخنان مى گوئى ؟

بانگ زد كه اين مرد را بگیريد و نزد من آريد، مالزمان ابن زياد بر جستند و او را گرفتند،  ابن زياد در غضب شد

عبدالّله ، طايفه َاْزد را ندا در دادكه مرا در يابید ھفتصد نفر از طايف َاْزد جمع شدند و ابن عفیف را از دست 

 .مالزمان ابن زياد بگرفتند

ود صبر كرد تا شب در آمد آنگاه فرمان داد تا عبدالّله را از خانه بیرون ابن زياد را چون نیروى مبارزت ايشان نب

به دار زدند، و چون عبیدالّله اين شب را به پايان  (368)كشیدند و گردن زدند، و امر كرد جسدش را در َسْبَخه 

برد روز ديگر شد امر كرد كه سر مبارك امام علیه الّسالم را در تمامى كوچه ھاى كوفه بگردانند و در میان 

 .قبايل طواف دھند



در غرفه خويش جاى داشتم از زيد بن ارقم روايت شده كه ھنگامى كه آن سر مقّدس را عبور مى دادند من 

 :و آن سر را بر نیزه كرده بودند چون برابر من رسید شنیدم كه اين آيه را تالوت مى فرمود

 .(369)(َاْم َحِسْبَت َانَّ َاْصحاَب اْلَكْھِف َوالرَّقیِم كاُنوا ِمْن آياِتنا َعَجبا)

سوگند به خداى كه موى بر اندام من برخاست و ندا در دادم كه يابن رسول الّله امر سر مقّدس تو والّله از 

 .(370)قّصه كھف و رقیم َاعجب و عجیبتر است 

نخستین را مسجد  .روايت شده كه به شكرانه قتل حسین علیه الّسالم چھار مسجد در كوفه بنیان كردند

سجد ِسماك ، چھارم مسجد َشَبث بن رِبْعى َلَعَنُھُم الّلُه، و بدين اشعث خوانند، دّوم مسجد جرير، سّوم م

 .(371)بنیانھا شادمان بودند

 در ذكرمكتوب ابن زياد به يزيد :فصل پنجم 

داشت ، نامه به يزيد نوشت و صورت   عبیدالّله زياد چون از َقْتل و َاْسر و َنْھب بپرداخت و اھل بیت را محبوس 

حال را در آن درج نمود و رخصت خواست كه با سرھاى بريده و ُاسراى مصیبت ديده چه عمل آورد، و 

سعید بن العاص رقم كرد و شرح اين واقعه جانسوز را در قلم آورد، و  مكتوبى ديگر به امیر مدينه عمرو بن

 : شیخ مفید متعّرض مكتوب يزيد نشده بلكه فرموده

بعد از آنكه سر مقّدس حضرت را در كوچه ھاى كوفه بگردانیدند ابن زياد او را با سرھاى سايرين به ھمراھى 

 .(372)َزْحر بن قیس براى يزيد فرستاد

به سرعت طّىمسافت كن و : بالجمله ، پس از آن عبدالملك سلمى را به جانب مدينه فرستاد و گفت 

عبدالملك گفت كه من به راحله خود سوار شدم و به جانب . بشارت ده  عمرو بن سعید را به قتل حسین

چنین شتاب زده از كجا : مدينه شتاب كردم و در نواحى مدينه مردى از قبیله قريش مرا ديدار كرد و گفت 

ِاّنا ِلّله : خبر در نزد امیر است خواھى شنید آن را، آن مرد گفت : مى رسى و چه خبر مى رسانى ؟ گفتم 

پس من داخل مدينه شدم و به نزد . به خدا قسم كه حسین علیه الّسالم كشته گشته . ِانَّا ِاَلْیِه راجُعون َو

حسین كشته  !خبر خوشحالى است اى امیر: خبر چیست ؟ گفتم : عمرو بن سعید رفتم ، عمرو گفت 

بیرون آمدم و ندا به قتل  :گفت بیرون رو و در مدينه ندا كن و مردم را به قتل حسین خبر ده ، گفت . شد

حسین دردادم ، زنان بنى ھاشم چون اين ندا شنیدند چنان صیحه و ضّجه از ايشان برخاست كه تاكنون 

چنین شورش و شیون و ماتم نشنیده بودم كه زنان بنى ھاشم در خانه ھاى خود براى شھادت حضرت امام 

ید رفتم ، عمرو چون مرا ديد بر روى من تبّسمى آنگاه به نزد عمرو بن سع .حسین علیه الّسالم مى كردند

 :كرد و شعر عمرو بن معدى كرب را خواند

  : شعر

َعجَّْت ِنساُء َبنى ِزياٍد َعجًَّة
 (373)َكَعجیِج ِنْسَوِتنا َغداَة االَْْرَنِب

ھِذِه واِعَیٌة ِبواَعیِة ُعثماَن؛ يعنى اين شیونھا و ناله ھا كه از خانه ھاى بنى ھاشم بلند : آنگاه عمرو گفت 

رفت و بر منبر آنگاه به مسجد . شد به عوض شیونھا است كه بر قتل عثمان از خانه ھاى بنى امّیه بلند شد

 .(374)آمد و مردم را از قتل حسین علیه الّسالم آگھى داد

لماتى چند گفت كه تلويح و تذكره خون عثمان مى نمود، و اراده و موافق بعضى روايات عمرو بن سعید ك

مى كرد اين مطلب را كه بنى ھاشم سبب قتل عثمان شدند و او را كشتند حسین نیز به قصاص خون 



به خدا قسم دوست مى داشتم كه حسین زنده باشد و : آنگاه براى مصلحت گفت . عثمان كشته شد

د كند و ما او را به مدح و ثنا نام بريم ، و او از ما قطع كند و ما پیوند كنیم احیانا ما را به فحش و دشنام يا

چنانچه عادت او و عادت ما چنین بود، اما چه كنم با كسى كه شمشیر بر روى ما كشد و اراده قتل ما كند 

 . جز آنكه او را از خود دفع كنیم و او را بكشیم

اگر فاطمه زنده بود و سر فرزند خويش مى : خاست و گفت پس عبدالّله بن سايب كه حاضر مجلس بود بر

ما با فاطمه نزديكتريم از تو اگر زنده بود چنین بود : عمرو گفت ! ديد چشمش گريان و جگرش بريان مى شد

آنگاه يكى از موالى عبدالّله بن  .(375)كه مى گويى ، لكن كشنده او را كه دافع نفس بود مالمت نمى فرمود

 .ِاّنا لّلِه َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن: جعفر خبر شھادت پسران او را به او رسانید عبدالّله گفت 

او و مردم بر او داخل شدند و او را تعزيت گفتند، اين وقت غالم او ابوالّلسالس يا  پس بعضى از موالیان

 : ابوالسالسل گفت

ھذا ماَلقینا ِمَن الُحسین ْبن علٍى؛ يعنى اين مصیبت كه به ما رسید سببش حسین بن على بود عبدالّله 

 !َياْبن اللَّْخناِء َاِلْلُحسْیِن َتُقوُل ھذا؟ :چون اين كلمات را شنید در خشم شد و او را با َنْعَلین بكوفت و گفت 

اى پسر كنیزكى گنديده بو آيا در حق حسین چنین مى گوئى ؟ به خدا قسم من دوست مى داشتم كه با 

او بودم و از وى مفارقت نمى جستم تا در ركاب او كشته مى گشتم ، به خدا سوگند كه آنچه بر من سھل 

است كه ايشان مواسات كردند با برادر و پسر عّمم حسین علیه الّسالم و در مى كند مصیبت فرزندانم را آن 

سخت گران و دشوار است بر من شھادت : اين بگفت و رو به اھل مجلس كرد و گفت . راه او شھید شدند

حسین علیه الّسالم لكن الحمدلّله اگر خودم نبودم كه با او مواسات كنم فرزندانم به جاى من در ركاب او 

 .عادت شھادت يافتندس

چون ُاّم لقمان دختر عقیل قّصه كربال و شھادت امام حسین علیه الّسالم را شنید با خواھران : راوى گفت 

خود ُاّم ھانى و اءسماء و َرْمَله و زينب بى ھوشانه با سر برھنه دويد و بر كشتگان خود مى گريست و اين 

 :اشعار را مى خواند

  : شعر

ِاْذ قاَل النَّبىُّ َلُكْمما ذا َتُقولوَن 
 ما ذا َفَعْلُتم َوَانُتْم آِخُر االَُْمِم

ِبِعْتَرتي َو ِبَاْھلي َبْعَدُمْفَتَقدي
 ِمْنُھْم ُاسارى َوَقْتلى ُضرُِّجوا ِبَدٍم

ماكاَن ھذا َجزائى ِاْذ َنَصْحُت َلُكم
 َاْن َتْخُلُفونى بُسوٍء فى َذوى َرحم

چه خواھید گفت در جواب سّید انبیاء ھنگامى كه از شما بپرسد ! اى كافران بى حیا: خالصه مضمون آنكه 

كه چه كرديد با عترت و اھل بیت من بعد از وفات من ، ايشان را دو قسمت كرديد قسمتى را اسیر كرديد و 

از من  قسمت ديگر را شھید و آغشته به خون نموديد، نبود اين مزد رسالت و نصیحت من شماھا را كه بعد

 .(376)با خويشان و ارحام من چنین كنید

علیه الّسالم به مدينه رسید اءسماء شیخ طوسى رحمه الّله روايت كرده كه چون خبر شھادت امام حسین 

بنت عقیل با جماعتى از زنھاى اھل بیت خود بیرون آمد تا به قبر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید 



 : خود را به قبر آن حضرت چسبانید و شھقه زد و رو كرد به مھاجر و انصار و گفت  پس 

  : شعر

َلُكم ما ذا َتُقو ُلون ِاْذ قاَل النَّبىُّ
 ُيوَم اْلِحساِب َوِصْدُق اْلَقوِل َمسُموٌع

َخَذْلُتْم َعْترتى َاو ُكنُتْم َغَیبا
 َواْلَحقُّ ِعْنَد َوِلىِّ االَْْمِر َمْجُموٌع

َاْسَلْمَتُمو ُھْم ِبَاْيدى الّظالمیَن َفما
 (377)ِمْنُكْم َلُه اْلَیوَم ِعنَد الّلِه َمْشُفوٌع

نديدم روزى را كه زنھا و مردھا اينقدر گريسته باشند مثل آن روز پس چون آن روز به پايان رسید : راوى گفت 

 : شب نداى ھاتفى شنیدند وشخصش را نمى ديدند كه اين اشعار را مى گفتاھل مدينه در نیمه 

  : شعر

َايُّھا اْلقاِتلُوَن َجْھًال ُحَسْیًنا
 َاْبِشُرو ِباْلَعذاِب َو التَّْنكیِل

ُكلُّ َاْھِل السَّماِء َيْدُعوا َعَلْیُكْم
 ِمْن َنِبٍى َو ُمْرَسٍل َو َقبیٍل

ساِن اْبِن داُوَدَقْد ُلِعْنُتْم َعلى ِل
 (378)َو ُموسى َوصاحِب االِْْنجیِل

 در فرستادن يزيد جواب نامه ابن زياد را: فصل ششم 

چون نامه ابن زياد به يزيد رسید و از مضمون آن مطلع گرديد در جواب نوشت كه سرھا را با اموال و اثقال 

 . ايشان به شام بفرست

ابو جعفر طبرى در تاريخ خود روايت كرده كه چون جناب سّید الشھداء علیه الّسالم شھید شد و اھل بیتش 

د ايشان را در حبس نمود در اوقاتى كه در محبس بودند، روزى را اسیر كردند و به كوفه نزد ابن زياد آوردن

ديدند كه سنگى در زندان افتاد كه با او بسته بود كاغذى و در آن نوشته بود كه قاصدى در امر شما به شام 

پس . رفته نزد يزيد بن معاويه در فالن روز، و او فالن روز به آنجا مى رسد و فالن روز مراجعت خواھد كرد

ه صداى تكبیر شنیديد بدانید كه امر قتل شما آمده و به يقین شما كشته خواھید شد، و اگر صداى ھرگا

پس دو يا سه روز پیش از آمدن قاصد باز سنگى در . تكبیر نشنیديد پس امان براى شما آمده ان شاء الّله 

ت كنید و اگر عھدى و زندان افتاد كه با او بسته بود كتابى و تیغى و در آن كتاب نوشته بود كه وصّی

. سفارشى و حاجتى به كسى داريد به عمل آوريد تا فرصت داريد كه قاصد در باب شما فالن روز خواھد آمد

پس قاصد آمد و تكبیر شنیده نشد و كاغذ از يزيد آمد كه اسیران را به نزد من بفرست ، چون اين نامه به ابن 

ذى را طلبید كه حامل سرھاى مقّدس ، او بوده باشد با شمر بن ذى زياد رسید آن ملعون ُمَخّفر بن َثعَلبه عائ

را با ساير سرھا به زحربن قیس داد و ابو برده َازدى و و به روايت شیخ مفید سر حضرت  .(379)الجوشن 

 .(380)طارق بن ابى ظبیان را با جماعتى از لشكر كوفه ھمراه زحر نمود

بالجمله ؛ بعد از فرستادن سرھا تھّیه سفر اھل بیت را نمود و امر كرد تا سّید سجاد علیه الّسالم را در ُغل 



و زنجیر نمودند و مخّدرات سرادق عصمت را به روش اسیران بر شترھا سوار كردند و ُمَخّفر بن ثعلبه را با 

رسانید؛ پس ايشان در طى راه   يشتن را به زحربن قیس شمر بر ايشان گماشت و گفت ، عجلت كنید و خو

 .سرعت كردند و به زحربن قیس پیوسته شدند

گفته كه زنان و صْبیان را روانه كرد و گردن و دستھاى على بن الحسین علیه  (ُخَطط و آثار)در  (381)مقريزى 

 (382). الّسالم را در ُغل كرد و سوار كردند ايشان را بر اقتاب

است كه امام و عورات اھل البیت با چھارپايان خود به شام رفتند؛ زيرا كه مالھا را غارت  (كامل بھائى )در 

كرده بودند اّما چھارپايان با ايشان گذارده بودند، و ھم فرموده كه شمر بن ذى الجوشن و ُمخّفر بن َثْعَلبه را 

ايشان مسّلط كرد و غل گران بر گردن امام زين العابدين علیه الّسالم نھاد چنانكه دستھاى مباركش  بر سر

امام در راه به حمد خدا و تالوت قرآن و استغفار مشغول بود و ھرگز با ھیچ كس سخن . بر گردن بسته بود

 (383). نگفت اّال با عورات اھل البیت علیھماالّسالم انتھى

بالجمله ؛ آن منافقان سرھاى شھداء را بر نیزه كرده و در پیش روى اھل بیت رسول خدا صلى الّله علیه و 

د و ايشان را شھر به شھر و منزل به منزل با تمام شماتت و ذّلت كوچ مى دادند و به آله و سّلم مى كشیدن

ھر قريه و قبیله مى بردند تا شیعیان على علیه الّسالم پند گیرند و از خالفت آل على علیه الّسالم ماءيوس 

ند نیزه دارانى كه بر گردند و دل بر طاعت يزيد بندند، و اگر ھر يك از زنان و كودكان بر كشتگان مى گريست

ايشان احاطه كرده بودند كعب نیزه بر ايشان مى زدند و آن بى كسان ستمديده را مى آزردند تا ايشان را به 

 .دمشق رسانیدند

از حضرت صادق علیه  (مصابیح الّنور)نقًال عن كتاب  (اقبال )چنانچه سّید بن طاوس رحمه الّله در كتاب 

حضرت باقر علیه الّسالم فرمود كه پرسیدم از پدرم حضرت على بن الحسین  الّسالم روايت كرده كه پدرم

سوار كردند مرا بر شترى كه لنگ بود بدون روپوشى و جھازى  :علیه الّسالم از بردن او را به نزد يزيد، فرمود

پاالندار  و َسر حضرت سیدالشھداء علیه الّسالم بر نیزه بلندى بود و زنان ما پشت سر من بودند بر استران

 .َواْلفاِرَطُة َخْلَفنا و َحْوَلنا

يعنى آن جماعتى كه از قوم ، پیش پیش مى روند كه اسباب آب خود را درست كنند، يا آن كه مراد  (فارطة )

و به ھر معنى باشد يعنى اين نحو مردم پشت َسر . آن جماعتى است كه از حّد درگذشتند در ظلم و ستم 

زه ھا، ھر گاه يكى از ما چشمش مى گريست سر او را به نیزه مى كوبیدند تا آنگاه ما و گرد ما بودند با نی

ُھُؤُالِء ! يا اھل الشام : كه وارد دمشق شديم ، و چون داخل آن بلده شديم فرياد كرد فرياد كننده اى كه 

 (384)َسبايا َاْھِل اْلَبْیِت اْلَمْلُعون 

عادت كّفارى كه ھمراه سرھا و اسیران بودند اين بود كه در ھمه : و غیره نقل شده  (385)(ِتْبرُمذاب )و از 

منازل سر مقّدس را از صندوق بیرون مى آوردند و بر نیزه ھا مى زدند و وقت رحیل عود به صندوق مى دادند 

ُمخّفر بن ثعلبه و زحر : بودند و در جمله از آنھا بود و حمل مى كردند در اكثر منازل مشغول ُشرب َخمر مى

 .بن قیس و شمر و خولى و ديگران لعنھم الّله جمیعًا

كه ارباب َمقاتل معروفه معتمده ترتیب منازل و مسافرت اھل بیت علیھماالّسالم را از كوفه به : مؤ لف گويد

 . فردات وقايع در كتب معتبره مضبوط استشام مرّتب نقل نكرده اند إ ّال وقايع بعضى منازل را ولكن م

ته كه سرھا و اھل بیت علیھماالّسالم را منسوب به ابى ِمْخَنف اسامى منازل را نامبرده و گف (386)و در كتاب 

از شرقى َحّصاصه بردند و عبور دادند ايشان را به تكريت پس از طريق بّرّيه عبور دادند ايشان را بر اعمى پس 

از آن بر دير َاْعُور پس از آن بر َصلیتا و بعد به وادى نخله و در اين منزل ، صداھاى زنھاى جّنیه را شنیدند كه 

واندند و مرثیه مى گفتند براى حسین علیه الّسالم ، پس از وادى نخله از طريق ارمینا رفتند و نوحه مى خ



سیر كردند تا رسیدند به ِلبا و اھل آنجا از شھر بیرون شدند و گريه و زارى كردند و بر امام حسین و پدرش و 

ت جستند و لشكر را از آنجا بیرون جّدش ، صلوات الّله علیھم ، صلوات فرستادند و از َقَتَله آن حضرت برائ

كردند، پس عبور كردند به َكحیل و از آنجا به ُجَھْیَنه و از ُجَھْینه به عامل موصل نوشتند كه ما را استقبال كن 

عامل موصل امر كرد شھر را زينت بستند و خود با مردم بسیار تا شش میل . ھمانا سر حسین با ما است 

سر خارجى مى آورند به نزد يزيد برند، : مگر چه خبر است ؟ گفتند: ضى گفتندبه استقبال ايشان رفت ، بع

سر خارجى نیست بلكه سر حسین بن على علیھماالّسالم است ھمین كه مردم ! اى قوم : مردى گفت 

 چنین فھمیدند چھار ھزار نفر از قبیله َاوس و َخزرج مھیا شدند كه با لشكر جنگ كنند و سر مبارك را بگیرند و

 (جبل سنجار)عبور كردند پس به  (تّل اعفر)دفن كنند، لشكر يزيد كه چنین دانستند داخل موصل نشدند و از 

رفتند و از آنجا به نصیبین وارد شدند و از آنجا به عین الوردة و از آنجا به دعوات رفتند و پیش از ورود كاغذى 

جا ايشان را استقبال كرد و به عّزت تمام داخل به عامل دعوات نوشتند كه ايشان را استقبال كند، عامل آن

شھر شدند و سر مبارك را از ظھر تا به عصر در َرْحبه نصب كرده بودند، و اھل آنجا دو طايفه شدند كه يك 

 .طايفه خوشحالى مى كردند و طايفه ديگر گريه مى كردند و زارى مى نمودند

ديگر حركت كردند و به جانب ِقنَّسرين رفتند، اھل آنجا  پس آن شب را لشكر يزيد به ُشرب َخمر پرداختند روز

 .به ايشان راه ندادند و از ايشان تبرى جستند و آنھا را ھدف لعن و سنگ ساختند

الجرم از آنجا حركت كردند و به َمَعرَُّة النُّعمان رفتند و اھل آنجا ايشان را راه دادند و طعام و شراب براى 

در آنجا بماندند و به َشْیزر رفتند و اھل آنجا ايشان را راه ندادند، پس از آنجا به  ايشان حاضر كردند، يك روز

رفتند و اھل آنجا نیز به ايشان راه ندادند و عطش بر لشكر يزيد غلبه كرده بود و ھر چه خولى  (كفر طاب )

را   ن و اصحابش يك قطره آب به شما نمى چشانیم ھمچنان كه حسی: التماس كرد كه ما را آب دھید گفتند

پس از آنجا رفتند به سیبور جمعى از اھل آنجا به حمايت اھل بیت . علیھماالّسالم لب تشنه شھید كرديد

علیھماالّسالم با آن كافران مقاتله كردند، جناب اّمكلثوم در حّق آن بلده دعا فرمود كه آب ايشان گوارا و نرخ 

كوتاه باشد، پس از آنجا به َحماة رفتند اھل آنجا دروازه ھا اجناسشان ارزان باشد و دست ظالمین از ايشان 

 .را ببستند و ايشان را راه ندادند

پس از آن جا به ِحْمص رفتند و از آنجا به بعلبك ، اھل بعلبك خوشحالى كردند و دف و ساز زدند، جناب 

دند و از آنجا به شام سیبور، پس از آنجا به صومعه عبور كر  اّمكلثوم بر ايشان نفرين نمود به عكس 

 (387).رفتند

كامل )ه ، و در اين كتاب و اين مختصر چیزى است كه در كتاب منسوب به َابى ِمْخَنف رحمه الّله ضبط شد

و غیره قضايا و وقايع متعّدده و كرامات بسیار از اھل بیت  (روضة الشھداء)و  (روضة االحباب )و  (بھائى 

علیھماالّسالم و از آن سر مطّھر در غالب اين منازل نقل شده ، و چون نقل آنھا به تفصیل منافى با اين 

 : فرموده (مناقب )ه قناعت كنیم اگر چه ابن شھر آشوب در مختصر است ما در اينجا به ذكر چند قضّی

ا َو َو ِمْن َمناقِبِه ما َظَھَر ِمَن اْلَمشاِھِد اّلَذى ُيقاُل َلُه َمْشَھُد الّراءِس ِمْن َكْرَبالء الى َعْسَقالن َو ما َبْیَنھم

 (388).اْلُموِصل َو َنصیبین و َحماِة َو ِحْمص َو ِدَمْشق َو غیِر ذِلَك

بوده و كرامتى از آن سر مقّدس   و از اين عبارت معلوم مى شود كه در ھريك از اين منازل مشھد الراءس 

 . ظاھر شده

فاضل كاشفى مسطور است كه  (روضة الشھداء)بالجمله ؛ يكى از وقايع و كرامات آن چیزى است كه در 

چون لشكر يزيد نزديك موصل رسیدند و به آنجا اّطالع دادند اھل موصل راضى نشدند كه سرھا و اھل بیت 

نزل كردند و سر مقّدس را بر وارد شھر شوند، در يك فرسخى براى آنھا آذوقه و علوفه فرستادند و در آنجا م



روى سنگى نھادند قطره خونى از حلقوم مقدس به آن سنگ رسید و بعد از آن ھمه سال در روز عاشورا 

خون تازه از آن سنگ مى آمد و مردم اطراف آنجا مجتمع مى شدند و اقامه مراسم تعزيه مى كردند و 

را از آن جا كندند و پنھان نمودند و مردم در محل  ھمچنین بود تا زمان عبدالملك مروان كه امر كرد آن سنگ

 (389).آن سنگ ُگنبدى بنا كردند و آن را مشھد نقطه نام نھادند

و ديگر وقعه َحّران است كه در جمله اى از كتب و ھم در كتاب سابق مسطور است كه چون سرھاى 

شھداء را با ُاسراء به شھر حران وارد كردند و مردم براى تماشا بیرون آمدند از شھر، يحیى نامى از يھوديان 

 :يت مبارك تالوت مى فرمايدمشاھده كرد كه سر مقّدس لب او حركت مى كند نزديك آمد، شنید كه اين آ

 (390).(َو َسَیْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا َاىَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبوَن)

گرفت ، عمامه خود را به خواتین   ترّحمش . مطلب تعّجب كرد، داستان پرسید براى وى نقل كردند از اين

علويات قسمت كرد و جامه خزى داشت با ھزار درھم خدمت سّید سجاد علیه الّسالم داد، موّكلین ُاسراء 

آنكه اسالم آورد و تصديق او را منع كردند او شمشیر كشید و پنج تن از ايشان بكشت تا او را كشتند بعد از 

حقیقت مذھب اسالم نمود و قبر او در دروازه حّران است و معروف به قبر يحیى شھید است و دعا نزد قبر او 

 (391). مستجاب است

و نظیر وقعه يحیى است وقعه زرير در َعْسَقالن كه شھر را مّزين ديد و چون شرح حال پرسید و مطلع شد، 

جامه ھايى براى حضرت على بن الحسین و خواتین اھل بیت علیھماالّسالم آورد و موّكلین او را مجروح 

 .كردند

ه چون به َحماة آمدند اھل آنجا از اھل بیت علیھماالّسالم حمايت كردند، و ھم از بعض كتب نقل شده ك

 :جناب اّم كلثوم علیھاالّسالم چون بر حمايت اھل حماة مّطلع شد فرمود

 َحماَھا الّلُه ِمْن ُكلِّ ظاِلم ؛: َحماٌة، قاَلْت: ما ُيقاُل ِلھِذِه اْلَمديَنِة؟ قالُوا

نگھدارد خداوند او را از شّر ھر : حماة ، فرمود: ھر چیست ؟ گفتنديعنى آن مخّدره پرسید كه نام اين ش

 . ستمكارى

 . و ديگر واقعه سقط جنین است كه در كنار َحَلب واقع شده

كوھى است در طرف غربى حلب كه از آنجا برداشته مى  (جوشن ) : گفته است (ُمعجم اْلُبلدان )َحَموّى در 

آن معدن از كار افتاده از زمانى كه عبور دادند از آنجا ُاسراى اھل شود مس سرخ و آنجا معدن او است لكن 

بیت حسین بن على علیھماالّسالم را؛ زيرا كه در میان آنھا حسین را زوجه اى بود حامله ، بّچه خود را در 

و نان  پس طلب كرد از عمله جات در آن كوه ُخْبزى يا آبى ؟ ايشان او را ناسزا گفتند و از آب. آنجا سقط كرد

منع نمودند پس آن زن نفرين كرد بر ايشان پس تا به حال ھر كه در آن معدن كار كند فائده و سودى ندھد و 

و آن سقط  (مشھد الّسقط و مشھد الّدكة )در قبله آن كوه مشھد آن سقط است و معروف است به 

 (392). اسمش ُمحسن بن حسین علیھماالّسالم است

كه من به زيارت آن مشھد مشّرف شده ام و به حلب نزديك است و در آنجا تعبیر مى كنند از او : مؤ لف گويد

و عمارتى رفیع و مشھدى مبنى بر سنگھاى بزرگ ) د سین مكسوره بفتح حاء و تشدي(شیخ ُمَحسِّن 

 . داشته لكن فعًال خراب شده به جھت محاربه اى كه در حلب واقع شده

گفته كه سیف الّدولة تعمیر كرد مشھدى  (تاريخ حلب )از ابن طّى نقل كرده كه در  (نسمة الّسحر)و صاحب 

ورى را در آن مكان ھنگامى كه در يكى از مناظر خود در را كه خارج حلب است به سبب آنكه شبى ديد ن

يافت سنگى را كه بر   چون صبح شد سوار شد به آنجا رفت و امر كرد آنجا را حفر كردند پس   حلب بود، پس 

آن نوشته بود كه اين ُمَحسِّن بن حسین بن على بن ابى طالب است ، پس جمع كرد علوّيین و سادات را و 



بعضى گفتند كه چون اھل بیت را اسیر كردند اّيام يزيد از حلب عبور مى دادند يكى از . كرد از ايشان سؤ ال

 (393).زنھاى امام حسین علیه الّسالم سقط كرد بچه خود را، پس تعمیر كرد سیف الدولة آن را

كه در آن محل شريف ، قبرھاى شیعه واقع است و مقبره ابن شھر آشوب و ابن منیر و سّید : فقیر گويد

 عالم فاضل ثقة جلیل ابوالمكارم بن زھره در آنجا واقع است بلكه بنى زھره كه بیتى شريف بوده اند در حلب

 .تربت مشھورى در آنجا دارند

اّتفاق افتاده و اكثر مورخین و محّدثین شیعه و سنى در كتب خويش  (دير راھب )ديگر واقعه اين است كه در 

به اندك تفاوتى نقل كرده اند و حاصل جمیع آنھا آن است كه چون لشكر ابن زياد ملعون در كنار دير راھب 

م را در صندوق گذاشتند و موافق روايت قطب راوندى آن سر را بر منزل كردند سر حضرت حسین علیه الّسال

نیزه كرده بودند و بر دور او نشسته حراست مى كردند، پاسى از شب را به شرب خمر مشغول گشتند و 

شادى مى كردند آنگاه خوان طعام بنھادند و به خورش و خوردنى بپرداختند ناگاه ديدند دستى از ديوار دير 

 : با قلمى از آھن اين شعر را بر ديوار با خون نوشت بیرون شد و

  : شعر

َاَترُجو ُامٌَّة َقَتَلْت ُحَسْینًا
 (394)َشفاَعَة َجدِِّه َيْوَم الِحساِب

آن جماعت . ؛يعنى آيا امید دارند اّمتى كه كشتند حسین علیه الّسالم را شفاعت جّد او را در روز قیامت 

سخت بترسیدند و بعضى برخاستند كه آن دست و قلم را بگیرند ناپديد شد، چون بازآمدند و به كار خود 

 : ظاھر شد و اين شعر را نوشتمشغول شدند ديگر باره آن دست با قلم 

  : شعر

َفال َوالّلِه َلْیَس َلُھْم َشفیٌع
 َو ُھْم َيوَم اْلقیامِة فى اْلَعذاِب

؛يعنى به خدا قسم كه شفاعت كننده نخواھد بود قاتالن حسین علیه الّسالم را بلكه ايشان در قیامت در 

اپديد شد چون باز به كار خود شدند ديگر باره باز خواستند كه آن دست را بگیرند ھمچنان ن. عذاب باشند

 : بیرون شد و اين شعر را بنوشت

  : شعر

قد َقَتُلوا اْلُحَسیَن ِبُحْكِم َجْوٍر
 َو خاَلَف ُحْكُمُھْم ُحْكَم اْلِكتاِب

يز ؛يعنى چگونه ايشان را شفاعت كند پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم و حال آنكه شھید كردند فرزند عز

آن طعام بر . او حسین علیه الّسالم را به حكم جور، و مخالفت كرد حكم ايشان با حكم كتاب خداوند

نیمه شب راھب را بانگى به گوش . پاسبانان آن سر مطّھر آن شب ناگوار افتاد و با تمام ترس و بیم بخفتند

از دريچه دير بیرون كرد  رسید چون گوش فرا داشت ھمه ذكر تسبیح و تقديس الھى شنید، برخاست و سر

ديد از صندوقى كه در كنار ديوار نھاده اند نورى عظیم به جانب آسمان ساطع مى شود و از آسمان 



 :فرشتگان فوجى از پس فوج فرود آمدند و ھمى گفتند

 .ِه َو َسالُمُه َعَلْیَكَالّسالُم َعَلْیَك َياْبَن َرسوِل الّلِه، َالسَّالُم َعَلْیَك يا َابا َعْبِدالّلِه، َصَلواُت الّل

راھب را از راه مشاھده اين احوال تعجب آمد و َجَزعى شديد و َفَزعى ھولناك او را گرفت ببود تا تاريكى شب 

بر طرف شد و سفیده صبح دمید، پس از صومعه بیرون شد و به میان لشكر آمد و پرسید كه بزرگ لشكر 

: خولى آمد و پرسش نمود كه در اين صندوق چیست ؟ گفت  به نزد. َخْولى َاْصَبحى است : كیست ؟ گفتند

  نامش : سر مرد خارجى است و او در اراضى عراق بیرون شد و عبیدالّله بن زياد او را به قتل رسانید گفت 

 . حسین بن على بن ابى طالب علیھماالّسالم : چیست ؟ گفت

فى صلى الّله علیه و آله و سّلم ، راھب نام مادرش كیست ؟ گفت فاطمه زھراء دختر محّمدالمصط: گفت 

ھر وقت اين مرد : ھالك باد شما را بر آنچه كرديد، ھمانا َاْحبار و علماى ما راست گفتند كه مى گفتند: گفت 

اكنون از شما خواھش ! كشته شود آسمان خون خواھد باريد و اين نیست جز در قتل پیغمبر و وصّى پیغمبر

ا با من گذاريد آنگاه رّد كنم ، گفت ما اين سر را بیرون نمى آوريم مگر در نزد مى كنم كه ساعتى اين سر ر

بدره اى كه ده ھزار درھم : جايزه تو چیست ؟ گفت : يزيد بن معاويه تا از وى جايزه بگیريم ، راھب گفت 

مل ده ھزار راھب ھمیانى آورد كه حا. حاضر كن : گفت . اين مبلغ را نیز من عطا كنم : داشته باشد، گفت 

خولى آن مبلغ را گرفت و صرافى كرده و در دو ھمیان كرد و سر ھر دو را ُمھر نھاد و به   درھم بود، پس 

 .خزانه دار خود سپرد و آن سر مبارك را تا يك ساعت به راھب سپرد

و بر  پس راھب آن سر مبارك را به صومعه خويش ُبرد و با ُگالب شست و با ُمشك و كافور خوشبو گردانید

يا ابا عبدالّله به خدا قسم كه بر من : سجاده خويش گذاشت و بنالید و بگريست و به آن سر ُمنّور عرض كرد

گران است كه در كربال نبودم و جان خود را فداى تو نكردم ، يا ابا عبدالّله ھنگامى كه جّدت را مالقات كنى 

 (395): پس گفت. آوردم شھادت بده كه من كلمه شھادت گفتم و در خدمت تو اسالم 

 .دًا َرُسوُل الّلَه َو َاْشَھُد َانَّ علِیًا َولىُّ الّلِهَاشَھُد َاْن ال ِالَه اّال الّلُه َوْحَدُه الَشريَك َلُه َو َاْشَھُد َانَّ ُمَحّم

پس راھب سر مقدس را رّد كرد و بعد از اين واقعه از صومعه بیرون شد و در كوھستان مى زيست و به 

 . عبادت و زھادت روزگارى به پاى برد تا از دنیا رفت

نكه مبادا يزيد آن پولھا را از ايشان بگیرد پس لشكريان كوچ دادند و در نزديكى دمشق كه رسیدند از ترس آ

جمع شدند تا آن مبلغ را پخش كنند خولى گفت تا آن دو ھمیان را آوردند چون خاتم برگرفت آن درھم ھا را 

 (396)(الَتْحَسَبّن الّلَه غاِفًال َعّما َيْعَمُل الّظاِلُموَن) :سفال يافت و بر يك جانب ھر يك نوشته بود

 (397)( وَسَیْعَلُم الَّذيَن َظَلموا َاىَّ ُمنَقَلٍب َيْنَقِلبون: (و بر جانب ديگر مكتوب بود

ِاّنا ِهللا َو ِاّنا ِاَلْیِه راَجُعوَن َخِسَر الدُّنیا َو اال ِخرة ؛ يعنى : اين راز را پوشیده داريد و خود گفت : خولى گفت 

 (398).كه نھرى بود در دمشق ، ريختند (نھر َبَردى )دنیا و آخرت شدم و گفت آن سفالھا را در  زيانكار

- ١٧ - 

 
 

 ورود ُاسراء و رؤ س شھداء به شام: فتم فصل ھ

شیخ َكْفَعمى و شیخ بھايى و ديگران نقل كرده اند كه در روز اّول ماه صفر سر مقدس حضرت امام حسین 

علیه الّسالم را وارد دمشق كردند، و آن روز بر بنى امیه عید بود و روزى بود كه تجديد شد در آن روز َاحزان 



 (399)اھل ايمان 

 :ُقْلُت َوَيِحقُّ َاْن ُيقاَل

  : شعر

كاَنْت َماِتُم َباْلِعراِق َتُعدُّھا
 ِدھاَاَمِويٌَّة ِبالّشاِم ِمْن َاْعیا

سّید ابن طاوس رحمه الّله روايت كرده كه چون اھل بیت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را با سر 

ُمطّھر حضرت سیدالشھداء علیه الّسالم از كوفه تا دمشق سیر دادند چون نزديك دمشق رسیدند جناب اّم 

حاجت تو چیست ؟ : گفت . جتى است مرا با تو حا :كلثوم علیھاالّسالم نزديك شمر رفت و به او فرمود

اينك شھر شام است ، چون خواستى ما را داخل شھر كنى از دروازه اى داخل كن كه مردمان َنّظاره : فرمود

كمتر باشند كه ما را كمتر نظر كنند و امر كن كه سرھاى شھدا را از بین محامل بیرون ببرند پیش دارند تا 

به ما كمتر نگاه كنند؛ چه ما رسوا شديم از كثرت نظر كردن مردم به  مردم به تماشاى آنھا مشغول شوند و

شمر كه مايه شّر و شقاوت بود چون تمّناى او را دانست بر خالف مراد او میان بست ، فرمان داد تا . ما

اعات دروازه س)سرھاى شھدا را بر نیزه ھا كرده و در میان َمحامل و شتران َحرم بازدارند و ايشان را از ھمان 

 (400).كه انجمن رعیت و ُرعات بود درآوردند تا مردم نّظاره بیشتر باشند و ايشان را بسیار نظر كنند (

فرموده كه در بعض از كتب معتبره روايت كرده اند كه سھل بن  (َجالُء الُعُیون )ّالمه مجلسى رحمه الّله در ع

شھرى ديدم درنھايت معمورى و اشجار و َانھار بسیار و . من در سفرى وارد دمشق شدم : سعد گفت 

ه ھا آويخته اند مردم زينت بسیار قُصور رفیعه و منازل بى شمار و ديدم كه بازارھا را آئین بسته اند و پرد

با خود گفتم مگر امروز عید ايشان است ، تا آنكه از جمعى . كرده اند و دّف و نقاره و انواع سازھا مى نوازند

مگر تو در اين شھر ! اى شیخ : پرسیدم كه مگر در شام عیدى ھست كه نزد ما معروف نیست ؟ گفتند

. خدمت حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم رسیده ام من سھل بن سعدم و به : غريبى ؟ گفتم 

: گفتم . ما تعّجب داريم كه چرا خون از آسمان نمى بارد و چرا زمین سرنگون نمى گردد! اى سھل : گفتند

اين فرح و شادى براى آن است كه سر مبارك حسین بن على علیه الّسالم را از عراق براى : چرا؟ گفتند

سر امام حسین علیه الّسالم را مى آورند و مردم شادى مى ! سبحان الّله : گفتم . ورده انديزيد به ھديه آ

من به سوى آن دروازه شتافتم . از دروازه ساعات : گفتند! پرسیدم كه از كدام دروازه داخل مى كنند؟! كنند

ناگاه ديدم كه سوارى  چون به نزديك دروازه رسیدم ديدم كه رايت كفر و ضاللت از پى يكديگر مى آوردند،

مى آيد و نیزه در دست دارد و سرى بر آن نیزه نصب كرده است كه شبیه ترين مردم است به حضرت 

رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم پس زنان و كودكان بسیار ديدم بر شتران برھنه سوار كرده مى آورند، 

من سكینه دختر امام حسین علیه : ى ؟ گفت پس من رفتم به نزديك يكى از ايشان و پرسیدم كه تو كیست

جناب سكینه علیھاالّسالم فرمود . من از صحابه جّد شمايم ، اگر خدمتى دارى به من بفرما: گفتم . الّسالم 

كه بگو به اين بدبختى كه سر پدر بزرگوارم را دارد از میان ما بیرون رود و سر را پیشتر برد كه مردم مشغول 

سر منّور و ديده از ما بردارند و به حرمت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم اين قدر شوند به نظاره آن 

 .بى حرمتى روا ندارند

آيا ممكن است كه حاجت مرا بر : من رفتم به نزد آن ملعون كه سر آن سرور را داشت ، گفتم : سھل گفت 

حاجت من آن است كه اين سر  : ؟ گفتمحاجت تو چیست : آورى و چھار صد دينار طال از من بگیرى ؟ گفت 



 .(401)را از میان زنان بیرون برى و پیش روى ايشان بروى آن زر را از من گرفت و حاجت مرا روا كرد

و به روايت ابن شھر آشوب چون خواست كه زر را صرف كند ھر يك سنگ سیاه شده بود و بر يك جانبش 

 :نوشته بود

 (402)(و الَتْحَسَبّن الّلَه غاِفًال َعّما َيْعَمُل الّظاِلُموَن)

 (404)(403)( وَسَیْعَلُم الَّذيَن َظَلموا َاىَّ ُمنَقَلٍب َيْنَقِلبون: (و بر جانب ديگر

به خدا سوگند كه در دمشق ديدم سر مبارك : ت كرده است كه گفت قطب راوندى از منھال بن عمرو رواي

جناب امام حسین علیه الّسالم را بر سر نیزه كرده بودند و در پیش روى آن جناب كسى سوره كھف مى 

 :خواند چون به اين آيه رسید

 .(405)(َاْم َحِسْبَت َانَّ َاْصحاَب اْلَكْھِف َوالَّرقیِم كاُنوا ِمْن آياِتنا َعَجبا)

امر من از  :به قدرت خدا سر مقدس سیدالشھداء علیه الّسالم به سخن درآمد و به زبان فصیح گويا گفت 

 .(406)و اين اشاره است به رجعت آن جناب براى طلب خون خود. اصحاب كھف عجیبتر است  قّصه

د سّید پیغمبران را در مسجد جامع دمشق كه جاى اسیران بود بازداشتند، و مرد پس آن كافران حرم و اوال

الحمدلّله كه خدا شما را كشت و شھر ما را از مردان شما : پیرى از اھل شام به نزد ايشان آمد و گفت 

یه الّسالم چون سخن خود را تمام كرد جناب امام زين العابدين عل. راحت داد و يزيد را بر شما مسّلط گردانید

 : كه اين آيه را خوانده اى: بلى ، فرمود: آيا قرآن خوانده اى ؟ گفت ! فرمود كه اى شیخ 

 .(407)( ُقْل ال َاْسَئُلُكم َعَلْیِه َاْجرا إ ال اْلَمَودََّة ِفى اْلُقْربى)

آنھا مائیم كه حّق تعالى موّدت ما را ُمزد رسالت گردانیده است ، باز فرمود كه : بلى ، آن جناب فرمود: گفت 

 (408).(َواَت َذااْلُقربى َحقَُّه(اين آيه را خوانده اى ؟ 

بلى ، فرمود كه مائیم آن ھا كه حّق تعالى پیغمبر خود را امر كرده است كه حق ما را به ما عطا كند، : گفت 

 آيا اين آيه را خوانده اى ؟

 .(409)( اْعَلُموا َانَّما َغِنْمُتم ِمْن َشٍى َفِانَّ لّلِه ُخُمَسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذى اْلُقْربىَو)

 .آيا خوانده اى اين آيه را. بلى ، حضرت فرمود كه مائیم ذوى القربى كه َاقرَب و ُقَرباى آن حضرتیم : گفت 

 (410)(ِانَّما ُيريُد الّلُه ِلُیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس َاْھَل اْلَبیِت َو ُيَطھَِّرُكْم َتْطھیرا)

آن . بلى ، حضرت فرمود كه مائیم اھل بیت رسالت كه حّق تعالى شھادت به طھارت ما داده است : گفت 

از سر انداخت و رو به آسمان گردانید و مرد پیر گريان شد و از گفته ھاى خود پشیمان گرديد و عمامه خود را 

بیزارى مى جويم به سوى تو از دشمنان آل محّمداز جن و انس ، پس به خدمت حضرت ! خداوندا: گفت 

بلى ، آن مرد توبه كرد چون خبر او به يزيد : عرض كرد كه اگر توبه كنم آيا توبه من قبول مى شود؟ فرمود

 .(411)پلید رسید او را به قتل رسانید

از حضرت امام محّمدباقر علیه الّسالم مروى است كه چون فرزندان و خواھران و خويشان حضرت سّید 

ه الّسالم را به نزد يزيد پلید بردند بر شتران سوار كرده بودند بى عمارى و محمل ، يكى از الشھداء علی

: ما اسیران نیكوتر از ايشان ھرگز نديده بوديم ، سكینه خاتون علیھاالّسالم فرمود: اشقیاى اھل شام گفت 

 .(412)ى مائیم َسبايا و اسیران آل محمد صلى الّله علیه و آله و سلم انتھ! اى اشقیاء

كه  (كامل بھائى )شیخ جلیل و عالم خبیر حسن بن على طبرى كه معاصر عالمه و محقق است در كتاب 

از ششصد و شصت سال است كه تصنیف شده در باب ورود اھل بیت امام حسین علیه الّسالم به  زياده

شام گفته كه اھل بیت را از كوفه به شام ِده به ِده سیر مى دادند تا به چھار فرسخى از دمشق رسیدند 

ا باز گرفتند تا به شھر و بر ھر در شھر سه روز ايشان ر. به ھر ده از آنجا تا به شھر نثار بر ايشان مى كردند



قريب . بیارايند و ھر حلى و زيورى و زينتى كه در آن بود به آئینھا بستند به صفتى كه كسى چنان نديده بود

پانصد ھزار مرد و زن با دفھا و امیران ايشان باطبلھا و كوسھا و بوقھا و ُدُھلھا بیرون آمدند و چند ھزار مردان 

دف و چنگ و رباب زنان استقبال كردند، جمله اھل واليت دست و پاى خضاب و جوانان و زنان رقص كنان با 

كرده و ُسرمه در چشم كشیده روز چھار شنبه شانزدھم ربیع االول به شھر رفتند از كثرت خلق ، گويى كه 

زيد رستخیز بود چون آفتاب بر آمد مالعین سرھا را به شھر در آوردند از كثرت خلق به وقت زوال به در خانه ي

 .لعین رسیدند

يزيد تخت مرّصع نھاده بود خانه و ايوان آراسته بود و كرسیھاى زّرين و سیمین راست و چپ نھاد ُحّجاب 

به دولت : بیرون آمدند و اكابر مالعین را كه با سرھا بودند به پیش يزيد بردند و احوال بپرسید، مالعین گفتند

الھا باز گفتند و سرھاى اوالد رسول علیھماالّسالم را آنجا بداشتند و ح.امیر دمار از خاندان ابوتراب درآورديم 

و در اين شصت و شش روز كه ايشان در دست كافران بودند ھیچ بشرى بر ايشان سالم كردن نتوانست 
(413). 

و ھم نقل كرده از سھل بن سعد الّساعدى كه من حّج كرده بودم به عزم زيارت بیت المقدس متوّجه شام 

شدم چون به دمشق رسیدم شھرى ديدم كه پر فرح و شادى و جمعى را ديدم كه در مسجد پنھان نوحه 

ما از موالیان اھل بیتیم و امروز سر : شما چه كسانید؟ گفتند: و پرسیدم . شتندمى كردند و تعزيت مى دا

سھل گويد كه به صحرا رفتم از كثرت خلق و شیھه . امام حسین علیه الّسالم واھل بیت او را به شھر آورند

د بر اسبان و بوق و طبل و كوسات و دفوف رستخیزى ديدم تا سواد اعظم برسید، ديدم كه سرھا مى آورن

 را آوردند ودر عقب سرھا، عورات حسین علیه الّسالم (414)اّول سر جناب عباس علیه الّسالم . نیزھا كرده 

و سر حضرت امام حسین علیه الّسالم را ديدم با شكوھى تمام و نور عظیم از او مى تافت با . مى آمدند

ريش مدّور كه موى سفید با سیاه آمیخته بود و به وسمه خضاب كرده و سیاھى چشمان شريفش نیك 

، چشم گشوده بود  پیوسته بود و كشیده بینى بود، و تبّسم كنان به جانب آسمان  سیاه بود و ابروھايش 

به جانب افق و باد محاسن او را مى جنبانید به جانب چپ و راست ، پنداشتى كه امیر المؤ منین على 

 . علیه الّسالم است

جناب اّم كلثوم علیھاالّسالم را ديدم چنانكه پندارى فاطمه زھراء علیھاالّسالم : عمرو بن منذر ھمدانى گويد

روى بندى بر روى بسته ، من نزديك رفتم و امام زين العابدين علیه الّسالم است چادر كھنه بر سر گرفته و 

اگر بتوانى چیزى بدين شخص ده كه سر حضرت ! اى مؤ من : و عورات خاندان را سالم كردم مرا فرمودند

 حسین علیه الّسالم را دارد تا به پیش برد كه از نظاره گیان ما را زحمت است ، من صد درھم بدادم بدان

لعین كه سر داشت كه سر حضرت حسین علیه الّسالم را پیشتر دارد و از عورات دور شود بدين منوال مى 

 (415). انتھى. رفتند تا نزد يزيد پلید بنھادند

 در ورود اھل بیت علیھماالّسالم به مجلس يزيد پلید: فصل ھشتم 

يزيد ملعون چون از ورود اھل بیت طاھره علیھماالّسالم به شام آگھى يافت مجلس آراست و به زينت تمام 

ول صلى الّله علیه و آله بر تخت خويش نشست و مالعین اھل شام را حاضر كرد، از آن سوى اھل بیت رس

. و سّلم را به سرھاى شھداء علیھماالّسالم در باب داراال ماره حاضر كردند در طلب رخصت بازايستادند

رخصت حاصل كرده بر يزيد  - كه ماءمور بردن سر حضرت حسین علیه الّسالم بود  -نخستین ، َزْحر بن قیس 

 یست ؟داخل شد، يزيد از او پرسید كه واى بر تو خبر چ

يا امیر المؤ منین بشارت باد ترا كه خدايت فتح و نصرت داد ھمانا حسین بن على علیھماالّسالم با : گفت 

ھیجده تن از اھل بیت خود و شصت نفر از شیعیان خود بر ما وارد شدند ما بر او عرضه كرديم كه جانب صلح 



آورد و اگر نه مھّیاى قتال شود ايشان طاعت  و صالح را فرو نگذارد و سر به فرمان عبیدالّله بن زياد فرود

پس بامدادان كه آفتاب طلوع كرد با لشكر بر . عبیدالّله بن زياد را قبول نكردند و جانب قتال را اختیار نمودند

ايشان بیرون شديم و از ھر ناحیه و جانب ايشان را احاطه كرديم و حمله گران افكنديم و با شمشیر تاخته بر 

یم و سرھاى ايشان را موضع آن شمشیرھا ساختیم ، آن جماعت را ھول و ھرب پراكنده ايشان بتاخت

ساخت چنانكه به ھر پستى و بلندى پناھنده گشتند بدانسان كه كبوتر از باز ھراسنده گردد، پس سوگند 

دد تمام آن ھا به خدا يا امیر المؤ منین به اندك زمانى كه ناقه را نحر كنند يا چشم خوابیده به خواب آشنا گر

اينك جسدھاى ايشان در آن بیابان برھنه . را با تیغ درگذرانید و اّول تا آخر ايشان را مقتول و مذبوح ساختیم 

و عريان افتاده با بدنھاى خون آلوده و صورتھاى بر خاك نھاده ھمى خورشید بر ايشان مى تابد، و باد، خاك و 

 .عقابھا و مرغان ھوا ھمى زيارت كنند در بیابان دورغبار برايشان مى انگیزاند و آن بدنھا را 

اگر  :چون آن ملعون سخن به پاى آورد يزيد لختى سر فرو داشت و سخن نكرد پس سر برآورد و گفت 

حسین را نمى كشتید من از كردار شما بھتر خشنود مى شدم و اگر من حاضر بودم حسین را معفّو مى 

 . مى گذاشتمداشتم و او را عرضه ھالك و دمار ن

ابن زياد تخم عداوت  : بعضى گفته اند كه چون زحر واقعه را براى يزيد نقل كرد آن بسیار متوّحش شد و گفت

 .مرا در دل تمام مردم كشت و عطائى به زحر نداد و او را از نزد خود بیرون كرد

به كربال به ُزھْیر بن َقین خبر و اين معجزه بود از حضرت سیدالشھداء علیه الّسالم ؛ چه آنكه در اثناء آمدن 

داد كه َزحر بن قیس سر مرا براى يزيد خواھد برد به ُامید عطا و عطائى به وى نخواھد كرد، چنانچه 

 (416) . محّمدبن جرير طبرى نقل كرده

پس ُمَخّفر بن َثْعَلبه كه ماءمور به كوچ دادن اھل بیت علیھماالّسالم بود از دِر داراال ماره در آمد و ندا در داد و 

 : گفت

 ھذا ُمَخّفر بن َثْعَلبه َاتى َامیَر الُمؤ منیَن ِباِلّلئاِم اْلَفَجرة ؛

 . َخّفر بن ثعلبه ھستم كه لئام َفَجره را به درگاه امیر المؤ منین يزيد آورده اميعنى من ُم

و به روايت شیخ . آنچه مادر ُمَخّفر زائیده شرير تر و لئیم تر است : حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم فرمود

و شايد اين َاْولى باشد؛ چه آنكه حضرت امام زين العابدين علیه  (417)ابن نما اين كلمه را يزيد جواب ُمَخّفر داد

 .الّسالم با اين كافران كه از راه عناد بودند كمتر سخن مى كرد

الّله فرموده در بین راه شام با احدى از آن كافران كه ھمراه سر مقّدس بودند تكّلم  شیخ مفید رحمه

اين نوع كلمات را گاھى شايد از بھر آن باشد كه مردم را بفھماند كه من قتل حسین  و گفتن يزيد (418).نكرد

 . را نفرمودم و راضى به آن نبودم

و جمله اى از اھل تاريخ گفته اند كه در ھنگامى كه خبر ورود اھل بیت علیھماالّسالم به يزيد رسید آن 

نگاھش به سرھاى مبارك بر سر نیزه ھا افتاد از ملعون در قصر جیرون و منظر آنجا بود و ھمین كه از دور 

 :روى َطَرب و نشاط اين دو بیت انشاد كرد

  : شعر

َو َاْشَرَقْت (419)َلما َبَدْت ِتْلَك اْلُحُموُل
 ِتْلَك الشُُّموُس َعلى ُربى َجْیروِن

َنَعَب اْلُغراُب ُقْلُت ِصْح َاْو الَتِصْح
 (420)َفَلَقْد َقَضْیُت ِمَن اْلَغريِم ُدُيونى 



مراد آن ملحد اظھار كفر و زندقه و كیفر خواستن از رسول اكرم صلى الّله علیه و آله و سّلم بوده يعنى 

او رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم پدران و عشیره مرا در جنگ بدر كشت من خونخواھى از اوالد 

نمودم ، چنانچه صريحًا اين مطلب كفر آمیز را در اشعارى كه بر اشعار ابن زبعرى افزود در مجلس ورود اھل 

 : بیت علیھماالّسالم خوانده

  : شعر

َقْد َقَتْلنا اْلَقْوَم ِمن ساداِتِھْم
 (421)َوَعَدْلَنا َقْتَل َبْدٍر َفاْعَتَدَل

 ( الى آخره)

بالجمله ؛ چون سرھاى مقّدس را وارد آن مجلس شوم كردند سر مبارك حضرت امام حسین علیه الّسالم را 

يزيد كه مدام عمرش به ُشرب مدام مى پرداخت اين وقت از ُشرب َخْمر  در طشتى از زر به نزد يزيد نھادند و

 : نیك سكران بود و از نظاره سر دشمن خود شاد و فرحان گشت ، و اين اشعار را گفت

  : شعر

يا ُحسَنُه َيْلَمُع ِبالَیَديِن
 َيْلَمُع فى َطْسٍت ِمَن اللَُّجْیِن

كَاّنما ُحّف ِبَوْرَدَتْیِن
 َرَاْيَت الضَّرَب يا ُحَسْیُنَكْیَف 

َشَفْیُت ِغّلى ِمْن َدِم اْلُحَسیِن
 يا َلْیَت َمن شاَھَد في الُحَنْیِن

 .َيَرْوَن ِفْعِلى اْلَیوَم ِبالُحَسْیِن

و شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه چون سر مطّھر حضرت را با ساير سرھاى مقّدس در نزد او گذاشتند يزيد 

 : را گفتملعون اين شعر 

  : شعر

ُنَفلُِّق ھامًا ِمْن ِرجال َاِعزٍَّة
 َعَلْینا َوُھْم كانوا َاَعقَّ َوَاْظَلما

 :اين دو شعر قرائت كرد -كه برادر مروان بود و با يزيد در مجلس نشسته بود  -يحیى بن حكم 

  : شعر

َلھاٌم ِبَجْنِب الطَّّف َاْدنى َقراَبًة
 ِد ِذى النََّسِب اْلَوْغِلِمِن اْبِن ِزياِد اْلَعْب

ُسَمیَُّة َاْمسى َنْسُلھا َعَدَد اْلَحصى
 َو ِبْنُت َرُسول الّلِه َلْیَسْت ِبذى َنْسِل



جماعت آل زياد را شناعت مى كنى و   يزيد دست بر سینه او زد و گفت ساكت شو يعنى در چنین مجلس 

 .(422)بر قّلت آل مصطفى دريغ مى خورى 

از معصوم علیه الّسالم روايت شده كه چون سر مطّھر حضرت امام حسین علیه الّسالم را به مجلس يزيد در 

است و با نديمان خود شراب زھرمار مى كرد و با ايشان شطرنج بازى مى كرد و آوردند مجلس شراب آر

بیاشامید كه اين شراب مباركى است كه سر دشمن ما نزد ما : شراب به ياران خود مى داد و مى گفت 

م گذاشته است و دلشاد و خّرم گرديده ام و ناسزا به حضرت امام حسین و پدر و جّد بزرگوار او علیھماالّسال

 . مى گفت

و ھر مرتبه كه در قمار بر حريف خود غالب مى شد سه پیاله شراب زھرمار مى كرد و َتِه جرعه شومش را 

 . پھلوى طشتى كه سر مقّدس آن سرور در آن گذاشته بودند مى ريخت

ت پس ھر كه از شیعیان ما است بايد كه از شراب خوردن و بازى كردن شطرنج اجتناب نمايد و ھر كه در وق

نظر كردن به شراب يا شطرنج صلوات بفرستد بر حضرت امام حسین علیه الّسالم و لعنت كند يزيد و آل زياد 

 (423).را، حقتعالى گناھان او را بیامرزد ھر چند به عدد ستارگان باشد

نقل كرده كه يزيد خمر خورد و بر سر حضرت امام حسین علیه الّسالم ريخت ،  (حاويه )از  (كامل بھائى )در 

در زن يزيد آب و گالب برگرفت و سر منّور امام علیه الّسالم را پاك بشست ، آن شب فاطمه علیھاالّسالم را 

 . خواب ديد كه از او عذر مى خواست

بالجمله ؛ چون سرھاى مبارك را بر يزيد وارد كردند، اھل بیت علیھماالّسالم را نیز در آوردند در حالتى كه 

بود و چون  (ُغل جامعه )ايشان را به يك رشته بسته بودند و حضرت على بن الحسین علیه الّسالم را در 

يد گفت ، خدا قبیح و زشت كند پسر مرجانه را اگر بین شما و او قرابت و يزيد ايشان را به آن ھیئت د

خويشى بود مالحظه شما ھا را مى نمود و اين نحو بد رفتارى با شما نمى نمود و به اين ھیئت و حال شما 

 (424).را براى من روانه نمى كرد

و به روايت ابن نما از حضرت سّجاد علیه الّسالم دوازده تن ذكور بودند كه در زنجیر و غل بودند، چون نزد يزيد 

آيا رخصت مى دھى مرا تا سخن گويم ؟  :ايستادند، حضرت سّید سجاد علیه الّسالم رو كرد به يزيد و فرمود

من در موقفى مى باشم كه سزاوار نیست از مانند من كسى كه : فرمود. بگو ولكن ھذيان مگو: گفت 

ترا به خدا سوگند مى دھم چه گمان مى برى با رسول خدا صلى ! اى يزيد: ھذيان سخن گويد، آنگاه فرمود

مالحظه فرمايد؟ پس جناب فاطمه دختر حضرت سّید الشھداء  الّله علیه و آله و سلم اگر ما را بدين حال

اھل ! دختران رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را كسى اسیر مى كند! اى يزيد: علیه الّسالم فرمود

مجلس و اھل خانه يزيد از استماع اين كلمات گريستند چندان كه صداى گريه و شیون بلند شد، پس يزيد 

 (425).مانھا را بريدند و غلھا را برداشتندحكم كرد كه ريس

كرده كه چون سر مبارك حضرت  شیخ جلیل على بن ابراھیم القمى از حضرت صادق علیه الّسالم روايت

سّید الشھداء را با حضرت على بن الحسین و اسراى اھل بیت علیھماالّسالم بر يزيد وارد كردند على بن 

حمد مر خدايى را كه ! اى على بن الحسین  :الحسین علیه الّسالم را غّل در گردن بود يزيد به او گفت 

يزيد چون اين بشنید در غضب . سى باد كه كشت پدر مرا؟ حضرت فرمود كه لعنت خدا بر ك!كشت پدرت را

دختران رسول خدا صلى الّله علیه و   ھر گاه بكشى مرا پس : شد فرمان قتل آن جناب را داد، حضرت فرمود

تو بر مى : يزيد گفت . آله و سّلم را كه برگرداند به سوى منزلگاھشان و حال آنكه محرمى جز من ندارند

 (غل جامعه )پس يزيد سوھانى طلبید و شروع كرد به سوھان كردن . ه جايگاه خودشان گردانى ايشان را ب

آيا مى دانى چه اراده كردم بدين كار؟  ! اى على بن الحسین: كه بر گردن آن حضرت بود، پس از آن گفت 



آنچه اراده  اين بود به خدا قسم: بلى ، خواستى كه ديگرى را بر من مّنت و نیكى نباشد، يزيد گفت : فرمود

 :پس يزيد اين آيه را خواند. كرده بودم 

 (426)(.ما َاصاَبُكْم ِمن ُمصیَبٍة َفِبما َكَسَبْت َاْيديُكْم َو َيْعُفو َعْن كثیٍر)

گرفتاريھا كه به مردم مى رسد به سبب كارھاى خودشان است و خدا در : حاصل ترجمه آن است كه 

 . گذشت كند از بسیارى

نه چنین است كه تو گمان كرده اى اين آيه درباره ما فرود نیامده بلكه آنچه درباره ما نازل : حضرت فرمود

 . شده اين است

 .(427)(...صاَبُكْم ِمْن ُمصیَبٍة فِى اَالْرِض َو ال فى َاْنُفِسُكْم َاال فى كتاٍب ِمْن َقْبِل َاْن َنْبَرَاھاما َا)

نرسد مصیبتى به كسى در زمین و نه در جانھاى شما آدمیان مگر آنكه در نوشته : مضمون آيه آنكه 

آسمانى است پیش از آنكه خلق كنیم او را تا افسوس نخوريد بر آنچه از دست شما رفته و شاد نشويد 

 .(428)مائیم كسانى كه چنین ھستند: پس حضرت فرمود. براى آنچه شما را آمده 

 بالجمله ؛ يزيد فرمان داد تا آن سر مبارك را در طشتى در پیش روى او نھادند و اھل بیت علیھماالّسالم را در

پشت سر او نشانیدند تا به سر حسین علیه الّسالم نگاه نكنند، سّید سّجاد علیه الّسالم را چون چشم 

مبارك بر آن سر مقّدس افتاد بعد از آن ھرگز از سر گوسفند غذا میل نفرمود، و چون نظر حضرت زينب 

كرد و با صداى حزينى كه  علیھاالّسالم بر آن سر مقدس افتاد بى طاقت شد و دست برد گريبان خود را چاك

يا ُحَسینا و َاْى حبیب رسول خدا واى فرزند مكه و ِمنى ، : دلھا را مجروح مى كرد ُندبه آغاز نمود و مى گفت 

اھل مجلس آن لعین ھمگى به گريه  ! اى فرزند دلبند فاطمه زھراء و سیده نساء، اى فرزند دختر مصطفى

 .در آمدند و يزيد خبیث پلید ساكت بود

  : عرش

َو ِمّما ُيزيُل اْلَقلَب َعْن ُمْسَتِقّرھا
 (429)َو َيْتُرُك َزْنَد اْلَغْیِظ فى الصَّدر واِريا

ُوُقوف َبناِت اْلَوحى ِعْنَد َطلیِقھا
 َحّتى االَْعاِديا (430)ِبحاٍل ِبھا َتْشجیَن

- ١٨ - 

 
 

يا حبیباه يا سّید : اى زنى ھاشمّیه كه در خانه يزيد بود به نوحه و ندبه بلند شد و مى گفت پس صد

بار دگر حاضران . َاْھَلبْیتاه يابن محّمداه ، اى فرياد رس بیوه زنان و پناه يتیمان ، اى كشته تیغ اوالد زناكاران 

متاءثر نشد و چوب خیزرانى طلبید و به  كه آن ندبه را شنیدند گريستند و يزيد بى حیا ھیچ از اين كلمات

ت كه حاصل بعضى از آنھا مى گف (431)دست گرفت و بر دندانھاى مبارك آن حضرت مى كوفت و اشعارى 

اشیاخ بنى امّیه كه در جنگ بدر كشته شدند حاضر مى بودند و مى ديدند كه من چگونه   آنكه اى كاش 

انتقام ايشان را از فرزندان قاتالن ايشان كشیدم و خوشحال مى شدند و مى گفتند اى يزيد دستت َشل 

 (432). نشود كه نیك انتقام كشیدى

چون ابوَبْرَزه َاسلمى كه حاضر مجلس بود و از پیش يكى از صحابه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و 



واى ! اى يزيد: ب بر دھان مبارك حضرت حسین علیه الّسالم مى زند گفت سّلم بوده نگريست كه يزيد چو

گواھى مى دھم كه من ديدم رسول خدا صلى الّله ! بر تو آيا دندان حسین را به چوب خیزران مى كوبى ؟

ا شم: علیه و آله و سّلم دندانھاى او را و برادر او َحَسن علیه الّسالم را مى بوسید و مى مكید و مى فرمود

دو سّید جوانان اھل بھشت ايد، خدا بكشد كشنده شما را و لعنت كند قاِتل شما را و ساخته از براى او 

 .جھنم را

 (433).يزيد از اين كلمات در غضب شد و فرمان داد تا او را بر زمین كشیدند و از مجلس بیرون بردند

اين وقت جناب زينب دختر امیر المؤ منین علیھماالّسالم برخاست و خطبه خواند كه خالصه آن به فارسى 

 :چنین مى آيد

درود و صلوات از براى خواجه لوالك  حمد و ستايش مختص يزادن پاك است كه پروردگار عالمین است و

 :ھر آينه خداوند راست فرموده ھنگامى كه فرمود. رسول او محّمد و آل او علیھماالّسالم است 

 (434) (.ُثمَّ كاَن عاِقَبَة اّلذيَن َاساُؤ السُّوى َاْن َكذَُّبوا بآياِت الّله َو كاُنوا ِبھا َيْسَتْھِزُؤَن)

حضرت زينب علیھاالّسالم از اين آيه مباركه اشاره فرمود كه يزيد و اتباع او كه سر از فرمان خداى برتافتند و 

 :آنگاه روى با يزيد آورد و فرمود. ازگشت ايشان به آتش دوزخ خواھد بودآيات خدا را انكار كردند ب

آيا گمان مى كنى كه چون زمین و آسمان را بر ما تنگ كردى و ما را شھر تا شھر مانند ! ھان اى يزيد

اسیران كوچ دادى از منزلت و مكانت ما كاستى و بر حشمت و كرامت خود افزودى و قربت خود را در حضرت 

ن به زيادت كردى كه از اين جھت آغاز تكّبر و تنّمر نمودى و بر خويشتن بینى بیفزودى و يك باره شاد و يزدا

فرحان شدى كه مملكت دنیا بر تو گرد آمد و سلطنت ما از بھر تو صافى گشت ؟ نه چنین است اى يزيد، 

 : عنان بازكش و لختى به خود باش مگر فراموش كردى فرمايش خدا را كه فرموده

البته گمان نكنند آنانكه كفر ورزيدند كه مھلت دادن ما ايشان را بھتر است از براى ايشان ، ھمانا مھلت )

 .(435)(داديم ايشان را تا بر گناه خود بیفزايند و از براى ايشان است عذابى ُمھین 

پرده دارى و دختران رسول خدا   آيا از طريق عدالت است اى پسر ُطَلقاء كه زنان و كنیزان خود را در پس 

رمت ايشان را صلى الّله علیه و آله و سّلم را چون اسیران ، شھر به شھر بگردانى ھمانا پرده حشمت و ح

ھتك كردى و ايشان را از پرده بر آوردى و در منازل و مناھل به ھمراھى دشمنان كوچ دادى و مطمح نظر ھر 

نزديك و دور و وضیع و شريف ساختى در حالتى كه از مردان و پرستاران ايشان كسى با ايشان نبود و 

و از دھان بیفكند و گوشتش به  (436)ا بخايدچگونه امید مى رود كه نگاھبانى ما كند كسى كه جگر آزادگان ر

خواره چه توقع بايد داشت و چه بھره توان خون شھیدان برويد و نمّو كند؛ كنايه از آن كه از فرزند ھند جگر 

و چگونه درنگ خواھد كرد در دشمنى ما اھل بیت كسى كه بغض و كینه ما را از َبْدر و ُاحد در دل . يافت 

دارد و ھمیشه به نظر دشمنى ما را نظر كرده پس بدون آنكه جرم و جريرتى بر خود دانى و بى آنكه امرى 

 : مى خوانىعظیم شمارى شعرى بدين شناعت 

  : شعر

الَََھلُّووا َواْسَتَھلُّوا َفَرحا
 ُثمَّ قاُلوا يا َيزيُد الَتَشّل

و با چوبى كه در دست دارى بردندانھاى ابوعبدالّله علیه الّسالم سّید جوانان اھل بھشت مى زنى و چرا 

ما را بريدى از اين جھت كه اين بیت را نخوانى و حال آنكه دلھاى ما را مجروح و زخمناك كردى و اصل و بیخ 



خون ذرّيه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را ريختى و سلسله آل عبدالمّطلب را كه ستارگان روى زمین 

اند گسیختى و مشايخ خود را ندا مى كنى و گمان دارى كه نداى تو را مى شنوند، و البته زود باشد كه به 

ى و گنگ بودى و نمى گفتى آنچه را كه گفتى و نمى كردى ايشان ملحق شوى و آرزو كنى كه شل بود

بگیر حق ما ! بار الھا: آنچه را كه كردى ، لكن آرزو و سودى نكند، آنگاه حّق تعالى را خطاب نمود و عرض كرد

را و انتقام بكش از ھر كه با ما ستم كرد و نازل گردان غضب خود را بر ھر كه خون ما ريخت و حامیان ما را 

 . كشت

قسم به خدا كه نشكافتى مگر پوست خود را و نبريدى مگر گوشت خود را، و زود ! ھان اى يزيد: پس فرمود

باشد كه بر رسول خدا وارد شوى در حالتى كه متحّمل باش ِوزر ريختن خون ذرّيه او را و ھتك حرمت عترت 

حق ايشان را و گمان مبر البّته  او را در ھنگامى كه حّق تعالى جمع مى كند پراكندگى ايشان را و مى گیرد

آنان را كه در راه خدا كشته شدند ُمردگانند بلكه ايشان زنده و در راه پروردگار خود روزى مى خوردند و كافى 

است ترا خداوند از جھت داورى ، و كافى است محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم ترا براى مخاصمت و 

زود باشد كه بداند آن كسى كه تو را دستیار شد و بر گردن مسلمانان  جبرئیل براى يارى او و معاونت و

سوار كرد وخالفت باطل براى تو مستقر گردانید و چه نكوھیده بدلى براى ظالمین ھست و خواھید دانست 

و  كه كدام يك از شما مكان او بدتر و ياَور او ضعیفتر است و اگر دواھى روزگار مرا باز داشت كه با تو مخاطبه

تكّلم كنم ھمانا من قدر ترا كم مى دانم و سرزنش ترا عظیم و توبیخ ترا كثیر مى شمارم ؛ چه اينھا در تو اثر 

نمى كند و سودى نمى بخشد، لكن چشمھا گريان و سینه ھا بريان است چه امرى عجیب و عظیم است 

و خون ما از دستھاى ايشان  نجیبانى كه لشكر خداوندند به دست ُطَلقاء كه لشكر شیطانند كشته گردند

بريزد و دھان ايشان از گوشت ما بدوشد و بنوشد وآن جسدھاى پاك و پاكیزه را گرگھاى بیابانى به نوبت 

 .زيارت كنند و آن تن ھاى مبارك را مادران بّچه كفتارھا بر خاك بمالند

غرامت تو گردد در ھنگامى كه اگر امروز ما را غنیمت خود دانستى زود باشد كه اين غنیمت موجب ! اى يزيد

فرستادى و نیست خداوند بر بندگان ستم كننده و در حضرت او است شكايت ما   نیابى مگر آنچه را كه پیش 

و اعتماد ما، اكنون ھر كید و مكرى كه توانى بكن و ھر سعى كه خواھى به عمل آور و در عداوت ما 

ذكر ما را نتوانى محو كرد و وحى ما را نتوانى دور كرد،  كوشش فرو مگذار و با اين ھمه ، به خدا سوگند كه

و باز ندانى فرجام ما را و درك نخواھى كرد غايت و نھايت ما را و عار كردار خود را از خويش نتوانى دور كرد و 

راءى تو كذب و علیل و اّيام سلطنت تو قلیل و جمع تو پراكنده و روز تو گذرنده است در روزى كه منادى حق 

 . ندا كند كه لعنت خدا بر ستمكاران است

سپاس و ستايش خداوندى را كه ختم كرد در ابتدا بر ما سعادت را و در انتھا رحمت و شھادت را و از خدا 

سؤ ال مى كنم كه ثواب شھداى ما را تكمیل فرمايد و ھر روز بر اجر ايشان بیفزايد و در میان ما خلیفه 

دائم دارد كه اوست خداوند رحیم و پروردگار ودود، و كافى است در ھر  ايشان باشد و احسانش را بر ما

 .(437)امرى و نیكو وكیل است 

وافق نمى افتد كه جناب زينب علیھاالّسالم را بدين سخنان درشت و كلمات شتم آمیز مورد غضب يزيد را م

و سخط دارد، خواست كه عذرى بر تراشد كه زنان نوائح بیُھشانه سخن كنند، و اين قسم سخنان از جگر 

 : سوختگان پسنديده است الجرم اين شعر را بگفت

  : شعر

ائحيا َصْیَحًة ُتْحَمُد ِمْن َصو



 ما َاْھَوَن الَمْوُت َعلَى الّنوائِح

آن خبیثان كالم زشتى . آنگاه يزيد با حاضرين اھل شام مشورت كرد كه با اين جماعت چه عمل نمايم 

 . گفتند كه معنى آن مناسب ذكر نیست و مرادشان آن بود كه تمام را با تیغ در گذران

ببین تا رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم با ! اى يزيد: نعمان بن بشیر كه حاضر مجلس بود گفت 

 (438).ايشان چه صنعت داشت آن كن كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كرد

حضرت باقر علیه الّسالم شروع كرد به : وقتى كه اھل مجلس يزيد اين كالم را گفتند: و مسعودى نقل كرده 

سخن ، و در آن وقت دو سال و چند ماه از سن مباركش گذشته بود پس حمد و ثنا گفت خداى را پس رو 

ى دادند به خالف اھل مجلس فرعون در مشورت كردن اھل مجلس تو در مشورت تو راء: كرد به يزيد و فرمود

و اين جماعت راءى دادند به كشتن ما  (َاْرِجْه َوَاخاُه)فرعون با ايشان در امر موسى و ھارون ؛ چه آنھا گفتند 

اھل مجلِس فرعون اوالد حالل بودند و اين  :يزيد پرسید سببش چیست ؟ فرمود. و براى اين سببى است 

ل نیستند و نمى كشد انبیاء و اوالد ايشان را مگر اوالدھاى زنا، پس يزيد از كالم باز ايستاد جماعت اوالد حال

 (439).و خاموش گرديد

اين ھنگام به روايت سّید و مفید، از مردم شام مردى سرخ رو نظر كرد به جانب فاطمه دختر حضرت امام 

َھْب لى ھِذِه اْلجاِرَية ؛ يعنى اين دخترك  ! يا امیر المؤ منین: حسین علیه الّسالم پس رو كرد به يزيد و گفت 

اين سخن بشنیدم بر خود بلرزيدم و گمان كردم كه چون : جناب فاطمه علیھاالّسالم فرمود. را به من ببخش 

 : پس به جامه عّمه ام جناب زينب علیھاالّسالم چسبیدم و گفتم. اين مطلب از براى ايشان جايز است 

دروغ : جناب زينب علیھاالّسالم روى با شامى كرد و فرمود !(440)عّمه يتیم شدم اكنون بايد كنیز مردم شوم 

گفتى والّله و مالمت كرده شدى ، به خدا قسم اين كار براى تو و يزيد صورت نبندد و ھیچ يك اختیار چنین 

 .امرى نداريد

سوگند به خداى دروغ گفتى اين امر براى من روا است و اگر خواھم بكنم مى : شد و گفت يزيد در خشم 

 . كنم

نه چنین است به خدا سوگند حّق تعالى اين امر را براى تو روا نداشته و : حضرت زينب علیھاالّسالم فرمود

 .نتوانى كرد مگر آنكه از مّلت ما بیرون شوى و دينى ديگر اختیار كنى 

در پیش روى من چنین سخن مى گويى ھمانا پدر و برادر تو : اين سخن خشمش زيادتر شد و گفت يزيد از 

 .از دين بیرون شدند

به دين خدا و دين پدر و برادر من ، تو و پدر و جّدت ھدايت يافتند اگر : جناب زينب علیھاالّسالم فرمود

 . مسلمان باشى

 .دروغ گفتى اى دشمن خدا: يزيد گفت 

اكنون تو امیر و پادشاھى ھر چه مى خواھى از روى ستم فحش ! اى يزيد: علیھاالّسالم فرمود حضرت زينب

يزيد گويا شرم كرد و ساكت شد، آن مرد شامى ديگر باره . و دشنام مى دھى و ما را مقھور مى دارى 

 شان كیستند؟دور شو خدا مرگت دھد، آن مرد شامى از يزيد پرسید اي: سخن خود را اعاده كرد، يزيد گفت 

حسین پسر فاطمه و : آن فاطمه دختر حسین و آن زن دختر على است ، مرد شامى گفت : يزيد گفت 

لعنت كند خداوند ترا اى يزيد عترت پیغمبر : بلى ، آن مرد شامى گفت : على پسر ابوطالب ؟ يزيد گفت 

نمى كردم ايشان را جز  به خدا سوگند كه من گمان! خود را مى كشى و ذرّيه او را اسیر مى كنى ؟

 .(441)به خدا سوگند ترا نیز به ايشان مى رسانم و امر كرد كه او را گردن زدند: اسیران روم ؛ يزيد گفت 



پس يزيد امر كرد تا اھل بیت را با على بن الحسین علیھماالّسالم در خانه : شیخ مفید رحمه الّله فرمود

علیحّده كه مّتصل به خانه خودش بود جاى دادند و به قولى ، ايشان را در موضع خرابى حبس كردند كه نه 

ركشان پوست انداخت ، و در اين مدتى كه در شام بودند دافع گرما بود و نه حافظ سرما چنانكه صورتھاى مبا

 .(442)نوحه و زارى بر حضرت امام حسین علیه الّسالم مى كردند

و روايت شده كه در اين اّيام در ارض بیت المقدس ھر سنگى كه از زمین بر مى داشتند از زيرش خون تازه 

و جمعى نقل كرده اند كه يزيد امر كرد سر مطّھر امام علیه الّسالم را بر در قصر ُشْوم او نصب . مى جوشید

شوند، چون مخّدرات اھل بیت عصمت و جاللت كردند و اھل بیت علیه الّسالم را امر كرد كه داخل خانه او 

داخل خانه آن لعین شدند زنان آل ابوسفیان زيورھاى خود را كندند و لباس ماتم پوشیدند و  (علیھن السالم )

صدا به گريه و نوحه بلند كردند و سه روز ماتم داشتند و ھند دختر عبدالّله بن عامر كه در آن وقت زن يزيد 

له حضرت امام حسین علیه الّسالم بود پرده را دريد و از خانه بیرون دويد و به مجلس آن بود و پیشتر در حبا

سر مبارك فرزند فاطمه دختر رسول خدا صلى الّله ! اى يزيد : لعین آمد در وقتى كه مجمع عام بود گفت

و او را برگرداند و  يزيد برجست و جامه بر سر او افكند! علیه و آله و سّلم را بر در خانه من نصب كرده اى 

كه پسر  نوحه و زارى كن بر فرزند رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم و بزرگ قريش ! اى ھند : گفت

 .(443)زياد لعین در امر او تعجیل كرد و من به كشتن او راضى نبودم 

: پس از آنكه حكايت مرد سرخ روى شامى را نقل كرده فرموده  (جالُء الُعیون )عّالمه مجلسى رحمه الّله در 

العابدين علیه  پس يزيد امر كرد كه اھل بیت رسالت علیھماالّسالم را به زندان بردند، حضرت امام زين

الّسالم را با خود به مسجد برد و خطیبى را طلبید و بر منبر باال كرد، آن خطیب ناسزاى بسیارى به حضرت 

امیر المؤ منین و امام حسین علیھماالّسالم گفت و يزيد و معاويه علیھما اللعنة را مدح بسیار كرد، حضرت 

 : هامام زين العابدين علیه الّسالم ندا كرد او را ك

 َوْيَلَك َايَُّھاْالخاِطُب ِاْشَتَرْيَت َمْرضاَة ْالَمْخلُوِق ِبَسَخِط الخالِق َفَتَبوَّء َمْقَعُدَك ِمَن الّناِر؛

كه براى خشنودى مخلوق ، خدا را به خشم آوردى ، جاى خود را در جھنم مھّیا ! يعنى واى بر تو اى خطیب 

 .(444)بدان 

مرا رخصت ده كه بر منبر بروم و كلمه اى چند ! پس حضرت على بن الحسین علیه الّسالم فرمود كه اى يزيد

التماس كردند   اجر حاضران گردد، يزيد قبول نكرد، اھل مجلس  بگويم كه موجب خشنودى خداوند عالمیان و

اگر بر منبر برآيد مرا و آل ابوسفیان : كه او را رخصت بده كه ما مى خواھیم سخن او را بشنويم ، يزيد گفت 

او از اھل بیتى است كه در : از اين كودك چه بر مى آيد، يزيد گفت  :را رسوا مى كند، حاضران گفتند

رگى به علم و كمال آراسته اند، چون اھل شام بسیار مبالغه كردند يزيد رخصت داد تا حضرت بر شیرخوا

منبر باال رفت و حمد و ثناى الھى اداء كرد و صلوات بر حضرت رسالت پناھى و اھل بیت او فرستاد و خطبه 

 (445).ن را بريان كرداى در نھايت فصاحت و بالغت ادا كرد كه ديده ھاى حاضران را گريان و دلھاى ايشا

 َيْسَتِحقُّ َاْن ُيْمَدَح ِبھا ِاّال ھَذااالماُم علیه الّسالمُقْلُت ِاّنى ُاِحبُّ فى ھذا اْلَمقاِم َاْن َاَتَمثََّل ِبھِذِه االَْبیاِت اّلتى ال

  : شعر

حّتى اَنْرَت ِبَضْوِء َوْجِھَك َفاْنَجلى
 ذاَك الدُّجى َواْنجاَب ذاَك اْلَعثیُر

َفاْفَتنَّ فیَك الّناظرُوَن َفِاْصَبٌع
 ُيومى ِاَلیَك ِبھا َوَعْیٌن َتْنُظُر



تى فاُزوا ِبھاَيِجُدوَن ُرؤ َيَتَك اّل
 ِمْن اْنُعِم الّلِه اّلتى الُتْكَفُروا

َفَمَشْیَت َمْشَیَة خاِضٍع ُمتواِضٍع
 لّلِه الُيْزھى والَيَتَكبَُّر

َفَلْو َانَّ ُمْشتاقًا َتَكلََّف َفوَق ما
 فى ُوْسِعِه َلَسعى ِاَلْیَك اْلِمْنَبُر

َاْبَدْيَت ِمْن َفْصل الِخطاِب ِبِحْكَمٍة
 ُتبنى َعِن اْلَحّق اْلُمبیِن و ُتْخِبُر

پس فرمود كه اّيھا الناس حّق تعالى ما اھل بیت رسالت را شش خصلت عطا كرده است و به ھفت فضیلت 

ما را بر ساير خلق زيادتى داده ، و عطا كرده است به ما علم و بردبارى و جوانمردى و فصاحت و شجاعت و 

فضیلت داده است ما را به آنكه از ما است نبّى مختار محّمدمصطفى صلى الّله  و. محبت در دلھاى مؤ منان 

علیه و آله و سّلم ، و از ما است صّديق اعظم على مرتضى علیه الّسالم ، و از ما است جعفر طّیار كه با دو 

الّله  بال خويش در بھشت با مالئكه پرواز مى كند، و از ما است حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا صلى

علیه و آله و سّلم ، و از ما است دو سبط اين اّمت حسن و حسین علیھماالّسالم كه دو سّید جوانان اھل 

ھر كه مرا شناسد شناسد و ھر كه مرا نشناسد من خبر مى دھم او را به حسب و نسب  (446).بھشت اند

 .خود

و پیوسته مفاخر خويش و مدائح آباء و اجداد . منم فرزند مّكه و ِمنى ، منم فرزند َزْمَزم و َصفا! اّيھا الناس 

الّسالم ، منم فرزند سّیده نساء، منم فرزند منم فرزند فاطمه زھراء علیھا: خود را ذكر كرد تا آنكه فرمود

خديجه كبرى ، منم فرزند امام مقتول به تیغ اھل جفا، منم فرزند لب تشنه صحراى كربال، منم فرزند غارت 

شده اھل جور و عنا، منم فرزند آنكه بر او نوحه كردند جّنیان زمین و مرغان ھوا، منم فرزند آنكه سرش را بر 

نیدند در شھرھا، منم فرزند آنكه َحَرم او را اسیر كردند اوالد زنا، مائیم اھل بیت محنت و نیزه كردند و گردا

 .بال، مائیم محّل نزول مالئكه سما، و مھبط علوم حّق تعالى 

پس چندان مدائح اجداد گرام و مفاخر آباء ِعظام خود را ياد كرد كه ُخروش از مردم برخاست و يزيد ترسید كه 

از خدا چیزى : گردند مؤ ّذن را اشاره كرد كه اذان بگو، چون مؤ ّذن الّلُه اكبُر گفت ، حضرت فرمودمردم از او بر

َاْشَھُد َاْن الِالَه اال الّلُه حضرت فرمود كه شھادت مى دھند به اين كلمه  : بزرگتر نیست ، چون مؤ ّذن گفت

ًا َرُسوُل الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم َاْشَھُد َانَّ ُمحمد: پوست و گوشت و خون من ، چون مؤ ذن گفت 

بگو اين محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم كه نامش را به رفعت مذكور مى ! كه اى يزيد: حضرت فرمود

سازى جّد من است يا جّد تو؟ اگر مى گويى جّد تواست دروغ گفته باشى و كافر مى شوى ، و اگر مى 

؟ آن ملعون جواب نگفت و به !و را كشتى و فرزندان او را اسیر كردى گويى جّد من است پس چرا عترت ا

 .نماز ايستاد

كه آنچه از مقاتل و حكايات رفتار يزيد با اھل بیت علیھماالّسالم ظاھر مى شود آن است كه : مؤ لف گويد

و فى الجمله  يزيد از انگیزش فتنه بیمناك شد و از شماتت و شناعت اھل بیت علیھماالّسالم خوى برگردانید

به طريق رفق و مدارا با اھل بیت رفتار مى كرد و حارسان و نگاھبانان را از مراقبت اھل بیت علیھماالّسالم 

برداشت و ايشان را در حركت و سكون به اختیار خودشان گذاشت و گاه گاھى حضرت سّید سجاد علیه 

ّسالم را به ابن زياد نسبت مى داد و او را الّسالم را در مجلس خويش مى طلبید و قتل امام حسین علیه ال



لعنت مى كرد بر اين كار و اظھار ندامت مى كرد و اين ھمه به جھت جلب قلوب عاّمه و حفظ ملك و 

سلطنت بود نه اينكه در واقع پشیمان و بدحال شده باشد؛ زيرا كه موّرخین نقل كرده اند كه يزيد مكّرر بعد از 

ه آالف التحیه و الثناء موافق بعضى مقاتل در ھر چاشت و شام َسِر مقّدس آن قتل حضرت سّید الشھداء علی

سرور را بر سرخوان خود مى طلبید، و گفته اند كه مكّرر يزيد بر بساط شراب بنشست و مغّنیان را احضار 

 :ئت كردكرد و ابن زياد را به جانب دست راست خود بنشانید و روى به ساقى نمود و اين شعر َمْیشوم را قرا

  : شعر

َاْسِقنى َشْرَبًة ُتَرّوى ُمشاشى
 ُثمَّ ِمْل َفاْسِق ِمثَلَھا اْبَن زياٍد

صاِحَب السِّّر َواالَْماَنِة ِعْندى
 َوِلَتْسديِد َمْغنمى َو ِجھادى

قاِتَل الخاِرِجّى َاْعنى ُحَسْینًا
 َو ُمبیَد االَْعداِء َو اْلُحّساِد

لّله از حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم روايت كرده است كه از زمانى كه سر مطھر سّید ابن طاوس رحمه ا

امام حسین علیه الّسالم را براى يزيد آوردند يزيد مجالس شراب فراھم مى كرد و آن سر مطّھر را حاضر مى 

 (447).ساخت و در پیش خويش مى نھاد و ُشرب خمر مى كرد

روزى رسول سلطان روم كه از اشراف و بزرگان فرنگ بود در مجلس آن َمیشوم حاضر بود از يزيد پرسید كه 

چون من به نزد ملك : ترا با اين سر حاجت چیست ؟ گفت : اين سر كیست ؟ يزيد گفت ! اى پادشاه عرب 

خويش باز شوم از ھر كم و بیش از من پرسش مى كند مى خواھم تا قّصه اين را بدانم و به عرض پادشاه 

 . اين سر حسین بن على بن ابى طالب است: يزيد گفت  .برسانم تا شاد شود و با شادى تو شريك گردد

ُاف بر : نصرانى گفت  . فاطمه دختر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم :مادرش كیست ؟ گفت : گفت 

تو و بر دين تو، دين من از دين شما بھتر است ؛ چه آنكه پدر من از نژاد داود پیغمبر است و میان و من داود 

ك برمى پدران بسیار است و مردم نصارى مرا با اين سبب تعظیم مى كنند و خاك مقدم مرا به جھت تبّر

پس ! دارند و شما فرزند دختر پیغمبر خود را كه با پیغمبر يك مادر بیشتر واسطه ندارد به قتل مى رسانید

يزيد فرمان داد كه اين مرد . اين چه دين است كه شما داريد پس براى يزيد حديث كنیسه حافر را نقل كرد

 .نصارى را بكشید كه در مملكت خويش مرا رسوا نسازد

بدان كه من در  : بلى ، گفت: اى يزيد آيا مى خواھى مرا بكشى ؟ گفت : ن اين بدانست گفت نصرانى چو

شب گذشته پیغمبر شما را در خواب ديدم مرا بشارت بھشت داد من در عجب شدم اكنون از ِسّر آن آگاه 

و مسلمان شد پس برجست و آن سر مبارك را برداشت و به سینه : شدم ، پس كلمه شھادت گفت 

 .(448)سبانید و مى بوسید و مى گريست تا او را شھید كردندچ

كه در مجلس يزيد ملك الّتجار روم كه عبدالّشمس نام داشت حاضر بود گفت  (449)است  (كامل بھائى )و در 

قسطنطنّیه به مدينه رفتم و ده ُبرد يمنى و  قريب شصت سال باشد كه من تجارت مى كردم ، از! يا امیر: 

ده نافه ِمشك و دو من عنبر داشتم به خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم رفتم او در خانه 

ُاّمسلمه بود، انس بن مالك اجازت خواست من به خدمت او رفتم واين ھدايا كه مذكور شد نزد او بنھادم از 

مان شدم ، مرا عبدالّوھاب نام كرد لیكن اسالم را پنھان دارم از خوف ملك روم ، من قبول كرد و من ھم مسل



و در خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم بودم كه حسن و حسین علیھماالّسالم در آمدند و 

شان را از حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم ايشان را ببوسید و بر ران خود نشانید، امروز تو سر اي

تن جدا كرده اى قضیب به ثناياى حسین علیه الّسالم كه بوسه گاه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم 

در ديار ما دريائى است و در آن دريا جزيره اى و در آن جزيره صومعه اى و در آن صومعه ! است مى زنى 

ورا شده بود آن را به زر گرفته در صندوق چھار ُسم خر است كه گويند عیسى علیه الّسالم روزى بر آن س

نھاده ، سالطین و امراى روم و عاّمه مردم ھر سال آنجا به حّج روند و طواف آن صومعه كنند و حرير آن 

يزيد ! ُسمھا را تازه كنند و آن كھنه را پاره پاره كرده به تحفه برند، شما با فرزند رسول خود اين مى كنید؟

 .، گفت تا عبدالّوھاب را گردن زنندبر ما تباه كرد: گفت 

عبدالّوھاب زبان برگشود به كلمه شھادت و اقرار به نبّوت حضرت محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم و 

 .(450)امامت حسین علیه الّسالم كرد و لعنت كرد بر يزيد و آباء و اجداد او، بعد از آن او را شھید كردند

و سّید روايت كرده كه روزى حضرت امام زين العابدين علیه الّسالم در بازارھاى دمشق عبور مى كرد كه 

چگونه روزگار به سر مى برى ؟  !و عرض كرد كه يابن رسول الّله ناگاه منھال بن عمرو، آن حضرت را ديد 

چنانكه بنى اسرائیل در میان آل فرعون كه پسران ايشان را مى كشتند و زنان ايشان را زنده : حضرت فرمود

عرب بر عجم افتخار مى كرد كه محّمداز ! مى نمودند، اى منھال   مى گذاشتند و اسیر و خدمتكار خويش

و قريش بر ساير عرب فخر مى كرد كه محمد صلى الّله علیه و آله و سّلم قرشى است و ما كه عرب است 

اھل بیت آن جنابیم مغضوب و مقتول و پراكنده ايم پس راضى شده ايم به قضاى خدا و مى گوئیم ِاّنالّله َوِاّنا 

 (451).ِاَلْیِه راِجُعوَن

شیخ اجّل على بن ابراھیم قّمى در تفسیر خود اين مكالمه امام را در بازارھاى شام با منھال نقل كرده با 

به آنجا رسیده كه بعد از  (452)رموده كار خیر البرّيه و بعد از تشبیه حال خويش به بنى اسرائیل ف. تفاوتى 

ايشان را لعن مى كنند و كار دشمنان به آنجائى رسیده پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم در باالى منابر 

كه مال و شرف به آنھا عطاء مى شود و اّما دوستان و محّبان ما حقیر و بى بھره اند و پیوسته كار مؤ منان 

و بامداد كردند عجم كه اعتراف : پس فرمود. چنین بوده يعنى بايد ذلیل و مقھور دولتھاى باطله باشند

رب به سبب آنكه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از عرب بوده و عرب اعتراف داشتند به حق ع

بدين   داشتند به حق قريش به سبب آنكه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم از ايشان بوده و قريش 

م سبب بر عرب فخر مى كرد و عرب نیز به ھمین سبب بر عجم فخر مى كرد، و ما كه اھل بیت پیغمبري

 (453).كسى حّق ما را نمى شناسد، چنین است روزگار ما

اين خبر به وجه ابسطى نقل شده و آن  (انوار نعمانیه )از سّید محّدث جلیل سّید نعمة الّله جزايرى در كتاب 

چنان است كه منھال ديد آن حضرت را در حالتى كه تكیه بر عصا كرده بود و ساقھاى پاى او مانند دو ِنى بود 

چگونه است : و خون جارى بود از ساقھاى مباركش و رنگ شريفش زرد بود، و چون حال او پرسید، فرمود

يزيد بن معاويه است و زنھاى ما تا به حال شكمھايشان از طعام سیر نگشته و حال كسى كه اسیر 

سرھاى ايشان پوشیده نشده و شب و روز به نوحه و گريه مى گذرانند، و بعد از نقل شطرى از آنچه در 

ھیچ گاھى يزيد ما را نمى طلبد مگر آنكه گمان مى كنیم كه اراده : گذشت ، فرمود (تفسیر قّمى )روايت 

عرضه داشتم اكنون كجا  : منھال گفت. تل ما دارد و به جھت كشتن ، ما را مى طلبد ِاّنالّله َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَنق

آن جائى كه ما را منزل داده اند سقف ندارد و آفتاب ما را گداخته است و ھواى خوبى در : مى رويد؟ فرمود

ه ام تا لحظه اى استراحت كنم و زود برگردم به جھت آنجا نمى بینیم ، الحال به جھت ضعف بدن بیرون آمد

پس در اين حال كه با آن حضرت تكّلم مى كردم ديدم نداى زنى بلند شد و آن جناب را صدا زد . ترسم بر زنھا



 .(454)كه كجا مى روى اى نور ديده و آن جناب زينب دختر على مرتضى علیھماالّسالم بود

است كه يزيد اھل بیت علیھماالّسالم را در مساكنى منزل داده بود كه از سرما و گرما  (مثیر االحزان )در 

 :ھاى ايشان پوست باز كرد و زرداب وريم جارى شد، و ھِذِه ِعبارُتُهايشان را نگاه نمى داشت تا آنكه بدن

لِّ َوُاسِكنَّ فى َمساِكَن ال َيقیَن ِمْن َحرٍّ َوال َبرٍد َحّتى َتَقشرَِّت الُجُلوُد َوساَل الصَّديُد َبعَد ِكنِّ الُخدُوِر َوِظ

 (455).السُّتُوِر

از بعضى از كتب نقل شده كه مسكن و مجلس اھل بیت علیھماالّسالم در شام در خانه خرابى بوده و 

 .(456)دمقصود يزيد آن بود كه آن خانه بر سر ايشان خراب شود و كشته شون

 شھید نقل كرده كه زنان خاندان نبّوت در حالت اسیرى حال مردانى كه در كربال (حاويه )از  (كامل بھائى )در 

شده بودند بر پسران و دختران ايشان پوشیده مى داشتند و ھر كودكى را وعده مى دادند كه پدر تو به 

فالن سفر رفته است باز مى آيد تا ايشان را به خانه يزيد آوردند، دختركى بود چھار ساله شبى از خواب 

را به خواب ديدم سخت پريشان پدر من حسین علیه الّسالم كجا است ؟ اين ساعت او : بیدار شد گفت 

يزيد خفته بود از خواب بیدار شد و حال . بود، زنان و كودكان جمله در گريه افتادند و فغان از ايشان برخاست 

كه بروند و سر پدر را بیاورند و در كنار او نھند، : آن در حال گفت . تفّحص كرد، خبر بردند كه حال چنین است 

 .ردند و در كنار آن دختر چھار ساله نھادندرا بیاو  پس آن سر مقّدس 

سر پدر تو است ، آن دختر بترسید و فرياد برآورد و رنجور شد در آن چند روز : پرسید اين چیست ؟ گفتند

و مضمونش را يكى از اعاظم  (457)و بعضى اين خبر را به َوجه َابسط نقل كرده اند. جان به حق تسلیم كرد

 : قال َرِحَمُه الّله. رحمه الّله به نظم آورده و من در اين مقام به ھمان اشعار اكتفا مى كنم 

  : شعر

يكى نوغنچه اى از باغ زھرا
 بجست از خواب نوشین بلبل آسا

به افغان از مژه خوناب مى ريخت
 نه خونابه كه خون ناب مى ريخت

بگفت اى عّمه بابايم كجا رفت ؟
 ُبدانیدم در برم ديگر چرا رفت ؟

مرا بگرفته بود اين دم در آغوش
 ھمى مالید دستم بر سر و گوش

به ناگه گشت غايب از بر من
 دل و چشم تر منببین سوز 

حجازى بانوان دل شكسته
 به گرداگرد آن كودك نشسته

خرابه جايشان با آن ستمھا
 بھانه طفلشان سر بار غمھا

ز آه و ناله و از بانگ و افغان
 يزيد از خواب بر پاشد ھراسان

بگفتا كاين فغان و ناله از كیست ؟



 خروش و گريه و فرياد از چیست ؟
ازنديمان كاى ستمگر بگفتش

 ُبود اين ناله از آل پیمبر
يكى كودك ز شاه سر بريده

 در اين ساعت پدر درخواب ديده
كنون خواھد پدر از عّمه خويش

 وزاين خواھش جگرھا را كند ريش
چون اين بشنید آن َمرُدوديزدان

 بگفتا چاره كار است آسان
سر بابش َبريد اين دم به سويش

 چه بیند سر بر آيد آرزويش
ھمان طشت و ھمان سر قوم گمراه

 بیاوردند نزد لشكر آه
يكى سرپوش ُبد بر روى آن سر

 نقاب آسا به روى مھر انور
به پیش روى كودك سر نھادند

 زنو بر دل غم ديگر نھادند
به ناموس خدا آن كودك زار

 بگفت اى عّمه دل ريش افكار
ير اين منديل مستورچه باشد ز

 كه ُجز بابا ندارم ھیچ منظور
بگفتش دختر سلطان واال

 كه آن كس را كه خواھى ھست اين جا
چو اين بشنید خود برداشت سرپوش

 ُچه جان بگرفت آن سر را در آغوش
بگفت اى سرور و ساالر اسالم

 زقتلت مر مرا روز است چون شام
شیدمپدر بعد از تو محنتھا ك

 بیابانھا و صحراھا دويدم
ھمى گفتندمان در كوفه و شام

 كه اينان خارجند از دين اسالم
مرا بعد از تو اى شاه يگانه

 پرستارى َنُبد ُجز تازيانه
زكعب نیزه و از ضرب سیلى

 تنم چون آسمان گشته است نیلى
بدان سر جمله آن جور و ستمھا

 َاَلمھابیابان گردى و درد و 



بیان كرد و بگفت اى شاه محشر
 تو برگو كى بريدت سر زپیكر

مرا در ُخردسالى در بدر كرد
 اسیر و دستگیر و بى پدر كرد

ھمى گفت و سر شاھش در آغوش
 به ناگه گشته از گفتار خاموش

پريد از اين جھان و در جنان شد
 در آغوش بتولش آشیان شد

يافت آن حالخديو بانوان در 
 كه پريده است مرغ بى پر و بال

به بالینش نشست آن غم رسیده
 به گرد او زنان داغ ديده

فغان برداشتندى از دل تنگ
 به آه و ناله گشتندى ھم آھنگ

از اين غم شد به آل الّله اطھار
 (458)دوباره كربال از نو نمودار

 انتھى ملّخصا

شیخ ابن نما روايت كرده است كه حضرت سكینه علیھاالّسالم در اّيامى كه در شام بود، و موافق روايت 

ام ، در خواب ديد كه پنج ناقه از نور پیدا شد كه بر ھر ناقه پیرمردى سوار سّید در روز چھارم از ورود به ش

بود و مالئكه بسیار بر ايشان احاطه كرده بودند و با ايشان خادمى بود مى فرمايد پس آن خادم به نزد من 

لّله تو بر رسول خدا سالم باد اى پیك رسول ا: جّدت ترا سالم مى رساند، گفتم ! اى سكینه : آمد و گفت 

من خدمتكارى از خدمتكاران بھشتم ، پرسیدم اين پیران بزرگواران كه بر شتر سوار بودند  :كیستى ؟ گفت 

اّول آدم صفى الّله بود، دّوم ابراھیم خلیل الّله بود و سّوم موسى كلیم الّله بود و : چه جماعت بودند؟ گفت 

ريش خود گرفته بود و از ضعف مى افتاد و بر مى آن مرد كه دست بر : چھارم عیسى روح الّله بود، گفتم 

به : كجا مى رود؟ گفت : جّد تو رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بود، گفتم : خاست كه بود؟ گفت 

من چون نام جّد خود شنیدم دويدم كه خود را به آن حضرت . زيارت پدرت حسین علیه الّسالم مى روند

و بكنم كه ناگاه ديدم پنج ھودجى از نور پیدا شد كه میان ھر ھودج زنى برسانم وشكايت اّمت را به ا

اّول حّوا اّم البشر است ، و دّوم آسیه زن : نشسته بود، از آن خادم پرسیدم كه اين زنان كیستند؟ گفت 

وه فرعون ، و سّوم مريم دختر عمران و چھارم خديجه دختر ُخَويلد است ، گفتم ، اين پنجم كیست كه از اند

جده تو فاطمه زھرا علیھاالّسالم : دست بر سر گذاشته است و گاھى مى افتد و گاه بر مى خیزد؟ گفت 

 . است

من چون نام جّده خود را شنیدم دويدم خود را به ھودج او رسانیدم ودر پیش روى او ايستادم و گريستم و 

حّق ما كردند و جمعّیت ما را پراكنده كردند  فرياد بر آوردم كه اى مادر به خدا قسم كه ظالمان اين اّمت انكار

حضرت فاطمه . و حريم ما را مباح كردند، اى مادر به خدا سوگند حسین علیه الّسالم پدرم را كشتند

بس است ھمانا جگرم را آتش زدى و رگ دلم را قطع كردى ، اين پیراھن ! اى سكینه : علیھاالّسالم فرمود



با من است و از من جدا نخواھد شد تا خدا را با آن مالقات نمايم ، پس  پدرت حسین علیه الّسالم است كه

 .(459)از خواب بیدار شدم 

نیز از حضرت سكینه علیھاالّسالم در شام نقل شده كه براى يزيد نقل كرده و عّالمه مجلسى  خواب ديگرى

، پس از آن فرموده كه قطب راوندى از َاعمش روايت كرده (460)نقل نموده  (جالء العیون )رحمه الّله آن را در 

مرا ! خداوندا: است كه من بر دور كعبه طواف مى كردم ، ناگاه ديدم كه مردى دعا مى كرد و مى گفت 

من از آنھا : د و گفت چون از سبب نا امیدى او سوال كردم مرا از حرم بیرون بر. بیامرز دانم كه مرا نیامرزى 

بودم كه در لشكر عمر سعد بوديم و از چھل نفر بودم كه سر امام حسین علیه الّسالم را به شام برديم و 

در راه ، معجزات بسیار از آن سر بزرگوار مشاھده كرديم و چون داخل دمشق شديم روزى كه آن سر مطّھر 

را برداشت و َرَجزى مى خواند كه ركاب مرا پر از طال و را به مجلس يزيد مى بردند قاتل آن حضرت سر مبارك 

. نقره كن كه پادشاه بزرگى را كشته ام و كسى را كشته ام كه از جھت پدر و مادر از ھمه كس بھتر است 

ھر گاه مى دانستى كه او چنین است چرا او را كشتى ؟ و حكم كرد كه او را به قتل آورند، پس : يزيد گفت 

حّجتھا بر او تمام كردند و فايده نكرد چنانچه   ود گذاشت و شادى بسیار كرد و اھل مجلسسر را در پیش خ

 . گذشت

پس امر كرد كه آن سر منّور را در حجره اى كه برابر مجلس عیش و ُشرب او بود نصب كردند و ما را بر آن 

بود و خوابم نمى برد، چون  سر موّكل نمودند و مرا از مشاھده معجزات آن سر بزرگوار دھشت عظیم رو داده

پاسى از شب گذشت و رفیقان من به خواب رفتند ناگاه صداھاى بسیار از آسمان به گوشم رسید، پس 

فرود آى ، پس حضرت آدم علیه الّسالم از جانب آسمان به زير آمد با ! اى آدم : شنیدم كه منادى گفت 

رود آى ، و آن حضرت به زير آمد با مالئكه بى شمار، ف! مالئكه بسیار، پس نداى ديگر شنیدم كه اى ابراھیم 

به زير آى ، و آن حضرت آمد با بسیارى از مالئكه ، و ھمچنین حضرت ! پس نداى ديگر شنیدم كه اى موسى 

عیسى علیه الّسالم به زير آمد با مالئكه بى حّد و ِاحصا، پس غلغله عظیم از ھوا به گوشم رسید و ندائى 

به زير آى ناگاه ديدم كه حضرت رسالت صلى الّله علیه و !د صلى الّله علیه و آله و سّلم شنیدم كه اى محّم

آله و سّلم نازل شد با افواج بسیار از مالئكه آسمانھا و مالئكه بر دور آن قّبه كه سر مبارك حضرت امام 

و سّلم داخل آن قّبه  حسین علیه الّسالم در آنجا بود احاطه كردند و حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله

شد، چون نظرش بر آن سر مبارك افتاد ناتوان شد و نشست ، ناگاه ديدم آن نیزه كه سر آن مظلوم را بر آن 

نصب كرده بودند خم شد و آن سر در دامن مطّھر آن سرور افتاد، حضرت سر را بر سینه خود چسبانید و به 

در من آدم ، نظر كن كه اّمت من با فرزند دلبند من چه اى پ: نزديك حضرت آدم علیه الّسالم آورد و گفت 

در اين وقت من بر خود بلرزيدم كه ناگاه جبرئیل به نزد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم ! كرده اند

من موّكلم به زلزله زمین ، دستورى ده كه زمین را بلرزانم و بر ايشان صدائى ! يا رسول الّله : آمد و گفت 

پس رخصت بده كه اين چھل نفر را ھالك كنم ، : كه ھمه ھالك شوند، حضرت دستورى نداد، گفت بزنم 

جبرئیل نزديك ھر يك كه مى رفت و بر ايشان مى دمید آتش در ايشان   حضرت فرمود كه اختیار دارى ، پس 

او را خدا  مى افتاد و مى سوختند، چون نوبت به من رسید من استغاثه كردم حضرت فرمود كه بگذاريد

نیامرزد او را، پس مرا گذاشت و سر را برداشتند و بردند، و بعد از آن شب ديگر كسى آن سر مقّدس را 

 .نديد

 (461).و عمر بن سعد لعین چون متوّجه إ مارت رى شد در راه به جھنم واصل شد و به مطلب نرسید

بدان كه در مدفن َسِر مبارك سّید الشھداء علیه آالف التحیه و الثناء خالف میان عاّمه بسیار : مترجم گويد

است كه حضرت امام زين العابدين است و ذكر اقوال ايشان فايده ندارد و مشھور میان علماى شیعه آن 



علیه الّسالم به كربال آورد با سر ساير شھداء و در روز اربعین به بدنھا ملحق گردانید، و اين قول به حسب 

 .روايات بسیار بعید مى نمايد

و احاديث بسیار داللت مى كند بر آنكه مردى از شیعیان آن سر مبارك را دزديد و آورد در باالى سر حضرت 

یر المؤ منین علیه الّسالم دفن كرد و به اين سبب در آنجا زيارت آن حضرت سّنت است و اين روايت داللت ام

 (462).كرد كه حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سّلم آن سر گرامى را با خود برد

و در آن شكى نیست كه آن سر و بدن به اشرف اماكن منتقل گرديده و در عالم قدس به يكديگر ملحق 

 (463).( تمام شد كالم عّالمه مجلسى رحمه الّله.(شده ھر چند كیفّیت آن معلوم نباشد

كه آنچه در آخر خبر مروى از َاْعَمش است كه عمر سعد در راه رى ھالك شد درست نیايد؛ چه : فقیر گويد

خودش در كوفه به قتل رسانید و مستجاب شد دعاى موالى ما امام حسین علیه آنكه آن را مختار در منزل 

 :الّسالم در حق او

 .َوَسلََّط َعَلْیَك َمْن َيْذَبُحَك َبْعدى َعلى ِفراِشَك

عمر سعد رفیق و دوست من بود پس از آمدنش : ابو حنیفه دينورى از ُحَمْید بن مسلم روايت كرده كه گفت 

ازحال من : از قتل حسین علیه الّسالم به ديدنش رفتم و از حالش سؤ ال كردم گفت از كربال و فراغتش 

مپرس ؛ زيرا كه ھیچ مسافرى بدحالتر از من به منزل خود برنگشت ، قطع كردم قرابت نزديك را و مرتكب 

 (464).شدم كار بزرگى را

است كه مردم از او اعراض كردند و ديگر اعتنا به او نمى نمودند و ھرگاه بر جماعتى از  (تذكره ِسبط)در 

سجد بیرون مى شدند، مردم مى گذشت از او روى مى گردانیدند، و ھرگاه داخل مسجد مى شد مردم از م

َاال .و ھر كه او را مى ديد بد مى گفت و دشنام مى داد الجرم مالزمت منزل اختیار كرد تا آنكه به قتل رسید

 .َلْعَنُة الّلَه َعَلْیِه

- ١٩ - 

 
 

 در روانه كردن يزيد پلید اھل بیت علیھماالّسالم را به مدينه: فصل نھم 

ء علیه الّسالم و مظلومّیت اھل بیت او و ظلم يزيد مطّلع شدند و چون مردم شام بر قتل حضرت سیدالشھدا

مصائب اھل بیت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را بدانستند آثار كراھت و مصیبت از ديدار ايشان ظاھر 

 .گرديد

الم يزيد لعین اين معنى را تفّرس كرد پیوسته مى خواست كه ذّمت خود را از قتل حضرت حسین علیه الّس

برى دارد و اين كار را به گردن پسر مرجانه گذارد و نیز با اھل بیت بناى رفق و مدارا نھاد و در پى آن بود كه 

حاجات خود را : التیام جراحات ايشان را تدبیر كند الجرم روزى روى با حضرت سّجاد علیه الّسالم كرد و گفت 

 .مكشوف دار كه سه حاجت شما بر آورده مى شود

حاجت اّول من آنكه سر سّید و موالى من و پدر من حسین علیه الّسالم را به من دھى تا : فرمودحضرت 

 . اورا زيارت كنم و از او توشه بردارم و وداع بازپسین گويم

 .دّوم آنكه حكم كنى تا ھر چه از ما به غارت برده اند به ما رّد كنند

اھل بیت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم سّوم آنكه اگر قصد قتل من دارى شخصى امین ھمراه 



 .كنى تا ايشان را به حرم جّدشان برساند

اّما ديدار سر پدر ھرگز از براى تو مّیسر نخواھد شد، و اّما كشتن ترا پس من عفو كردم و : يزيد لعین گفت 

ه غارت ربوده شده من از مال از تو گذشتم و زنان را جز تو كسى به مدينه نخواھد برد، و اّما آنچه از شما ب

ما از مال تو بھره نخواسته ايم مال تو از براى تو : حضرت فرمود. خود به اضعاف قیمت آن عوض مى دھم 

باشد، ما اموال خويش را خواسته ايم از بھر آنكه بافته فاطمه دختر محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم و 

يزيد امر كرد تا آن اموال منھوبه را به دست آوردند و رّد كردند، . نھا بوده مقنعه و گلوبند و پیراھن او در میان آ

و دويست دينار ھم به زياده از مال خود داد، حضرت آن زر را بگرفت و بر مردم فقراء و مساكین قسمت 

 (465).كرد

و عّالمه مجلسى و ديگران نقل كرده اند كه يزيد اھل بیت رسالت علیھماالّسالم را طلبید و ايشان را میان 

ند اّول مى ماندن در شام با حرمت و كرامت و برگشتن به سوى مدينه با صّحت و سالمت مخّیر گردانید، گفت

خواھیم ما را رخصت دھى كه به ماتم و تعزيه آن امام مظلوم قیام نمائیم ، گفت آنچه خواھید بكنید، خانه 

اى براى ايشان مقّرر كرد و ايشان جامه ھاى سیاه پوشیدند و ھر كه در شام بود از قريش و بنى ھاشم در 

تا ھفت روز بر آن جناب ندبه و نوحه و زارى كردند  ماتم و زارى و تعزيت و سوگوارى با ايشان موافقت كردند و

و در روز ھشتم ايشان را طلبید نوازش و عذر خواھى نمود و تكلیف ماندن شام كرد، چون قبول نكردند 

محملھاى مزّين براى ايشان ترتیب داده و اموال براى خرج ايشان حاضر كرد و گفت اينھا عوض آنچه به شما 

چه بسیار كم حیائى ، برادران و اھل بیت مرا ! اى يزيد: لثوم علیھاالّسالم فرمودجناب اّم ك. واقع شده 

 . كشته اى كه جمیع دنیا برابر يك موى ايشان نمى شود و مى گوئى اينھا عوض آنچه من كرده ام

پس نعمان بن بشیر را كه از اصحاب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم بود طلب كرد و گفت تجھیز 

فر كن و اسباب سفر از ھر چه الزم است براى اين زنھا مھّیا كن ، و از اھل شام مردى را كه به امانت و س

ديانت و صالح و سداد موسوم باشد با جمعى از لشكر به جھت حفظ و حراست اھل بیت و مالزمت خدمت 

 (466). ايشان برگمار و ايشان را به جانب مدينه حركت ده

پس به روايت شیخ مفید رحمه الّله يزيد حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم را طلبید در مجلس خلوتى و گفت 

اگر من در نزد پدرت حاضر بودم آنچه از من طلب مى نمود ! نه را، به خدا قسم خداوند لعنت كند پسر مرجا: 

عطا مى كردم و به ھر چه ممكن بود مرگ را از او دفع مى دادم و نمى گذاشتم كه كشته شود لكن قضاى 

تا خدا بايد جارى شود، اكنون از براى برآوردن حاجت تو حاضرم به ھر چه خواھى از مدينه براى من بنويس 

حاجت تورا برآورم ، پس امر كرد كه آن حضرت را جامه دادند و اھل بیت را ِكسوة پوشانیدند و با نعمان بن 

بشیر، رسولى روانه كرد و وصّیت كرد كه شب ايشان را كوچ دھند، در ھمه جا اھل بیت علیھماالّسالم از 

ت از نظر نیفتند و در منازل از ايشان پیش روى روان باشند و لشكر در عقب باشند به اندازه اى كه اھل بی

دور شوند و در اطراف ايشان متفّرق شوند به منزله نگاھبانان و اگر در بین راه يكى از ايشان را وضوئى يا 

حاجتى باشد براى رفع حاجت پیاده شود ھمگان باز ايستند تا حاجت خود را بپردازد و بر نشیند و چنان كار 

ان كنند تا ھنگامى كه وارد مدينه شوند، پس آن مرد به وصّیت يزيد عمل نمود و كنند كه خدمتكاران و حارس

اھل بیت عصمت علیھماالّسالم را به آرامى و مدارا كوچ مى داد و از ھر جھت مراعات ايشان مى نمود تا به 

 (467).مدينه رسانید

نقل كرده كه نعمان بن بشیر با سى نفر، اھل بیت را حركت دادند به ھمان  (اخبار الدُّول  )و قرمانى در 

نین علیه الّسالم به پس فاطمه بنت امیر المؤ م. طريق كه يزيد دستور داده بود تا به مدينه رسیدند

خواھرش جناب زينب علیھاالّسالم گفت كه اين مرد به ما احسان كرد آيا میل داريد كه ما در عوض احسان 



او چیزى به او بدھیم ؟ جناب زينب علیھاالّسالم فرمود كه ما چیزى نداريم به او عطا كنیم جز ُحّلى خود، 

ايشان بود و براى نعمان فرستادند و عذر خواھى از كمى  پس بیرون كردند دست برنجن و دوبازو بندى كه با

اگر اين كار را من براى دنیا كرده بودم ھمین ھا مرا كافى بود و بدان : او رّد كرد جمیع را و گفت . آن نمودند

خشنود بودم ، ولكن والّله من احسان نكردم به شما مگر براى خدا و قرابت شما با حضرت رسول صلى الّله 

 .(468)و آله و سّلم علیه 

م از شام به زمانى كه عیاالت حضرت سّید الشھداء علیه الّسال: سّید بن طاوس رحمه الّله نقل فرموده 

فرمودند كه ما را از كربال ببر، پس ايشان را از راه  (دلیل راه )مدينه مراجعت مى كردند به عراق رسیدند به 

رسیدند جابر بن  (علیه آالف التحیه و الثناء)كربال سیر دادند، چون به سر تربت پاك حضرت سید الشھداء

ى از آل پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم را يافتند كه عبدالّله را با جماعتى از طايفه بنى ھاشم و مردان

به زيارت آن حضرت آمده بودند، پس در يك وقتى به آنجا رسیدند كه يكديگر را مالقات نمودند و بناى نوحه و 

زارى و لطمه و تعزيه دارى را گذاشتند و زنان قبائل عرب كه در آن اطراف بودند جمع شدند و چند روز اقامه 

 .(469)تم و عزادارى نمودندما

ل على بن طاوس نیز مكشوف باد كه ِثقات محّدثین و موّرخین مّتفق اند بلكه خود سّید جلی: مؤ لف گويد

روايت كرده كه بعد از شھادت حضرت امام حسین علیه الّسالم عمر سعد نخست سرھاى شھدا را به نزد 

ابن زياد روانه كرد و از پس آن روز ديگر اھل بیت را به جانب كوفه ُبرد و ابن زياد بعد از شناعت و شماتت با 

نامه به يزيد بن معاويه فرستاد كه در باب اھل بیت و داشت و   اھل بیت علیھماالّسالم ايشان را محبوس 

الجرم ابن زياد تھّیه سفر . يزيد جواب نوشت كه به جانب شام روان بايد داشت . سرھا چه عمل نمايد

 .(470)ايشان نموده و ايشان را به جانب شام فرستاد

و آنچه از قضاياى عديده و حكايات متفّرقه سیر ايشان به جانب شام از كتب معتبره نقل شده چنان مى 

منزل مى شود، و  نمايد كه ايشان را از راه سلطانى و ُقرى و شھرھاى معموره عبور دادند كه قريب چھل

اگر قطع نظر كنیم از ذكر منازل ايشان و گوئیم از برّيه و غربى فرات سیر ايشان بوده ، آن ھم قريب به 

چه مابین كوفه و شام به خط مستقیم يك صد و ھفتاد و پنج فرسخ گفته شده و در . بیست روز مى شود

روايت شده كه اھل بیت يك  (471)فرموده  (بال اق)شام ھم قريب به يك ماه توّقف كرده اند چنانكه سّید در 

گاه نمى داشت ، پس با مالحظه اين ماه در شام اقامت كردند در موضعى كه ايشان را از سرما وگرما ن

مطالب ، خیلى مستبعد است كه اھل بیت بعد از اين ھمه قضايا از شام برگردند و روز بیستم شھر صفر كه 

مستبعد  (اقبال )روز اربعین و روز ورود جابر به كربال بوده به كربال وارد شوند و خود سّید اجّل اين مطلب را در 

ى از اجالء فن حديث و معتمدين اھل ِسَیر و تواريخ در مقاتل و غیره اشاره به اين شمرده ، بعالوه آنكه احد

مطلب نكرده اند با آنكه ديگر ذكر آن از جھاتى شايسته بود بلكه از سیاق كالم ايشان انكار آن معلوم مى 

تى و قريب شود؛ چنانكه از عبارت شیخ مفید در باب حركت اھل بیت علیھماالّسالم به سمت مدينه درياف

اين عبارت را ابن اثیر و طبرى و قرمانى و ديگران ذكر كرده اند و در ھیچ كدام ذكرى از سفر عراق نیست 

بلكه شیخ مفید و شیخ طوسى و كفعمى گفته اند كه در روز بیستم صفر، َحرم حضرت ابى عبدالّله 

ر بن عبدالّله به جھت زيارت امام الحسین علیه الّسالم رجوع كردند از شام به مدينه و در ھمان روز جاب

 (472).حسین علیه الّسالم به كربال آمد و اّول كسى است كه امام حسین علیه الّسالم را زيارت كرد

كالم را در رّد اين نقل بسط تمام داده و از نقل  (لؤ لؤ و مرجان )در كتاب  -طاب ثراه  - و شیخ ما عّالمه نورى 

 .(473)سّید بن طاوس آن را در كتاب خود عذرى بیان نموده ولكن اين مقام را گنجايش بسط نیست 

و بعضى احتمال داده اند كه اھل بیت علیھماالّسالم در حین رفتن از كوفه به شام ، به كربال آمده اند و اين 



ده كه بعد از مراجعت از شام به كربال آمده اند لكن در وھم احتمال داده ش. احتمال به جھاتى بعید است 

غیر روز اربعین بوده ، چه سّید و شیخ ابن نما كه نقل كرده اند ورود ايشان را به كربال به روز اربعین مقّید 

حبیب )و  (روضة الشھداء)نساخته اند واين احتمال نیز ضعیف است به سبب آنكه ديگران مانند صاحب 

ره كه نقل كرده اند مقّید به روز اربعین ساخته اند، و از عبارت سّید نیز ظاھر است كه با جابر در و غی (الّسیر

َفواَفوا في َوْقٍت واحٍد و مسّلم است كه ورود جابر به كربال در : يك روز و يك وقت وارد شدند؛ چنانكه فرمود

سّید بن طاوس و  (مصباح الزائر) در كتاب روز اربعین بوده و بعالوه آنچه ذكر شد تفصیل ورود جابر به كربال

كه ھر دو از كتب معتبره است موجود است و ابدا ذكرى از ورود اھل بیت در آن ھنگام  (بشارة المصطفى )

نشده با آنكه به حسب مقام بايد ذكر شود و شايسته باشد كه ما روايت ورود جابر را كه مشتمل است بر 

 (474). یمفوائد كثیره در اينجا ذكر نمائ

ى شیخ جلیل القدر عماد الدين ابوالقاسم طبرى آملى كه از اجّالء فن حديث و تلمیذ ابوعلى بن شیخ طوس

كه از كتب بسیار نفیسه است ، ُمسَندا روايت كرده است از عطّیه بن  (بشارة المصطفى )است در كتاب 

سعد بن جناده عوفى كوفى كه از ُروات امامیه است و اھل سّنت در رجال تصريح كرده اند به صدق او در 

قبر حضرت حسین علیه الّسالم ما بیرون رفتیم با جابر بن عبدالّله انصارى به جھت زيارت : حديث كه گفت 

پس زمانى كه به كربال وارد شديم جابر نزديك فرات رفت و غسل كرد پس جامه را لنگ خود كرد و جامه ديگر 

بود و بپاشید از آن بر بدن خود، پس به جانب قبر  (ُسعد)را بر دوش افكند پس گشود بسته اى را كه در آن 

كه دست مرا به قبر گذار، من : دا تا نزديك قبر رسید مرا گفت روان شد و گامى بر نداشت مگر با ذكر خ

دست وى را بر قبر گذاشتم چون دستش به قبر رسید بى ھوش بر روى قبر افتاد، پس آبى بر وى پاشیدم 

َحبیٌب ال ُيجیُب َحبیَبُه؟ آيا دوست جواب نمى دھد : سپس گفت ! تا به ھوش آمد و سه بار گفت يا حسین 

كجا توانى جواب دھى و حال آنكه در گذشته از جاى خود رگھاى گردن تو و : پس گفت  دوست خود را؟

آويخته شده بر پشت و شانه تو، و جدائى افتاده ما بین سر و تن تو، پس شھادت مى دھم كه تو مى 

باشى فرزند خیر الّنبیین و پسر سّیدالمؤ منین و فرزندھم سوگند تقوى و سلیل ُھدى و خامس اصحاب 

اء و پسر سّید النقباء و فرزند فاطمه علیھاالّسالم سّیده زنھا و چگونه چنین نباشى و حال آنكه پرورش كس

داده ترا پنجه سّیدالمرسلین و پروريده شدى در كنار مّتقین و شیر خوردى از پستان ايمان و بريده شدى از 

خوش نیست به جھت فراق تو و حال شیر باسالم و پاكیزه بودى در حیات و ممات ، ھمانا دلھاى مؤ منین 

آنكه شكى ندارد در نیكوئى حال تو، پس بر تو باد سالم خدا و خشنودى او، و ھمانا شھادت مى دھم كه تو 

پس جابر گردانید چشم خود را بر دور قبر و شھدا را  .گذشتى بر آنچه گذشت بر آن برادر تو يحیى بن زكريا

 : سالم كرد بدين طريق

ُكم َاَقْمُتُم َلْیُكْم َايَُّتَھا االَْْرواُح اّلتى َحلَّت ِبِفناِء َقْبَر اْلُحَسیِن َعَلْیِه السَّالُم َوَاناَخْت ِبَرْحِلِه َاْشَھُد َانََّالسَّالُم َع

َوَعبْدُتُم الّلَه َحّتى َاتیُكُم  الصَّلوَة َو آَتْیُتُم الزَّكوَة َوَاَمرُتْم ِبالَمْعُروِف َو َنَھْیُتْم َعِن الُمنَكِر َو جاَھْدُتُم الُمْلِحديَن

 .ْالَیقیُن

سوگند به آنكه بر انگیخت محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم را به نبّوت حّقه كه ما شركت : پس گفت 

چگونه ما با ايشان شركت كرديم و  : به جابر گفتم: عطیه گفت . كرديم در آنچه شما داخل شديد در آن 

ما وادئى را و باال نرفتیم كوھى را و شمشیر نزديم و اّما اين گروه ، پس جدائى حال آنكه فرود نیامديم 

شنیدم از ! اى عطّیه : جابر گفت ! افتاده ما بین سر و بدنشان و اوالدشان يتیم و زنانشان بیوه گشته ؟

با ايشان ھر كه دوست دارد گروھى را، : حبیب خود رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم كه مى فرمود

پس قسم به . محشور شود و ھر كه دوست داشته باشد عمل قومى را، شريك شود در عمل ايشان 



خداوندى كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سّلم را به راستى برانگیخته كه نّیت من و اصحابم بر آن چیزى 

 .است كه گذشته بر او حضرت حسین علیه الّسالم و ياورانش 

اى عطّیه آيا : ببريد مرا به سوى خانه ھاى كوفه ، پس چون پاره اى راه رفتیم به من گفت : پس جابر گفت 

وصّیت كنم ترا و گمان ندارم كه برخورم ترا پس از اين سفر، و آن وصّیت اين است كه دوست دار دوست آل 

و آله و سّلم را تا  محّمد را مادامى كه ايشان را دوست دارد، و دشمن دار دشمن آل محّمد صلى الّله علیه

چندى كه دشمن است با ايشان اگر چه روزه دار و نمازگزار باشند، و مدارا كن با دوست آل محّمد صلى الّله 

علیه و آله و سلم اگر چه بلغزد از ايشان پائى از بسیارى گناھان و استوار و ثابت بماند پاى ديگر ايشان از 

 .(475)زگشت نمايد به بھشت و دشمن ايشان باز گردد به دوزخ راه دوستى ايشان ، ھمانا دوست ايشان با

معلوم مى شود كه  (اصحاب كساء  خامس )الم را به از توصیف جابر حضرت امام حسین علیه الّس: تذيیل 

اين لقب از القاب معروفه آن حضرت بوده و حديث اجتماع خمسه طیبه علیھماالّسالم تحت كساء از احاديث 

متواتره است كه علماء شیعه و سّنى روايت كرده اند، و در احاديث آيه تطھیر بعد از اجتماع ايشان نازل 

مباھله نیز به كثرت وارد است ، و شايد سّر جمع نمودن حضرت رسول اكرم صلى  شده ، و ھم در احاديث

الّله علیه و آله و سلم انوار طیبه اھل بیت مكّرم را تحت كساء براى رفع شبھه باشد كه كسى نتواند 

اّدعاى شمول آيه براى غیر مجتمعین تحت كساء نمايد اگر چه جمعى از معاندين عامه تعمیم دادند ولى 

 . اغراض فاسده آنھا از بیانات وارده آنھا واضح و ھويداست

و اّما حديث معروف به حديث كساء كه در زمان ما شايع است به اين كیفّیت در كتب معتبره و معروفه واصول 

و اّما آنچه جابر . است  (منتخب )حديث و مجامع متقنه محّدثین ديده نشده مى توان گفت از خصائص كتاب 

ود گفته كه تو گذشتى بر طريقه يحیى بن زكريا اشاره است به مشابھت تاّمه كه ما بین در كالم خ

سیدالشھداء علیه الّسالم و يحیى بن زكريا علیه الّسالم واقع است ، چنانچه تصريح به آن فرموده حضرت 

كنید او را كه او زيارت كنید حضرت حسین علیه الّسالم را و جفا ن: صادق علیه الّسالم در خبرى كه فرموده 

 (476). سّید شھداء و سّید جوانان اھل بھشت و شبیه يحیى بن زكريا است

بیرون شديم با پدرم حسین : ديث روايت كرده اند از سّید سّجاد علیه الّسالم كه فرمودو ُجمله اى از اھل ح

و روزى فرمود . علیه الّسالم پس فرود نیامد در منزلى و كوچ نكرد از آنجا مگر آنكه ياد نمود يحیى بن زكريا را

و بعید  (477)نى اسرائیل كه از پستى اين جھان بود كه سر يحیى را ھديه فرستادند براى زن زناكارى از ب

معنى بوده باشد؛ اّما نیست كه تكرار ذكر امام حسین علیه الّسالم ، يحیى علیه الّسالم را اشاره به ھمین 

 : وجه شباھت كه ما بین اين دو مظلوم بوده پس بسیار است و ما به ذكر ھشت وجه اكتفا مى كنیم

آنكه ھمنامى براى اين ھر دو معصوم پیش از تسمیه آنھا نبوده ، چنانچه در روايات عديده وارد است  -اّول 

 ز اين دو مظلوم نداشته ؛كه نام يحیى و حضرت حسین علیھماالّسالم را كسى پیش ا

 آنكه مّدت حمل ھر دو شش ماه بوده ، چنانچه در جمله اى از روايات وارد است ؛ -دّوم 

آنكه قبل از والدت ھر دو، اخبار و وحى آسمانى به والدت و شرح مجارى احوال ھر دو آمد چنانچه  -سّوم 

) َوَحَمَلْتُه ُامُُّه ُكْرھاَو َوضَعْتُه ُكرھا) : يهمشروحا در باب والدت حضرت الشھداء علیه الّسالم و درتفسیر آ

 (478).محّدثین ومفّسرين نقل كرده اند

ن آسمان بر ھردوكه در روايت فريقین در تفسیر آيه كريمه َفما َبَكْت َعَلْیِھُم السَّماُء َو گريست -چھارم 

 . وارد است (479)االَْْرُض

 (480). و قطب راوندى روايت كرده َبَكِت السَّماُء َعَلیھما َاْرَبعیَن َصباحا الخ

ه قاتل ھر دو ولد زنا بوده و در اين باب چندين روايت وارد شده بلكه از حضرت باقر علیه الّسالم آنك -پنجم 



 (481)مروى است كه انبیاء را نكشد مگر اوالد زنا

آنكه سر ھر دو را در طشت طال نھادند و براى زنا كاران و زنا زادگان ھديه بردند چنانچه در جمله  - ششم 

اى از روايات ھست لكن تفاوتى كه ھست سر يحیى علیه الّسالم را در طشت بريدند كه خون او به زمین 

اين رعايت را از حضرت سّید  -لعنھم الّله  -ار كوفه و اتباع بنى امّیه نرسد تا سبب غضب الھى نشود لكن كّف

 .الشھداء علیه الّسالم نكردند

 :َوَلِنعَم ما قیَل

  : شعر

حیف است خون حلق تو ريزد به روى خاك
 يحیاى من اجازه كه طشتى بیاورم

تكّلم سر مطّھر جناب  است ، و (تفسیر قّمى )تكّلم سر يحیى علیه الّسالم چنانچه در  -ھفتم 

 (482). سیدالشھداء علیه الّسالم چنانچه در مقام خود گذشت

یى و امام حسین علیھماالّسالم به كشته شدن ھفتاد ھزار تن چنانچه در انتقام الھى براى يح -ھشتم 

 .(483)است  (مناقب )خبر 

ل حضرت سّید الشھداء با حضرت يحیى علیھماالّسالم معلوم مى شود سّر احاديث وارده كه و از تطبیق حا

 . َحْذو الّنعل بالّنعل والقّذة بالقّذة والّله العالم. آنچه در ُاَمم سابقه واقع شده در اين اّمت واقع شود

ه و سّلم را الخ ، شبیه به و اّما وصّیت جابر به عطّیه كه دوست دار دوست آل محّمد صلى الّله علیه و آل

 : ھمین را نوشته حضرت امام رضا علیه الّسالم براى جّمال خويش به اين عبارت

 (484).ُكْن ُمِحّبا الَِِّل ُمَحمٍَّد علیھماالّسالم َو ِاْن ُكْنَت فاِسقا َو ُمِحّبا ِلُمِحبِِّھْم َو ِاْن كاُنوا فاِسقیِن

كه قريه ايست از  (كرمند)فرموده كه اين مكتوب شريف اال ن نزد بعضى از اھل  (دعوات )قطب راوندى در 

ست كه مردى از اھل آن قريه جّمال موالى ما ابوالحسن ناحیه ما به اصفھان موجود است و واقعه اش آن ا

علیه الّسالم بوده و در زمان توّجه آن سلطان ايمان به سمت خراسان ، چون خواسته از خدمت آن حضرت 

مرّخص شود عرض كرده يابن رسول الّله مرا مشّرف فرما به چیزى از خّط مباركت كه تبّرك جويم به آن و آن 

 (485)پس حضرت اين مكتوب را به او عنايت فرموده  مرد از عاّمه بوده

- ٢٠ - 

 
 

 ه مدينه طیبهدر بیان ورود اھل بیت علیھماالّسالم ب: فصل دھم 

چون اھل بیت علیھماالّسالم از شام بیرون شدند طى مراحل و منازل نمودند تا نزديك به مدينه شدند، 

چون نزديك مدينه رسیديم حضرت على بن الحسین علیه : بشیربن َجذَلم كه از مالزمین ركاب بود گفت 

خدا رحمت كند پدر ! اى بشیر: و فرمود الّسالم محّلى را كه سزاوار دانست فرود آمد و خیمه ھا بر افراخت

بلى يابن رسول الّله ، من نیز : ترا او مردى شاعر بود آيا تو نیز بھره اى از صنعت پدر دارى ؟ عرض كردم 

پس برو داخل مدينه شو و شعرى در مرثیه ابوعبدالّله علیه الّسالم بخوان و مردم مدينه رااز : فرمود. شاعرم 

 . گاه كنشھادت او و آمدن ما آ



 :ُقلُت َو ُيناِسُب َاْن َاذُكَر فى ھدا اْلَمقاِم ِھِذِه االبیاِت

  : شعر

ُعْجَباْلَمدينِة َواْصَرْخ فى َشوارِعھا
 ِبَصرَخٍة َتْمال الدُّنیا ِبھا َجَزعا

ناِدى الَّذيَن ِاذاناَدى الصَّريُخ ِبِھْم
 َلبَّْوُه َقبَل َصدًى ِمن َصوِتِه َرَجعا

بنى َشْیَبِة اْلَحْمِد الَّذى ِبِھُم ُقل يا
 قاَمْت َدعائُم ديِن الّله َو اْرَت َفعا

ُقوُموا فَقْد َعَصَفْت ِبالطَّفِّ عاِصَفٌة
 ماَلْت بَارجاِء َطْوِد اْلِعزِّ َفاْنَصَدعا

ون به حسب االمر حضرت سوار بر اسب شدم و به سوى مدينه تاختم تا داخل مدينه شدم ، چ: بشیر گفت 

مسجد حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم رسیدم صدا به گريه و زارى بلند كردم و اين دو شعر 

 : گفتم

  : شعر

يا َاْھَل َيثِرَب ال ُمقاَم َلُكم ِبھا
 ُقِتَل اْلُحسیُن َفَاْدُمعى ِمْدراٌر

َالِجْسُم ِمنُه ِبكرَبالَء ُمَضرٌَّج
 اْلَقناِة ُيداُرَوالرَّاءُس ِمنُه َعَلى 

؛يعنى اى اھل مدينه ديگر در مدينه اقامت نكنید كه حسین علیه الّسالم شھید شد و به اين سبب سیالب 

اشك از چشم من روان است ، بدن شريفش در كربال در میان خاك و خون افتاده و سر مقّدسش را بر سر 

مردم اينك على بن الحسین علیه الّسالم با  آن وقت فرياد برآوردم كه اى. نیزه ھا در شھرھا مى گردانند

عّمه ھا و خواھرھا به نزديك شما رسیده اند و در ظاھر شھر شما رحل خويش فرود آورده اند و من پیك 

 . ايشانم به سوى شما و شما را به حضرت او داللت مى كنم

حجوبه بى پرده از خانه ھا گوئى بانگ بشیر نفخه صور بود كه عرصه مدينه را صبح نشور ساخت ، مخّدرات م

بیرون شدند و با صورتھاى مكشوفه و گیسوھاى آشفته و پاھاى برھنه بیرون دويدند و روھا بخراشیدند و 

صداھا به ناله و زارى بلند كردند و فرياد واوياله و واثبوراه كشیدند، و ھرگز مدينه به آن حالت مشاھده 

 .از آن ، عظیم تر ديدار نشده بودنگشته بود و روزى از آن ، تلخ تر و ماتمى 

: جاريه اى را ديدم كه اشعارى در مرثیه حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم خواند آنگاه گفت : بشیر گفت 

تازه كردى حزن و اندوه ما را و بخراشیدى جراحت قلوبى را كه ھنوز بھبودى نپذيرفته بود، اكنون ! اى ناعى 

من بشیر بن َجذَلمم كه مواليم على بن الحسین علیه الّسالم : گفتم بگو چه كسى و از كجا مى رسى ؟ 

مرا به سوى شما فرستاده و خود آن حضرت با عیاالت ابى عبدالّله علیه الّسالم در فالن موضع نزديك مدينه 

ه فرود آمده ، بشیر گفت مردم مرا بگذاشتند و به سوى اھل بیت علیھماالّسالم بشتافتند، من نیز عجله كرد

و اسب بتاختم وقتى رسیدم ديدم اطراف خیمه سّید سجاد علیه الّسالم چنان جمعیت بود كه راه رفتن نبود 



از اسب پیاده شدم و راه عبور نیافتم الجرم پاى بر دوش مردمان گذاشته تا خود را به نزديك خیمه آن حضرت 

مالى بر دست مباركش گرفته و رسانیدم ديدم آن حضرت از خیمه بیرون تشريف آورد در حالتى كه دست

لكن گريه . ست حاضر كرد و حضرت بر او نش (486)اشك چشم خويش را پاك مى كند و خادمى نیز ُكرسى 

چنان او را فرو گرفته كه خوددارى نمى تواند نمايد و صداى مردم نیز به گريه و ناله بلند است ، و از ھر سو 

آن حضرت را تعزيت و تسلیت مى گفتند و آن بقعه زمین از صداھاى مردم ضجه واحده گشته ، پس حضرت 

چون ساكت شدند آغاز خطبه فرمود كه  ايشان را به دست مبارك اشاره فرمود كه لختى ساكت باشید

 : حاصل و خالصه آن به فارسى چنین است

حمد خداوندى را كه رّب العالمین و رحمن و رحیم ، فرمان گذار روز جزا و خالق جمیع خالئق است و آن 

خداوندى كه از ادراك عقلھا دور است و رازھاى پنھان نزد او آشكار است ، سپاس مى گذارم خدا را به 

القاتھاى َخْطب ھاى عظیم و مصائب بزرگ و نوائب غم اندوز و َاَلم ھاى صبر سوز و مصیبتى سخت و م

 . سنگین

حمد خداى را كه ما را ممتحن و مبتال ساخت به مصیبتھاى بزرگ و به رخنه بزرگى كه در ! اّيھا الّناس 

 .اسالم واقع شد

َرُتُه َوُسِبَى ِنسآُؤُه َوِصْبَیُتُه َوداُروا ِبَرْاِسِه ِفى اْلُبْلداِن ِمْن َفوِق ُقِتَل َابو عبدالّله اْلُحسیُن علیه الّسالم َو ِعْت

عاِمِل السِّناِن؛ ھمانا كشته شد ابو عبدالّله علیه الّسالم و عترت او و اسیر شدند زنان و فرزندان او و سر 

 .ه مثل و شبیه نداردمباركش را بر سر نیزه كردند و در شھرھا بگردانیدند و اين مصیبتى است ك

كدام مردانند از شماھا كه بعد از مصیبتى دل شاد باشند، و كدام چشم است كه پس از ديدار ! اّيھا الّناس 

نمايد ھمانا آسمانھاى ھفتگانه براى قتل حسین علیه   اين واقعه اشكبار نباشد و اشك خود را حبس 

آمدند و اطراف زمین   ند و اركان آسمانھا به خروش الّسالم گريستند و درياھا با موجھاى خود سرشك ريخت

بنالیدند و شاخه ھاى درختان آتش از نھاد خود برآوردند و ماھیان درياھا و لّجه ھا ِبحار و مالئكه ُمقّربین و 

 .اھل آسمانھا جمیعا در اين مصیبت ھمدست و ھمداستان شدند

الم شكافته نشد و كدام قلبى است كه مايل به كدام دلى است كه از قتل حسین علیه الّس! اّيھاالّناس 

 .سوى او نشد، و كدام گوشى است كه اين مصیبت را كه به اسالم رسید بتواند شنید

ما را طرد كردند و دفع دادند و پراكنده نمودند و از ديار خود دور افكندند، با ما چنان رفتار كردند كه ! اّيھاالّناس 

دون آنكه مرتكب جرم و جريرتى شده باشیم ؛ به خدا سوگند اگر به جاى آن با اسیران ترك و كابل كنند ب

سفارشھا كه در حّق حرمت و حمايت ما فرمود؛ به قتل و غارت و ظلم بر ما فرمان مى داد از آنچه كردند 

 .زيادتر نمى كردند َفِاّنا لّله َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن

نده و سخت و تلخ و دشوار بود، ازحق تعالى خواھانیم كه در اين مصیبت ما چقدر بزرگ و دردناك و سوز

مقابل اين مصائب به ما رحمت و اجر عطا كند و از دشمنان ما انتقام كشد و داد ما مظلومان را از ستمكاران 

چون كالم آن حضرت به نھايت رسید ُصوحان بن َصْعَصعة بن ُصوحان برخاست و عذر خواست كه . باز جويد

من از پا افتاده و زمین گیر شده بودم و به اين سبب نصرت شما را نتوانستم ، حضرت ُعذر ! الّله يابن رسول 

 .او را قبول فرمود و بر پدر او صعصعه رحمت فرستاد

پس با اھل بیت علیھماالّسالم آھنگ مدينه كردند چون نظر ايشان بر مرقد منّور و ضريح مطّھر حضرت 

حسیِن ترا با لب تشنه ! و سلم افتاد فرياد كشیدند كه واجّداه وامحّمداه رسالت صلى الّله علیه و آله 

پس بار ديگر  .(487)شھید كردند و اھل بیت محترم را اسیر كردند بدون آنكه رحم بر صغیر و كبیر كرده باشند

خروش از اھل مدينه برخاست و صداى ناله و گريه از در و ديوار بلند شد، و نقل شده كه حضرت زينب 



علیھاالّسالم چون به در مسجد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم رسید دو بازوى در را بگرفت و ندا 

ِاّنى ناِعَیٌة ِاَلیَك َاِخى الُحسین علیه الّسالم ؛ اى جّد بزرگوار ھمانا برادرم حسین علیه ! د كه يا َجّداه كر

 . الّسالم را كشتند ومن خبر شھادت او را براى تو آورده ام

  : شعر

برخیز حال زينب خونین جگر بپرس
 از دختر ستمزده حال پسر بپرس

بوده اىبا كشتگان به دشت بال گرن
 من بوده ام حكايتشان سر به سر بپرس

از ماجراى كوفه و از سر گذشت شام
 يك قّصه ناشنیده حديث دگر بپرس

از كودكانت از سفر كوفه و دمشق
 پیمودن منازل و رنج سفر بپرس

دارد سكینه از تن صد پاره اش خبر
 حاِل ُگل شكفته ز مرغ سحر بپرس

دل بى قرار مااز چشم اشكبار و 
 كرديم چون به سوى شھیدان گذر بپرس

بال و پرم ز سنگ حوادث بھم شكست
 بر خیز حال طائر بشكسته پر بپرس

و پیوسته آن مخّدره مشغول گريه بود و اشك چشمش خشك نمى شد و ھرگاه نظر مى كرد به سوى 

 .غّصه او على بن الحسین علیه الّسالم تازه مى شد ُحزن او و زياد مى شد

و طبرى از حضرت باقر علیه الّسالم روايت كرده كه چون داخل مدينه شدند زنى بیرون آمد از آل عبدالمّطلب 

به استقبال ايشان در حالتى كه مو پريشان كرده بود و آستین خود را بر سر گذاشته بود و مى گريست و 

 : مى گفت

 : شعر

ماذا َتُقوُلوَن ِاْن قاَل الَنبىُّ َلُكم
 ماذا َفَعْلُتم َو َانُتْم آِخُر اُالَمم

ِبْعِترتى َو ِبَاْھلى َبعَد ُمْفَتَقدى
 ِمْنُھم ُاسارى َو ِمْنُھم ُضرِّجوا ِبَدٍم

ما كاَن ھذا َجزائى ِاْذ َنَصْحُت َلُكم
 َاْن َتْخُلُفونى َبُسوٍء فى َذوى َرِحٍم

ت امام زين العابدين علیه الّسالم چھل سال بر پدر و از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است كه حضر

بزرگوار خود گريست و در اين مّدت روزھا روزه داشت و شبھا به عبادت قیام داشت و غالم آن حضرت ھنگام 

افطار آب و طعام براى آن جناب حاضر مى كرد و در پیش آن جناب مى نھاد و عرض مى كرد بخور اى موالى 



ُقِتَل اْبُن رُسوِل الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم جاِئعا، ُقِتَل ابُن َرُسوِل الّله : حضرت مى فرمود. من 

 َعْطشانا؛

يعنى من چگونه آب و طعام بخورم و حال آنكه پسر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را با شكم 

تا آنكه طعام و آب را با آب  و اين كلمات را مكرر مى ساخت و مى گريست. گرسنه و لب تشنه شھید كردند

 .(488)ديده ممزوج و مخلوط مى داشت و پیوسته بدين حال بود تا خداى خود را مالقات كرد

روزى حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم به صحرا : و نیز از يكى از غالمان آن حضرت روايت شده كه گفت 

تشريف برد من نیز از قفاى آن جناب بیرون شدم وقتى رسیدم يافتم او را كه سجده كرده بر روى سنگ نا 

م كه ھزار مرتبه اين تھلیالت را در ھموارى و من مى شنیدم گريه او را كه در سینه خود مى گردانید و شمرد

 :سجده خواند

 ال ِالَه ِاّالالّلُه َحّقا َحّقا ال ِالَه ِاّال الّلُه َتَعبُّدا َوِرّقا الِالَه ِاّال الّلُه ايمانا َوَتْصديقا

: آنگاه سر از سجده برداشت ديدم صورت ھمايون و لحیه مباركش را آب ديدگانش فروگرفته من عرض كردم 

 وقت آن نشد كه اندوه شما تمام شود و گريه شما كم گردد؟! د و آقاى من اى سّی

يعقوب بن اسحاق بن ابراھیم علیھماالّسالم پیغمبر و پیغمبر زاده بود، دوازده پسر داشت ! واى بر تو: فرمود

 حّق تعالى يكى از پسرانش را از نظر او غايب كرد و از حزن و اندوه مفارقت آن پسر موى سرش سفید

در دنیا زنده بود، ولكن من   گرديد و پشتش خمیده و چشمش از بسیارى گريه نابینا شد و حال آنكه پسرش 

به چشم خود پدر و برادرم را با ھفده تن از اھل بیت خود كشته و سر بريده ديدم ، پس چگونه حزن من به 

 .(489)!غايت رسد و گريه ام كم شود

سیاه )و روايت شده كه آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم كناره گرفت ودر باديه در خانه موئى كه 

ى به زيارت جدش امیرالمؤ منین علیه الّسالم و پدرش امام حسین گويند چند سال منزل فرمود و گاھ (چادر

 .علیه الّسالم مى رفت و كسى مطلع نمى شد

و در جمله اى از كتب معتبره منقول است كه رباب دختر امرءالقیس مادر سكینه علیھاالّسالم كه در واقعه 

و َبرد پرھیز نجست و اشراف قريش َطّف حاضر بود بعد از ورود به مدينه در زير سقف ننشست و از َحّر 

ال َيُكوُن لي َحْمٌو َبْعَد َرسُوِل الّله صلى الّله علیه و آله و سّلم ؛ يعنى : خواھان تزويج او شدند در جواب فرمود

من ديگر پدر شوھرى بعد از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سّلم نخواھم و پیوسته روز و شب گريست تا از 

 (490). نیا بیرون رفتغّصه و حزن از د

در مرثیه آن حضرت  و از ابوالفرج نقل شده ك اين ابیات را رباب بعد از قتل حضرت سیدالشھداء علیه الّسالم

 :انشاد كرد

  : شعر

ِانَّ الَّذى كاَن ُنورا ُيْسَتضاُء بِه
 ِبكربالَء َقتیٌل َغیُر َمدُفوٍن

ِسْبَط النَّبىِّ َجزاَك الّلُه صاِلَحًة
 َعّنا َوَجنَّْبَت ُخْسراَن الَموازيِن

َقْد ُكْنَت لى َجَبًال َصْعبا َالُوُذِبِه
 بالرَّْحِم َوالّديِنَوُكنَت َتْصَحُبنا 

َمْن ِلْلَیتامى َوَمْن ِللّساِئلیَن َو َمْن



 َيعنى َوَياءوي ِاَلیِه ُكلُّ ِمسكیٍن
َوالّله ال َاْبَتغى ِصھرا ِبِصْھرُكُم

 (491)حّتى ُاَغیََّب بیَن الرَّْمِل َوالّطیِن

الّله َوَروى اَءنَُّه اْكَتَحَلْت ھاشمیٌَّة وال اْخَتَضَبْت َوال ُرِاَى في داِر ھاِشِمي ُدخاٌن ِالى َخْمِس ِحَجٍج حتى ُقِتَل ُعبیُد

 (492). ْبِن زياٍد َلَعَنُه الّلُه َتعالى

يعنى روايت شده كه بعد از شھادت امام حسین علیه الّسالم زنى از بنى ھاشم سرمه در چشم نكشید و 

را خضاب نفرمود، و دود از مطبخ بنى ھاشم برنخاست تا پس از پنج سال كه عبیدالّله بن زياد لعین به خود 

 .درك واصل شد

كه چون ابن زياد ملعون كشته شد مختار سر نحس او را براى حضرت على بن الحسین علیه : مؤ ّلف گويد

شغول غذا خوردن بود سجده شكر به الّسالم فرستاد وقتى كه سر آن ملعون را خدمت آن حضرت آوردند م

روزى كه ما را بر اين كافر وارد كردند غذا مى خورد، من از خداى خود در خواست كردم : جاى آورد و فرمود

كه از دنیا نروم تا سر اين كافر را در مجلس غذاى خود مشاھد كنم ھم چنانكه سر پدر بزرگوارم مقابل اين 

 .و خدا جزاى خیر دھد مختار را كه خونخواھى ما نمود (493)كافر بود غذا مى خورد،

شاد كرد بلكه دلجوئى وشاد نمود قلوب  و از اينجا معلوم شود حال مختار كه چگونه قلب مبارك اّما را

شكسته دالن و مظلومان و ُمصیبت زدگان َارامل و َايتام آل پیغمبر را كه پنج سال در سوگوارى و گداز بودند و 

به مراسم تعزيت اقامت فرموده بودند بلكه به عالوه آنكه ايشان را از عزا در آورد، خانه ھاى ايشان را آباد 

 .ايشان نمودكرد و اعانتھا به 

و در كتب معتبره حديث روايت شده كه شخص كافرى ھمسايه مسلمانى داشت كه با او نیكوئى و مدارا 

  مى كرد، چون آن كافر بمرد و بر حسب وعده الھى به جھنم رفت حّق تعالى خانه اى از ِگل در وسط آتش 

برسد و به او گفتند اين سزاى آن بنا فرمود كه حرارت آتش به وى ضرر نرساند و روزى او از غیر جھنم 

ن به مسلمانى اين گونه ھر گاه حال كافر به واسطه احسا .(494)نیكويى است كه آن به مسلمان رسانیدى 

باشد، پس چگونه خواھد بود حال مختار كه اين نحو سیرت مرضّیه او بوده و اخبار معتبره در باب فضیلت القاء 

 .سرور در قلب مؤ من زياده از آن است كه احصاء شود

، و دو پس خوشا حال مختار كه بسى دلھاى محزون ماتم زدگان اھل بیت رسالت علیھماالّسالم را شاد كرد

يكى كشتن ابن زياد چنانكه معلوم شد و : دعاى حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم بر دست او مستجاب شد

از كوفه به : ديگر كشتن حرمله بن كاھل و سوزانیدن آن ؛ چنانچه در خبر منھال بن َعمرو است كه گفت 

پرسید از حال حرملة بن  سفر حج رفتم و خدمت على بن الحسین علیه الّسالم رسیدم آن جناب از من

كاھل عرضه داشتم در كوفه زنده بود، حضرت دست برداشت به نفرين بر او و از خدا خواست كه او را در 

چون به كوفه برگشتم روزى به ديدن مختار رفتم ، مختار : دنیا بچشاند حرارت آھن و آتش را، منھال گفت 

رفتیم به كناسه كوفه ، لحظه اى صبر كرد مثل كسى  اسب طلبید و سوار شد و مرا نیز سوار كرد و با ھم

كه منتظر چیزى باشد كه ناگاه ديدم حرمله را گرفته بودند و به نزد او آوردند مختار رحمه الّله حمد خداى را 

به جا آورد و امر كرد دست و پاى او را قطع كردند و از پس آن او را آتش زدند من چون چنین ديدم سبحان 

 الّله گفتم ، مختار گفت براى چه تسبیح گفتى ؟ الّله سبحان

مختار از اسب خويش  . من حكايت نفرين حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم و استجابت دعاى او را نقل كردم

پیاده شد و دو ركعت نماز طوالنى به جاى آورد و سجده شكركرد و طول داد سجده را پس با ھم بر گشتیم 



اى : يم من او را به خانه دعوت كردم كه داخل شود و غذا میل كند، مختار گفت ، چون نزديك خانه ما رسید

تو مرا خبر دادى كه حضرت على بن الحسین علیه الّسالم چند دعا كرده كه به دست من مستجاب ! منھال 

 از آن از من خواھش خوردن طعام دارى ، امروز، روز روزه است كه به جھت شكر اين مطلب بايد  شده پس 

 .(495)روزه باشم 

 خاتمه

ان علیھماالّسالم و مكشوف باد كه اخبار زياد وارد شده در باب گريستن فرشتگان و پیغمبران و اوصیاى ايش

گريستن آسمان و زمین و جن و انس و وحش و طیر در مصیبت جناب سّید مظلومان ابوعبدالّله الحسین 

علیه الّسالم و ھم روايات كثیره نقل شده در باب واردات احوال َاشجار و نباتات و ِبحار و ِجبال در شھادت آن 

آن حضرت و بیان آن كه مصیبت آن حضرت اعظم مصائب  حضرت و اشعار و مراثى و نوحه گرى جنّیان در حّق

بوده و بیان ثواب زيارت آن مظلوم و شرافت زمین كربال و فوائد تربت مقّدسه آن حضرت و بیان جور و ستمى 

وارد شده و معجزاتى كه از آن قبر شريف ظاھر گشته و بیان ثواب لعن بر قاتالن آن   كه بر قبر مطّھرش 

و شّدت عذاب ايشان و آنكه آنھا در دنیا بھره نبردند و چاشنى عذاب الھى را در دنیا حضرت و كفر ايشان 

 . يافتند و اگر بناى اختصار نبود ھر آينه به ذكر مختصرى از آن تبّرك مى جستم

لكن بايد دانست كه اينگونه وقايع و آثار منقوله از انقالبات كلّیه در اجزاء عالم امكان به جھت شھادت 

ن در نظر ارباب اديان و ملل و قائلین به مبدء و معجزات و كرامات ، استبعاد و استغرابى ندارد و ھرگاه مظلوما

متتّبع خبیر رجوع به تواريخ و ِسَیر نمايد تصديق خواھد كرد كه وقايع سال شصت و يكم ھجرى كه سنه 

مّتھم به تشیع و جزاف نوشتن  شھادت آن حضرت بوده از عادت خارج بود و جمله اى از آن را اھل تاريخ كه

 .نبوده اند ضبط كرده اند

كه معتمد اھل تاريخ و معروف به اتقان است در آن كتاب به طور قطع  (كامل التواريخ )ابن اثیر َجَزرى صاحب 

در وقايع سنه شصت و يك نوشته كه مردم دو ماه يا سه ماه بعد از شھادت جناب سّید الشھداء علیه 

مى كردند در وقت طلوع آفتاب تا آفتاب باال مى آمد ديوارھا را كه گويا خون به آن مالیده الّسالم مشاھده 

 (496). و از اين قبیل در كتب معتبره بسیار است. اند

بیان كرده كه سال  (ُحّجة السَّعادة فى حجَّة الشھادة )و فاضل اديب اريب جناب اعتماد السلطنه در كتاب 

شھادت سّید مظلوم علیه الّسالم كه سنه شصت و يكم باشد كلّیه روى زمین از حالت وقفه و سكون بیرون 

فحه ممالك اروپا و آسیا يا بغازه خونريزى گلگون و يا المحاله جمله و در انقالب و اضطراب بوده و روى ص

جوارحش بى قرار و بى سكون بوده و رشته سلم و صالح مردمان گسیخته و ما بین ايشان غبار فتنه و 

است كه به َالَسنه مختلفه و لغات َشّتى  (تواريخ عتیقه دنیا)شورش بر انگیخته بوده است و مبناى آن كتاب 

 .به زبان فارسى در آورده و در آن كتاب جمع نموده ھر كه خواھد مطلع شود به آن كتاب رجوع نمايد بوده

و بس است در اين مقام آنچه مشاھده مى شود از بقاياى آثار تعزيه دارى آن مظلوم تا روز قیامت كه سال 

ر اھل بیت علیھماالّسالم به به سال تجديد مى شود و آثار او محو نشود واز خاطرھا نرود؛ چنانكه در اخبا

اين مطلب اشاره شده ، و عقیله خدر رسالت و رضیعه ثدى نبّوت زينب كبرى علیھاالّسالم در خطبه اى كه 

 :در مجلس يزيد لعین ، انشاء فرموده مى فرمايد

 (497).َوحَینا ِفِكْدَكْیَدَك َواْسَع َسعَیَك َو ناِصْب َجھَدَك َفَو الّلِه ال َتْمُحو ِذْكَرنا َوال ُتمیُت

اوت ما ھر چند توانى كید و مكر خود را بكن و ھر سعى كه خواھى به عمل آور و در عد: فرموده به يزيد

و . كوشش خود را فرو مگذار و با اين ھمه به خدا سوگند كه ذكر ما نتوانى محو كرد و وحى ما نتوانى میراند

بعضى از علماء اين مطلب را از معجزات باھرات آن حضرت شمرده و از زمان سلطنت ديالمه تاكنون در ھمه 



ت و مشاھده مى شود كه مردم شیعى سال لواى تعزيه دارى اين مظلوم در شرق و غرب عالم بر پا اس

مذھب در اّيام عاشورا چگونه بى تاب و بى قرار ھستند و در جمیع بالد مشغول نوحه سرائى و اقامه 

 .مجلس تعزيه و بر سر و سینه زدن و لباسھاى سیاه پوشیدن و ساير لوازم مصیبت ھستند

دو روز عاشورا معّزالدوله ديلمى امر كرد اھل جمله اى از موّرخین نقل كرده اند كه در سنه سیصد و پنجاه و 

بغداد را به نوحه و لطمه و ماتم بر امام حسین علیه الّسالم و آنكه زنھا موھا را پريشان و صورتھا را سیاه 

كنند و بازارھا را ببندند و بر دكانھا پالس آويزان نمايند و طباخین طبخ نكنند، زنھاى شیعه بیرون آمدند در 

رتھا را به سیاه ديگ و غیره سیاه كرده بودند و سینه مى زدند و نوحه مى كردند، و سالھا حالى كه صو

 .چنین بود و اھل سّنت عاجز شدند از منع آن ، ِلَكْوِن الُسْلطاِن َمَع الّشیَعِة

و از غرائب آن است كه در نفوس عاّمه ناس تاءثیر مى كند حتى اشخاصى كه اھل اين مذھب نیستند يا 

كه به مراسم شرع عنايتى ندارند چنانچه اين مطلب واضح است ، و چنین ياد دارم وقتى كتاب  كسانى

شوشترى را مطالعه مى كردم ديدم شرحى عجیب  (498)تاءلیف فاضل بارع سّید عبداللطیف  (تحفة العالم )

 .از حال تعزيه دارى آتش پرستان ھند نقل كرده كه در روز عاشورا مرسوم مى دارند

فرموده كه احقر در  (اربعین )و شیخ جلیل و محّدث فاضل نبیل جناب حاج میرزا محّمدقّمى رحمه الّله در 

سیصد و بیست و دو در اّيام عاشورا در طريق كربال بودم ، در اّول عاشورا در يعقوبیه كه اكثر  سنه ھزار و

اھل آنجا سّنى مذھب بلكه متعّصب ھستند در شب نواى نوحه سرائى و اصوات اطفال شنیدم ، از كودكى 

 از اھل آنجا پرسیدم چه خبر است ؟

: سّید مظلوم كیست ؟ گفت : گفتم ! الّسیِّد اْلَمظلوم  َيُنوُحون َعَلى: به زبان عربى به من جواب گفت 

 . َسّیُدنا اْلُحسیُن علیه الّسالم

و در بقّیه اّيام عاشورا كه در كردستان بودم ديدم بیابان نشینان كه از مراسم شريعت آگاھى ندارند ھمه 

 .دسته شده اند فرياد يا حسین آنھا به فلك مى رود

 :و ِنعَم ما قیَل

  : شعر

ر تا سر دشت خاوران سنگى نیستس
 كز خون دل و ديده بر او رنگى نیست

در ھیچ زمین و ھیچ فرسنگى نیست
 كز دست غمت نشسته دلتنگى نیست

و عجب از اين تاءثیر مصیبت آن حضرت است در جمادات و نباتات و حیوانات ؛ چنانچه اخبار كثیره داللت دارد 

بت جانگداز سّید مظلومان متاءلم شدند و ھر يك بر وضع مترقب از خود گريه بر اينكه كلّیه موجودات بر مصی

كردند و انقالبات كلّیه در اجزاء عالم امكان دست داد به واسطه ارتباط واقعى و مناسبت حقیقى كه عبارت 

ت از تلقى فیض الھى است به واسطه آن وجود مقّدس و استمداد از بركات آن ذات ھمايون در نیل ترّقیا

مترّقبه ھر يك در كمال طبیعى خود كه با آن جناب دارند و او بر وجھى نمودار شد كه پرده بر روى كار نتوان 

 .كشید، و دوست و دشمن و مؤ من و برھمن ھمه شھادت دادند و مشاھده كردند

و چون استیفاى اين اخبار مستدعى وضع كتابى است مستقل و نقل جزئى از آن نیز دراين مختصر 

 . يسته نیست لھذا به حاصل بعضى از آن اخبار و آثار اشاره مى كنیمشا



از حضرت باقر العلوم علیه الّسالم مروى است كه گريستند آدمیان وجنیان و مرغان و وحشیان بر حسین بن 

 (499). على علیھماالّسالم تا اشك ايشان فرو ريخت

و از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است كه چون حضرت ابوعبدالّله علیه الّسالم شھید شد گريستند بر 

و زمین است و آنچه حركت مى كند در او آسمانھاى ھفتگانه و ھر چه در آنھا است و آنچه مابین آسمان 

بھشت و جھنم و ھر چه ديده مى شود و ھر چه ديده نمى شود، و گريستند بر آن حضرت مگر سه چیز 

 .(500)الخبر

در ذيل خبرى است كه امام حسن به امام حسین علیھماالّسالم فرمود كه بعد از شھادت تو فرود مى آيد 

در بنى امّیه لعنت خداى و آسمان خون مى بارد و گريه مى كند بر تو ھمه چیز حتى وحوش در صحراھا و 

 .ماھیھا در درياھا

 الم زراره را به گريستن آسمان و زمین و آفتاب بر آن حضرت چھل صباح گذشتاخبار حضرت صادق علیه الّس

. 

قسم به خدا كه ما اھل بیت : شیخ صدوق رحمه الّله روايت كرده از يك تن از اھل بیت المقّدس كه گفت 

المقدس شب قتل حضرت حسین علیه الّسالم را شناختیم ، بر نداشتیم از زمین سنگى يا كلوخى يا 

ى مگر اينكه زير آن خون ديديم كه در غلیان است و ديوارھا مانند حلقه سرخ شد و تا سه روز خون صخره ا

 .(501)الخ  (َاَتْر ُجوا ُامًَّة َقَتَلْت ُحسینا)تازه از آسمان باريد، و شنیديم كه منادى ندا مى كرد در جوف لیل 

در طى خطبه اى حضرت سّید سّجاد علیه الّسالم در ھنگام ورود به مدينه و در جمله اى از زيارات حضرت 

نقالب مخلوقات شده و اخبار عاّمه و سّید الشھداء علیه الّسالم و روايات ديگر اشاره به گريه موجودات و ا

كلمات اھل سّنت كه شھادت به وقوع آثار غريبه از اين مصیبت عظمى در آسمان و زمین داده اند نیز بسیار 

است و از مالحظه مجموع ، قطع به دعوى عموم مصیبت مى توان حاصل كرد، از جمله روايات ايشان است 

كه لّما ُقِتَل الُحَسْیُن َبَكِت السَّماُء َو ُبكائھا  (502)(یِھُم الّسمآُء َواَالْرُضَفما َبَكْت َعَل)در تفسیر آيه كريمه 

 (503).ُحْمرُتھا

ز ِاْبن َعبَدَرّبِه اندلسى در ذيل حديث وفود محّمدبن شھاب ُزَھرى بر عبدالملك مروان نقل كرده كه عبدالملك ا

: زھرى پرسید چه واقع شد در بیت المقدس روزى كه حضرت حسین علیه الّسالم كشته شد؟ زھرى گفت 

كه خبر داد مرا فالن كه برداشته نشد در صبحگاه شب شھادت حضرت على بن ابى طالب و جناب امام 

 .(504)حسین بن على علیھماالّسالم سنگى از بیت المقدس مگر اينكه زير آن خون تازه يافتند

لك مثل اين حديث را از امام محّمدباقر علیه الّسالم نقل كرده كه براى ھشام بن عبدالم (كامل الزيارات )در 

و ھم ابن عبدرّبه روايت كرده كه چون لشكرگاه حضرت حسین علیه الّسالم را غارت كردند طیبى  (505)فرمود،

 (506).او يافت شد كه ھیچ زنى استعمال آن نكرد مگر آنكه به برص مبتال شد در

 .َاَتْرُجوا ُامًَّة َقَتَلْت ُحَسینا: اشعار معروفه  و حكايت نوشتن قلم فوالد بر ديوار

و حكايت خذف و سفال شدن پولھايى كه راھب داد به جھت گرفتن سر مطّھر كه علماى عاّمه نقل كرده اند 

 . در سابق شنیدى

و شنیدن اّم سلمه در شب قتل . و حكايت مراثى و نوحه گرى جّنیان زيادتر از آن است كه ِاْحصاء شود

َاال ياَعیُن َفاْحَتِفلى ِبَجْھٍد و شنیدن ُزھرى نوحه گرى جّنیان رابه : رت حسین علیه الّسالم مرثیه جن راحض

 : اين ابیات

  : شعر



ِنساُء الِجّن َيْبكیَن ِنساَء اْلھاِشِمّیات
 وَيْلَطمَن ُخدُودا كالدَّنا نیِر َنِقّیاٍت

 (507)ات َوَيْلَبْسَن ِثیاَب السُّوِد َبعَد اْلَقَصبّی

 : وھم مرثیه ايشان را به اين كلمات

  : شعر

َمَسَح الّنبىُّ َجبیَنُه َوَلُه َبريٌق فى اْلُخدود
 (508)اْلُجُدود:َاَبواُه ِمْن ُعْلیا ُقرْيٍش َجدُُّه َخیُرشعر 

گفته كه  (طبقات )است كه محّمدبن سعد در  (تذكره سبط)در و غیره مسطور است و ھم  (تذكره سبط)در 

اين ُحمرت در آسمان ديده نمى شد قبل از كشتن حضرت حسین علیه الّسالم و از ابوالفرج جد خود در 

نقل كرده كه چون حالت غضبان آن است كه ھنگام غضب گونه او سرخ مى شود و اين  (تبصره )كتاب 

او است و خداى تعالى از جسمانّیت و عوارض اجسام منّزه است اثر  سرخى دلیل غضب و اءماره سخط

غضب خود را در كشتن حضرت حسین علیه الّسالم به ُحمرت افق اظھار كرد و اين دلیل بزرگى آن جنايت 

 (509). است

و در جمله اى از روايات عاّمه است كه بعد از شھادت سّید مظلوم علیه الّسالم دو ماه و اگر نه سه ماه 

باقى ديوارھا چنان بودند كه گفتى ُمَلطَّْخ به خون بودند و از آسمان بارانى آمد كه اثر وى در جامه ھا مّدتى 

 .ماند

كه زياده از ھزار سال است آن كتاب نوشته شده  (محاسن و مساوى )و ابراھیم بن محّمد بیھقى در كتاب 

گفته كه محّمدبن سیرين گفته كه ديده نشد اين ُحمَرت در آسمان مگر بعد از قتل امام حسین علیه الّسالم 

ا گرفت او را پس نوشت پادشاه روم به پاشاه و حیض نشد زنى در روم تا چھار ماه مگر آنكه پیسى اندام فر

 .(510)عرب كه كشته ايد شما پیغمبر يا پسر پیغمبر را انتھى 

ز ابن سیرين منقول است كه سنگى يافتند پانصد سال قبل از بعثت نبوى صلى الّله علیه و آله و سّلم ھم ا

 : كه بر او به سريانّیه مكتوب بود چیزى كه ترجمه اش به عربّیه اين است

  : شعر

َاَتْرُجوا ُامًَّة َقَتَلْت ُحسینا
 (511)َشفاَعَة َجدِِّه َيْوَم اْلَحساِب

 :سلیمان بن يسار گفته كه سنگى يافتند بر او مكتوب بود

 : شعر

البّد َاْن َترَد اْلقیاَمَة فاِطَمُة
 اْلُحَسیِن ُمَلطٌَّخ َوَقمیُصھا ِبَدِم

َوْيٌل ِلَمْن ُشَفعآُؤُه ُخَصمآُئُه

 



 (512)َوالصُّوُر فى َيوم اْلقیَمِة ُيْنَفُخ

و غیره مذكور است كه عقیقى سرخ يافته شد كه  (ُزَھر الّربیع )و  (كشكول )و  (مجموعه شیخ شھید)در 

 : مكتوب بود بر آن

  : شعر

َاَناُدرُّ ِمَن السَّمآِء َنَثرُونى
 َيوَم َتْزويج واِلِد السِّْبَطْیِن

ُكنُت َاْنقى ِمَن اللَُّجیِن بیاضا
 (513)ِر الُحَسْیِنَصَبَغَتني ِدماُء َنْح

ن از زمین بر فرموده كه يافتم در شھر شوشتر سنگ كوچك زردى كه حّفارا (ُزھر الربیع )سّید جزائرى در 

 :آورده بودند و بر آن سنگ مكتوب بود

ِلىِّ ْبِن َابى ِبسِم الّله الرَّحمن الرَّحیم ال ِالَه ِاال َالّله محّمدَرُسوُل الّله ، َعِلىُّ َوِلىُّ الّله ، َلّما ُقِتَل اْلُحسیُن ْبُن َع

 (515)(514)(ُم الذِّيَن َظَلُموا َاىَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَنَوَسَیْعَل(طاِلب علیه الّسالم ُكِتَب ِبَدِمِه َعلى َارٍض َحْصباَء 

اين گونه مطالب عجیب نباشد؛ چه نظیر اين وقايع در زمان ما وقوع يافته چنانچه شیخ محّدث جلیل مرحوم 

خود مرحوم شیخ عبدالحسین طھرانى رحمه الّله كه وقتى خبر داده از شیخ  - طاب ثراه  - ثقة االسالم نورى 

به حّله رفته بود اّتفاق چنان افتاد كه درختى را قطع كرده بودند و طوًال آن را با اّره تنصیف كردند در باطن او 

 ! در ھر شّقى منقوش بود ال ِالَه ِاال الّله محّمدَرُسوُل الّله َعِلىُّ َوِلىُّ الّله

ماھر جناب حاج میرزا ابوالفضل طھرانى به توّسط والد محّققش اين قضّیه را نیز از مرحوم عالم فاضل اديب 

شیخ العراقین جناب شیخ عبدالحسین نقل كرده پس از آن فرموده كه من خود در طھران قطعه الماس 

ه به كوچكى ديدم كه به قدر نصف عدس بیش نیست و در باطن او بر وجھى كه ھر كه ببیند قطع مى كند ك

باشد كه  (يا)به ياء معكوس با كلمه كوچكى كه ظاھرا لفظ  (على )صناعت نیست منقوش بود لفظ مبارك 

 (516). بشود و از اين قبیل قصص در سیر و تواريخ بسیار است (يا على )مجموع 

: و در جمله اى از كتب عاّمه است كه در شب قتل حضرت حسین علیه الّسالم شنیدند قائلى مى گفت 

 (517)َايُّھا القاِتُلوَن َجْھًال ُحسینا الخ 

و در چند حديث است كه چون امام حسین علیه الّسالم شھید شد آسمان خون باريد و ھم وارد شده كه 

مگر اينكه خون تازه زير آن آسمان سیاه شد به حّدى كه ستاره ھا در روز پديدار شد و سنگى برداشته نشد 

 .ديده شد

 (518).و در روايت ابن حجر است آسمان ھفت روز بگريست و سرخ شد

 (519).زى از ابن سیرين نقل كرده كه دنیا تا سه روز تاريك بود و بعد از او سرخى در آسمان پیدا شدو ابن جو

سمھودى روايت كرده كه جماعتى به عزاى رومیان رفته بودند و در  (جواھر العقدين )از  (بیع الموّدة ينا)و در 

: َاَتْرُجوا ُامًَّة َقَتَلْت ُحَسینا الخ پرسیدند كه نويسنده اين كیست ؟ گفتند: كنیسه اى يافتند كه نوشته بود

 .(520)ندانیم 

روايت كرده قضاياى عديده از نوحه و مرثیه جّنیان در بین طريق اھل  (مقتل ابى ِمْخَنف )و ھم در آن كتاب از 

ه كه چون به دير راھب رسیدند لشكر سر مبارك را بر ُرْمحى بیت علیھماالّسالم از كوفه به شام و نقل كرد



 : نصب كردند آواز ھاتفى شنیدند كه مى گفت

  : شعر

َوالّله ما ِجْئُتُكم َحّتى َبُصْرُت ِبِه
 ِبالَطفِّ ُمْنَعِفَر اْلَخدَّيِن َمنحُورا

َوَحْوَلُه ِفْتَیٌة ُتْدمى ُنُحُوُرُھُم
 وَن اْلدُّجى ُنوراِمْثُل اْلَمصابیِح َيْغُش

كاَن اْلُحَسْیُن ِسراجا ُيْسَتضآُء ِبِه
 (521)الّلُه َيْعَلُم َاّنى َلْم َاُقل ُزورا

ابن حجر منقول است كه گفته از جمله آيات ظاھره در روز قتل حضرت امام حسین علیه  (شرح ھمزّيه )و از 

به خون آكنده گشت و ھوا چنان سیاه شد كه ) ظرفھا(الّسالم آن بود كه آسمان خون باريد و َاوانى 

شد كه مگر قیامت قیام كرده و ستارگان ديدار شدند و تاريكى شب چنان شّدت كرد كه مردم را گمان اين 

ستارگان به يكديگر برخوردند و مختلط شدند و ھیچ سنگى برداشته نشد مگر اينكه زير آن خون تازه 

در او نمايان شد، و گفته شده كه تا  (522)جوشیدن گرفت و دنیا سه روز ظلمانى و تار بود آنگاه اين ُحمرت 

تاريخ )و قريب به اين مضامین را سیوطى در  (523)شش ماه طول كشید و على الدوام بعد از او ديدار شد

كه در عسكر ايشان بود خاكستر شد و ناقه اى از عسكر  (524)(َوْرسى )و : ذكر كرده آنگاه گفته  (الخلفاء

 .(525)ايشان نحر كردند در گوشت او مانند آتش ديدند و او را طبخ كردند مانند َصبِر تلخ بود

بالجمله ؛ از اين مقوله كلمات در مطاوى كتب اھل سّنت بیش از آن است كه بتوان در حیطه حصر و احصاء 

 .در آورد

- ٢١ - 

 
 

 :و َنختم اْلكالَم ِبِحكاَيٍة غريبٍة

به سند صحیح از عالم جلیل صاحب كرامات باھره و مقامات عالیه  -طاب ثراه  -شیخ مرحوم محّدث نورى 

آخوند مّال زين العابدين سلماسى رحمه الّله نقل كرده كه فرموده چون از سفر زيارت حضرت رضا علیه 

موسم فرود آمديم در آنجا و   الّسالم مراجعت كرديم عبور ما افتاد به كوه الوند كه قريب به ھمدان است پس 

فصل ربیع بود پس ھمراھان مشغول زدن خیمه شدند و من نظر مى كردم در دامنه كوه ناگاه چشمم به 

چیز سفیدى افتاد چون تاءمل كردم پیر مرد محاسن سفیدى را ديدم كه عمامه سفیدى بر سر داشت بر 

یده بود كه جز سر، سكوئى نشسته كه قريب چھار ذرع از زمین ارتفاع داشت و بر دور آن سنگھاى بزرگى چ

جائى از او پیدا نبود، پس نزديك او رفتم و سالم كردم و مھربانى نمودم پس به من ُانسى گرفت و از جاى 

خود فرود آمد و از حال خود خبر داد كه از طريقه متشّرعه بیرون نیست و از براى او اھل و اوالد بوده ، پس از 

و در نزد او بود رساله ھاى عملّیه از علماى . راغت در عبادت تمشیت امور ايشان عزلت اختیار كرده محض ف

 . آن عصر و خبر داد كه ھیجده سال است در آنجا است

اّول آمدن من به اينجا ماه رجب بود، چون پنج : از جمله عجايبى كه ديده بود پس از استفسار از آنھا گفت 



ولوله عظیمى آمد و صداھاى عجیبى ماه و چیزى گذشت شبى مشغول نماز مغرب بودم ناگاه صداى 

شنیدم پس ترسیدم و نماز را تخفیف دادم و نظر كردم در اين دشت ديدم پر شده از حیوانات و رو به من مى 

آيند، و اين حیوانات مختلفه متضاّده چون شیر و آھو و گاو كوھى و پلنگ و گرگ با ھم مختلطاند و صیحه 

و خوفم زياد شد و تعّجب كردم از اين اجتماع و اينكه صیحه مى  مى زنند به صداھاى مختلفه پس اضطراب

زنند به صداھاى غريبى و جمع شدند دور من در اين محل ، و بلند كرده بودند سرھاى خود را به سوى من ، 

و فرياد مى كردند بر روى من ، پس به خود گفتم دور است سبب اجتماع اين وحوش و درندگان كه باھم 

دن من باشد و حال آنكه يكديگر را نمى دريدند و نیست اين مگر به جھت امر بزرگى و حادثه دشمن اند دري

عظیمى ، چون تاءمل كردم به خاطرم آمد كه امشب شب عاشورا است و اين فرياد و فغان و اجتماع و نوحه 

تم و بر سر چون مطمئن شدم عمامه را انداخ. گرى براى مصیبت حضرت ابى عبدالّله علیه الّسالم است 

خود زدم و خود را انداختم از اين مكان و مى گفتم حسین حسین ، شھید حسین و امثال اين كلمات ، پس 

براى من در وسط خود جائى خالى كردند و دور مرا مانند حلقه گرفتند پس بعضى سر بر زمین مى زدند و 

شد، پس آنھا كه وحشى تر از ھمه بعضى خود را به خاك مى انداختند و به ھمین نحو بود تا فجر طالع 

بودند رفتند و به ھمین ترتیب مى رفتند تا ھمه متفّرق شدند، و اين عادت ايشان است از آن سال تا حال 

كه ھیجده سال است حتى آنكه گاھى روز عاشورا بر من مشتبه مى شد پس ظاھر مى شد از اجتماع 

 .(526)نداردآنھا در اينجا، تا آخر حكايت كه مناسبتى با مقام 

وز عاشورا از بعضى ُزھاد نقل شده كه او ھر روز نان به جھت مور، ُخرد مى كرد و چون ر (سیره حلبّیه )و در 

مى شد آن مورھا از آن نانھا نمى خوردند و از اين قبیل حكايات بسیار است و اين مقدار كه ذكر شد ما را 

كافى است و ما براى تصديق اين حكايت كه شیخ مرحوم نقل فرموده اين حديث شريف را در اينجا ذكر مى 

 : نمائیم

حارث اعور روايت كرده كه حضرت امیر المؤ منین علیه  از 1شیخ اجّل اقدم ابوالقاسم جعفر بن قولويه قّمى 

پدر و مادرم فداى حسین شھید، در َظْھر كوفه به خدا قسم گويا مى بینم جانوران دشتى را : الّسالم فرمود

 (527). از ھر نوعى كه گردنھا را كشیده اند بر قبر او و بر او گريه مى كنند شب را تا صباح

 .َفِاذا كاَن كََذِلَك َفِاّياُكم َواْلَجفاء

 در ذكر چند مرثیه براى آن حضرت: فصل يازدھم 

ه خواندن مريثه براى حضرت سّیدالشھداء علیه الّسالم و به شرح رفت ك (باب پنجم )در فصول اوايل 

گريستن بر آن مظلوم ثواب بسیار دارد و محبوب ائمه طاھرين علیھماالّسالم است و داءب ايشان بر آن بوده 

كه ُشعرا را امر مى فرمودندبه خواندن مرثیه و گريه مى كردند و چون خواستم كه اين مختصر رساله نفعش 

ذا به ذكر بعضى از آنھا تبّرك مى جويم و اگر چه اين مراثى عربى است و اين كتاب مستطاب عمیم باشد لھ

 .فارسى است لكن كسانى كه داراى علم لغت عربى نیستند نیز بھره خواھند برد

در خواب ديد  (ذّره نوحه گر)مفید نیشابورى نقل فرموده كه  (امالى )شیخ جلیل محّمدبن شھر آشوب از 

علیھاالّسالم را كه بر سر قبر حسین علیه الّسالم است و او را فرمان داد كه حسین علیه  حضرت فاطمه

 : الّسالم را بدين اشعار مرثیه كن

  : شعر

َايَُّھا الَعْیناِن فیضا
 َواْسَتِھّال ال َتغیضا



َواْبِكیا ِبالطَّفِّ َمْیتا
 تبَرَك الصَّْدَر َرضیضا

َلْم ُاَمرِّْضُه َقتیًال
 ال َو ال كاَن َمريضا

و در ديوان سّید اجّل عالم كامل سّید نصرالّله حائرى است كه حكايت كرد براى ايشان كسى كه ثقه و 

معتمد بود از اھل بحرين كه بعضى از اخیار در عالم رؤ يا حضرت فاطمه زھرا علیھاالّسالم را ديده بود كه با 

 : دالّله حسین مظلوم علیه الّسالم به اين بیتجمعى از زنان نوحه گرى مى كنند بر ابو عب

  : شعر

واُحَسْیناُه َذبیحا ِمْن َقفا
 واُحَسْیناُه َغسیًال ِبالدِّمآِء

 :پس سّید تذيیل كرد آن را به اين شعر

  : شعر

وا َغريبا ُقْطُنُه َشْیَبُتُه
 ِاْذغدا كاُفوُرُه َنْسَج الثَّرى

واَسلیبا ُنِسَجْت َاْكفاُنُه
 ِمْن َثَرى الطَّفِّ َدُبوٌر َوَصبا

واَطعینا ما َلُه َنْعٌش ِسَوى
 الرُّْمِح فى َكفِّ َسنان ِذى اْلَخنا

واَوحیدا َلْم ُتَغمِّْض َطْرَفُه
 َكفُّ ذى ِرْفٍق ِبِه فى َكْرَبال

واَذبیحا َيَتَلّظى َعَطشا
 َوَابُوُه صاِحُب اْلَحْوِض َغدا

ُوا َخْیَمَتُهواَقتیال َحَرق
 َوِھَى ِللّديِن اْلَحنیفّى َوعا

اه الَاْنساُه َفْردا ماَلُه
 ِمْن ُمعیٍن َغْیِر ذى َدْمٍع َاسى

از بعض دواوين نقل كرده كه بعضى از صلحاء در خواب ديد حضرت فاطمه زھرا  (دارالّسالم )و شیخ ما در 

راى موالیان را كه قصیده اى در مرثّیه سّید الشھداء علیه از شع  علیھاالّسالم را كه به او فرمود بگو بعض 

 :الّسالم بگويند كه اّول آن اين مصرع باشد

 :پس سّید نصر الّله حائرى امتثال اين امر نمود و اين قصیده را سرود (ِمْن َاىِّ ُجْرٍم اْلُحَسْیُن ُيْقَتُل)

  : شعر



ِمْن َاىِّ ُجْرٍم اْلُحَسْیُن ُيْقَتُل
 دِّمآِء ِجْسُمُه ُيَغسَُّلَوِبال

َوُيْنَسُج االَْْكفاُن ِمْن َعْفِرالثَّرى
 َلُه ُجنُوٌب َوَصبا َوِشماٌل

َوُقْطُنُه َشْیَبُتُه َو َنْعُشُه
 ُرْمٌح َلُه الرِّْجُس َسناٌن ُيْحَمُل

َوُيوِطئُوَن َصْدَرُه ِبَخْیِلِھْم
 (528)ُلَواْلِعْلُم فیِه َو اْلِكتاُب اْلُمْنَز

يده كه در اشعار سّید و در بعضى زيارتھا ذكر شده نپسند(ُقْطن )را به (شیب )كه بعضى تشبیه : فقیر گويد

 .اند و حال آنكه اين تشبیھى است بلیغ به حدى كه شعراء عجم نیز در اشعار خود ايراد كرده اند

 : حكیم نظامى گفته

  : شعر

چه در موى سیه آمد سپیدى
 پديد آمد نشان نا امیدى

ز پنبه شد بنا گوشت كفن پوش
 ھنوز اين پنبه بیرون نآرى از گوش

فید و ديگران فرموده اند اّول شعرى كه در مرثیه حسین علیه الّسالم گفته و نیز ابن شھر آشوب و شیخ م

 :شد شعر عقبه سھمى است َوُھَو

  : شعر

ِاِذ اْلَعْیُن َقرَّْت ِفى اْلَحیوِة َوَاْنُتُم
 َتخافُوَن فِى الُدْنیا َفَاْظَلَم ُنوُرھا

َمَرْرُت َعلى َقْبِراْلُحَسْیِن ِبَكْرَبال
 (529)ِه ِمْن ُدمُوعى َغزيُرھاَففاَض َعَلْی

َوماِزْلُت َارثیِه َوَاْبكى لَشْجِوِه
 َزفیَرھاَوُيْسَعُد َعْینى َدْمُعھا َو

َوَبكَّْیُت ِمْن َبْعِد اْلُحَسْیِن ِعصاَبة
 َاطاَفْت ِبِه ِمْن جاِنَبْیھا ُقُبوُرھا

َسالٌم َعلى َاْھِل الُقُبوِر ِبَكْرَبال
 و َقلَّ َلھا ِمّنى َسالٌم َيُزوُرھا

َسالٌم ِباَّصاِل اْلَعِشىِّ َوِبالضُّحى
 (530)ھاُتَؤّديِه َنْكباُء الّرياِح َوُموُر

َوالَبِرَح اْلُوّفاُد ُزّواُر َقْبِرِه
 (531)َيُفوُح َعَلْیِھْم ِمْسُكھا َو َعبیُرھا



روايت كرده كه سلیمان بن َقتَّة الَعْدِوّى سه روز بعد از شھادت حضرت  (مثیر اال حزان )و شیخ ابن نما در 

سین علیه الّسالم به كربال عبور كرد و بر مصارع شھداء نگران شد تكیه بر اسب خويش كرد و اين امام ح

 :مرثیه انشاء نمود

  : شعر

َمَرْرُت َعلى َاْبیاِت آِل ُمَحمٍَّد
 َفَلْم َاَرھا َاْمثاَلھا َيْوَم َحلَِّت

َاَلم َتَرَانَّ الشَّمَس َاْضَحْت َمريَضًة
 ِن َواْلِبالُد اْقَشَعرَِّتِلَفْقِد اْلُحَسْی

َوكاُنوا َرجآًء ُثمَّ َاْضَحْوا َرِزيًَّة
 َلَقْد َعُظَمْت ِتْلَك الرَّزايا َو َجلَِّت

 :تا آنكه مى گويد

  : شعر

َو ِانَّ َقتیَل الطَِّف ِمْن آِل ھاِشٍم
 َاَذلَّ ِرقاَب اْلُمْسِلمیَن َو َذلَِّت

سآُء ِلَفْقِدِهَوَقْد َاْعَوَلْت َتْبكى النِّ
 (532)َوَاْنُجُمنا ناَحْت َعَلیِه َوَصلَِّت

حسین علیه الّسالم از مدينه به مّكه ذكر شد كه يكى از عّمه  مكشوف باد كه در سابق در بیان خروج امام

َو ِانَّ َقتیَل : شنیدم كه جّنیان بر تو نوحه مى كردند و مى گفتند! يابن رسول الّله : ھاى آن حضرت عرض كرد

 .الطَِّف ِمْن آِل ھاِشٍم

توارد خاطر باشد كه بسیار  پس اين شعر را سلیمان نیز از جن شنیده و در مرثیه خود درج كرده يا از باب

اّتفاق مى افتد و نقل شده كه ابوالّرمح خزاعى خدمت جناب فاطمه دختر سّید الشھداء علیه الّسالم رسید 

 : و چند شعر در مرثیه پدر بزرگوار آن مخّدره خواند كه شعر آخر آن اين است

  : شعر

َو ِانَّ َقتیَل الطَِّف ِمْن آِل ھاِشٍم
 ِمْن ُقَرْيٍش َفَذلَِّت َاَذلَّ ِرقابا

َاَذلَّ ِرقاب اْلُمْسِلمیَن  :اى ابوالّرمح مصرع آخر را اين چنین مگو بلكه بگو: حضرت فاطمه علیھاالّسالم فرمود

 . پس اين چنین انشاد كنم: عرض كرد. َفَذلَِّت

دمت حضرت امام از على بن اسماعیل تمیمى نقل كرده و او از پدرش كه گفت در خ (اءغانى )ابوالفرج در 

جعفر صادق علیه الّسالم بودم كه دربان آن حضرت آمد اجازه خواست براى سّید حمیرى ، حضرت فرمود 

بیايد، و حرم خود را نشانید پشت پرده يعنى پرده زد و اھل بیت خود را امر فرمود كه بیايند پشت پرده 

نمايند پس سّید داخل شد و سالم كرد بنشینند كه مرثیه سّید را براى امام حسین علیه الّسالم گوش 



 :نشست حضرت امر فرمود او را كه مرثّیه بخواند پس سّید خواند اشعار خود را

  : شعر

ُاْمُرْرَعلى َجَدِث اْلُحَسْیِن َفُقْل الَِْعُظِمِه الزَّكیَّه
 اَاْعظما الِزْلِت ِمْن َوْطفاِء ساِكَبٍة َرِويَِّة

َفَاِطْل ِبِه َوْقَف اْلَمِطیَّةَوِاذا َمَرْرَت ِبَقْبِره 
 َواْبِك اْلُمَطھََّر ِلْلُمَطھَِّر َو اْلُمَطھََّرِة النَِّقّیِة

 اءَتْت َيْوما ِلواِحِدَھا اْلَمِنیَُّة (533)َكُبكاِء ُمْعِوَلٍة

پس ديدم اشكھاى جعفر بن محّمد علیه الّسالم را كه جارى شد بر صورت آن حضرت و بلند : راوى گفت 

 .(534)شد صرخه و گريه از خانه آن جناب تا آنكه امر كرد حضرت ، سّید را به امساك از خواندن 

در سابق به شرح رفت كه ھارون مكفوف تا مصرع اّول اين مرثیه را براى حضرت صادق علیه : مؤ لف گويد

دان گريست كه ابو ھارون ساكت شد، حضرت امر فرمود او را كه بخوان و تمام الّسالم خواند، آن حضرت چن

 .كن اشعار را

 : َوما َاْلَطف َمرِثَیة الِوصال الّشیرازى رحمه الّله فى ھَذا الَمقام

  : شعر

لباس كھنه بپوشید زير پیرھنش
 كه تا برون نكند خصم بدمنش زتنش

لباس كھنه چه حاجت كه زير ُسّم ستور
 تنى نماندكه پوشند جامه يا كفنش

نه جسم يوُسِف زھرا چنان لگد كوب است
 كزو توان به پدر ُبرد بوى پیرھنش

 :ھِذِه اْلمرثیُة ِلْلمرحوم المغفور السّید جعفر الحّلى رحمه الّله َوَقِد اْنَتَخْبُتھا

 

 

 

 - نوشتها پى  -
- ١ - 

 
    



 --- پاورقى ---

 .572ص ( مصباح المتّھجد1- )

 .4/84ابن شھر آشوب ( المناقب 2- )

شیخ ( ارشاد)،  16ابن نما، ص ( مثیر اال حزان )، 34ترجمه لھوف ابن طاوس ، ص ( سوگنامه كربال3- )

 .2/27ید مف

 .2/8شھید اّول ( دروس )،(6/39تھذيب االحكام 4- )

  .،حديث دوم1/464،( الكافى 5- )

 .781،حديث 13،مجلس 367ص (امالى شیخ طوسى 6- )

، باب 64ابن قولويه ص ( كامل الزيارات )، 215، حديث 28، مجلس 200ص ( امالى شیخ صدوق 7-)

 . بیستم ، حديث اول

 ( .43/245بحار االنوار8-)

 .4/57بن شھر آشوب ا( مناقب 9- )

  .، حديث سوم156، باب 243ص ( علل الشرايع 10-)

  .،حديث چھارم( 1/464الكافى 11- )

 .61، آيه )3(سوره آل عمران 12- 

 .40، آيه )33(سوره احزاب 13- 

  .27و  11/26ابن ابى الحديد( شرح نھج البالغه 14- )

 (.3/166مستدرك الصحیحین 15- )

 .3/433ابن شھر آشوب ( منافب 16-)

 .130ص ( ذخائر العقبى 17-)

 .64،آيه )4(سوره نساء18- 

 .3/451ابن شھر آشوب ( مناقب 19-)

 .4/78ابن شھر آشوب ( مناقب 20-)

 .4/81ابن شھر آشوب (مناقب )، (2/67تھذيب االحكام 21- )

 .3/442ابن شھر آشوب ( مناقب 22-)

  .مفید نیشابورى نقل كرده( امالى )از  3/442ابن شھر آشوب ( مناقب 23-)

 .121ص (منتخب طريحى 24-)

 (.2/257تفسیر عّیاشى 25-)

  (اشعار اعرابى26-)

َلْم َيِخِب االَن َمْن َرجاَكَوَمْن
 ِمْن دؤ ِن باِبَك الَحلَقة

َاْنَت َجواٌد َو َاْنَت مْعَتَمٌد
 َابوَك َقْدكان قاِتَل اْلَفَسَقة

َلْوَال الَّذي كاّن ِمْن َاوِئِلُكْم



 كاَنْت َعَلْیَنا اْلَجحیُم ُمْنَطَبقة

 :اشعار حضرت امام حسین علیه اَّالف التحیة و الثناء27-

ُخْذھاَفِاّني ِاَلْیَك ُمْعَتِذٌر
 َواْعَلْم بَاّني َعَلْیَك ذُو َشَفَقة

َلْوكاَن في َسْیرَنا اْلَغداُة َعصًا
 َاْمَسْت سمانا َعَلْیَك ُمْنَدِفَقُة

لِكنَّ َرْيَب الزَّماِن ذُوِغیر
 ّنى َقلیَلة الّنَفَقِةَواْلَكفُّ ِم

 ( شیخ عّباس رحمه الّله)

 .202-199، آيه )7(سوره اعراف 28- 

 .92آيه ) 12(سوره يوسف 29-

 .124آيه )6(سوره انعام 30- 

  .،چاپ دار انوار الھدى225-227ص (مقتل خوارزمى 31- )

 .4/73ابن شھر آشوب ( مناقب 32- )

 .4/76ابن شھر آشوب ( مناقب 33-)

 ( .4/171عقد الفريد34-)

 4/83ابن شھر آشوب (مناقب 35-)

 3/447ابن شھر آشوب (مناقب 36-)

 4/92ابن شھر آشوب (مناقب 37-)

 ( 44/188بحاراالنوار38- )

  .، چاپ صدوق117ابن قولويه ص ( كامل الزيارات 39- )

 36،باب 116ص ( ھمان ماءخذ40-)

 .40، مجلس 338ص ( امالى شیخ مفید)،178،حديث 115ص ( امالى شیخ طوسى 41-)

 ( .44/282بحار اال نوار42- )

 (.2/574رجال كّشى 43- )

 ( .17/26اَالغانى )؛ (3/96ص معاھد التنصی44- )

 .199،حديث 27،مجلس 190ص (امالى شیخ صدوق 45-)

 .2و1،حديث  27، مجلس 193- 191ص ( امالى شیخ صدوق 46- )

 .33،باب 111ص (يارات كامل الز47-)

 .32،باب 110ص ( كامل الزيارات 48-)

 .6، حديث 108ص ( ھمان ماءخذ49-)

 .26باب  83ص (كامل الزيارات 50-)

 .34، باب 114ص ( كامل الزيارات 51-)



 .268، حديث 6ص ( امالى شیخ طوسى 52-)

 .17، باب 59ص ( كامل الزيارات 53-)

 .22،باب 68-69ص ( الزيارات كامل 54-)

 .22،باب 67ص ( كامل الزيارات 55-)

اين است كه اين مكالمه در كوفه واقع شده در زمان خالفت ظاھرى حضرت امیرالمؤ منین علیه 56-

د در كربال تقريبا بیست و پنج سال داشت شش سال از عمر نحسش الّسالم و بنابراين ، عمر بن سع

گذشته بود پس آنچه از كتب غیره معتبره وارد شده كه ابن سعد در زمان رسول خدا صلى الّله علیه و 

آله بوده بى اصل است و اگر بعضى از علماى عاّمه والدت او را در روز كشته شدن عمر نوشته اند شايد 

در اين روايت  (يدرج )و(يحبو)شده و مراد روز كشته شدن عثمان باشد و مناسب لفظ اشتباه بر ناقل 

 . معتبر ھم ھمین است

و بر فرض اگر درست باشد، عمر سعد در كربال سى و ھفت ساله تقريبًا بوده ، به ھر حال ، آنچه در 

كنند بى ماءخذ است  َاْلِسَنه عوام مشھور است كه از عمر سعد به ريش سفید صحراى كربال تعبیر مى

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(و الّله العالم . 

 .به مطالب مقصد سوم مراجعه شود در وقايع روز عاشورا57-

 ( 1/344اعالم الورى ) 1/330شیخ مفید ( ارشاد58-)

 ، چاپ مؤ سسه آل البیت علیه الّسالم87، حديث 26صفحه (قرب اال سناد59- )

 132-2/131شیخ مفید ( ارشاد60-)

 .179، حديث 24، مجلس 177صفحه ( امالى شیخ صدوق 61-)

 ( .45/143بحار االنوار62-)

ذكر اين سه نفر تا آخر كالم ايشان بعد از آمدن ولید موافق روايت ابن شھر آشوب و غیره است ولكن 63- 

. ابى بكر است در زمان سلطنت معاويه مخفى نماند كه آنچه در تاريخ ضبط شده فوت عبد الرحمن بن 

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(

 ( .44/329بحار االنوار64- )

 .21،آيه )28(سوره قصص 65- 

 .2/35شیخ مفید ( ارشاد66-)

 (.45/88بحار االنوار67-)

 .602عالمه مجلسى ص ( جالء العیون 68-)

 .22،آيه )28(سوره قصص 69- 

 .بنون و جیم و باء مفتوحات قاله ابن االثیر70- 

  .بجیله كحنیفة قبیلة والنسبة بَجلى كحنّفى71- 

 70-68ص ( ترجمه لھوف ابن طاوس )سوگنامه كربال 72- 

   .به تقديم ياء مثناة بر ثاء مثلثه73- 

 .60، آيه )30(سوره روم 74- 

 .102ص ( لؤ لؤ و مرجان 75- )

 .82-80، ترجمه لھوف ص (سوگنامه كربالء76-)

 صدقى جمیل العطار: ، تحقیق ( 6/184تاريخ طبرى 77- )



 .2/41شیخ مفید ( ارشاد78- )

 .100نى ص ابوالفرج اصفھا( مقاتل الطالبیین )، ( 6/189تاريخ طبرى 79- )

  .نقل كرده است( ابوِمْخَنف )از (  6/193تاريخ طبرى 80-)

  .، چاپ مرتضوى2/275، عماد الدين طبرى (كامل بھائى 81- )

  .ْفسه ُشعاعًا اى تفّرقت من الخوفيقال ماَرت َن82- 

 .106ص ( مقاتل الطالبیین )، 3/59مسعودى ( مروج الذھب 83-)

 .103ترجمه لھوف ابن طاوس ص ( سوگنامه كربال)، 619و  618ص ( جالء العیون 84- )

-85 

َقْد َامََّنْتُه َو الَاماَن ِلَغْدِرھا
 َفَبَدْت َلُه ِمّما َيِجنُّ َعالِئُم

َو َاَسَرْتُه ُمْلَتِھَب اْلفؤ اِد ِمَن الّظماِء
 َو َلُه َعَلى اْلَوَجناِت َدْمُع ساِجٌم

َلم َيْبِك ِمْن َخوٍف َعلى َنْفس َلُه
 َاْبكاُه َركٌب قاِدٌم لِكنَُّه

َيْبكى ُحَسْینًا َاْن ُيالقى ماَلقى
 ِمْن َغْدِرِھْم َفُتباُح ِمْنُه َمحاِرٌم

طلبیدن بكر بن حمران موافق روايت ابن شھر آشوب درست نیايد؛ چه او نقل كرده كه مسلم بكر را 86- 

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله.(فرستاددرمعركه قتال به درك 

 .109و  108ابوالفرج ص ( مقاتل الطالبیین 87- )

در رؤ ياى صادقه میرزا يحیى ابھرى است كه حضرت امام حسین علیه الّسالم را ديد در حرم مّطھر 88- 

ضريح و در وسطى ايستاده بود و نور جاللش مانع از مشاھده جمالش است و پیرمرد محاسن بین 

سفیدى پشت به ديوار مقابل آن حضرت ايستاده در كمال ادب چون خواست داخل حرم شود آن پیرمرد 

مانع شد به مالحظه حضرت فاطمه و خديجه كبرى و حضرت رسول و امیرالمؤ منین علیھماالّسالم كه در 

رم بودند و گفت دانستم كه پیغمبرانى كه از اجداد آن حضرت بودند با امامان داخل حرم بودند، مى ح

پس نقل كرده شفا گرفتن خود را از . گويد پس من قھقرى بیرون آمدم از حرم تا َدِر رواق آنجا ايستادم 

ت پس با وى حضرت تا آنكه گفته ديدم در پھلوى خود ايستاده شیخ جلیلى كه محاسنش سفید اس

اين پیرمرد كه محاسن سفید دارد و خارج از م شد او متّولى است ؟ فرمود او را ! شیخنا : گفتم

گفتم به حق اين امام ! نشناختى با اينكه زيادتر از يك ساعت است كه به او متوّسل شده اى ؟

توّسل به حبیب شده از كجا دانستى كه من م: گفتم . او حبیب بن مظاھر است : فرمود! نشناختم او را

ما مى ديديم ترا پس خجالت كشیدم كه اسم او را بپرسم چون از دست : ام زيادتر از يك ساعت ؟ فرمود

پس تاّسف خوردم كه چرا او را . ھانى بن عروه بود: من رفت از شخص ديگرى پرسیدم اسم او را، گفت 

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(نشناختم تا دامنش را بگیرم 

  .، چاپ خّیام( 2/43حبیب الّسیر89- )

 ( .3/59مروج الذھب 90- )



 219سبط ابن جوزى ص ( تذكرة الخواص 91- )

  .ذكر شده است( حلیه )، ( علیه )به جاى  86ص ( مقاتل الطالبیین 29- )

 ق 1343، چاپ تبريز، 218 -  215ھدية الزائرين ص 93- 

  .كساقطة لفظًا و معًنى94-

 ان شاءالّله. اسم آن منزل است كه خبر شھادت مسلم رسید چنانچه خواھد آمد( زرود95- )

ذكر (يا حّى يا حكیم يا حلیم )و ( يا حّى يا قیّوم )در متن .145، حديث 143ص ( امالى شیخ صدوق 96-)

 .و در متن آورد شد تصحیح شده (امالى )شده بود كه با متن 

 .115ترجمه لھوف ابن طاوس ص ( سوگنامه كربال97-)

 .121ص ( سوگنامه كربال98- )

شیخ عّباس قمى )الّله بن زبیر و عبدالّله بن عمر است عبدالّله بن عباس و عبد( عبادله )مراد از 99- 

 رحمه الّله

 110ص ( مقاتل الطالبیین 100- )

 110ص ( مقاتل الطالبیین 101- )

 آمده است( ُقبََّرٍة)، (َقْنَبرة )،به جاى 111ص ( طالبیین مقاتل ال102- )

 129ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال103- )

 69و2/68شیخ مفید ( ارشاد104- )

و بعضى نمیر گفته اند و شايد اين ) تاء نقطه دار با دو میم (ابن تمیم ) حاء مھمله و فتح صادضّم 105-

ابن ابى الحديد گفته كه تمیم بن اسامة بن زبیر بن وريد تمیمى ھمان كس است كه وقتى . غلط باشد

ر من است ؟ حضرت سلونى َقْبَل َاْن َتْفِقدونى پرسید چند مو در س: امیرالمومنین علیه الّسالم فرمود

به خدا قسم مى دانم ولكن كجا است برھان آن يعنى از كجا معلوم كنم بر تو كه عددش ھمان : فرمود

است كه من مى گويم و من خبر داده شده ام به مقام تو و به من گفته شده كه بر ھر موئى از موى 

 .ر مى آوردسر تو ملكى است كه ترا لعنت مى كند و شیطانى است كه ترا به حركت د

كه گفتم آن است كه در خانه تو بچه اى است كه مى ُكشد پسر پیغمبر را يا تحريص مى كند بر قتل او و 

آن روز طفلى كوچك بود كه شیر ) به صاد مھمله (ُحصین . چنان بود كه آن حضرت فرموده بود پسر تمیم 

ابن زياد او را فرستاد به سوى ابن مى خورد پس زنده ماند تا اينكه سر كرده سرھنگان ابن زياد شد و 

سعد كه در باب حسین علیه الّسالم مسامحه نكند و با او كارزار كند و ابن سعد را بترساند از مخالفت 

ابن زياد در تاءخیر قتل امام حسین علیه الّسالم الجرم صبح ھمان شب كه حصین بن تمیم اين رسالت 

 . انتھى. كشته شدرا براى عمر سعد آورد حسین علیه الّسالم 

نقل كرده كه بعضى قاتل امام حسین علیه الّسالم را حصین  (تذكرة )فقیر گويد كه سبط ابن الجوزى در 

 .گفته اند، گويند تیرى به آن حضرت زد پس فرود آمد و سر مباركش را جدا كرد

شیخ عّباس ( 228، ص (تذكرة الخواص ) .ائن الّلِهَو َعلََّق َرْاَسه فى ُعُنٍق لیَتَقرََّب ِبِه ِالى اْبِن ِزياد َعَلْیِه َلع

 ( قمى رحمه الّله

و به روايت سّید براى سلیمان بن ُصرد و مسّبب بن َنَجَبه و رفَاعة و جماعتى از شیعیان نوشت 106- 

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(

 .2/70شیخ مفید ( ارشاد107-)

 .139سّید ابن طاوس ص ( سوگنامه كربال108-)



 .23،آيه )33(سوره احزاب 109- 

 .51آيه ) 9(سوره توبه 110- 

 .2/72شیخ مفید ( ارشاد111-)

 .2/73شیخ مفید ( ارشاد112-)

 133ص )ترجمه لھوف سّید ابن طاوس ( )سوگنامه كربال113- )

 .137ص ( سوگنامه كربالء114-)

 ( .1/398الكافى 115-)

 .131ص ) ترجمه لھوف سّیدبن طاوس ( )سوگنامه كربال116- )

 .77و2/67شیخ مفید ( ارشاد117- )

 .23، آيه )33(سوره احزاب 118- 

 .82و  2/81شیخ مفید ( ارشاد119-)

 .147-137ترجمه لھوف ص ( سوگنامه كربال)، 2/75-95شیخ مفید ( ارشاد120-)

 .112ابوالفرج اصفھانى ص ( مقاتل الطالبیین 121- )

 .223سبط ابن جوزى ص ( تذكرة الخواص 122- )

 86و  2/84شیخ مفید (ارشاد123-)

 .2/86شیخ مفید ( ارشاد124-)

مكشوف باد كه عثمان بن عّفان را مصريان در مدينه محاصره كردند و منع آب از وى نمودند خبر به 125- 

رستادند و شرح قضّیه او در امیرالمؤ منین علیه الّسالم كه رسید آن جناب متغّیر شدند و از براى او آب ف

 . تواريخ مسطور است

ا دست آويز ديرينه خود قرار دادند و به مردم اظھار داشتند كه عثمان كشته شده با حال تشنگى بايد 

تالفى نمود و به گمان مردم دادند كه شورش مردم بر عثمان به صوابديد حضرت امیر علیه الّسالم بوده ، 

نواصب خونريزيھا از مسلمانان كردند تا وقعه كربال سید، اول حكم كه ابن زياد در اين باب فتنه و بغى و 

نمود منع آب از عترت پیغمبر صلى الّله علیه و آله شد و از زمانى كه حكم منع آب شد عمر بن سعد در 

صدد اجراى اين حكم بر آمد و به ھمراھان و لشكر خود سپردكه نگذاريد اصحاب امام حسین از شريعه 

رات آب بردارند اگرچه فرات طويل و عريض بود لكن اصحاب حضرت درمحاصره بودند و مكّرر ابن زياد در ف

منع آب تاءكید كرد عمر بن سعد، عمرو بن حّجاج زبیدى را با پانصد سوار ماءمور كرد كه مواظب شرايع 

 . فرات باشند و تشنگى سخت شد در اصحاب حضرت

ممنوع بودند، گاھى چشمه حفر كردند و آن جماعت بى حیا پر كردند، نقل شده كه سه شبانه روز  (قب 

گاھى چاه كندند براى استعمال آب غیر شرب و گاھى شبانگاه حضرت ابوالفضل علیه الّسالم تشريف 

از حضرت سّجاد علیه الّسالم مروى است كه در على اكبر علیه  (امالى )و در روايت . برد و آبى آورد

: نفر رفت در شريعه و آب آورد و حضرت سیدالّشھداء علیه الّسالم به اصحاب فرمود الّسالم با پنچاه

برخیزيد و از اين آب بیاشامید و اين آخر توشه شما است از دنیا و وضو بگیريد و غسل كنید و جامه ھاى 

له برسد و خود را بشوئید تا كفن باشد براى شما و از صبح عاشورا ديگر م رسول خدا صلى الّله علیه و آ

معلوم است كه ھواى گرمسیر در يك ساعت تشنگى چه اندازه كار سخت مى شود و قدر معلوم از 

تواريخ و اخبار آن است كه كشته شدند ذرّيه رسول خدا صلى الّله علیه و آله با لب تشنه پس چقدر 

 .مان نمايندشايسته باشد كه دوستان آن حضرت در وقت آشامیدن آب يادى از تشنگى آن سّید مظلو



منقول است كه ھنگامى كه جناب سكینه در مقتل پدر بزرگوار خود آمد جسد آن  (مصباح كفعمى )و از 

حضرت را در آغوش گرفت و از كثرت گريستن مدھوش شد و اين شعر را از پدر بزرگوار در عالم اغماء 

 :شنید

شیَعتي ما ِاْن َشِرْبُتْم َرىَّ َعْذٍب َفاْذُكُروني
ِمْعُتْم ِبَغريٍب َاْو َشھیٍد َفاْنُدبوني مصباح كفعمى َاْوَس
 967ص 

و ظاھر اين است بقّیه اشعارى كه به اين رديف اھل مراثى مى خوانند از ملحقات شعرا باشد نه از خود 

 .حضرت و نیكو ارداف نموده اند

مله با سالح شھر است كه ابن زياد به مسجد جامع رفت و گفت منادى ندا كرد كه مردان ج (ل بھائى 

بیرون بروند از براى جنگ با امام حسین و ھر مردى كه در شھر باشد او را بكشند و ھم نوشته كه در 

كوفه و حوالى آن ھیچ مردى نمانده بود اّال كه ابن زياد طوعا و كرھا رانده بود و غیره كار حسین و 

بن مسلم ِكندى كه در لشكر مالعین بود و اصحابش را تمام كند و گفته كه راويان احوال ايشان ُحَمْید 

زينب خواھر امام حسین علیه الّسالم و علّى زين العابدين علیه الّسالم اند و ُحَمْید از جمله نیك مردان 

 شیخ عّباس قمى رحمه الّله).2/279 (كامل بھائى ) .بود لكن او را به اكراه و اجبار آنجا حاضر كرده بودند

). 

 .157ترجمه لھوف سّید ابن طاوس ص ( سوگنامه كربال126-)

 .89و  2/88شیخ مفید ( ارشاد127- )

 .165ص ( سوگنامه كربال128-)

 .صدقى جمیل العّطار: ، تحقیق ( 6/224تاريخ طبرى 912- )

 .650عّالمه مجلسى ص ( جالء العیون 130- )

 .173ص ( سوگنامه كربال131- )

 2/280غالم ابوذر در كار سالح سازى دستى تمام داشت ( جون )است كه ( ائى كامل بھ)در 132- 

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(

 .2/93شیخ مفید ( ارشاد133-)

 .94و  2/93شیخ مفید ( ارشاد134- )

 .651عالمه مجلسى ص ( جالء العیون 135-)

 .175ترجمه لھوف ص ( سوگنامه كربال136-)

 .226ص ( تذكرة الخواص 137- )

بدان كه آنچه تحقیق شده آن است كه موقف حضرت سّید الشھداء : ز اھل اطالع گفته اندبعضى ا138- 

رو به مغرب و  -لعنه الّله - علیه الّسالم در روز عاشورا رو به نقطه مشرق بوده و موقف عمر بن سعد

آنجا  مى گويند،ھنگامى كه آب فرات طغیان مى كند مردم از (ھمین جايى است كه فعًال مّیه  (شفّیه )

سوار طّراده مى شوند مى روند به كوفه و بودن شفّیه حكمّیه به دلیل قصه ضحاك بن عبدالّله مشرقى 

است كه از میان قوم فرار كرد تا رسید به شفّیه كه تقريبًا نیم فرسخ است از شھر كربال تا به آنجا ؛ و اّما 

فرات واقع مى شود و عمرو بن حّجاج  آنكه موقف عمر بن سعد مواجه مغرب بود به دلیل آنكه میمنه او



ُثَم ِانَّ َعمرو بَن حّجاج َحَمَل َعلى : موّكل بر فرات در میمنه بوده ؛ و در عبارت طبرى است كه گفته 

 . انتھى.الحسین علیه الّسالم فى َمیَمَنِة ُعَمر بن َسعد

به بقعه مباركه حضرت شنیدم از فاضل كامل و مطلع خبیر ماھر جناب آقاى سّید عبدالحسین كلیدار 

تا نزديك پل سفید بوده كه قبرستان بابل بود و مرده  (نواويس )سّید الشھداء علیه الّسالم كه مى فرمود 

ھا را در میان خم مى گذاشتند و دفن مى كردند و فعًال در آن خمھا كه پیدا شده خاكى بوده در آتش كه 

و دو نھر يكى علقمى  (نواويس )ھرى بوده مقابل مى ريختند بوى گندى از آن ساطع مى شد و كربال ش

بوده و يكى نھر نینوا ؛ و نھر علقمى اال ن آثارش ھست از طرف عون مى آمده و در سابق كه عربانه ھا 

از راه عون به كربال مى آمد از دل آن نھر مى گذشت و االن آثارش ھست تا نزديك شھر كربال نزديك كوره 

شود لكن به خط مستقیم اگر كسى بیايد مى رسد به مقام حضرت  پزى ھا كه آثارش منطمس مى

صادق علیه الّسالم و از نزديك غاضريه و آن نھر از پشت سر قبر مبارك حضرت ابوالفضل علیه الّسالم مى 

 .(شیخ عّباس قمى علیه الّسالم (والّله العالم . گذشته و آن حضرت بر مسّناة آن شھید كشته 

 .2/96شیخ مفید ( ارشاد139-)

 .2/98شیخ مفید ( ارشاد140-)

َلى اْلمكاِفح َولِكن َسَبَبه يعنى ِاْن قتلنا َلْم َيُكْن عارًاَعَلینا ِالّن َسَبَبُه َلْم َيُكن َعْن ُجْبن َو َعَدم ِاْقدام َع141- 

 ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله.(َمنايانا َو دولة آخرينا و مثل ھذا لم يكن عارًا

  (شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (َكغتى مھتر و جوانمرد و سختى ، سروات جمع ( َسرى 142- )

از اين كلمه اشارتى به ظھور حّجاج بن يوسف َثَقفى فرموده ومى تواند مراد مختار بن ابى عبیده 143- 

  ( شیخ عّباس قمى رحمه الّله. (َثَقفى باشد چنانكه عّالمه مجلسى فرموده 

 .851- 179ص )ترجمه لھوف ()سوگنامه كربال144- )

 .العّطار: ، تحقیق (6/208تاريخ طبرى 145-)

 .189ص (سوگنامه كربال146-)

 (.6/230تاريخ طبرى 147- )

  .صحیح است(ارشاد)ذكرشده كه ظاھرًا ثبت (،ُذَوْيد(ُدَرْيد)به جاى (ارشاد)در481-

 .2/101شیخ مفید (ارشاد149-)

 .185سیدبن طاووس ص ( سوگنامه كربال150-)

  .4/122ابن شھر آشوب ، ( مناقب 151- )

  (شیخ عّباس قّمى رحمه الّله.(ما يدفنون : االلف لال طالق اى 152- 

 .606، شرح حال شماره 229ص ( رجال نجاشى 153-)

 .به تقديم المثلثة على الموحّده مصَغرًا( ثبیط154-)

 .58،آيه )10(سوره يونس 155- 

 .184و ( 6/183تاريخ طبرى 156- )

 .187ترجمه لھوف ص ( مه كربالسوگنا157-)

  .بطن من كلب( جناب )ُعَلْیم بالّتصغیر َفْخٌذ من جناب بالجیم و النّون الموّحدة و 158- 

  .ذو ِمرَّة به كسر میم أ ي صاحب قّوة159-

  .و َعْصب َكَفْلس اى شّدة160- 

  .و خّوار ككّتان اءي الّضعیف161- 



 .2/102شیخ مفید ( ارشاد162-)

و معنى بیت آن است كه پیوسته تیر زدن . َلبان يعنى سینه . اكى در چنبر گردن بالّضم مغ( ُثْغَره 163-)

. به گودى گلو و سینه او تا حّدى كه خون مثل پیراھن بر بدنش احاطه كرد و خون را پیراھن خود نمود

 .( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(

بالفتح َجْور و ( َحْیف   .)اء موضعى است به مّكه نامیده شده به آن مسجد الخیفبه فتح خ( الَخیف 164-)

 . ستم

  .اسب كريم( طرف 165- )

 تیزى نیزه( شبا166- )

 .يعنى اگر پى كنید اسب مرا( ْعِقرواِاْن َت167-)

  .تیغ بّران: سیف ِمقَصل كِمْنبَر168- 

  .يعنى نه نكول خواھم كرد از جنگ ايشان و بر نخواھم گشت از ترس( الناِكٍالِمنھم 169- )

 .(ويراستار(ثبت كرده اند (بروزن َامیر(َبرير)بعضى ھا 170-

  .، چاپ سه جلدى(1/167تنقیح المقال  :)ك.ر171- 

  :دهمصیبت َوھب راچنین نظم كر( معراج الجنان )و صاحب 172- 

عروس از خیمه سوى رزمگه تاخت
 بروى نعش شوھر خويش انداخت

يكى راگفت آن ِشمر َبد َاختر
 كه ملحق ساز اين زن رابه شوھر

به يك ضربت رسانید آن منافق
 تن مھجور عذرا را به وامق

چو شد كلبى سوى جّنت روانه
 بیاسود از غم و رنج زمانه

اھدبرُون آمد دگر شیرى مج
 كه نام او ُبدى عمروبن خالد

به پیش روى عشق عالم افروز
 كشید از دل يكى آه جگر سوز

به اشك آلوده باشد اين سخن گفت
 . ُمرّخص كن كه با ياران شوم جفت

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله)

 .195 ص)ترجمه لھوف ()سوگنامه كربال173-)

  .َكْمجِلس بالمعجمه ثم الحاء ثم الجیم( اْلمذِحْج174-)

 .آنكه از كارزار رو نگرداند( ُمحرج 175- )

 .يعنى گفتار( َضبع 176- )

  .يعنى خفیف و سريع در دويدن( ازل 177-)



صفت َضْبع است نه آنكه لنگ باشد در واقع بلكه ضبع را به عرج توصیف مى كنند چون در ( َاْعَرج 178- )

رود، وگرگ و كفتار در كشتن گوسفندان و فساد  وقت راه رفتن به خیال مى اندازد كه لنگان لنگان راه مى

شیخ عّباس (در ايشان ھر گاه واقع شوند در میان گّله معروفند به ّحدى كه مثل مى زنند به ايشان ، 

 . است (الذئب )، (الّضبع )به جاى  (مناقب )و در ) قّمى رحمه الّله 

 .23، آيه )33(سوره احزاب 179- 

  (خ ل(َو انَّ َبْیتى فى ُذروى 180- 

 .يعنى دوشھا181-

  .يعنى القوة182-

 .الّعطار :،تحقیق (6/237-238طبرى  تاريخ183-)

 ( 6/238تاريخ طبرى 184- )

  .،از ابومخنف نقل كرده است(تاريخ طبرى 185- )

 .65ص ( مثیر االحزان 186- )

  .مغلوب شدن به ستم( َقْسر187- )

 .پراكنده مى شد188- 

  .مقابل سھل است189-

 (.45/25بحار االنوار190-)

الّصرع يقال َاْخَفَق زْيد عمروا فى الحرب ، اى َصرَعه َفَكانَّ النَّبُل يجرى بھا الصرع والّرشاق ( اال خفاق 191- )

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله.(جمع رشیق وھوالسَّْھم الّلطیف 

 .العّطار: ، تحقیق ( 6/239طبرى  تاريخ192- )

  .نیزه ُجنبان ، رجل َخّطاٌر ِبالرْمِح اءي طّعان:الِقَنا اْلخَّطار193- 

 (6/239-.240تاريخ طبرى 194- )

 .2/105شیخ مفید (ارشاد195-)

  .يعنى تیزى سرنیزه( َشَبا اْلَھنا)اسب كريم ( َطْرف 196- )

  .پى كردن( َعْقر197- )

 .بالكسر بیشه شیر( ِغْیل 198- )

اسم فاعل َخَدراال سد است يعنى الزم گرفت شیر بیشه خود را يا خانه را و در آن قرار گرفت و ( خاِدر199- )

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (مصّمم شد

 .العطار: ، تحقیق ( 6/241تاريخ طبرى 200-)

  .البقاعى: ، تحقیق 4/112ابن شھرآشوب ( مناقب 201- )

 .جمع صعود يعنى جاى بلند202- 

شیخ )يوم اءرى فى سوى ابوابكم اقف  عن حماكم كیف انصرف وھواكم لى به شرف ، سّیدى العشت203- 

 ( عباس قمى رحمه الّله

 (.45/22بحار االنوار204-)

  (خ ل(َفَدتك َنْفسى 205- 

 (.45/25بحاراالنوار206- )



است و اين َاوْلى و َاْنسَب به عبارت ( سیدى فى النساء)در بعضى ُنَسخ به جاى ( عجوز فى النساء207- )

 (مصحّح. (است 

ار و َسگ نیز آمده و اضافه او به كَصُبور پیر زن كالن سالخورده و به معنى ِسپر و نیزه و آلت كارز( جوز208-

يعنى  (ارض خاويه ) ( شیخ عباس قمى رحمه الّله.(سّیدى به مالحظه ھر يك از اين معانى درست است 

زمینى كه خالى از اھلش شده باشد و شايد در اينجا اشاره باشد به كشته شدن شوھر و پسر اين زن و 

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله.(بى كس شدن او

 ( .45/28بحار االنوار209- )

 ( .45/30بحار االنور210- )

ناحیه و میانه  بالكسر آنكه سزاوار بود نگاھداشت آن بر مرد ؛ يقال حامى الذُّمار و حوزه يعنى( ِذمار211- )

 ( شیخ عباس قمى رحمه الّله(ملك 

 ( .6/234تاريخ طبرى )، 4/114ابن شھر آشوب ( مناقب 212- )

  .پوتین213- 

 .23يه آ) 33(سوره احزاب 214- 

 ( .45/31بحار االنوار215-)

 .86ابو الفرج اصفھانى ص ( مقاتل الطالبیین 216-)

 .34و  33، آيه )3(سوره آل عمران 217- 

 با مختصر تفاوت 2/106شیخ مفید ( ارشاد218-)

 ( .45/43بحار االنوار219-)

 ھمان ماءخذ220- 

 .116ص ( مقاتل الطالبیین 221- )

 .2/107شیخ مفید ( ارشاد222-)

 .86ص ( مقاتل الطالبیین 223-)

  .90محّدث نورى ص ( لؤ لؤ و مرجان 224- )

  .، به نقل از مقتل محّمد بن ابى طالب كرده( 45/32بحار االنوار225- )

 ( .6/242تاريخ طبرى )، ( 2/107ارشاد)، 98ص ( مقاتل الطالبیین 226- )

 .4/243ابن اثیر ( الكامل فى التاريخ 227- )

 ( .45/32بحار االنوار228-)

 ( .45/34بحار االنور229-)

  95- .96ص ( مقاتل الطالبیین 230-)

 ( .6/242طبرى تاريخ 231-)

  .البقاعى: ، تحقیق 4/115ابن شھر آشوب ( مناقب 232- )

 .95ص ( مقاتل الطالبیین 233-)

 ( .101/243بحار االنوار234- )

 .4/114ابن شھر آشوب ( مناقب 235- )

 ھمان ماءخذ236-

 (.45/34بحار االنوار237-)



شیخ عباس قمى (و مسلم و اوالد جعفر و عبدالّله بن جعفر است  عمو زادگان آن حضرت اوالد عقیل238- 

 ( رحمه الّله

 ( 45/35-.36بحار االنوار239- )

 .1/418طبرسى (إ عالم الورى 240- )

 حسین استاد ولى ،: ، تحقیق 183ص ( لؤ لؤ و مرجان 241-)

 يعنى بیشه ھا( آجام 242- )

  .بالفتح نوعى از پیمانه بزرگ( سندرة 243- )

  .با مختصر تفاوت( 45/36اربحار االنو244- )

 93ص ( مقاتل الطالبیین 245- )

 شیخ عباس قمى رحمه الّله. (گفته اند مادر جناب قاسم را اّم ابى بكر مى گفتند و اسمش رمله بود246--

). 

 257دينورى ص ( اخبار الطوال 247- )

 ( 45/38بحار االنوار248- )

 88ص ( مقاتل الطالبیین 249- )

 ( .45/38بحاراالنوار250--)

 .4/116ابن شھر آشوب ( مناقب 251--)

 .88ص ( مقاتل الطالبیین 252--)

 .4/116ابن شھر آشوب ( مناقب 253--)

 .3/895سمھودى ( وفاء الوفاء254--)

 .بعضى محّمد اصغر يا عبدالّله گفته اند255- 

  .كثیرالفضل256- 

 .4/116ابن شھر آشوب (مناقب 257- )

ساقیه يعنى جوى ُخرد و ظاھرًا اينجا مراد نھر است كه از فرات منشعب شده براى سقايت 258- 

  .( شیخ عّباس قمى رحمه الّله(نخلستانھا

 .269ص )ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربالء259--)

 .245و ( 6/244تاريخ طبرى 260- )

عند ذكر نزول ( المحاسن والمساوى )قال ابراھیم بن محّمد البیھقى احد َاعالم القرن الثالث فى كتاب 261- 

الماء يسیُر قال فاءراد الحسین علیه فنزلوا و بینھم و بین : الحسین علیه الّسالم و اصحابه ِبكربال ما لفظه 

الّسالم و اصحابه الماء فحاُلوا بینھم و بینه فقال له شمرذى الجوشن التشربون ابدا حّتى تشربون من 

! َنَعم : َاَلْسنا َعَلى اْلحّق؟ قال : الحمیم ، فقال العباس بن على علیھماالّسالم للحسین علیه الّسالم 

  ( شیخ عباس قمى رحمه الّله.(حتى شربو و استقوا فحمل علیھم فكشفھم عن الماء

اى صاح تزعم العرب ان للموت طائر ًايصیح و يسّمونه الھامه و يقولون اذا قتل االنسان ولم يوخذ (زقا262- )

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله.(بثاره زقت ھامته حّتى يثار

  .شمشیر كشیده  :جمع مصالة و ھو الرجل المتشّمر قمى رحمه الّله سیف مصّلت( والمصالیت 263-)

 ( .45/40بحاراالنوار264- )

 .41و (  45/40بحار االنوار265- )



 .4/117ابن شھر آشوب ( مناقب 266- )

 ( .45/41بحار االنوار267- )

 .731،حديث 70،مجلس 548ص ( امالى شیخ صدوق 268- )

 ( .45/40بحار االنوار269- )

 .438ُطريحى ص ( المنتخب 270- )

  .سید جعفر نبوى: ، تحقیق 287ص . محدث نورى ( الفیض القدسى 271- )

  .، انتشارات انصاريان167مسعودى ص ( ثبات الوصّیة ا272- )

 .54ص ( دعوات راوندى 273- )

 .5، باب الظلم ، حديث ( 2/331الكافى 274- )

نقل است كه چون روز عاشورا، انصار و اصحاب سید الشھداء علیه الّسالم ( ق الورديه حدائ)از كتاب 275- 

زنان و اطفال كه صداى آن ! به درجه رفیعه شھادت رسیدند حضرت شروع كرد به ندا كردن َاال ناِصٌر َفَیْنُصُرنا

 .حضرت را شنیدند صرخه و صیحه كشیدند

ابوالحتوف كه در لشكر عمر سعد بودند چون اين ندا شنیدند و سعد بن الحرث االنصارى العجالنى و برادرش 

صیحه عیاالت آن جناب را استماع كردند میل به جانب آن جناب نمودند و پیوسته مقاتله كردند و جمعى را 

 ( قمى رحمه الّله  شیخ عباس . (مقتول و برخى را مجروح نمودند آخر اال مر ھر دو شھید شدند

 .227ص ( تذكرة الخواص 276--)

 .227ص ( تذكرة الخواص 277- )

 .2/25طبرسى ( احتجاج 278- )

ت بلكه در آنجا تصريح مى كند كه آن حضرت خونھا را در كف مى اين مضمون در تاريخ طبرى نیس279- 

 . گرفت و بر زمین مى ريخت

 .(ويراستار(نقل نموده ( تذكرة )اين عبارت ابدًا در تاريخ طبرى و احتجاج و ارشاد نیست فقط سبط در 280- 

  .با مختصر تفاوت(  6/243تاريخ طبرى 281- )

 ( 45/47-.48بحار االنوار282--)

 ( .45/49بحار االنوار283--)

 ھمان ماءخذ284- 

 (.45/50بحار االنوار)، ( 6/245تاريخ طبرى 285- )

  .حسین استادولى: ، تحقیق 187و  186محّدث نورى ص ( لؤ لؤ و مرجان 286- )

 (  45/52- .53بحار االنوار287- )

  .شمسى 1357، چاپ مرحوم انصارى ، سال 6شیخ على العراقین ص ( معراج المحّبة 288- )

  .ذكر شده( نسر)و در ارشاد مفید ( بشر)در بعضى نسخه ھا 289- 

 .2/110شیخ مفید ( ارشاد)؛  225ص ) سوگنامه ( )لھوف )ترجمه 029-

 .2/111، (ارشاد291- )

 ( .6/245تاريخ طبرى 292- )

 .2/111شیخ مفید ( ارشاد293- )

 (6/245تاريخ طبرى 294-)

  .229ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال295- )



 .2/12شیخ مفید ( ارشاد296- )

 .4/120ابن شھر آشوب ( مناقب 297- )

 .233ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال298- )

 .351ص ( كامل الزيارات 299- )

 .2/133شیخ مفید ( ارشاد300- )

 .134 - 2/133شیخ مفید ( ارشاد301- )

 ( .45/60بحاراالنوار302- )

 (  45/58- .59بحاراالنوار303- )

  .ذكر شده( َحْوَبة )يا ( ُحويَّة )بعضى نسخه ھا در 304- 

 ( .45/60بحاراالنوار305- )

 .241ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال)، ( 45/58بحار االنوار306- )

 .80ص ( مثیر االحزان 307- )

  .، چاپ صدوق ، تھران88، باب 274ص ( كامل الزيارات 308-)

 ( .45/58بحاراالنوار309- )

 ( .45/58بحاراالنوار310- )

  .شمسى 1357، چاپ محمد على انصارى ، سال 93ص ( معراج المحبة 311- )

عمر سعد ھر دو دست او را يعنى شمر را گرفته گفت : گفته كه بعضى گفته اند( روضة الصفا)صاحب 312- 

فرمان عبیدالّله صادر : ندارى كه بر قتل اين پسر بیمار اقدام مى نمائى ؟ شمر گفت  از خداى تعالى شرم: 

شده كه جمیع پسران ُحسین را بكشم و ُعَمر در اين باب مبالغه كرد و شمر از آن فعل قبیح و امر شنیع 

 .دست باز داشته امر كرد تا آتش در خیمه ھاى اھل بیت مصطفى زدند

ز آن قوم آمدبا چنین سنگدلى ھا كه ا
 سنگ نباريد زھى مستنكر

اين چنین واقعه حادث و آنگاه ھنوز
 چرخ گردان و فلك روشن و خورشید انور

 ( .45/59بحاراالنوار313- )

  .بیروت ، چاپ اءعلمى ،49ص ( اقبال االعمال 314- )

  .، چاپ اءعلمى ، بیروت543ص ( مصباح الُمَتھّجد315- )

 ، چاپ دار اال ضواء، بیروت4/122ابن شھر آشوب ( مناقب 316- )

 .201، حديث 27، مجلس 192و  191ص ( دوق امالى شیخ ص317- )

  .، چاپ مرتضوى ، تھران( 2/303كامل بھائى 318- )

-319 

اى داغ تو روان خون دل از ديده و حور
 بى تو عالم ھمه ماتمكده تا نفخه صور



د و بوده است كه داده است نشانتا جھان باش
 میزبان خفته به كاخ اندر و میھمان به تنور

َسر بى تن كه شنیده است به لب آيه كھف
شیخ عباس (يا كه ديده است به مشكاة تنور آيه نور 

 ( قّمى رحمه الّله

 .قى جمیل العّطارصد: ، تحقیق ( 6/247تاريخ طبرى 320- )

  .، چاپ محّمدعلى انصارى9ص ( معراج المّحبة 321- )

  .ش 1364، چاپ فردوسى ، تبريز، 130آتشكده نیّر تبريزى ص 322- 

  .، با مختصر تفاوت ، چاپ سنائى ، تھران284ص ( ن محتشم كاشانى ديوا323- )

است و وجه اين تسمیه آن است كه جمع مى كند دستھا را ( ُغل )اسم يك نوع از ( جامعه )بدان كه 324- 

یر دارد كه به اختالف از دو طرف آن به سوى گردن و ُغل طوقه آھنى است در گردن گذارند و از دو طرف زنج

طوقه خارج مى شود، يعنى از طرف راست به سمت دست چپ و از طرف چپ به سمت دست راست مى 

رود دو دستھا بسته مى شود دو طرف زنجیر پس از بسته شدن دستھا به وسیله گداختن يا كوبیدن به ھم 

يزيد پلید خواست ُغل را گردن آن حضرت بردارد وصل مى شود كه ديگر جدا نشود و از اين جھت ھنگامى كه 

 .(قّمى رحمه الّله   شیخ عّباس (سوھان خواست 

 .97ص ( معراج المحّبة 325- )

شد از ھارون الرشید و متوكل لعین و  اين كلمات حضرت زينب علیھاالّسالم اشاره باشد به آنچه ظاھر326- 

در حال متوّكل به شرح رفته به آنجا مراجعه شود  (تتّمة المنتھى )در محو آثار آن قبر شريف چنانچه در 

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(

 .88، باب 274و  273ص ( كامل الزيارات 327- )

 .245، ص )ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال328- )

 .284و  283ص ( ديوان محتشم كاشانى 329- )

 ( .45/58بحاراالنوار330- )

 ( .45/59بحار االنوار331- )

 ( .45/59بحاراالنوار332- )

  .، اءعلمى ، بیروت967كفعمى ، ص ( مصباح 333- )

 .4/121ابن شھر آشوب ( مناقب 334- )

 .2/114شیخ مفید ( ارشاد335- )

 ( .2/287كامل بھايى 336- )

  .، چاپ انتشارات اسالمى ، قم( 2/11الدروس الشرعّیه 337- )

  .، چاپ اسالمیه3/34زندگانى امام حسین علیه الّسالم ( ناسخ التواريخ 338- )

 .42، آيه )14(سوره ابراھیم 339- 

 .92و  4/91ابن شھر آشوب ( مناقب 340- )

 ( .45/232بحار االنوار341- )

 ( .45/230بحاراالنوار342- )



و جاِمُع  275ھو الشیخ الحافظ ابو عیسى محّمدبن عیسى بن سوره المتوفى سنه ( ترمذى 343- )

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(لسِّت و ترمذ قرية قديمة على طرف نھر بلخ َاَحِدالَصحاح ا

ھو ابوسعد عبدالكريم بن محّمدالمروزى الّشافعى صاحب كتاب االنساب و فضايل ( والّسمعانى 344- )

 .( ه الّلهشیخ عّباس قّمى رحم( 562الصحابه و غیر ھما توّفى بمرو سنه 

  .، دارالفكر، بیروت3796، حديث ( 5/428صحیح ترمذى 345- )

  .نقل كرده است( مقتل محّمدبن ابى طالب )از (  45/23بحار االنوار346- )

 .230ص ( تذكرة الخواص 734- )

 .653، حديث 11، مجلس 326ص ( امالى شیخ طوسى 348- )

است كه چون ابن زياد حكم كرد كه سر مقّدس را در كوچه ھاى كوفه ( (2/290)كامل بھائى )در 349- 

جمیع كوچه ھا و قبايل صد ھزار خلق در نظاره آن سر جمع شدند بعضى به تعزيت و بعضى به  بگردانند در

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(تھنیت 

  .است( َسَبج )مھرُه سیاه است معّربش ( َشَبه 350- )

 .115و (  45/114حار االنوارب351- )

 ( .45/108بحاراالنوار352- )

 .368، نسخه خّطى كتابخانه مسجد اعظم ، به شماره ) رّد رساله پادرى ( )سیف اُالّمة 353- )

اشاره به سكوت كرده خواست تكلم فرمايد، سكوت اختیار  3يعنى چون مردم ديدند كه جناب زينب 354- 

كردندو از رفتن توقف نمودند تا گوش دھند چه مى فرمايد و چون مردم از رفتن باز ايستادند الجرم زنگھا از 

شمرده اند از اجتھادات  3رامات جناب زينب صدا افتاد، اّما بیانات وارده بعضى از اھل خبر كه اين را يكى از ك

 .(شیخ عّباس قّمى ؛(و براى جاللت قدر آن مخّدره محتاج به نقل اين كرامتھا نیست . است 

، مجلس 93 - 91امالى شیخ طوسى ،ص  .)8، حديث 38، مجلس 324 - 321ص ( امالى شیخ مفید355- )

 .142يث سوم ، حد

 .2/31طبرسى ( احتجاج 356- )

مى فى اْلَحديِث َنھى َعْن َقْتل َشْیى ٍء ِمَن الدَّواَب َصْبرا ُھَو َاْن ُيْمَسَك َشْیى ٌء ِمْن َذواِت الرُّوِح َحّیا ُثمَّ ُيْر357- 

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله. (كذا فى النِّھاية . َحتى َيُموَت بَشْیى ٍء

 .291 - 287ابن طاوس ، ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال358- )

  .صحرانشین= حاضر مجاور، بادى 359- 

و شايد ھمین قضیب بوده كه از بابت تجسم اعمال به صورت مار برزخى شده كه در جمله اى از كتب 360- 

علماى تاريخ نقل شده كه در زمان مختار سر نحس اين كافر را در میان سر َقَتله بود و بر زمین انداخته بودند 

: بینى و دھان او داخل ود و بیرون مى آيد و مردم مى گفتند و مردم تماشا مى نمودند كه مارى در سوراخ

َقْدجاَئْت َقْدجاَئْت، يعنى مار باز آمد و اين عمل مكّرر واقع شد و از تاريخ طبرى مستفاد مى شود كه ابن زياد 

مى ملعون يك ساعت آن قضیب را به دندانھاى نازنین آن حضرت مى زد مكّرر و متوالى مثل باران كه بر زمین 

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله)، 6/248 (تاريخ طبرى ) .بارد

به شین معجمه ( شجاعه )به سین مھمله است و محتمل است كه ( سّجاعه )ھمین معناى ترجمه 361- 

لّتثلیث زن پر دل و دالور در شجاعه با (منتھى االرب )باشد يعنى زن پر دل و دلیر و شجاع است چنانچه در 

 . شّدت

كه كافى است در پر دلى جناب زينب علیھاالّسالم كه در آن مجمع بزرگ آن دّب اكبر را تعییر و : فقیر گويد



 .سرزنش كرد به مادرش مرجانه و آن كنیزكى بود زانیه مشھوره به زنا

ِلْلمیَثم التّمار َلَیْا ُخَذنََّك اْلُعُتلُّ الزَّنیم اْبُن االََْمِة اْلفاِجَرِة َوَقْد َاشاَرِاَلیھاامیر الُمؤ منین علیه السَّالُم فى َقوله 

 :ُعَبیُد الّله بُن زياد َوَاشاَر ِاَلیھا َاْيضا الّشاعُر فى ھذا اْلَبیِت

َلَعَن الّلُه َحْیُث َحلَّ ِزيادا
 .َواْبَنُه واْلَعُجوَز ذاَت اْلَبعُوِل

 ( هشیخ عّباس قّمى رحمه الّل)

 .249و (  6/248تاريخ طبرى 362- )

 .91ص ( مثیر االحزان 363- )

 .42، آيه )39(سوره ُزمر 364- 

 .297ص ( سوگنامه كربال365- )

 ( .45/118بحار االنوار366- )

  .يعنى حیا و شرم مى كنید از ايشان367- 

است در بصره و شايد در كوفه شوره زارى بوده كه يعنى زمین شوره زار و اسم موضعى ( سبخه 368- )

شیخ عّباس (والّله العالم ، . عبدالّله را در آنجا به دار زدند، و بعضى به جاى سبخه ، مسجد ذكر كرده اند

 .( قّمى رحمه الّله

چھار  معلوم مى شود كه خبر قتل امام حسین علیه الّسالم به مدينه بعد از بیست و (دّر الّنظیم )از كتاب 

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(روز از روز عاشورا رسید و الّله العالم ، 

 .9، آيه )18(سوره كھف 369- 

 .2/117شیخ مفید، ( ارشاد370- )

 .35، حديث ( 45/189بحار االنوار371- )

 .2/118شیخ مفید ( ارشاد372- )

وقعٌة كاَنْت لبنى ُزَبید َعلى بنى زياد من بنى الحرث بن كعب و ( َاَالْرنب )، 2/123شیخ مفید ( ارشاد373- )

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(لعمرو بن معدى كرب ، ھذا البیت ا

 .ھمان ماءخذ374- 

 ( .45/122بحار االنوار375- )

 .2/124شیخ مفید ( ارشاد376- )

 .139، مجلس سّوم ، حديث 90ص ( امالى شیخ طوسى 377- )

 ( .6/255تاريخ طبرى )، ( 45/199بحاراالنوار378- )

 .رصدقى جمیل العطا: ، تحقیق ( 6/252تاريخ طبرى 379- )

 .2/118شیخ مفید، ( ارشاد380- )

المواعظ )  المقريزى تقى الدين احمد بن على الموّرخ صاحب الكتب الكثیرة منھا تاريخ مصر المسمى ب381- 

ك و يعرف بالمقريزى نسبة الى حارة كانت تعرف بحارة المقازرة ، اصله من بعلب(و االعتبار بذكر الخطط و اال ثار

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله) 845توّفى سنه 

 ( .1/430الخطط و اال ثار382- )



 .2/291عماد الدين طبرى ( كامل بھائى 383- )

  .، اعلمى ، بیروت59ص ( اقبال االعمال 384- )

شیخ (يعنى آب شده ( ُمذاب )به تقديم تاء مكسوره بر موحّده ساكنه يعنى طال و ( ِتْبر( :)ِتْبر ُمذاب 385- )

 .( عّباس قّمى رحمه الّله

اند كه ابو ِمْخنف لوط بن يحیى اال ْزدى از بزرگان محّدثین و معتمد ارباب ِسَیر و تواريخ است و مخفى نم

مقتل او در نھايت اعتبار؛ چنانچه از نقل اعاظم علماى قديم از آن و از ساير مؤ ّلفاتش معلوم مى شود ولكن 

و منسوب به او مشتمل است  افسوس و آه كه اصل َمْقَتل بى عیب او در دست نیست و اين مقتل موجود

بر بعضى مطالب ُمْنكره كه بايد َاعادى و جّھال آن را به جھت پاره اى از اغراض فاسده در آن كتاب نقل كرده 

باشند و از اين جھت از درجه اعتبار افتاده و بر مفردات آن شیخ وثوقى نیست ، لكن آن چه در باب ِسَیر اھل 

نقل كرده كه ملّخص آن را ما نقل كرديم نشود گفت تمام آن از دّس وّضاعین بیت از كوفه و شام از قضاياى ه 

باشد ِسّیما كه در بعضى از آنھا داعى بر وضع نیست و عالوه بر آن شواھد بسیار بر صدق غالب از قضايا در 

به  351مثل قضّیه دير راھب ِقنِّْسرين كه در يك منزلى َحَلب بوده و در سنه : كتب معتبره يافت مى شود

 (روضة االحباب )جھت غارت روم خراب شده و قّصه يھودى حرانى كه سّید عطاءالّله بن سّید غیاث الدين در 

نقل كرده و ابن شھر آشوب قضاياى بسیار نقل كرده و عالم جلیل خبیر عماد الدين حسن بن على طبرسى 

و موصل و نصیبین و بعلبك و میافارقین و َشْیَزر تصريح كرده بر آن كه در اين ِسَیر به َاَمد  (كامل السقیفه )در 

روضة )فاضل المعى مّال حسین كاشفى قضاياى متعدده در بین عبور از بسیارى منازل در . عبور كردند

نقل كرده و از مجموع ، اطمینان حاصل مى شود كه مسیر از آن راه بوده و خالف آن نیز از اصل و  (الشھدا

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(والّله العالم .ظر نرسیده كلمات اصحاب تا كنون به ن

ھمانا به اين گردانیدن اھل بیِت َخْیُراالنام در ديار اسالم ، اشاره فرموده حضرت زينب علیھاالّسالم در 387- 

 :خطبه خود در مجلس يزيد

َقْد َھَتْكَت ُسُتوَرُھنَّ و ! َتْحذيُرَك َحرائَرَك َو إ ماءَك و َسْوَقَك َبناِت َرسول الّلَه َسبايا؟َاِمَن الَعْدِل َياْبَن اْلُطَلقاء 

سوگنامه ) . خَاْبَدْيَت ُوُجوَھُھنَّ َتْحدُوِبِھنَّ االَْْعداُء ِمْن َبَلٍد الى بلٍد و َيْسَتْشِرُفُھنَّ َاھل اْلَمناِھِل و اْلَمناِقِل ال

 330ص  (كربال

 :اره فرموده به اشھار راءس مقدس ، اين شاعرو اش

َراءُس اْبن بنِت محمٍَّد َو َوصّیِه
 ِلْلُمسلمیَن َعلى َقناٍة ُيْرَفُع

َواْلُمسلموَن ِبَمنَظٍر و ِبَمسَمٍع
 ال جازٌع ِمْنُھْم َوال ُمَتَوجٌَّع

َاْيَقْظَت َاْجفانًا َو ُكْنَت َلھا ِكرًى
 ْم َتُكْن ِبَك َتْھَجُعَو َاَنْمَت َعْینًا َل

َكَحَلْت ِبَمْنَظِرَك اْلُعُیوُن ِعماَيًة
 َوَاَصمَّ ُرْزُؤَك ُكلَّ ُاُذٍن َتْسَمُع

ما َرْوَضٌة إ ّال َتَمنَّْت اّنھا
 َلَك َمْضَجٌع َوِلَخطِّ َقْبِرَك َموِضٌع



 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله( 298ترجمه لھوف ص  (سوگنامه كربال)

 .90و  89/  4مناقب ابن شھر آشوب 388- )

  .عالمه شعرانى: ، تصحیح 386ص ( روضة الشھداء389- )

 .227، آيه )26(سوره شعراء 390- 

 .367ص ( روضة الشھداء391- )

  .، چاپ دارصادر، بیروت( 186 / 2معجم البلدان 392- )

 ( .253 / 1تاريخ حلب 393- )

 .316،  315ص ) ترجمه لھوف ( )امه كربالسوگن394- )

َاْشَھُد َاْن ال ِالَه ِاّال الّله َو َاّن َجدََّك ُمَحّمدًا َرُسوُل الّلِه َصّلى  :است كه گفت ( تذكرة سبط)و در روايت 395- 

شیخ عّباس .(از دير فرود آمد و خدمت اھل بیت مى كرد  ْبُدَك پس الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه َو َاْشَھُد اءّننى مْوالَك و َع

 ( قّمى رحمه الّله

 .42، آيه )14(سوره ابراھیم 396- 

 .227، آيه )26(سوره شعرا 397- 

 (  184 / 45- .185بحاراالنوار398- )

  .، اءعلمى ، بیروت676كفعمى ص ( مصباح 399- )

 .317ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال400- )

 .729ص ( ء العیون جال401- )

 .42، آيه )14(سوره ابراھیم 402- 

 .227، آيه )26(سوره شعراء 403- 

 .4/68ابن شھر آشوب ( مناقب 404- )

 .9، آيه )18(سوره كھف 405- 

 .2/577راوندى ( خرائج 406- )

 .23، آيه )42(سوره شورى 407- 

 .26، آيه )17(سوره اسراء 408- 

 .41، آيه )8(سوره انفال 409- 

 .33، آيه )33(سوره احزاب 410- 

 .323 - 318ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال411- )

 .731ص ( جالء العیون 412- )

 .293،  ( 2/292كامل بھائى 413- )

در نفس المھموم بعد از سر حضرت عّباس علیه الّسالم ذكر كلمه َكَانَُّه َيْضَحك ظاھرا از سھو قلم 414- 

 .( ّباس قّمى رحمه الّلهشیخ ع(است ، 

 .297،  ( 2/296كامل بھائى 415- )

 .صدقى جمیل العّطار: ، تحقیق ( 250 / 6تاريخ طبرى 416- )

 .79ص ( مثیر اال حزان 417- )

 .119/  2شیخ مفید، ( ارشاد418- )



الُحمول )در بعضى نسخه ھا به جاى . بالضم ھودج ھا و شتران كه بر آنھا ھودج بسته باشند( ُحُمول 419- )

 . ذكر شده (الرؤ س )، (

 ( .199 / 45بحار االنوار420- )

 ( .167 / 45بحار االنوار421- )

 .120،  119/  2شیخ مفید ( ارشاد422- )

 ( .176 / 45بحار االنوار423- )

 ( .295 / 2كامل بھائى 424- )

 98ص ( مثیر اال حزان 425- )

 .30، آيه )42(سوره شورى 426- 

 .23 - 22، آيه )57(سوره حديد 427- 

 ( .2/352تفسیر قّمى 428- )

 واريًا يعنى آتش زننده429- 

  .تْشجیَن يعنى اندوھگین430- 

  :، چاپ اسالمیه(3/136ناسخ التواريخ )از  -ذكر اشعار يزيد پلید كه در آن مجلس ُشْوم خوانده 431- 

َلیَت َاشیاخى ِبَبْدٍر َشِھُدوا
 وقعة الخزرج َمَع وقع اال سِل

َلِعَبْت ھاشُم ِباْلُمْلِك َفال
 َخَبٌر جاَء َوال وحٌى َنَزَل

ْنَدٍف ِاْن َلْم اءْنَتِقْمَلْسُت ِمْن ِخ
 ِمْن بنى احمَد ما كان َفَعَل

قد َاَخْذنا ِمْن علي ثاَرنا
 َوَقَتْلنا اْلفاِرس اللَّْیَث الَبَطَل

َو َقَتلنا اْلَقوَم ِمْن ساداِتھم
 وَعَدْلناُه ِبَبدٍر َفاْنَعَدَل

َفَجَزْيناُھْم ِبَبدٍر ِمْثلھا
 ٍد َفاْعَتَدَلَو ِبُاحٍد َيْوَم ُاح

لوَرَاْوُه فاْسَتھلُّوا َفَرحًا
 ُثمَّ قالوا يا يزيُد الَتَشلُّ

و َكذاَك الشیخ َاْوصانى ِبِه
 َفاتََّبْعُت الشیَخ فیما قد َسَئل

اين اشعار را ذكر نكرده اند و آنچه را كه ذكر كرده اند جماعتى كمى را نسبت به يزيد داده اند و بعضى آن را 

بن زبعرى داده اند و ھیچ كس تصريح ننموده كه از يزيد كدام است و از ابن زبعرى كدام ، پس واجب مى به ا

كند كه اشعار ابن زبعرى را كه در جنگ احد گفته ذكر كنیم تا معلوم شود كه شعر يزيد كدام است و شعر 

 : ابن زبعرى كدام ، اشعار ابن زبعرى اين است



َت َفُقْليا ُغراَب اْلَبْین ما ِشْئ
 ِانَّما َتْنِعُق َاْمرًا َقْد ُفِعَل

ِانَّ ِلْلَخْیِر َوِللشَِّر َمدى
 َو َسواٌء َقْبُر ُمْثٍر و ُمقّل

ُكلُّ َخْیٍر َو َنعیٍم زائٌل
 َو َبناُت الدَّْھِر َيْلَعْبَن ِبُكلِّ

َاْبِلغا َحسَّاَن َعنًى آَيًة
 َللَفقريُض الشِّْعر َيْشفي َذا اْلِع

َكْم َترى ِفى اْلَحْرِب ِمْن ُجْمُجَمٍة
 َوَاُكٍف ُقْد ُابیَنْت َو َرجل

َو َسرابیَل ِحساٍن ُسِلَبْت
 َعْن ُكماٍة ُغْوِد ُرْوفى اْلُمْنَتَزل

َكْم َقَتْلنا ِمْن كريٍم َسّیٍد
 ماجِد الَجدَّْيِن ِمْقداٍم َبَطٍل

صادِق النَّْجَدة َقْرم باِرٍع
 ْیِر ِرْعديٍد َلدى َوْقع االسلَغ

َفَسل اْلِمْھراَس ِمْن ساكِنِه
 ِمْن كراديس َوھاٍم اْلَحَجل

َلْیَت اشیاخى ِبَبْدٍر َشِھُدوا
 َجَزَع اْلَخزرج ِمْن َوْقع اال سل

حیَن َضلَّْت ِبقباٍء َبْرُكھا
 َواْسَتَحرَّ اْلَقْتُل في َعْبِداْال َشل

ِبقباٍء َبْرُكھاحینَو َضلَّْت 
 َواْسَتَحرَّ اْلَقْتُل في َعْبِد اال َشل

ُثمَّ َحّفوا ِعْنَد ذاُكْم ُرقَّصا
 َرَقَص اْلَحّفاِن َتْعُدوا في الَجَبِل

َفَقَتلنا النِّْصَف ِمْن ساداِتِھْم
 َوَعَدْلنا ِمْثَل َبْدر َفاْعَتَدَل

ال اَءُلوُم النَّْفَس ِاّال انَّنا
 َكَرْرنا لَفَعْلنا الُمْفَتعل َلو

ِبُسُیوِف اْلِھْنِد َتْعُلوھا َمُھْم
 ُتْبِرُد اْلَغْیَظ َو َيْشفیَن اْلِعَلل

اكنون از اين اشعار توان دانست كه كدام يك را يزيد تمثیل آورده است و كدام را خود انشاء كرده يا به اندك 

ه چون سرھاى شھدا را نزد يزيد پلید آوردند بانگ ُغرابى بینونتى قرائت كرده و ھم در آنجا نقل كرده ك

 :گوشزد او گشت اين كفر را كه بر او سجّلى بود انشاء كرد



لّما َبَدْت ِتلك الرُُّؤس َو َاْشَرَقت
 ِتْلَك الشُّمُوس َعلى ُربى َجْیُرون

صاَح الُغراُب َفُقلُت ِصْح َاْو ال َتِصح
 بى ُدُيونىَفَلَقْد َقَضْیُت ِمَن النَّ

و چون بانگ ُغراب را بروى نابھنگام افتاد به حكم تطّیر داللت بر زوال ملك مى كرد و به دو شعر از اشعار ابن 

 : زبعرى متمّثل شد و غراب را مخاطب ساخت

ُكلُّ ُمْلك َو َنعیم زائل
 .و َبناُت الدَّھِر َيْلَعْبَن بكلِّ

 ( .167 / 45بحار االنوار432- )

 ( .133 / 45بحار االنوار433- )

 .10، آيه )30(سوره روم 434- 

 .178، آيه )3(سوره آل عمران 435- 

   .جويدن: خائیدن 436- 

 .337 - 329، ص )ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال437- )

 ھمان ماءخذ438- 

 .171و  170/مسعودى ، ص (  اثبات الوصّیه439- )

  :َوَلِنْعَم ما قیل440- 

آن كس كه اسیر بیم گردد
 چون باشد چون يتیم گردد

نومید شده ز دستگیرى
 با ِذّل غريبى واسیرى

چندان ز مژه سرشك خون ريخت
 كاندام زمین به خود در آمیخت

ى پدر كجايىگفت اى پدر ا
 كافسر نه بسر نمى نمائى

من بى پدرى نديده بودم
 تلخ است كنون كه آزمودم

 .339ص ( سوگنامه كربال)، ( 2/121ارشاد441- )

 .2/122شیخ مفید ( ارشاد442- )

 .143و (  45/142بحار االنوار443- )

 .739ص ( جالء العیون 444- )

 :است كه آن حضرت فرمود( كامل بھائى )و در 445- 



الذى النفاَدَلُه َواَالوَُّل اّلذى ال َاوََّل الََِولیَِّتِه واال ِخُر الذى الُموخَِّر ال ِخرّيته و  الَحْمُد لّلِه الذى الَبدايَة َلُه و الّداِئُم

شیخ . ( الَعّال ُماْلباقى َبعَد َفناِء اْلَخْلِق َقدََّر اللَّیالى و االَّْياَم و َقسََّم فیما َبْیَنُھُم االَْقساَم َفَتباَرَك الّلُه اْلَمِلُك

 ( رحمه الّلهعّباس قّمى 

در اين روايت ذكر نشده و ظاھرًا به مالحظه اى ذكر نشده و ھفتم حضرت مھدى صاحب الزمان علیه 446- 

شیخ عّباس قّمى (والّله العالم . ذكر شده  (كامل بھائى )الّسالم است كه مى كشد دّجال را و در روايت 

 ( رحمه الّله

. محتمل است كه خبر مروّى از حضرت سّجاد علیه الّسالم در اينجا تمام شود و بقیه از خبر نباشد447- 

 ( قّمى رحمه الّله(

 .345ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال448- )

 .296،  ( 2/295كامل بھائى 449- )

نقل شده ھر دو در نظر من بعید و ) كامل بھايى (كه حديث كنیسه حافر و حكايتى كه از : فقیر گويد450- 

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله. (والّله العالم . محّل اعتماد من نیست 

 .351ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال451- )

 :َخْیُر الَبِريَّة ُيلَعُن َعَلى اْلَمنابر: اينكه در حديث شريف فرموده 452- 

 ت در منابر اسالم ،اشاره به سیره معاويه و اشاعه سّب امیر المؤ منین علیه الّسالم اس

 : ولقد اجاد ابن َسنان الخفاجى

يا ُامَّة َكَفَرْت َو فى َاْفواِھھا
 اْلُقرآن فیه َضالُلھا و َرشاُدھا

َاْعَلى اْلَمناِبر ُتْعِلُنوَن ِبَسبِّه
 َوبَسْیفِه ُنِصَبْت َلُكْم اْعواُدھا

ِتلَك الَخالِئق فیُكْم َبْدِريٌَّة
 َوماَخَبْت َاْحقاُدھا ُقِتَل اْلُحسیُن

و بر اين وضع منابر و مساجد اسالم گذشت سالھائى كه در ُخَطب جمعه و اعیاد سّب امیر المؤ منین علیه 

الّسالم مرسوم بود تا زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز كه به لطايف الحیل رفع آن عمل شنیع نمود و به جاى 

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله. (َعدِل َو االحساِن را قرار دادسّب آن جناب آيه ِانَّ الّله َيْاُمُر بال

 

 

 ( .2/134تفسیر قّمى 453- )

 ( .3/252انوار النعمانّیه 454- )

 .103ص ( زان مثیر االح455- )

 .338، ص (بصائر الدرجات 456- )

  .عّالمه شعرانى: ، تصحیح 389ص ( روضة الشھداء457- )

  .شمسى 1357، چاپ 120ص ( معراج المحّبه 458- )

 .343ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال459- )



 .745ص ( جالءالعیون 460- )

 .578/  2راوندى ( خرائج 461- )

كه قول يزيد به حضرت على بن حسین علیه الّسالم كه ھرگز نخواھى ديد َسر پدرت را : فقیر گويد462- 

 ( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله. (چنانچه بعد از اين خواھد آمد تاءيید مى كند اين روايت را

 .748،  747ص ( جالء العیون 463- )

 .260دينورى ص ( اال خبار الّطوال 464- )

 .353ص ( سوگنامه كربال465- )

 .751و  750عّالمه مجلسى ص ( جالء العیون 466- )

 .122/  2شیخ مفید ( ارشاد467- )

 ( .1/324اخبار الدُّول 468- )

 .357ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال469- )

  .، اعلمى ، بیروت67ابن طاوس ص ( ال اقبال اال عم470- )

 .ھمان ماءخذ471- 

، اءعلمى ، 676كفعمى ص ( مصباح )، اءعلمى ، بیروت ، 548شیخ طوسى ص ( مصباح المتھجد472- )

 . بیروت

  .حسین استاد ولى: ، تحقیق 148 - 144ص ( لؤ لؤ و مرجان 473- )

براى . ، چاپ آل البیت علیھماالّسالم قم 286، ابن طاوس ص (مصباح زائر)، 391ص ( روضة الشھداء474- )

تاءلیف  (روز اربعین سیدالشھداء علیه الّسالم تحقیق درباره )تحقیق بیشتر مراجعه شود به كتاب ارزنده 

 . شمسى در تبريز به چاپ رسیده است 1352شھید محراب آيت الّله سّید محّمدعلى قاضى كه در سال 

 .75و  74ص ( بشارة المصطفى 475- )

  .، حديث اّول37، باب 117ص ( الزيارات كامل 476- )

 .2/132شیخ مفید ( ارشاد477- )

 .15، آيه )46(سوره احقاف 478- 

 .29، آيه )44(سوره دخان 479- 

  .، چاپ الھادى قم222راوندى ص ( قصص االنبیاء480- )

 .291، حديث 14، باب 222راوندى ص ( قصص االنبیاء481- )

 .367ص ( روضة الشھداء482- )

  .دكتر بقاعى: ، تحقیق 4/88ابن شھر آشوب ( مناقب 483- )

 ( .69/252بحار االنوار484- )

 .52 - 50، حديث 28راوندى ص ( دعوات 485- )

مكشوف باد كه چون اّول منبرى كه در اسالم نصب شد در مدينه طیبه بود كه چون مسلمانان كم 486- 

بودند پیغمبرخدا صلى الّله علیه و آله و سّلم پشت مبارك بر ستونى از ستونھاى مسجد مى نھاد و بر آن 

كه جماعت مسلمانان بسیار  تكیه كرده مردم را موعظه مى فرمود و آن ستون درخت خرما بود، ھمین

شدند منبرى براى آن حضرت ترتیب دادند كه سه درجه داشت و به جاى منبرى كه الیوم در مسجد مدينه 

است گذاشتند، روز جمعه كه رسید و حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سّلم خواست بر آن منبر باال رود 



 .سجد شنیدند مانند ناله شترى كه از بّچه خود جدا شودفرياد و ناله آن تنه درخت بلند شد كه ھمه اھل م

 : شايسته است كه من در اين تمام تمّثل كنم به شعر بحترى

َفَلْو َانَّ ُمْشتاقا َتكّلَف َفوَق ما
 .سِعه َلَسعى ِاَلیَك الِمنَبر

و ساكت كرد به شرحى  پس پیغمبر اكرم صلى الّله علیه و آله و سّلم نزد او تشريف آورد و او را در بر گرفت

كه در كتب مشھور است ، پس از آن به منبر باال رفت و سه مرتبه آمین فرمود بر نفرين جبرئیل بر سه 

بر عاّق والدين ، و كسى كه در ماه رمضان از مغفرت الھى محروم شود، و كسى كه بشنود نام : طايفه 

 .درسول خدا صلى الّله علیه و آله و سّلم را و صلوات نفرست

ھمین نحو اّول منبرى كه براى ذكرمصائب حضرت سّید الشھداء علیه الّسالم نصب شد در مدينه بود كه به 

استقبال آمدند و خادمى كرسى آورد و حضرت سّجاد علیه الّسالم باالى آن رفت و شرح شھادت پدر بزرگوار 

 شیخ عّباس قّمى ؛. (خود را بیان فرمود چنانچه در متن رقم شده 

 

 .369 - 357ص ) ترجمه لھوف ( )سوگنامه كربال487- )

 .378ص ( سوگنامه كربال488- )

 ھمان ماءخذ489- 

 ( .4/88اريخ ابن اثیرت490- )

 ( .14/158االغانى 491- )

 ( .45/386بحاراالنوار492- )

 ( .45/336بحار االنوار493- )

 .349و (  8/297بحاراالنوار494- )

 ( .45/332بحاراالنوار495- )

 ( .4/90تاريخ ابن اثیر496- )

 .336ص ( سوگنامه كربال497- )

سّید عبداللطیف مذكور از احفاد سّید نعمة الّله جزايرى است و اين كتاب را در ھند نوشته در تاريخ 498- 

شوشتر و ذكر مآثر سلف خود از حال سّید جزائرى و اوالد او تا زمان خودش و بسیارى از حاالت َسَكنه ديار 

اى عم زاده خود سّید ابو القاسم بن سّید رضى ُمَلقب به میر عالم به ھند را در آن درج كرده و آن كتاب را بر

شیخ عّباس قمى (موسوم نموده والّله العالم  (تحفة العالم )عنوان ارمغان گذرانده و به اين سبب آن را 

 .( رحمه الّله

 ( .45/205بحار االنوار499- )

 ( .45/206بحاراالنوار500- )

 ( .45/204بحار االنوار501- )

 .29سوره دخان ، آيه 502- 

  .وطى ذيل آيه مربوطهسی( تفسیر ُدرُّ المنثور503- )

 ( .4/172َعْقُد الفريد504- )



 .20، حديث 28، باب 98ص ( كامل الزيارات 505- )

 ( .4/172عقد الفريد506- ) 

 .242،  241ص ( تذكرة الخواص 507- )

 ھمان ماءخذ508- 

 .246و  245ص ( تذكرة الخواص 509- )

 .63ص ( المحاسن و المساوى 510- )

 .246ص ( تذكرة الخواص 511- )

 ھمان ماءخذ512- 

( ر الريبع ُزَھ  .)، از اين سه كتاب نقل كرده است(  2/113- 114شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور513- )

 .( افست از چاپ بیروت(، چاپ ذوى القربى قم 26ص 

 .227، آيه )26(سوره شعراء 514- 

 .26ص ( زھر الربیع 515- )

 ابطحى: تحقیق . 20/115مه میرزا ابوالفضل طھرانى رحمه الّله ، عّال( شفاء الصدور516- )

  .عبدالّوھاب عبداللطیف: ، تصحیح 193ابن حجر ص ( الصواعق الُمحِرَقة 517- )

 .194ھمان ماءخذ ص 518- 

  .246سبط ابن جوزى ص ( تذكرة الخواص 519- )

 .(2/333جواھر العقدين (، چاپ ُاسوه ( 3/45ينابیع الموّدة 520- )

 90ھمان ماءخذ ص 521- 

گفته كه شايد اين گونه احاديث در نظر اھالى ( اربعین الحسینیه )كه شیخ ما صاحب : مؤ لف گويد522- 

عصر ما مستبعد نمايد و شیطان خیال وسوسه كند كه سرخى آسمان و افق از امور طبیعّیه معھوده است 

اند ولكن اين معنى منافات با نقل و در كتب ھیئت بطلمیوسى عنوان شده و جھات طبیعیة براى او ذكر كرده 

معتمدين اھل تاريخ ندارد؛ زيرا كه ممكن است مراد ايشان حدوث حمره خاّصه باشدكه از خارج بوده و يا در 

شعاع حادث   وسط السماء و غیر وقت طلوع نمودار مى شده و حمره افق در طلوع و غروب كه از انعكاس

م و مورخین واال مقام باشد؛ زيرا كه ھیچ عاقلى امر معتاد مى شود احتمال نرود كه مراد علماى اعال

رانسبت به وقوع حادثه ندھد خصوصا علماى عاّمه كه به قدر امكان تسلیم مناقبى و فضائلى براى ائمه 

اثنى عشر علیھماالّسالم نكنند و در سنه شصت و يك ھجرى از وقايع عجیبه بحدى واقع شده كه قابل انكار 

 168ص  (اربعین ُحسینّیه ). نبوده انتھى

نیز متعرض اين مطلب شده به بیانى كه مقام را گنجايش ذكر نیست طالبین به  (شفاء الصدور)و صاحب 

 .( شیخ عّباس قّمى رحمه الّله(آنجا رجوع نمايند والّله العالم 

  .نقل كرده است( شرح ھمزيه )از ( 2/124شفاء الصدور523- )

يعنى اسپرك و آن گیاھى است شبیه به كنجد در زمین يمن مى رويد و جامه را به آن رنگ ( ورس 524- )

 ( شیخ عّباس قّمى) . نقل نموده(محاسن و مساوى )مى كنند و اين مطلب را بیھقى نیز در 

 .محّمدمحیى الّدين عبدالحمید: ، تحقیق 207ص ( تاريخ الخلفاء525- )

كه اين حكايت نزد من خیلى غريب و : فقیر گويد. ، علمّیه قم 467،  4/466محّدث نورى ( دارالّسالم 526- )

ز مجلد دّوم لكن سندش در نھايت صحت و اعتبار است مستبعد است نظیر حكايت سّوم در باب چھاردھم ا

 ( شیخ عباس قّمى رحمه الّله. (، كالم در مروى عنه است والّله العالم 



  .، حديث دوم26، باب 82ص ( كامل الزيارات 527- )

 ( .2/288م دار السال528- )

  .؛ بسیار از ھر چیز و بسیارى اشك چشم(امیر)  بغین و زاء معجمین و راء مھمله َك( :غزير529- )

 .بالّضم غبارى است كه از باد بر خیزد( ُمور530- )

 .4/133ابن شھر آشوب ( مناقب 531- )

 ( .4/127مناقب )، 110ص ( مثیر االحزان 532- )

  .خود را در گريه و بانگ كردن و براى ھالكت يك بچه كه داشتيعنى زنى كه بلند كرده آواز 533- 

 .7/260ابوالفرج اصفھانى ( اال غانى 534- )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتهى االمال
 باب ششم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

- ١ - 

 
 

 ن زين العابدين علیه السالمدر تاريخ حضرت على بن الحسی: باب ششم 

 در بـیـان والدت و اسـم و لقـب و كـنـیـت آن جـنـاب و شـرح حال والده آن حضرت است: فـصـل اول 

بـدان كـه در تـاريـخ مـیـالد آن حـضـرت اخـتـالف بـسـیـار اسـت و شـايـد اصـح اقوال نیمه جمادى اال ولى 

 .ده باشدسنه سى و شش و يا پنجم سنه سى و ھشت بو

دختر يزدجردبن شھرياربن پرويزبن ھرمزبن انوشیروان  (شھربانو  )والده مـكـرمـه آن حـضـرت عـلیـا مـخـدره 

 .گفته اند (شاه زنان  )پادشاه عجم بوده ، و بعضى به جاى شھربانو 

 :خود فرمود (ارجوزه  )چنانچه شیخنا الحرالعاملى در 

ِدَو ُامُُّه ذاُت اْلُعلى َو اْلُمْج
 شاُه َزنان ِبْنُت َيْزِدَجْرِد

َو ُھَو اْبُن َشْھرياٍر ِاْبن َكْسرى
 ُذو َسْوَدٍد َلْیَس َيخاُف َكْسرى



ابن بابويه به سند معتبر از حـضـرت امام رضا علیه : فرموده  (جالءالعیون  )عالمه مجلسى رحمه الّله در 

خراسان را فتح كـرد دو دخـتـر از يـزدجـرد پـادشـاه عـجـم السالم روايت كرده است كه عبدالّله بن عامر چون 

گـرفت و براى عثمان فرستاد پس يكى را به حـضـرت امـام حسن علیه السالم و ديگرى را به حضرت امام 

و آن را كـه حـضـرت امـام حـسین علیه السالم گرفت حضرت امام زين العابدين . حسین علیه السالم داد

آن . او بـه ھـم رسـیـد و چـون آن حـضـرت از او مـتـولد شـد او بـه رحـمـت الیـه واصـل شـدعلیه السالم از 

دخـتـر ديـگـر نـیـز در وقـت والدت فـرزنـد اول وفات يافت ـ پس ، يكى از كنیزان حضرت امام حسین علیه 

حسین علیه السالم شھید السالم او را تربیت مى كرد و حـضـرت او را مـادر مـى گـفت و چون حضرت امام 

شد حضرت امام زيـن العـابـديـن عـلیـه السـالم او را بـه يكى از شیعیان خود تزويج كرد و به اين سبب 

 . شـھـرت كـرد كـه حـضرت امام زين العابدين علیه السالم مادر خود را به يكى از شیعیان خود تزويج نموده

اين حديث مخالفت دارد با آنچه گذشت در فصل اوالد حضرت  :گويد (عالمه مجلسى رحمه الّله  )مـؤ لف 

امام حسین علیه السالم كه شھربانو را در زمان عمر آوردند و شايد يـكـى از روايـان اشـتباھى كرده باشد و 

آن روايت كه در آنجا واقع شده اشھر و اقوى است چنانكه قطب رواندى به سند معتبر از حضرت امام محمد 

كـه چـون دخـتـر يـزدجـردبـن شھريار آخرين پادشاھان عجم را براى  (1). السالم روايت كرده است باقر علیه

ل مـديـنـه كـردنـد جـمـیـع دخـتـران مـديـنـه بـه تـمـاشـاى جـمـال او بـیـرون آمـدند و عمر آوردنـد و داخـ

: و چون عمر اراده كرد كه روى او بـبـیـنـد مـانـع شد و گفت . مسجد مدينه از شعاع روى او روشن شد

اده مرا دشنام مى دھد و اين گبرز: عـمـر گـفت . سیاه باد روز ھرمز كه تو دست به فرزند او دراز مى كـنـى 

خواست كه او را آزار كند، حضرت امیر عـلیـه السـالم فـرمـود كـه تو سخنى را كه نفھمیدى چگونه دانستى 

جايز نیست : حضرت فرمود. كه دشنام است ، پس عمر امر كرد كه ندا كنند در میان مردم و او را بفروشند

شند، و لیكن بر او عرض كن كه يكى از مسلمانان را خـود فروختن دخـتـران پـادشـاھـان ھر چند كافر با

 . اخـتـیـار كـنـد و او را بـه تـزويـج كـنـى و مـھـر او را از عـطـاى بـیـت المال او حساب كنى

آن سعادتمند آمد و دست بر دوش مـبـارك ! يكى از اھل مجلس را اختیار كن : عـمـر قـبـول كـرد و گـفت 

لیه السالم گذارد، پس حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم از او پرسید به زبان حـضرت امام حسین ع

 فارسى كه چه نام دارى اى كنیزك ؟

ايـن نـام خـواھـر مـن : بلكه تو شھربانو به نام كرده اند، عرض كرد: حضرت فرمود. جھانشاه : عـرض كـرد

حـضرت امام حسین علیه السالم و  راست گفتى ، پس رو كرد به: حضرت باز به فارسى فرمود. است 

فرمود كه اين باسعادت را نیكو محافظت نما و احسان كن بـه سـوى او كـه فـرزنـدى از تـو بـه ھـم خـواھـد 

رسـانـیـد كـه بـھـتـريـن اھـل زمـیـن بـاشـد بـعـد از تـو، ايـن مـادر اوصـیاء ذريه طیبه من است ؛ پس حضرت 

 .السالم از او به ھم رسید امام زين العابدين علیه

و روايـت كـرده اسـت كـه پیش از آنكه لشكر مسلمانان بر سر ايشان بروند شھربانو در خـواب ديـد كـه 

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم داخـل خـانـه او شـد با حضرت امام حسین علیه السالم و او 

شھربانو گفت كه چون صبح شد محبت آن خورشید . ه او تزويج كردرا براى آن حضرت خواستگارى نـمـود و بـ

چون شب ديگر به خواب رفتم . فلك امامت در دل مـن جـا كـرد و پـیـوسـتـه در خـیـال آن حضرت بودم 

حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـمـا السـالم را در خـواب ديدم كه به نزد من آمده و اسالم را بر من عـرضـه داشـت و 

ه دست مبارك آن حضرت در خواب مسلمان شدم ، پس فرمود كه در اين زودى لشكر مسلمانان بر پدر مـن ب

تو غالب خواھند شد و تو را اسیر خواھند كرد و به زودى بـه فـرزند من حسین علیه السالم خواھى رسید و 

حق تعالى مرا حفظ كرد  خدا نخواھد گذارد كه كسى دست به تو بـرسـانـد تـا آن كـه بـه فرزند من برسى و



كه ھیچ كس به من دسـتـى نـرسـانید تا آن كه مرا به مدينه آوردند و چون حضرت امام حسین علیه السالم 

را ديـدم دانـسـتـم كـه ھـمـان اسـت كـه در خـواب بـا حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم بـه 

لّله علیه و آله و سلم مرا به عقد او در آورده بود و به اين سبب نـزد مـن آمـده بـود و حـضـرت رسول صلى ا

  (2). او را اختیار كردم

لّله ـ روايت كرده است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم حريث بن جابر را والى و شـیـخ مـفید ـ رحمه ا

نام  (شاه زنان  )كرد در يكى از بالد مشرق و او دو دختر يزدجرد را براى حضرت فرستاد، حـضـرت يكى را كه 

ز او به ھم رسید داشت به حضرت امام حسین علیه السالم داد و حـضـرت امـام زين العابدين علیه السالم ا

پس . و ديگرى را به محمدبن ابى بـكـر داد و قـاسم جد مادرى حضرت صادق علیه السالم از او به ھم رسید

  (3). قاسم با امام زين العابدين علیه السالم خاله زاده بودند انتھى

 : و اّما كنى و َاْلقاب آن حضرت

زين : پـس بـدان كـه اشـھـر در كـنـیـت آن حضرت ، ابوالحسن و ابومحمد است و القاب مشھوره آن حضرت 

 . فناتالعابدين و سیدالساجدين و العابدين و زكى و امین و سّجاد و ذوالّث

بوده ، و به روايت امام  (َاْلَحْمُدلّلِه اْلَعِلّى  )و نـقـش نـگـیـن آن جناب به روايت حضرت صادق علیه السالم 

 : و به روايت حضرت ابوالحسن موسى علیه السالم (َاْلِعزَُّة ِللِّه  )محمد باقر علیه السالم 

 ( (4)لیه السالم َخِزَى َو َشِقىَّ قاِتُل اْلُحَسْیِن ْبِن َعلِى ع )

لیه ابـن بـابـويـه از حـضـرت امام محمد باقر علیه السالم روايت كره است كه پدرم على بن الحـسـین ع

السالم ھرگز ياد نكرد نعمتى از خدا را مگر آنكه سجده كرد براى شكر آن نـعـمـت ، و نـخـوانـد آيـه اى از 

كتاب خدا كه در آن سجده باشد مگر آنكه سجده مى كرد، و ھـرگـاه حق تعالى از او بدى دفع مى كرد كه از 

جده مى كرد و ھرگاه از نماز واجب فارغ مى شد، او در بیم بود يا مكر مكر كننده اى را از او مى گردانید، س

سجده مى كرد و ھرگاه توفیق مى يافت كه میان دو كس اصالح كند، براى شكر آن سجده مى كرد و اثر 

  (5).مى گفتند (سجاد  )سجده در جـمـیـع مـواضـع سـجـود آن حـضـرت بـود و به اين سبب آن حضرت را 

و نـیـز از امام محمد باقر علیه السالم روايت كرده است كه در مواضع سجده پدرم اثرھاى آشكار و برآمدگیھا 

ريدند و در ھر مرتبه ثفنه و بـرآمـدگـى پـنـج مـوضـع را مـى بـريـدنـد بود كه در ھر سال دو مرتبه آنھا را مى ب

  (6).بـه ايـن سـبب آن حضرت را ذوالثفنات مى خواندند

اسـت ، يـعنى آنچه بر زمین برسد از  (َثِفناُت اْلَبعیر  )واحد  (ثفنه  ) :كه اھل لغت گفته اند: مـؤ لف مـى گويد

شتر چون ِبُخْسَبْد و غلیظ شود و پینه بندد، مانند زانـوھـا و غـیـر آن و از ايـن مـعـلوم مـى شـود كـه 

ن حـضـرت از كـثـرت سـجده پینه مى بسته و مثل ثفنه شتر پـیشانى و دو كف دست و زانوھاى مبارك آ

 !نمودار مى گشته است ، و در ھر سال دو بار آنھا را قطع مى كردند ديگر باره به ھم مى رسید

ايـضـا روايـت كـرده اسـت كـه چـون زھـرى حـديـثى از حضرت على بن الحسین علیه السالم نـقـل مـى كرد 

ا زين العابدين على بن الحسین علیه السالم سفیان بن عیینه پرسید كه چرا آن خبر داد مر: و مى گفت 

براى آنكه شنیده ام از سـعـیـد بـن المـسـیـب كـه روايـت كـرد از : حضرت را زين العابدين مى گويى ؟ گفت 

ادى ندا كند كجا ابـن عـبـاس كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم فرمود كه در روز قیامت من

است زين العـابدين ؟ پس گويا مى بینم كه فرزندم على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیه السـالم 

  (7).در آن ھـنـگـام بـا تـمـام وقـار و سـكـون صـفـوف اھل محشر را بشكافد و بیايد

كه سبب ملّقب شدن آن حضرت به لقب زين العابدين آن است كه شبى آن : است  (كشف الغّمه  )و در 

ن جناب در محراب عبادت به تھّجد ايستاده بود پس شیطان به صورت مار عـظـیـمـى ظـاھـر شـد كـه آ



حـضـرت را از عـبـادت خـود مـشـغـول گـردانـد حـضرت به او ملتفت نشد پس آمد حضرت را متاءلم نمود و باز 

متوجه او نگرديد، پس چون فارغ شد از نماز خود دانست كه شیطان است ، او را سّب كرد و لطمه زد و 

داى ھاتفى كه سه مرتبه او را ندا فـرمـود كـه دور شو اى ملعون ؛ و باز متوجه عبادت خود شد پس شنید ص

 :كرد

ـْنـُاْلعاِبديَن  ) ـَْت َزي  ، تويى زينت عبادت كنندگان ، پس اين لقب ظاھر شد در میان مردم و مشھور گشت (َان

.(8)  

 در مكارم اخالق امام زين العابدين علیه السالم است: فصل دوم 

 : اول ـ در كظم غیظ آن حضرت است: و در آن چند خبر است 

شیخ مفید و غیره روايت كرده اند كه مردى از اھل بیت حضرت امام زين العابدين علیه السالم نـزد آن 

و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت حضرت در جواب او چیزى نفرمود، پـس چـون آن مـرد بـرفـت حـضـرت آمـد 

بـا اھـل مجلس خود، فرمود كه شنیديد آنچه را ك اين شخص گفت الحال دوست دارم كه با من بیايید برويم 

ـیـم كـه جـواب او را مـى نزد او تا بشنويد جواب مرا از دشنام او، گفتند مـى آيـیـم و مـا دوسـت مـى داشـت

 :دادى ، پـس حـضرت َنْعَلْین خود را برگرفت و حركت فرمود و مى خواند

  (9) (َو اْلكاِظمیَن اْلِغْیَظ َو اْلعاِفیَن َعِن الّناِس َو الّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنیَن  )

از خـوانـدن آن حضرت اين آيه شريفه را دانستم كه بد به او نخواھد گفت ، پـس آمـد تـا منزل : رواى گـفـت 

شـنـیـد كه آن چـون آن شـخـص . آن مرد و صدا زد او را و فرمود به او بگويید كه على بن الحسین است 

حضرت آمده است بیرون آمد مھیا براى شّر، و شك نداشت كه آمـدن آن حضرت براى آن است كه مكافات 

تو آمدى نزد من و به من چنین و چنین ! اى برادر: حضرت چون ديد او را فـرمود. جسارتھاى او را  كند بعض 

ـى خـواھـم كـه بـیـامرزد مرا، و اگر آنچه گفتى ، پس ھرگاه آنچه گفتى از بـدى در مـن اسـت از خـدا م

 .گفتى در من نیست حق تعالى بیامرزد تو را

آنچه من گفتم در تـو نـیـسـت : آن مرد كه چنین شنید میان ديدگان آن حضرت را بوسید و گفت : راوى گفت 

  (10). ه ـ بودهو مـن بـه ايـن بديھا سزاوارترم ، راوى حديث گفت كه آن مرد حسن بن حسن ـ رحمه الّل

د او نقل كرده كه روزى آن حضرت از مسجد بیرون آمده بود مردى مالقات كر (كـشف الغّمه  )دوم ـ صـاحـب 

او را : را و دشنام و ناسزا گفت به آن جناب ، غالمان آن حضرت خواستند به او صـدمـتـى بـرسـانـنـد، فـرمـود

 :رو كرد به آن مرد و فرمود  پس ! بـه حـال خود گذاريد

آنـكـه تو بدانى و  ؛ آنچه از كارھاى ما از تو پوشیده است بیشتر اسـت از (مـا سـُتـَِر عـَْنَك ِمْن َاْمرنا َاْكَثُر  )

آيا تو را حاجتى مى باشد كه در انـجـام آن تـو را اعـانـت كنیم ؟ آن مرد شرمسار : پس از آن فرمود. بگويى 

شد، پس آن حضرت كسائى سیاه مربع بر دوش داشـتـند نزد او افكندند و امر فرمودند كه ھزار درھم به او 

گـواھـى مـى دھـم كـه تـو از : ضـرت را مـى ديـد و مـى گـفـت بدھند، پس بعد از آن ھر وقـت آن مـرد آن حـ

  (11). اوالد رسول خدايى صلى الّله علیه و آله و سلم

سوم ـ و نیز روايت كرده كه وقتى جماعتى میھمان آن حضرت بودند يك تن از خدام بشتافت و كبابى از تنور 

بیرون آورده با سیخ به حضور مبارك آورد، سیخ كباب از دست او افتاد بـر سـر كـودكـى از آن حـضـرت كـه در 

َاْنَت حرُّ؛ تو آزادى : حیر ماند، حضرت با و فرمودآن غالم سخت مـضطرب و مت. زيـر نـردبـان بود او را ھالك كرد

  (12).تو اين كار را بـه عـمـد نـكـردى ، پـس امـر فرمود كه آن كودك را تجھیز كرده و دفن نمودند! در راه خدا

چـھـارم ـ در كـتـب معتبره نقل شده كه آن حضرت وقتى مملوك خود را دو مرتبه خواند او جواب نـداد و چـون 

شنیدم ، : آيا صداى مرا نشیندى ؟ عرض كرد! اى پسرك من : در مـرتـبه سوم جواب داد حضرت به او فرمود



َاْلَحْمُدلّله اّلذى  ):فرمود! چون از تو ايمن بودم : تو را كه جواب مرا ندادى ؟ عرض كردپس چه شد : فرمود

  (13).؛ حمد خداى را كه مملوك مرا از من ايمن گردانید (َجَعَل مَْمُلوكى َياءَمُننى 

پـنـجـم ـ نـیز روايت شده كه در ھر ماھى آن حضرت كنیزان خود را مى خواند و مى فرمود من پـیـر شـده ام 

و قدرت برآوردن حاجت زنان را ندارم ھر يك از شما خواسته باشد او را به شـوى دھـم و اگـر خـواھـد بـه 

فرمايم ، چون يكى از ايـشـان عـرض مـى كـرد، نخواھم ، حضرت سه   فـروش آوردم و اگـر خـواھد آزادش 

دفعه مى گفت خداوندا گواه باش ، و اگر يـكـى خاموش مى ماند به زنان خويش مى فرمود از وى بپرسید تا 

  (14).چه خواھد، پس به ھر مراد او بود رفتار مى فرمود

شـشـم ـ شـیـخ صـدوق از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم روايـت كرده كه حضرت امام زين العـابـديـن علیه 

جماعتى كه نشناسند او را و شرط مى كرد بـر ايـشـان كـه خـدمت رفقا را در  السالم سفر نمى كرد مگر با

چنان افتاد كه وقـتـى با قومى سفر كرد پس شناخت مردى آن . آنچه محتاجند به آن با آن حضرت باشد

: نه ، گفت : آيا مى دانید كـیست اين مرد كه ھمسفر شما است ؟ گفتند: حضرت را، به آن جماعت گفت 

رفـقـا كـه ايـن شـنـیدند به يك دفعه از جاى خود ! بزرگوار على بن الحسین علیه السـالم اسـت اين 

يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم : برخاستند و دست و پاى مباركش ببوسیدند و عرض كردند

بان ما جسارتى مى رفت اراده مى فـرمـودى كـه مـا را به آتش دوزخ بسوزانى ھرگاه ندانسته از دست يا ز

من وقـتـى سـفـر كـردم بـا : چه چیز شما را بر اين كار بداشت ؟ فرمود! آيا َاَبُد الدَّْھر ما ھالك نمى گشتیم 

جـمـاعـتـى كـه مـرا مـى شـنـاخـتـنـد ايـشـان بـراى خـشـنـودى رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و 

بودم با من عطوفت و مـھربانى كردند از اين روى ترسیدم كه شما نیز با  سـلم زيـاده از آنـچـه مـن مستحق

  (15). من ھمان رفتار نمايید، پس پوشیده داشتن امر خود را دوست تر داشتم

ھـفـتـم ـ و نـیـز از آن حـضـرت روايـت كـرده كـه در مـديـنـه مـردى بـطـّال بـود كـه بـه ھزل و مزاح خود مردم 

اين مرد يعنى على بن الحسین علیه السالم مرا درمانده و عاجز : مدينه را به خنده مى آورد، وقتى گفت 

تـا آنـكـه وقـتـى آن حضرت مى گذشت و دو تن از . وى را به خـنـده افـكـنـم گردانیده و ھیچ نتوانستم 

  بـودنـد پـس آن مـرد بـطـّال آمـد و رداى آن حـضـرت را از در ھزل و مزاح از دوش   غالمانش در پشت سرش 

رداى مبارك را باز مباركش كشید و برفت ، آن حضرت به ھیچ وجه به او التفات ننمود، از پـى آن مـرد رفـتند و 

مـردى : كـى بـود ايـن مـرد؟ عـرض كـردنـد: حـضـرت فـرمـود. گرفتند و آوردند و بر دوش مباركش افكندند

 .بّطال است كه اھل مدينه را از كار و كردار خود مى خنداند

ت كه در آن روز آنانكه عمر خود را فرمود به او بگويید ِانَّ لّله َيوَما َيْخِسَر فیِه اْلُمْبِطُلوَن؛ يعنى خداى را روزيس

 .به بطالت گذرانیده اند زيان مى برند

پدرم : از حضرت امام محمد باقر علیه السالم روايت كرده كه فرمود (خصال  )ھشتم ـ شیخ صدوق در كتاب 

حضرت على بن الحسین علیه السالم در ھر شبانه روزى ھزار ركعت نماز مى گزارد چنانكه امیرالمؤ منین 

علیه السالم نیز چنین بود، و از براى پدرم پانصد درخت خرما بود در نزد ھر درختى دو ركعت نماز مى گذارد، 

و ھنگامى كه به نماز مى ايستاد رنـگ مـبـاركـش مـتـغـیـر مـى گـشـت و حـالش نـزد خـداونـد جـلیـل 

نمازش نماز مودع بود يعنى مانند آنكه  مـانـنـد بـنـدگان ذلیل بود و اعضاى شريفش از خوف خدا مى لرزيد و

 .مى داند اين نماز آخر او است و بعد از آن ديگر نماز ممكن نخواھد بود او را

و روزى در نماز ايستاده بود كه ردا از يك طرف دوش مباركش ساقط شد حضرت اعتنا نكرد و آن را درسـت 

: رت از سبب بى التـفاتى به ردا پرسید، فرمودنـفـرمـوده تـا نـمـازش تـمـام شـد بعضى از اصحاب آن حض

آيا مى دانى نزد كى ايستاده بودم و بـا كـه تـكـلم مـى كـردم ؟ ھـمـانـا قـبـول نـمـى شـود از ! واى بر تو باد



پس ما : نـمـاز بـنـده مـگـر آنـچـه كـه دل او بـا او ھـمـراه باشد و به جاى ديگر نپردازد، آن مرد عرض كرد

نه چنین است ، حق  :شديم ، يـعنى از جھت اين نمازھاى بى حضور قلب كه به جا مى آوريم ، فرمودھالك 

 . تعالى تدارك خواھد فرمود نقصان آن را به نمازھاى نافله

آن حضرت را حالت چنان بود كه در شبھاى تار انبانى بر دوش مى كشید كه در آن كیسه ھـاى دنـانـیـر و 

نه ھاى فقرا مى برد و بسا بود كه طعام يا ھیزم بر دوش بـر مـى داشـت و بـه خـانـه دراھـم بـود و به خا

ھاى محتاجین مى برد و آنھا نمى دانستند كه پرستارشان كـیـست ؛ تا زمانى كه آن حضرت از دنیا رحلت 

دين علیه فرمود و آن عطايا و احسانھا از ايشان مفقود شـد، دانستند كه آن شخص حضرت امام زين العاب

السالم بوده و ھنگامى كه جسد نـازنـیـنـش را از بـراى غـسـل بـرھـنـه كـردنـد و بـر مـغـسـل نـھـادنـد بر 

پشت مباركش از آن انبانھاى طعام كه بر دوش كشیده بود براى فقرا و ارامل و ايتام ، اثرھا ديدند كه مانند 

سـائلى بـه رداى آن حـضـرت كه . از خـانـه بـیـرون رفـت زانوى شتر پینه بسته بود و ھمانا روزى آن حضرت 

از خز بود چسبید و از دوش آن حـضـرت بـرداشـتـه شـد آن بـزرگـوار اعـتـنا به آن نكرد و از او درگذشت و 

و حال آن حضرت چنان بود كه جامه خز براى زمستان خود مى خريد چون تابستان مى شد آن را . بگذشت 

بھاى آن را تصدق مى فرمود، روز عرفه بود كه آن جناب نظر فرمود به جمعى كه از مردم سؤ  مـى فـروخـت و

ال مى كردند، فرمود به ايشان كه واى بر شما از غیر خدا سؤ ال مـى كـنـیـد در مـثـل چـنـیـن روزى كـه 

كنند در باب سعادت رحـمـت واسـعـه الھـى بـه مـرتـبـه اى بـر مـردم نازل است كه اگر از خدا سؤ ال 

و از اخالق شريفه آن حضرت . اطفالى كه در شكم مادران مى باشند ھـر آيـنـه امید است كه اجابت شود

بود كه با مادر خود طعام مـیـل نـمـى فـرمود، به آن حضرت عرض كردند كه شما از تمام مردم در ِبّر به 

ـسـت كـه بـا مـادر خـود طـعـام میل نمى فرمايید؟ والدين و صـله رحـم سـبـقـت فـرمـوده ايـد جـھـت چـی

فرمود كه خوشم نمى آيد كه دستم پیشى گیرد بر آن لقمه كه مادرم به آن توجه كرده و آن را براى خود 

 ! اراده كرده

من شما را به جھت خدا دوست مى دارم ! روزى شـخـصـى بـه آن جـنـاب عـرض كـرد كـه يـابـن رسول الّله 

من پناه مى بـرم بـه تـو از آنـكـه مـردم مـرا بـه جـھـت تو دوست داشته باشند ! خداوندا: رت فرمود، آن حض

و تو مرا دشمن داشته بـاشـى ، و آن حـضرت را ناقه اى بود كه بیست حج بر آن گذاشته بود و يك تازيانه بـر 

اك پنھان كردند تا درندگان جّثه او را آن نـزده بـود، ھنگامى كه آن شتر بمرد به امر آن حضرت او را در خ

 .نخورند

: روزى از يـكـى از كـنـیـزان آن جـنـاب پـرسـیـدنـد كـه از حـال آقـاى خـود بـراى مـا نـقـل كـن گـفـت 

مختصر بگو، ھیچ گاھى روز طعام از براى او حاضر نكردم براى آنكه : مـخـتـصـر بـگـويـم يـا مـُطـَوَّل ؟ گـفـتـند

 .بـود، و ھـیـچ شـبى براى او رختخواب پھن نكردم از جھت آنكه براى خدا شب زنده دار بود روزه

روزى آن حـضـرت بـه جـمـاعـتـى گـذشـتـنـد كـه بـه غـیـبـت آن حـضـرت مشغول بودند آن حضرت در نزد 

ا مرا بیامرزد و اگر اگر راست مى گويید در اين عیبھا كه براى من ذكر مى كنید خد: ايشان ايستاد و فرمود

 .دروغ مى گويید خدا شما را بیامرزد

 :و ھرگاه طالب علمى به خدمت آن حضرت مى آمد و مى فرمود

 (َمْرَحَبا ِبَوَصّیِة َرُسوَل الّلِه َصَلى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه َو َسلَّْم  )

خويش بیرون مى رود پاى خود را نمى بـه درسـتـى كـه طـالب عـلم وقـتـى كـه از منزل : آنـگـاه مـى فـرمـود

 .گذارد بر ھیچ تر و خشكى از زمین مگر اينكه تا ھفتم زمین از براى او تسبیح مى كنند

و آن حـضرت كفالت مى نمود صد خانواده از فقراء مدينه را و دوست مى داشت كه يتیمان و مـردمـان نـابینا 



ت خود تدبیرى ندارند بر طعام آن حضرت حاضر شوند و اشخاص عاجز و زمین گیر و مساكین كه براى معیش

و آن بزرگوار به دست خويش به ايشان طعام مرحمت مى فـرمـود و ھر كدام از ايشان صاحب عیال بودند 

 .براى آنھا نیز طعام روانه مى فرمود و ھیچ طعامى میل نمى فرمود مگر آنكه مثل آن را تصدق مى فرمود

عنى برآمدگى و پینه از مواضع سجده آن جناب از كثرت نماز و سـجـده آن در ھـر سـال ھـفت ثفنه ، ي

بـزرگـوار سـاقـط مـى شـد و آنـھا را جمع مى نمود تا وقتى كه از دنیا رحلت فـرمـود بـا آن جـنـاب دفـن 

ى نگذاشتند و ھـمـانـا بـر پـدر بـزرگـوار خـود بـیـسـت سـال گـريـسـت ، و در پـیـش آن حضرت طعام. كـردنـد

وقت آن نشد كه اندوه ! مگر آنكه گريست تا آنكه وقتى يـكـى از غـالمـانـش عـرض كـرد كـه اى آقاى من 

يعقوب پیغبر علیه السالم دوازده پسر داشت خداوند تعالى يكى از ! واى بر تو: شما برطرف شود؟ فرمود

ز كثرت گريه سفید شد و از بـسـیـارى حـزن و آنـھـا را از او پـنـھـان كرد آنقدر بر او گريست تا چشماش ا

خـمـیـده شد و حال آنكه فرزندش در دنیا زنده   انـدوه بـر پـسـرش مـوھـاى سـرش سـفـیـد گـشـت و قـدش 

بود و من به چشم خود ديدم كه پدر و برادر و عمو و ھفده نـفـر از اھل بیت خود را كه شھید گشته بودند و 

  (16)!بر زمین افتاده بود پس چگونه اندوه بر من برطرف شود؟ جسدھاى نازنین ايشان

دى و چشمھا به خواب شدى حضرت امـام زيـن نـھـم ـ روايـت شده كه چون تاريكى شب دامن بگسترانی

العـابـديـن عـلیـه السـالم در مـنـزل خـود بـه پـا شـدى و آنـچـه از قـوت اھل خانه زياده آمده بود در انبانى 

كرده بر دوش برداشته و به خانه ھاى فقراء مدينه رو نـھـادى در حـالتـى كه صورت مباركش را پوشیده بود 

مى فرمود و بسا كه فقراء بر در سراھاى خود به انتظار قدوم مباركش ايستاده بودند و بر ايشان قسمت 

  (17).چون آن حضرت را مى ديدند با ھم بشارت ھمى دادند و مى گفتند كه صاحب انبان رسید

پـدرم عـلى بـن : نقل است كه حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود (دعوات راوندى  )دھم ـ از 

به چه مايل ھستى ؟ : وقتى مرض شديدى مرا عارض شد، پدرم فـرمود: الحـسـیـن عـلیـه السالم فرمود

ان باشم كه اختیار نكنم چیزى را بر آن چیزى كه حق تعالى براى من مقرر داشته و میل دارم كه چن: گفتم 

 . اختیار فرموده

ـَْت ِابـْراھـیـَم اْلخـَلیـَل عـلیـه السـالم حـَیـُْث قـاَل جـَبـَْرئیل علیه السالم : فـَقـاَل لى  ) : َاحـْسـَنـَْت ضـاھـَی

 (لى َرّبى َبْل َحْسِبَى الّلُه َو ِنْعَم اْلَوكیُل؛ الَاْقَتِرُح َع: َھْل ِمْن حاَجٍة؟ َفقاَل

نـیـكـو گـفـتـى شـبـیـه بـه ابـراھـیـم خـلیل علیه السالم شدى ھنگامى كه جبرئیل : يـعـنـى پـدرم فـرمـود

  (18). تحكم نمى كنم بر رب خود بلكه خدا كافى است و نیكو وكیلى است: گفت آيا حاجتى دارى ؟ فرمود

نـقـل كـرده كـه چـون اھـل مـديـنـه بـیـعـت يـزيـد را شـكـسـتـد و  (كـامـل التـواريـخ  )يـازدھـم ـ ابـن اثـیـر در 

مـل يـزيـد و بـنـى امیه را از مدينه بیرون كردند، مروان نزد عبدالّله بن عمر آمد و از او درخـواسـت نـمـود عـا

كـه عـیـال خـود را نـزد او گـذارد تـا آنـكـه از آسـیـب اھـل مـديـنـه مـحفوظ بماند، ابن عمر قبول نكرد مروان 

و استدعا كرد كه حرم خود را در حرم آن حضرت درآورد خدمت حضرت امام زين العابدين علیه السالم رسید 

مروان زوجه خود عايشه دختر ! كه در سايه عطوفت آن جـناب محفوظ و مصون بماند، آن جناب قبول فرمود

عثمان بن عفان را با حرم خود فرستاد خدمت حضرت على بن الحسین علیه السالم آن جناب به جھت 

د از مدينه بیرون برد به ينبع ، و به قولى حرم مروان را بـه طـائف روانـه فرمود صیانت آنھا ايشان را با حرم خو

  (19).و ھمراه كرد با ايشان پسر گرامى خود عبدالّله را

- ٢ - 



 

زمـخـشـرى نـقـل اسـت كـه چـون يـزيـدبـن مـعـاويـه بـه جـھـت قـتـل و غـارت  (ربـیـع اال بـرار  )دوازدھـم ـ از 

اھـل مـديـنـه ُمْسِلم بن ُعْقَبه را به مدينه فرستاد حضرت امام زين العابدين علیه السالم كـفـالت فرمود 

َالْوالد را با عیال و حشم آنھا و ايشان را جزء عیاالت خود نـمـود، خـورش و خـوردنـى و چھارصد زن كشیرا

بـه خدا قسم كه من در كنار پدر و : نـفقه داد تا لشكر ابن ُعْقَبه از مدينه بیرون شدند يكى از آنـان گـفـت 

  (20). ريف نمودممادرم چنین زندگانى به خوشى و آرامشى نكرده بودم كه در سايه عطوفت اين ش

 در بیان عبادات حضرت امام زين العابدين علیه السالم: فصل سوم 

لعابدين علیه السالم اشھر است از آنكه ذكر بشود، آن جناب عابدترين ھـمـانـا كـثرت عبادت حضرت سیدا

اھل روزگار بود چنانكه در القاب شريفش به برخى از آن اشارت رفت و بس است در اين مقام كه ھیچ كس 

از مردمان را طاقت نبود كه مانند حضرت امیرالمؤ منین علیه السـالم رفـتـار نمايد، چرا كه آن حضرت در 

نه روزى ھزار ركعت نماز مى گذاشت ، و چـون وقـت نـماز مى رسید بدنش را لرزه مى گرفت و رنگش شبا

زرد مى گشت و چون به نماز مـى ايـسـتاد مانند ساق درختى بود حركت نمى كرد مگر آنچه كه باد او را 

ا مكرر مى كرد كه نزديك مى مى رسید چندان آن ر (ماِلِك َيْوِم الّديِن  )حركت دھد و چون در قرائت حمد به 

گشت قالب تھى كند و چون سجده مى كرد سر از سجده بر نمى داشت تا عرق مباركش جـارى مـى 

شبھا را به عبادت به روز مى آورد و روزھا را روزه مى داشت و شبھا چندان نـمـاز مـى گـذاشـت كـه . شـد

و به فـراش خـويـش خود را برساند الجرم  خـسته مى شد به حدى كه نمى توانست ايستاده حركت نمايد

مانند كودكان كه به راه نیفتاده اند حركت م مى نمود تا خود را به فراش خود مى رسانید و چون ماه رمضان 

و از براى آن حضرت خريطه اى بود كه در آن تربت . مى شد تكلم نمى كرد مگر به دعا و تسبیح و استغفار

ھنگامى كه مى خواست سجده كند بر آن تربت . یه السالم نھاده بودمقّدسه حضرت امـام حسین عل

 .سجده مى كرد

كه چون حضرت امام زين  (21)روايت نموده  (حلیة اال ولیاء  )اسـت كه صاحب كتاب  (عـیـن الحـیـاة  )و در 

العابدين علیه السالم از وضو فارغ مى شدند و اراده نماز مى فرمودند رعشه در بدن و لرزه بر اعضاى آن 

مگر نمى دانید كه به خدمت ! حضرت مستولى مى شد چون سؤ ال مى نمودند مى فرمود كه واى بر شما

در ھنگام وضو نیز اين حالت را از . دى مى ايستم و با چه عظیم الّشاءنى مى خواھم مناجات كنم چه خداون

 .آن حضرت نقل كرده اند

روايـتـى وارد شـده كـه فـاطـمـه دخـتـر حـضـرت امیرالمؤ منین علیه السالم روزى جابربن عـبدالّله انصارى 

ار حضرت رسولى و مـا اھـل بـیـت را حـق بـر تـو بـسـیـار تو از صحابه كب: رضى الّله عنه را طلبید و گفت 

اسـت و از بـقـیـه اھـل بـیـت رسـالت ھـمـیـن عـلى بن الحسین علیه السالم مانده و او بر خود جور مى 

نمايد در عـبـادت الھـى ، پیشانى و زانوھا و كفھاى او از بسیارى عبادت پین كرده و مجروح گشته و بدن او 

ده و كاھیده ، از او التماس نما كه شايد پاره اى تخفیف دھد، چون جابر به خـدمـت آن جـنـاب نحیف ش

رسـیـد ديـد كـه در مـحـراب نـشـسـته و عبادت بدن شريفش را كھنه و نحیف گـردانـیـده و حـضرت ، جابر را 

ال او را پـرسـیـد، پـس جـابـر اكرام فرمود و در پھلوى خويش تكلیف نمود و با صداى بـسـیـار ضـعـیـف احـو

خداوند عالمیان بھشت را براى شما و دوستان شما خلق كرده و جھنم را براى ! يـابـن رسول الّله : گـفـت 

دشـمـنـان و مـخـالفـان شـمـا آفـريده پس چرا اين قدر بر خود تعب مى فرمايى ؟ حضرت فـرمـود كه اى 

ه و سلم ، حضرت رسالت پناه صلى الّله علیه و آله و سلم با آن مصاحب حضرت رسول صلى الّله علیه و آل



كرامتى كه نزد خداوند خود داشت كه تك اْوالى گذشته و آينده او را آمرزيد، او مبالغه و مشقت در عبادت را 

حابه ترك نفرمود ـ پدرم و مادرم فداى او باد ـ تـا آنـكـه بـر سـاق مبارك نفخ ظاھر شد و و قدمش ورم كرد، ص

گفتند كه چرا چنین زحـمـت مـى كشى و حال آنكه خدا بر تو تقصیر نمى نويسد؟ فرمود كه آيا من بنده 

بـر ! يـابـن رسـول الّله : جـابـر گـفـت ! شاكر خـدا نـبـاشـم و شـكـر نـعـمـتـھـاى او را تـرك نـمـايـم ؟

دمان دفع مى نـمـايد و آسمانھا را نگاه مى دارد مـسـلمـانـان رحـم كـن كـه به بركت شما خدا بالھا را از مر

بر طريق پدران خود خواھیم بود تا ايشان را ! فرمود كه اى جابر. و عذابھاى خود را بر مردمان نمى گمارد

  (22). مالقات نمايم

روزى بر پدرم على بن الحـسـیـن عـلیـه : از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت كه پدرم فرمود

السالم داخل شدم ديدم كه عبادت در آن حضرت بسیار تاءثیر كرده و رنگ مـبـاركـش از بـیـدارى زرد گـرديده 

ده اش از بسیارى گريه مجروح گشته و پیشانى نورانیش از كثرت سجود پینه كرده و قدم شريفش از و دي

وفور قیام در صالت ورم كرده چون او را بـر ايـن حـال مشاھده كردم خود را از گريه منع نتوانستم نمود و 

دند و فرمودند كه بعضى از بسیار بگريستم آن حضرت متوجه تفكر بودند بعد از زمانى به جانب من نظر افكن

كتابھا كه عبادت امیرالمؤ منین علیه السالم در آنجا مسطور است به من ده چون بیاوردم و پـاره اى 

بـخواندند بر زمین گذاشتند و فرمودند كه كى ياراى آن دارد كه مانند على بن ابى طالب علیه السالم عبادت 

  (23)!كند؟

كلینى از حضرت جعفر بن محمد علیه السالم ، روايت كرده كه حضرت سیدالساجدين علیه السـالم چـون 

ه سجود مى رفت سر بر نمى داشت تا عرق از آن بـه نـمـاز مـى ايستاد رنگش متغیر مى شد و چون ب

  (24). جناب مى ريخت

حضرت على بن الحسین علیه السالم در شـبـانـه روزى از حـضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول كه 

ھـزار ركـعـت نـمـاز مـى گزارد و چون مى ايستاد رنگ به رنگ مى گرديد و ايستادنش در نماز ايستادن بنده 

ذلیل بود كه نزد پادشاه جلیلى ايستاده باشد، و اعضاى او از خـوف الھـى لرزان بـود و چـنـان نماز مى كرد 

از وداع است و ديگر نماز نـخـواھـد كـرد، چـون از تـغـیـر احـوال آن جـنـاب سـؤ ال مـى نـمـودنـد كه گويا نم

و نقل كرده اند  (25).كسى كه نزد خداوند عظیمى ايستد سزاوار است كه خائف باشد: چـنـین مى فرمود

كه در بعضى از شبھا يكى از فرزندان آن جناب از بـلنـدى افـتاد دستش شكست و از اھل خانه فرياد بلند 

ز درد فـريـاد شد، ھمسايگان جمع شدند و شكسته بـنـد آوردنـد دسـت آن طـفـل را بـسـتـنـد و آن طـفـل ا

چـون صـبـح شـد و از عـبـادت فـارغ گـرديـد . مـى كـرد و حـضـرت از اشـتـغـال بـه عـبـادت ، نـمـى شـنـیـد

  (26).دسـت طفل را ديد در گردن آويخته ، از كیفیت حال پرسید خبر دادند

و در وقـت ديـگـر در خـانـه اى كـه حـضـرت در آن خـانـه در سـجـود بـود آتـشى گرفت و اھل خانه فرياد مى 

خاموش شد بعد از زمانى سر   حضرت متوجه نشدند تا آتـش ! َالّناُر! َالّناُر! كردند كه َياْبَن َرُسوِل الّله 

برداشتند از آن جناب پرسیدند كه چه چیز بود شما را غـافـل از ايـن آتـش گردانیده بود؟ فرمود كه آتش 

نقل  (عـیـن الحـیـاة  )تـمـام شـد آنـچـه از . (كبراى قیامت مرا از آتش اندك در دنیا غـافـل گـردانـیـده بـود

  (27).( كرديم

 : روايت شده از ابوحمزه ثمالى كه از زاھدين اھل كوفه و مشايخ آنجا بود گفت

ارد مسجد كوفه شد و آمد نزد ستون ھـفـتـم و نـعـلیـن ديـدم حـضرت امام زين العابدين علیه السالم را كه و

خـود را كند و به نماز ايستاد پس دستھا را تا برابر گوش بلند كرد و تـكـبـیـرى گـفت كه جمیع موھاى بدن 

من از دھشت آن راست ايستاد و گفته كه چون آن حضرت نماز گذاشت گوش كردم نشنیدم لھجه اى 



  (28). آنپاكیزه تر و دلرباتر از 

و نیز روايت شده كه آن حضرت از تمامى مردم ، صوت مقدسش به قرآن مجید نیكوتر بود و چـنـدان نـیـكـو و 

دلكـش قـرائت نـمودى كه سّقايان بر در خانه آن حضرت مى ايستادند و قرائت آن جناب را استماع مى 

  (29).نمودند

نقل كرده از سفیان بن عیینه كه حج گزارد على بن الحسین علیه السالم  (اسرار الحّج  )لى در كتاب غزا

زرد شد و لرزه او را عـارض شـد شـروع كـرد بـه   چون خواست محرم شود راحله اش ايستاد و رنگش 

مـى ترسم در جواب گفته : چرا تلبیه نـمـى گـويـیـد؟ فـرمـود: لرزيـدن و نتوانست لبیك بگويد، سفیان گفت 

پس چون تـلبـیـه گـفـت غـش كـرد و از راحـله اش بـر زمـیـن واقـع شـد و ! شود الَلبَّْیَك َو الَسْعَدْيَك

  (30).پـیـوسـتـه ايـن حال او را عارض مى شد تا از حجش فارغ شد

نـصـف شـبـى داخـل حـجـر اسـمـاعیل : اسـت كـه طـاوس يـمـانـى گـفـت  (حـديـقـة الشـّیـعـه  )در كـتـاب 

مى كند چون گوش شدم ديدم كه حضرت امام زين العابدين علیه السالم در سجده است و كالمى را تكرار 

 :كردم اين دعا بود

 ( .ِالھى ُعَبْیُدَك ِبِفناِئَك، ِمْسكیُنَك ِبِفنائَك، َفقیُرَك ِبِفناِئَك )

و بـعـد از آن ھـرگـونـه بـال و المـى و مرضى كه مرا پیش آمد چون نماز كردم و سر به سـجـده نـھـادم اين 

در لغت بـه مـعـنـى فـضـاى در خـانه است ؛ يعنى  (اء ِفن )و ! كلمات را گفتم مرا خالصى و فرجى روى داد

بنده تو و مسكین تو و محتاج تو بر درگاه تو مـنـتـظـر رحمت تو است و چشم عفو و احسان از تو دارد؛ و 

  (31). انتھى. ھركس اين كلمات را از روى اخالص بگويد البته اثر مى كند و ھر حاجت كه دارد بر مى آيد

بالجمله ؛ آنچه در باب عبادات آن حضرت نقل شده غیر آنچه ذكر شد زياده از اين است كه در اين مختصر 

 :آنتھا به يك خبر نقل شود من اكتفا مى كنم از

سالى به آھنگ حج بـیـرون شـديم : قطب راوندى و ديگران روايت كرده اند از حمادبن حبیب كوفى كه گفت 

كوچ كرديم ، بادى سیاه و تاريك وزيـدن گـرفـت بـه طـورى كـه ) كه نام منزلى است (ھمین كه از زباله 

یابان متحیر و سرگردان ماندم ، پس خود را رسانیدم به قـافله را از ھم متفرق و پراكنده ساخت و من در آن ب

يك وادى خالى از آب و گیاه و تاريكى شـب مـرا فـرا گـرفـت پس من خود را بر درختى جاى دادم چون 

تاريكى دنیا را فراگرفت جـوانـى را ديـدم رو كـرد بـا جـامـه ھـاى سفید و بوى مشك از او مى وزيد با خود 

پس ترسیدم ھرگاه ملتفت من بشود به جاى ديگر رود ! بـايـد يـكـى از اولیـاء الّله بـاشد گفتم اين شـخـص

 : پس چندان كه مى توانستم خود را پوشیده داشتم ، پس آن جوان مھیاى نماز شد و ايستاد و گفت

َحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّدٍَو َاْوِلْج َقْلِبى َفَرَح االقباِل يـا مـَْن حاَذ ُكلُّ َشى ٍء َمَلُكوتا َو َقَھَر ُكلَّ َشى ٍء َجَبرُوتا َصلَّ َعلى ُم )

 ( .َعَلْیَك َو َاْلِحْقنى ِبَمَیداِن اْلُمطیعیَن َلَك

پـس در نـمـاز شـد چـون ديـدم كـه اعـضاء و اركان او آماده نماز گرديد و حركات او سكون گـرفـت برخاستم و 

ه آبى مى جوشد من نیز تـھـیـه نـمـاز ديـدم و در پـشـت به آن مكان كه مھیاى نماز شد شدم ديدم چشم

سـرش بـايـسـتـادم ديـدم گـويـا مـحـرابـى بـراى مـن مـمـثـّل شد و مى ديدم او را كه ھر وقت به آيتى مى 

گذشت كه در آن آيه وعد و وعید مذكور بـودى با ناله و حنین آن را مكرر فرمودى ، پس چون تاريكى شب 

 : يت گذاشت از جاى خود برخاست و گفتروى به نھا

َفَوَجُدُوُه ) اْلعائذُون ( يا َمْن َقَصدَُه الّضآّلُوَن َفَاصاُبوُه ُمرِشدا َو َامَُّه اْلخاِئُفوَن َفَوَجدُوُه َمْعِقال َو َلَجَا ِاَلْیَه اْلعاِبدُوَن )

َمْن قـَصـََد سـِواَك بـِھـِمَّتـِِه ِالھـى تـَقـَشََّع الظَّالُم َو َلْم َاقـِْض  َمْوئال َمتى راَحُة َمْن َنَصَب ِلَغْیِرَك َبَدَنُه َو َمتى َفَرُح

ْيِن ِبَك يا ِمْن ِخْدَمِتَك َوَطرا َو ال ِمْن ِحیاِض ُمناجاِتَك َصَدرا َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َواْفَعْل ِبى َاْوَلى اَالْمَر



 ( .َاْرَحَم الّراِحمیَن

اين وقت بیم كردم كه مبادا شخص او از من ناپديد گردد و اثر امـرش بـر من : حـبـیب مى گويدحـمـاد بـن 

تو را سوگند مى دھم به آن كسى كه مالل و خستگى و : پوشیده ماند، پس در او درآويختم و عرض كردم 

در جـنـاح مـرحـمـت و  رنج و تعب از تو برگرفته و لذت رھبت را در كام تو نھاده بـر مـن رحـمـت آور و مـرا

. عـنـايـت جـاى ده كـه مـن ضـال و گـمـشـده ام و ھمى آرزومندم كه به كردار تو روم و به گفتار تو شوم 

پـس بـه . اگر توكل تو از روى صدق باشد گم نخواھى شد لكن متابعت من كن و بر اثر من باش  :فرمود

بـه خیال ھمى آمد كه زمین از زير قدمم حركت مى نمايد،  كـنـار آن درخـت شـد و دسـت مـرا بـگـرفـت مـرا

بشارت باد تو را كه اين مكان مكه معظمه است ، پس من صدا و : ھمین كه صبح طلوع كرد به من فرمود

تـو را سـوگند مى دھم به آنكه امیدوارى به او در روز آزفه و يوم فاقه : ضّجه حاّج را بشنیدم عرض كـردم 

 :تو كیستى ؟ فرمود) ت يعنى روز قیام(

  (32). اكنون كه سوگند دادى ، منم على بن الحسین على بن ابى طالب علیه السالم

 در ذكر پاره اى از كلمات شريفه و مواعظ بلیغه آن جناب: فصل چھارم 

 .و اكتفا مى شود به ذكر چند خبر

َعَلْیُكْم ِبداِر اال ِخَرِة و ال ُاوصیُكْم ِبداِر الدُّْنیا فِانَُّكْم َعَلْیھا َو ! ِاْخوانى ! اصحابى : اّول ـ قاَل علیه السالم َيْوما )

: َقْنَطَرٌة َفاْعُبرُوھا َو ال َتْعُمُروھا َو قاَل: ْم ما قاَل عیسى ْبُن َمْرَيَم ِلْلَحواريیَن قاَل َلُھْمِبھا ُمَتَمسُِّكوَن َاما َبَلَغُك

 (َايُُّكْم َيْبنى َعلى َمْوج اْلَبْحِر دارا ِتْلُكُم الّداُر الدُّنیا و الَتتَِّخُذوھا َقرارا 

 :يعنى آن حضرت روزى با جماعت اصحاب خود فرمود

ھـمانا وصیت مى كنم شما را به تدارك و تھیه خانه آخرت و براى سراى دنیا ! بـرادران مـن ! ـن اصـحـاب م

زيرا كه شما در دنیا حريص ھستید و متمسك به آن مـى بـاشید، آيا به شما ! شما را وصیت نمى كنم 

كـه دنـیـا : شـان نرسیده است آنچه عیسى بن مريم علیھما السالم به حواريین گـفـت ، فـرمـود بـه ايـ

پـلى اسـت از ايـن پـل عـبـور كـنـیـد و بـه عـمـارتـش مـكـوشـیـد يـعـنـى از پل بايد گذشت نه به آرزوى 

 اقامت نشست ؛

كدام يك از شما بر موج دريا عمارت مى كنید، اينك دنیاى شما را ھمین : و نیز عیسى علیه السالم فرمود

  (33).ر موج بحر است پس چنین مكانى سست بنیان را آرام و قرار ندانیدحالت است و بنا بر آن چون بنا ب

در ره عقبى است دنیا چون پلى
 و ويران منزلى بى بقا جايى

فوج مخلوقند ھمچون موج بحر
 ھالك اندر قعر يا در اوج بحر

 (جاِمِع االْخباِر  )دوم ـ فى 

َيْغِفُر الّلُه ِللُمْؤِمنیَن ُكلَّ َذْنٍب َو َيْطُھُر ِمْنُه اال ِخَرِة ما َخال َذْنَبْیِن َتْرُك : َعْن َعِلىِّ ْبِن اْلُحَسیِن علیه السالم قال  )

 (ِقیَِّة َو َتْضییُع ُحقُوِق اِالْخواِن؛ التَّ

مى آمرزد حق تعالى ھر گناھى را كه مؤ من مرتكب : يـعـنـى حـضرت امام زين العابدين علیه السالم فرمود

آن شده و پاك مى شود از آن در آخرت مگر دو گناه يكى ترك مواقع تقیه و ديـگـر ضـايع ساختن حقوق 

مخفى نماند اينكه امام علیه السالم در اين خبر ترك تقیه را گناھى بزرگ شمرد كه در  (34). برادران دينى



یـار مى شود كه ترك تقیه مورث مفاسد عظیمه مى شود كه لطمه نیست از آن است كـه بـسـ  خور آمرزش 

اى بزرگ بر ديـن و مـذھـب وارد مى كند و خونھا ريخته و فتنه ھاى بزرگ انگیخته كه قلوب مخالفین را 

بر لجاج و عناد و دوام و ثبات بر جھالت و غوايت مى گـردانـد و ايـن ) مـُسـَْتِبّد: نـسـخـه بـدل (مـسـتـعـد 

ـرمـايـش عـیـن حـكـمـت اسـت ؛ چـنـانـچـه تـضـیـیـع حـقـوق اخـوان كـه دلیل بر خروج از مدارج عدل و ف

 .دخول در ظلمات ظلم است نیز ھمان نتیجه را دارد

مؤ يد اين است آنچه روايت شده ، كه مرد مؤ منى فقیر حضور مبارك حضرت موسى بن جعفر عـلیـه 

جـنـاب درخواست كرد كه مالى به او مرحمت كند كه سد فـاقه او شود السـالم مـشـرف شـد و از آن 

از تو مساءله اى مى پرسم ھرگاه صـواب جـواب دادى ده برابر آنچه از : حضرت به صورت او خنديد و فرمود

من خواسته اى به تو عطا كنم ؛ و آن مرد صد درھم از جـنـاب خواسته بود كه سرمايه خود كند و به آن 

ھرگاه به تو واگذار كنند كه براى خود چیزى خواھش و : بپرس ، حضرت فرمود: ند، پس آن مرد گفت معاش ك

تـمّنى كنم كه حق تعالى روزى فرمايد ما را تقیه در دين و : تمّنى نمايى چه تـمـنـّى خـواھـى كـرد؟ گـفـت 

ھـش نـمـى كـنى واليت ما اھل بیت چـه شـد تـو را كـه خـوا: قـضـاى حـقـوق اخـوان مـؤ مـنـیـن ، فـرمـود

به جھت آن است كه اين را حق تعالى به من عطا فرموده و آن را عطا نفرموده پس من شكر : را؟ عرض كرد

حضرت فرمود . مى كنم خدا را بر آن نعمت كه به من داده و مسئلت مى كنم از او آنچه را كه به من نداده 

يعنى مازو  (مازو  )ھزار درھم به او دھند و فـرمـود كه اين را صرف كن در به او َاْحَسْنَت و امر فرمود كه دو 

  (35). بخر و آن را سرمايه خود كرده به آن تجارت كن

َعِجْبُت ِلَمْن َيْحَتمى ِمَن الطَّعاِم ِلَمَضرَِّتِه َكْیَف الَيْحَتمى ِمَن الذَّْنِب : سـّوم ـ ُرِوَى عـَْنُه َعلْیِه السَّالُم قاَل )

 ( .ِلَمَعرَِّتِه

ضرر يـعـنى آن حضرت فرمود عجب دارم من از آن كس كه پرھیز از طعام مى كند به جھت آنكه مبادا به او 

  (36)؟!رساند چگونه پرھیز از گناه نمى كند كه مبادا بدى و جزاى بد به او عايد گردد

 : شريفه شبیه است به فرمايش حضرت امام حسن علیه السالم كه اين كلمه: مؤ لف گويد

 ( (37)عـَجـِبـُْت ِلمـَْن يـََتَفكَُّر فى َماْءُكوِلِه َكْیَف الَيَتَفكَُّر ِفى َمْعُقوِلِه )

 : و ايـن فـرمايش از روى فرمايش پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است كه فرموده

بـُطـُونـَھـُْم َو ال مالى َاَرى الّناَس ِاذا ُقرَِّب ِاَلْیِھُم الطَّعاُم ِلْیال َتَكلَّفُوا ِاناَرَة اْلَمصابیِح ِلُیْبِصرُوا مـا يـُْدخـُِلوَن  )

ـْتـَمُّوَن بـَِغذاِء النَّْفِس ِبَاْن ُينیرُوا َمصاِبیَح َاْلباِبِھْم ِباْلِعْلِم لَِْیسَلُموا ِمْن َلواِحِق اْلَجھاَلِة َو الذُّنوِب فى ِاْعِتقاداِتِھْم  يـَت

 (َو َاْعماِلِھْم؛ 

م نزد ايشان حاضر مى شود بـه يـعنى براى چیست كه مى بینم مردم را ھنگامى كه در شب ، طعا

مـشـقـت و رنـج روشـن مـى كـنـنـد چـراغ را تـا آنـكـه بـبـیـنـنـد چـیـسـت كـه داخـل در شـكـم خـود مى 

كنند و لكن اھتمام نمى كنند در غذاى نفس يعنى مطالبى كه در سینه جـاى مـى دھـنـد و اعـتـقـاد بـه آن 

كـنـنـد چـراغ عـقـول خـود را بـه عـلم تـا سالم بمانند از آنچه به آنھا ملحق  مـى نـمـايـنـد بـه آنـكـه روشـن

 .مى شود از ضرر جھالت و گناھان در اعتقادات و اعمال خود

اسـت كـه از حـضـرت عـلى بـن الحـسـین علیه السالم مـنـقـول اسـت كـه  (عـیـن الحـیـاة  )چـھـارم ـ در 

بار كرده است و پشت كرده است و مى رود و آخـرت بـار كـرده اسـت و رو بـه درستى كه دنیا : فـرمـود

كـرده اسـت و مـى آيـد و ھـر يـك از دنیا و آخرت را فرزندان و اصـحـاب اسـت ، پـس شـمـا از فـرزندان آخرت 

بت نمايید به از زاھـدان در دنیا باشید و به سوى آخرت رغ! باشید نه از فرزندان و كاركنان دنیا، اى گـروه 

درستى كه زاھدان در دنـیـا زمین را بساط خود مى دانند و خاك را فرش خود قرار داده اند و آب را بوى خوش 



خود مـى دانـنـد و بـه آن خود را مى شويند و خوشبو مى سازند و خود را جدا كرده اند و بريده انـد از دنـیـا 

اق بھشت است شھوتھاى دنیا را فـرامـوش مـى كـنـد، و بـريـدنـى ، بـه درسـتـى كـه كـسـى كـه مشت

كـسـى كه از آتش جھّنم مى ترسد البّته مرتكب محرمات نمى شود و كـسـى كـه تـرك دنـیـا كـرد 

مـصـیـبـتـھـاى دنـیـا بـر او سـھـل مـى شـود، بـه درستى كه خدا بندگانى ھست كه در مرتبه يقین چنان 

ت را در بـھـشـت ديـده انـد كـه مـخـّلدنـد و گـويـا اھل جھنم را در جھنم ديده اند كه اند كه گويا اھـل بـھـشـ

معّذبند، مردم از شر ايشان ايمن اند و دلھاى ايشان پیوسته از غـم آخـرت مـحـزون اسـت و نفسھاى ايشان 

چند روزى . اندعفیف است از محرمات و شبھات ، و كارھاى ايشان سـبـك اسـت و بر خود دشوار نكرده 

اندك صبر كردند پس در آخرت راحتھاى دور و دراز غـیـر مـتـناھى براى خود مھیا كرده اند، چون شب مى 

شود نزد خداوند خود بر پا مـى ايستند و آب ديده ايشان بر رويشان جارى مى گردد و تضرع و زارى و 

ى خود را از عذاب الھى آزاد كنند چون روز استغاثه به پـروردگـار خـود مى كنند و سعى مى كنند كه بدنھا

از اثر عبادت مانند تـیـر بـاريـك شـده انـد و خـوف . شد بردبارانند، حكیمانند، دانايانند، نیكوكاران و پرھیزكارانند

الھـى ايشان را چنان تراشیده و نحیف گردانديه كه چون اھـل دنـیا به ايشان نظر مى كنند كه ايشان 

شان را بیمارى بدنى نیست بلكه بـیـمـار خـوف و عـشـق و مـحـبـت انـد و بـعـضـى گـمـان مـى بیمارند و اي

و نـه چـنـیـن اسـت بـلكه بیم آتش جھنم در . بـرنـد كـه عـقـل ايـشـان بـه ديـوانـگـى مـخـلوط شـد اسـت 

  (38). دل ايشان جا كرده است

وصیت كـرد مـرا پـدرم به : است كه حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود (كشف الغّمه  )پنجم ـ در 

مصاحبت مكن و سخن با ايشان مگوى و رفاقت با پنج طبقه از مردم ! اى پسر جان من : اين كلمات فرمود

 . مكن با ايشان در راه

 عرض كردم كه فدايت شوم اين جماعت كیانند؟

 :فرمود

 (الَتْصَحَبنَّ َفِانَُّه َيبیُعَك ِبَاْكَلٍة َفماُدوَنھا  )

. مى فروشد يـعـنـى البته با فاسق يار مشو زيرا كه او تو را به يك خوراك يا به يك لقمه بلكه كمتر از آن

 اى پدر، و كمتر از آن چیست ؟: عرض كردم 

 اى پدر، دوم كیست ؟: گفتم . به طمع لقمه تو را مى فروشد لكن به آن نمى رسد: فرمود

 با بخیل مصاحبت مكن زيرا كه تو را محروم مى نمايد از مالش در وقتى كه نھايت احتیاج به آن دارى: فـرمـود

. 

 سوم كیست ؟: عرض كردم 

با كّذاب مصاحبت مكن زيرا كه او به منزله سراب است دور مى كند از تو نزديك را و نـزديـك مـى كـنـد : ودفرم

آن است كه شعاع آفتاب در نیمروز به زمین مسوى افتد لمعات آن درخشنده در نظر  (سراب  )به تو دور را، و 

جارى مى شود و آن صورت است و آيد چون آب موج زنند پس گمان برده شود كه آن آبى است بر زمین 

 .حقیقت ندارد

 اى پدر، چھارم كیست ؟: گفتم 

 .احمق است زيرا كه او مى خواھد تو را نفع رساند از حمق و نادانى خود تو را ضرر مى رساند: فرمود

 اى پدر پنجم كیست ؟: عرض كردم 

 (39). ر سه موضع از كتاب خداى تعالىمـصـاحـبت مكن با قاطع رحم زيرا كه من يافتم او را ملعون د: فـرمـود

 



 :فرمودو غیر آن از جمله وصاياى آن حضرت است به فرزند خويش كه  (بحار  )ششم ـ در 

َلْیَك َاْكَثُر َمْن يـا بـُنـىََّ اْصِبْر َعَلى النَّواِئِب َو ال َتَتَعرَّْض ِلْلُحُقوِق َو ال ُتِجْب َاخاَك ِاَلى ْاَالمِر الَّذى َمَضرَُّتُه َع )

 (َمْنَفَعِتِه َلُه 

جـابـت مـكـن بـرادر صبر كن بر نوائب و مصائب روزگار و خود را در معرض حقوق در نیاور، و ا! اى پـسرك من 

  (40).براى او خـود را در امـرى كـه ضـرر آن بـر تـو بـیـشـتر است از منفعتش 

َھَلَك َمْن َلْیَس َلُه َحكیٌم : است كه حضرت امام زين العابدين علیه السالم فرمود (كشف الغّمه  )ھفتم ـ در 

 ُيْرِشُدُه َو َذلَّ َلُه َسفیٌه َيْعُضُدُه؛

يـعـنى ھالك مى شود آن كسى كه حكیم دانشمند او را از ارشاد ننمايد، و خوار و زار مى شود آن كسى 

 .و چه بسا شود كه از نادان كارھا ساخته شود كه از دانايان نشود (41).دكه سفیھى او را ھم بازو نشو

گاه باشید كه ھر بنده را چھار چشم است با دو چشم كه آ: ھـشـتـم ـ روايت شده كه آن حضرت فرمود

چشم ظاھر باشد مى بیند امر دين و دنیاى خود را و با دو چشم ديگر كه چشم باطن بـاشـد مى بیند امر 

آخرت خود را و چون حق تعالى بخواھد خیر بنده را، بگشايد براى او دو چنشم دل او را تا ببیند به آن دو 

رت خود را، و اگر اراده فرموده باشد به او غیر آن را، بگذارد دل او را به ھمان حال كه چشم غیب و امر آخ

  (42). ھست

 َخْیُر َمفاتیِح اُالُمِور الصِّْدُق َو َخْیُر َخواتیِمھا اْلَوفاُء؛: یه السالم نھم ـ قاَل عل

فـرمـود كـه بھترين مفاتیح و كلیدھا براى مطالب و امور، صدق و راستى است و بھترين خاتمه امور، وفا 

  (43). است

 : كه اين فرمايش است به فرمايش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم: فقیر گويد

 ( (44)ِانَّ اْلَوفاَء َتْوَاُم الصِّْدِق َو ال َاْعَلُم ُجنًَّة َاْوقى ِمْنُه )

 : دھم ـ قاَل علیه السالم

 (َلُه فى ُكلِّ َيْوٍم َثالُث َمصائَب الَيْعَتِبُر ِبواِحَدٍة ِمْنُھنَّ ! ِمْسكیُن اْبُن آَدَم )

براى او در ھـر روزى سـه ! بى چاره فرزند آدم : ت امام زين العابدين علیه السالم فرموديـعـنـى حضر

 :مـصـیـبت است كه به ھیچ يك از آنھا عبرت نمى گیرد، و اگر عبرت بگیرد سھل و آسان شود بر وى امر دنیا

نقصان پديد آيد مغموم شود با  كـم شـدن ھـر روز اسـت از عـمـر او، ھـمـانـا اگـر در مال: امـا مـصـیـبـت اول 

 آنكه جاى درھم رفته درھمى مى آيد و عمر را چیزى بر نمى گرداند؛

اسـتـیـفـاء روزى او اسـت ، پـس ھـرگـاه حالل باشد حساب از او كشند و اگر حرام باشد او : مـصـیـبـت دوم 

 را عقاب كنند؛

ھیچ روزى را شب نمى كند مگر اينكه به : رموداز اين بزرگتر است ، پرسیدند چیست ؟ ف: مـصـیـبـت سوم 

  (45). آخرت يك منزل نزديك مى شود لكن نمى داند كه به بھشت وارد مى شود يا به دوزخ

 : كه از كالم اين بزگوار اخذ كرده است ابوبكر بن عیاش كالم خود را كه گفته: مـؤ لف مـى گـويـد

- ٣ - 

 
 



َو ديُنُه َو ِاّنا لّله َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن َو َيْنُقُص ُعْمُرُه  :ِمْسكیٌن ُمِحبُّ الدُّْنیا َيْسُقُط ِمْنُه ِدْرَھٌم َفَیِظلُّ َنھاَرُه َيُقوُل )

 (الَيْحُزُن َعَلْیِھما؛ 

يـعـنـى بـى چاره محب دنیا، يك درھم از او ساقط مى شود روز خود را مى گذراند به گفتن كـلمـه 

شايسته است كه آدمى بر   پس. اسـتـرجاع ، و كم مى شود از عمر و دينش و محزون نمى شود بر آنھا

 .تاءّسف خوردعمر خود شحیح باشد و بر عمر تلف شده خود 

 : و به مفاد فرمايش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم

 (َمْن َكَرِم اْلَمْرُء ُبكاُئُه َعلى ما َمضى ِمْن َزماِنِه َو َحنیُنُه ِالى َاْوطاِنِه َو ِحْفُظُه َقديَم ِاْخواِنِه  )

رك مافات و طلب عفو از بـر ايام گذشته خود زارى نمايد، و روى نیاز به درگاه حضرت بارى نمايد، و تدا

  (46).تقصیرات خود كند

 : يازدھم ـ قاَل علیه السالم

 (َيُكوْن َمْتجُرُه فى َبَلِدِه َو َيُكوَن ُخَلطاُئُه صاِلحیَن َو َيُكوَن َلُه َوَلٌد َيْسَتعیُن ِبِھْم؛  ِانَّ ِمْن َسعاَدِة اْلَمْرِء َاْن )

باشد، و با آنانكه آمیزش و   يعنى از سعادت و نیكبختى مرد آن است كه سوداگرى و تجارتگاه او در شھرش 

  (47).د كه از ايشان يارى و استعانت جويدمعاشرت دارد صالح و نیكوكار باشند براى او فرزندانى باش

السالم در پند و نـصـیـحـت و زھـد و كـه كـلمـات بـسـیـار از حضرت امام زين العابدين علیه : مـؤ لف گـويـد

مـوعـظـت نـقـل شـده و مـعلوم است كه در كلمات آن جناب آثارى عظیمه است خصوصا ندبه ھايى كه از 

 . آن حضرت نقل شده

من نشنیدم احدى از مردم ، ازھد از حضرت على بن الحـسـیـن : از ابـوحمزه ثمالى مروى است كه فرمود

السالم بوده باشد مگر آنچه به من رسیده از امیرالمؤ منین علیه السالم و على بن  زيـن العـابـدين علیه

الحسین علیه السالم چنان بود كه ھرگاه تكلم مى فرمود در زھد و مـوعـظـه ، بـه گـريه در مى آورد ھركس 

  (48). را كه در محضر شريفش حضور داشت

چـون ايـن كـتـاب شـريـف گنجايش ذكر آن كلمات عالیه و جواھر غالیه را ندارد من به چند جمله از آن ندبه 

 . ھا تبرك جسته و به آن اكتفا مى نمايم

 : الم فى ُنْدُبِتِه اْلَمْرويَِّة َعِن الزَُّھرىقاَل علیه الس )

 َمْن َحّتاَم ِاَلى الَحیاِة ُسكُوُنك ، َو ِاَلى الدُّنیا َو ِعماَرِتھا ُرُكوُنك ، َاَما اْعَتَبْرَت ِبَمْن َمضى ِمْن َاْسالِفِك، َو! يا ْنفُس

 ( :اِنِك، َو َنَقْلِت ِالى داِر اْلِبلى ِمْن َاْقراِنِكواَرْتُه اَالْرُض ِمْن ُاّالِفِك َو َمْن ُفِجْعُت ِبِه ِمْن ِاْخو

َفُھْم فى ُبُطوِن اَالرض َبْعَد ُظُھورھا
 َمحاِسُنُھْم فیھا َبوال َذواِئُر

َخَلْت ُدوُرُھْم ِمْنُھْم َو َاْقَوْت ِعراُصُھْم
 َو ساَقْتُھُم َنْحَو اْلَمناَيا اْلَمقاِدُر

َو ما َجَمُعواَلھا َو َخلُّوا َعِن الدُّنْیا
 َو َضمَّْتُھْم َتْحَت التُّراِب اْلَحفائُر

تا چند و تا به كى به حیات و زندگانى دنـیـا دل بـسـتـه اى ! اى نفس : حـاصل فرمايش آن حضرت اين است 

 ، و بـه ايـن جـھـان و عـمـارت كـردن آن ركـون و میل نموده اى ؟

شتگان از پدرانت و آنانك پنھان كرد زمین از دوستانت و كـسـانـى كـه آيـا عـبـرت نـمـى گـیـرى بـه گذ



مـصـیبت ايشان را دريافتى از برادرانت و اشخاصى كه به گور سپردى از ھمگنانت ؟ ھمانا ايشان در شكم 

زمین شدند بعد از ايشان خانه ھا و عرصه ھاى محاسن ايشان و راند ايشان را به سوى مرگ تقديرات و 

 .د از دنیا و بگذشتند آنچه را كه از آن جمع كرده بودند و در زير خاك گور پنھان شدندبگذشتن

ـِْدى اْلَمُنوِن، ِمْن ُقُروٍن، َو َكْم َغیََّرِت اَالرُض ِبِبالھا، َو َغیََّبْت فى َثراھا، ِممَّْن ع ) اَشْرِت ِمْن كـَِم اخـْتـََرمـَْت َاي

 ( :َلى ْاِال ْرماِسُصُنوِف الّناِس َو َشیَّْعِتِھْم ِا

َو َاْنِت َعَلى الدُّنیا ُمِكبُّ ُمناِفٌس
 ِلُخّطاِبھا فیھا َحريٌص ُمكاِثٌر

َعَلى َخَطٍر ُتْمسى َو ُتْصِبُح الِھیا
 َاَتْدرى ِبماذا َلْو َعقَْلِت ُمخاِطٌر

َو ِانَّ ْامرءا َيْسعى ِلُدْنیاُه جاَھدا
 َخاِسٌر؛ َو َيْذَھُل َعْن ُاْخراُه الَشكَّ

چه بسیار دست و چنگال مرگ مستاءصل و تباه ساخته اشخاص عصرھاى گذشته ھر قرنى از پـى قـرنـى 

و چه بسیار تغییر داده است زمین به كھنه كردن و پنھان كرده است در خاك خـود از اشـخـاصـى كـه با آنھا 

ن و با اينكه اين جمله را در چنگال بال و معاشر بودى از اقسام مردمان و مشايعت كردى ايشان را تا گورستا

خاك گور نگران شدى ، ھیچ از دنیا پند نـگـرفـتـى و بـه ديـده عـبـرت نـرفـتـى ھـمـچـنـان بـر دنـیـا و كـار 

دنـیـا مـايـل و راغـب و به اين عروس نازيبا كه ھزاران ھزار داماد را در ھر گوشه به خاك و خون نـاشـاد 

ھزاران بلیت و خطر ھستى به   حـرص كـار كنى و به تكاثر، تفاخر خواھى و با اينكه در معرض سـاخـتـه بـه 

لھو و لعب ، غفلت و غرور روز به شب ھمى رسانى ، آيا ھیچ مى دانى كه به چه خطرھا اگر تعقل كنى 

د و از تـدارك دچارى ؟ و به درستى كه ھر مردى از پى دنیا سـعـى و كـوشـش و جـھـد و جـنـبـش نـمـايـ

 : سـراى جـاويـد غافل بماند بدون شك و شبھت گرفتار بسى زيان و خسارت است

ْفناُھُم اْلِحماُم َفاْمَتَحْت ُاْنُظرى ِاَلى اُالَمِم اْلماِضَیِة َو اْلُقُروِن اْلفاِنَیِة َو اْلُمُلوِك اْلعاِتَیِة َكْیَف اْنَتَسَفْتُھُم اَالّياُم َفَا )

 ( :آثاُرُھْم َو َبِقَیْت فیھا َاْخباُرُھْمِمَن الدُّنیا 

َو َاْضَحْوا َرمیما فى التُّراِب َو َاْقَفَرْت
 ِمجاِلُس ِمْنُھْم ُعّطَلْت َو َمقاِصُر

َو َحلُّوا ِبداٍر الَتزاُوَر َبْیَنُھْم
 َو َاّنى ِلُسّكاُن اْلُقُبوِر التَّزاُوُر

ا ُبھاَفما ِاْن َترى ِاّال ُجًثى َقْد َثَرْو
 ُمَسنََّمًة َتْسفى َعَلْیھا اَالعاِصُر؛

از روى تفكر و تعقل نیك بنگر به امتھاى گذشته و مردم قرنھاى فانى گشته و سالطین سـركـش چـگـونـه 

حـوادث ايام ريشه وجود ايشان را از بیخ بركند و مرگ ايشان را فانى نمود پس محو و نابود شد از دنیا 

ايشان به جاى نماند جز خبرشان و بـتمامت در زير خاك استخوانھاى ايشان پوسیده  آثارشان و چیزى از

از ايـشـان عاطل ماند، و جملگى بار سفر بسته به ) قـصـرھـا ) از ايشان خالى و مقاصر  گشته مجالس 

گان گور تزاور و خانه اى وارد شدند كه به ھـیـچ وجـه يـكـديـگر را زيارت نكنند و چگونه براى سكان قبور و خفت



پـس نـمـى بـیـنـى مـگـر سـنـگـھـاى باال برده روى قبر ايشان را كه در آن منزل كرده اند كه . زيـارت اسـت 

 .باد، خاك و غبار بر روى آنھا انگیزاند

َل ِمْنھا ُمناُه َو َبَنى اْلُحُصوَن َو كـَْم عـايـَنـِْت مـَْن ذى عـِزِّ َو ُسْلطاٍن َو ُجُنوٍد َو َاْعواٍن َتَمكََّن ِمْن ُدْنیاُه َو نا )

 ( :الدَّساِكَر َو َجَمَع اَالْغالَق َو الذَّخاِئَر

َفما َصَرَفْت َكفَّ اْلَمِنیَِّة ِاْذ َاَتْت
 ُمباِدَرَة َتْھوى ِاَلْیِه الذَّخاِئُر

ِو ال َدَفَعْت َعْنُه اْلُحُصُن الَّتى َبنى
 ساِكُرَو َحفَّ ِبھا َاْنھاُرھا َو الدَّ

َو ال قاَرَعْت َعْنُه اْلَمِنیََّة َخْیُلُه
 َو ال َطِمَعْت ِفى الذَّبِّ َعْنُه اْلَعساِكُر؛

چـه بـسـیـار مـعاينت و ديدار نمودى صاحبان عّز و سلطنت و لشكرھا و اعوان را كه از دنیاى خويش تمكن 

قلعه ھاى رصین و قـصـرھـاى اسـتـوار و  يافتند و آرزوى خود را در جھان دريافتند، حصن ھاى حصین و

سـراھـاى پـايـدار بـنـا نـمـودنـد و نـفـايـس امـوال و ذخـايـر فـراوان فـراھـم كـردنـد لكـن از ايـن ذخـايـر و 

اموال و قصور عالیه و آثار، لشكر مرگ را چاره نتوانستند، و از اين دساكر و عساكر موت را دفع و مانع 

ز جنود نامعدود و نه از ذخاير نامحدود حاصلى دريافتند و نه از مـردمـان كـیـنـه كـش و نـه از نیامدند، نه ا

 .گـردان گـردنـكـش شـاطـر اجل و قاصد مرگ را پاسخ بیاراستند

ا َو َتَجّلى َلِك ِمْن زيَنِتھا َو فـَاْلبـِداِر اْلبـِداِر َو اْلحـِذاِر مـَِن الدُّنـیـا َو مـَكـاِئِدھا َو ما َنَصَبْت َلِك ِمْن َمصاِئِدھ )

 ( :اْسَتْشرَف َلِك ِمْن َفْتَنِتھا

َو فى ُدون ما عاَيْنَت ِمْن َفَجعاِتھا
 ِالى َرْفِضھا داٍع َو ِبالزُّْھِد آِمٌر

َفُجدَّ َو ال َتْغَفْل َفَعْیُشَك زائٌل
 َو َاْنَت ِالى دار اْلَمِنیَِّة صاِئُر

یا َفِانَّ ِطالَبھاَفال َتْطُلِب الدُّن
 َو ِاْن ِنْلَت ِمْنھا ِغیَّھا َلَك ضائُر؛

پس بشتاب و سرعت كن و در حذر باش از دنیا و نیرنگھاى آن ، و آن دامھا كه براى فريب دادن تو گسترده و 

ه ديده آن آرايشى كه از زينتھا بر خود نموده و آن نمايشى كه از فتنه ھا بر خود داده كافى است كمتر از آنچ

اى از فجايع و مصیبات دنیا تو را براى خوادن به تـرك دنـیـا و امـر كـردن بـه زھـد در آن پـس بـه جـد و جـھد 

بكوش و به غفلت مباش ؛ چه زندگى تو زائل و تو به سراى مرگ شتابنده و صائرى و ھیچ در طلب دنیا 

اگـر چـنـد بـه مـقـصـود ھـم نائل گردى در پايان آن مباش و اين رنـج بـر خـود مـسـپـار؛ چـه در طـلب خـويـش 

 . ضرر بینى

ِمْن َعْثَرِتِه َو َلْم ُتداِوِه كـَْم غـَرَّْت مـِْن مـُْخِلٍد ِاَلْیھا َو َصَرَعْت مِْن ُمِكبٍّ َعَلْیھا َفَلْم َتْنَعْشُه ِمْن َصْرَعِتِه َو َلْم ُتِقْلُه  )

 ( :َاَلِمِه ِمْن َسَقِمِه َو َلْم َتْشِفِه ِمْن



َبلى َاْوَرَدْتُه َبْعَد ِعزٍّ َو َمْنَعٍة
 َمواِرَد ُسوٍء ما َلُھنَّ َمصاِدُر

َفَلّما َراى َاْن ال َنجاَة َو َانَُّه
 ُھَو اْلَمْوُت الُيْنجیِه ِمْنه اْلَمواِزُر

َتَندَِّم َلْو ُيْغنِیه ُطوُل نَداَمٍة
 اْلَكباِئُر؛ َعَلْیِه َو َاْبَكْتُه الذُُّنوُب

چـه بـسـیـار كـسـان كـه به سبب میل و رغبت به اين سراى سراسر آفت ، مغرور و فريفته شدند و چه 

بسیار مردمان كه به سبب روى افكندن بر آن بیفتادند و ھیچ برنخاستند و از آن لغـزيـدن استقامت نیافتند و 

بلكه اين دنیا غداره فّجاعه از در مكر و نیرنگ درآمد و  .از آن مرض دوا نديدند و از آن درد و الم شفا نجستند

كه عزيز بودند و به كـثـرت قـوم و عـشـیـرت و طـايـفـه و قبیله نیرومند شدند به موارد   ايشان را از آن پس 

سوء و آبگاھى ناخوش درآورد در حـالتـى كـه ھـیچ مقام بازگشتى براى ايشان نبود و چون ديدند كه براى 

رسـتگارى و نجات نیست و مرگ او را دريافته و از ھیچ موازر و معاونى راه نجات به دست نـشـود در خود 

تـھـیـه غـم و انـدوه و حـسـرت درافـتـاد لیـكـن چـه سـود كـه از آن طـول حـسـرت و ندامت فايده نیافت و جز 

 :آنكه معاصى كبیره اش به گريه و زارى درآورد حاصلى نماند

ِه ى عـَلى مـا سـََلَف مـِْن خـَطاياُه َو َتَحسََّر َعلى ما َخلََّف ِمْن ُدْنیاُه َحْیُث الَيْنَفُعُه االْسِتْعباُر َو ال ُيْنجیبـَكـ )

 ( :اْلِاْعِتذاُر ِمْن َھْوِل اْلَمِنیَِّة َو ُنزُوِل اْلَبِلیَِّة

َاحاَطِت ِبِه آفاِتِه َو ُھُموُمُه
 َزْتُه اْلَمعاِذُرَو اَءْنِبَس َلّما َاْعَج

َفَلْیَس َلُه ِمْن ُكْرَبِة اْلَمْوِت فارٌج
 َو َلْیَس َلُه ِمّما ُيحاِذُر ناِصُر

َو َقْد َجَشَاْت َخْوَف اْلَمِنیَِّة َنْفُسُه
 ُتَردُِّدھا ُدوَن اللَّھاِت اْلَحناِجُر؛

اندوه خود بر آنچه مى گذارد از دنیاى خود در  پـس بـگـريـد بـر آنـچـه از او سـر زده از گناھان خود و حسرت و

آن وقتى كه نفع ندھد او را گريه و استعبار و بھانه و اعتذار به سـبـب ھـول مـرگ و نـزول بـلیـه ، احاطه 

كرده است بر وى آفات و غم اندوه و ھموم او و از ايـنـكـه ھـیـچ معذرتى او را به كار نیايد در ياءس و اندوه و 

ت و او را از كربت و انـدوه و مـرگ ھـیـچ چـیـز فـرجى نرساند و از آنچه در بیم حذر است ناصرى تحیر اس

نباشد ھمانا خـوف مـرگ و وحـشت منّیت نفس او را مضطرب و جان او را از خوف و فزغ ھمى از حلقوم به 

 .كام و از كام به حلقوم مى آورد

َلمُه َاْھُلُه َو َاْوالُدُه َواْرَتَفَعِت الرَّنَُّة َو اْلَعويُل َو َيِئُسوا ِمْن ُبْرِء اْلَعلیل َغضُّوا بَاْيِديِھْم ھـُناِلَك َخفَّ َعْنُه ُعّواُدُه َو َاْس )

 .َعْیَنْیِه َو َمدُّوا ِعْنَد ُخرُوِج َنْفِسِه

 ( :َيَدْيِه َو ِرْجَلْیِه

َفّكْم ُموَجٍع ِيْبكى َعَلْیِه َتَفجُّعا
 را َو ما ُھَو صاِبُرَو ُمْسَتْنِجٍد َصْب



َو ُمْسُتْرِجٍع داٍع َلُه الّله ُمْخِلٍص
 ُيَعدَُّ ِمْنُه َخْیَر ما ُھَو ذاِكُر

َو َكْم شِامٍت ُمْسَتْبِشٍر ِبَوفاِتِه
 َو َعّما َقلیٍل َكالَّذى صاَر صاِئُر

پديدار گشت آنانكه از روى مھر و  و در آن ھـنـگـام يـعـنـى در وقـتـى كـه آثـار مـرگ نـمـودار و پـیـك اجل

شفقت به عیادتش آمده بودند او را تنھا مى گذارند و مـى رونـد و اھـل و اوالدش كـه روزگـاران درازش 

ھمسر و ھمراز و مصاحب و انباز بودند و اگـر او را خـارى بـرپـا مـى نـشـسـت ايـشـان را نـیـشھا بر جگر 

عـارض مـى گـرديـد ايـشـان را خـارھـا بـر دل مـى خـريـد چون سكرات  جاى مى كرد و اگر او را صـداعـى

موت در وى نگران كردند او را تسلیم مرگ نمايند پس صداھا به ناله و عويل بركشند و از بھبودى علیل 

ماءيوس گردند، چشمان او را كه به ديدارش بـسى شاد بودند با دست خود ببندند و آن دو دست و دو پايش 

كه عزيز مى داشتند به جـانـب قبله كشند پس چه بسیار كس كه با درد و داغ بر او گريان باشند و را 

بسیارى طلب شـكـیـبـايـى و صـبر كنند لكن صبرشان رفته و رشته شكیبايى ايشان پاره گشته و چه 

دت خداى را بر ترحم بـسـیـار كـسـان كـه كلمه استرجاع به زبان مى آورند و از روى خلوص نیت و مھر و حفا

و چه . بر وى مى خوانند و نیكويى ھاى او را ياد مى كنند و براى او دعاى خیر و طـلب مغفرت مى نمايند

بسیار كسان كه بر مرگ او شادان و به وفات او خرسند ھستند با اينكه ايشان نیز به زودى از دنبال او 

 .شتابان و روان باشند

 اُؤُه َو َلَطَمْت ُخدُوَدھا ِاماُؤُه َو َاْعَوَل ِلَفْقِدِه جیراُنُه َو َتَوجََّع ِلُرْزِئِه ِاْخواُنُه ُثمُّ َاْقَبُلوا َعلىشـَقَّْت جـُیـُوبـَھا ِنس )

 ( :ِجھاِزِه َو َتَشمَُّروا البراِزِه

َفَظلَّ َاَحبُّ اْلقْوِم كاَن ِلُقْرِبِه
 َيُحثُّ َعَلى َتْجھیزِه َو ُيباِدُر

ْن َقْد َاْحَضُروُه ِلُغْسِلِهَو َشمََّر َم
 َو ُوجَِّه َلّما فاَظ ِلْلَقْبِر حاِفُر

َو ُكفَِّن فى َثْوَبْیِن َفاْجَتَمَعْت َلُه
 ُمَشیَِّعًة ِاخْواُنُه َو اْلَعشائُر؛

زنـھـاى او در مصیبتش گريبان چاك كنند و كنیزانش بر چھره لطمه مى زنند و ھمسايگان او بـه سـبـب 

ـدان او بـانگ ناله و عويل در افكنند و برادران او در مصیبتش به درد و الم و انـدوه و غـم انـدر شـوند پس فـق

. آنگاه براى تجھیز و تكفین او ساخته آماده و براى درآوردن و شـسـتـن و بـردن بـه سـوى گـور مشّمر گردند

ر تجھیز او و مبادرت كند به گور فرستادن او و پس آنكه نزديكترين مردم بود بسوى او سـرعـت و شتاب كند د

مھیا شوند كسانى كـه نزد او حاضر شده اند براى غسل و فرستاده شود قبركن براى كندن قبر او، و با دو 

 .جامه بدنش را كفن كنند پس جمع شوند عشاير و برادران او و او را تشییع كنند

َو َقْد َغَلَب اْلُحْزُن َعلى ُفؤ اِدِه َفُغِشَى ِمَن اْلَجَزِع َعَلْیِه َو َقْد َخَضَبِت الدُُّموُع َخدَّْيِه  َفَلْو َرَاْيَت اَالْصَغَر ِمْن َاْوالِدِه )

 ( :ُثمَّ َافاَق َو ُھَو َيْنِدُب َاباُه َو َيُقوُل ِبَشْجٍو واَوْيالُه

َلَاْبَصْرَت ِمْن ُقْبِح اْلَمِنیَِّة َمْنَظرا



 تاُع ناِظُرُيھاُل ِلَمْرآُه َو َيْر
َاكاِبُر َاْوالٍد َيھیُج اْكِتیاُبُھْم

 ِاذا ما َتناساُه اْلَبُنوَن اْلَاصاِغُر
َو َرنَُّة ِنْسواٍن َعَلْیِه َجوازع

 َمداِمُعھا َفْوَق اْلُخُدوِد غزاِئُر؛

گشته و از  پـس اگر ببینى كوچكترين فرزندان اين مرده را كه آتش بر دلش چیره و روزگارش بر سر خیره

كثرت جزع و ناله و اندوه و زارى بر پدرش بى ھوش گرديده و از اشـك خـونـین و خراش چھره دو گونه اش 

رنگین شده پس به ھوش آمده بر پدر خود ندبه مـى كـند و از روى حزن فرياد واوياله مى كشد، ھر آينه 

ل و ھیبت افتدد فرزندان كبارش بعد از خواھى ديد از قبح منیه منظرى كه از ديـدن او شـخص ناظر به ھو

آنكه اوالد صغارش او را فراموش كردند ھمچنان بر وى به ندبه و زارى روز مى سپارند و زنھاى او بر او مويه و 

 :ناله مى نمايند و بسى سرشك ديده بر چھره روان مى دارند

َفَحَثْوا ِبَايديِھُم الُتّراَب َو َاْكَثرُوا التََّلدَُّد َو اْلِاِنِتحاَب َو َوَقُفوا ساَعًة  ثـُمُّ َاخـَْرَج مِْن سـَعـَِة قـَصـِْرِه ِالى ضـِیِق َقْبِرِه )

 ( :َعَلْیِه َو َقْد َيئُسوا ِمَن النََّظِر ِاَلْیِه

َفَولُّوا َعَلْیِه ُمْعلِولیَن َو ُكلُُّھْم
 ِلِمْثِل اّلذى القى َاخُوُه ُمحاِذُر

داَلھاَكشاٍء ِرتاٍع آِمناٍت َب
 باٍد ِللذِّراَعْیِن حاِسُر (49)ِبُمْذَبِة

َفراَغْت َو َلْم َتْرَتْع َقلیال َو َاْجَفَلْت
 ّما اْنَتحى ِمْنَھا الَّذى ُھَو حاِذُر؛َفَل

و چـون او را غـسـل و كـفـن كردند از آن قصر كه بسى رنج و تعب در بنايش كشید و خود را صاحبش مى 

مى افكنند و بر عذارى چھره اى كه غبارى نمى   ديد او را بیرون مى برند و در تنگناى گور با مار و مورش 

نى را كه از گلشن پیرھن مى سـاخـتـنـد از گل و خشت مى پوشانند و نشست خاك مى ريزند و آن بد

ھمى از روى حسرت و حیرت از چپ و راست نگران مى شوند ناله و نفیر بر مى آورند و آن سالھا مصاحبت 

و از نظر كردن به او   را كه بر يك ساعت مھاجرت جايز نمى شـمـردنـد بـر قـبرش ايستاده از ديدارش ماءيوس 

مید مى شوند پـس بـه تـمـامـى نـاالن و گـريـان و فـرياد كنان باز مى شوند در حالتى كه جملگى ايشان نو

 .از آنچه بر سر برادرشان آمده خوفناك ھستند

اما ھیچ متنبه نشوند و ديگرباره به آسايش و آرامش خويش به غفلت و جھالت باز شوند و گـذشـته را 

آسوده و ايمن به چريدن باشند كه ناگاه دشـنـه تـیـزى را نـگـران نـباشند  فراموش كنند چون گوسفندان كه

در دست قصابى كه دستھا را تا به مرفق بر زده پس گـوسـفـنـدان بـترسند و اندكى از چريدن دورى گیرند و 

 .فرار كنند و چون آنكه از او در بیم شدند كنارى جويد

فى ُاْخِتھا َدھاھا َاَفِبَاْفعاِل اْلَبھاِئِم َاْقَتَدْينا َو َعَلى ع اَدِتھا َجَرْينا ُعْد ِالى ِذْكِر  عاَدْت ِالى َمْرعاھا َو َنِسَیْت ما )

  ( . اْلَمْنُقوِل ِاَلى الثَّرى َو اْلَمْدفوِع ِالى َھْوِل ماترى

َھوى َمْصَرعا فى َلْحِدِه َو َتَوزََّعْت



 َمواريَثُه َاْرحاُمُه َو اَالواِصُر
 (50)ْنَحْوا َعلى َاْمواِلِه ِبُخُصوُمٍةَو َا

 َفما حاِمٌد ِمْنُھْم َعَلْیھا َو شاِكُر
يا ساِعیا َلھا َفیاعاِمَر الدُّْنیا َو

 َو يا آِمنا ِمْن َاْن َتدُوَر الدَّوائُر

 (َكْیَف َاِمْنَت ھِذِه اْلحاَلَة َو َاْنُت صاِئٌر ِاَلْیھا ال َمحاَلَة؛  )

بـه چـراگـاه خـود باز شوند و آنچه وارد شود به خواھر خود يعنى آن گوسفندى كه در دسـت قـصـابـش 

آيـا بـايـسـت مـا بـه افعال بھائم و رفتار چھارپايان اقتدا نمايیم و بر عادت آنھا  ديـدنـد فـرامـوش نـمـايـنـد،

عادت جويیم ؟ برگرد به ذكـر آن مـرده كـه او را داخـل در قـبـر كـردنـد و بـه آن ھـول و بـیـم كـه مى بینى 

ن و ارحامش قسمت سپردند، پس نازل شد در لحد خويش و در زير خاك جاى كرد و مـیراث او را خويشا

نمودند و در تقسیم میراث او سرعت و خصومت نمودند و بـر ايـن مـالھـا كـه از آن مـرده بـى چـاره بـه 

  (51).ايـشـان رسـیـده ھـیـچـیـك او را حـامـد و شاكر نشدند

 :و در ندبه ديگر فرمايد

ـَْن السََّلَف اْلمـاضـُوَن َو اَالھـُْلوَن َو اْالقـََربـُوَن َو ْاَالوَُّلوَن َو ْاال خـُِروَن َو ْاَالْنبیاُء َو اْلمـُ ) ْرسـَُلوَن طـَحـَنـَنـْھـُْم ُو الّلِه َاي

 ( .واَلْت َعَلْیِھُم السُِّنوُن َو َفَقَدْتُھُم اْلُعُیوُن َو ِاّنا ِاَلْیِھْم صاِئروَن َفِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَنَو َت

ِاذا كاَن ھذا َنْھُج ُمْن كان َقْبَلنا
 َفِاّنا َعلى آثاِرِھُم َنَتال َحُق

َفُكْن عاِلما َاْن َسْوَف ُتْدِرُك ما َمضى
 َلْو َعَصَمْتَك الّراِسیاُت الشَّواِھُق َو

َفما ھِذِه داُر اْلَمقاَمِة َفْاْعَلَمْن
  (52)َو َلْو َعَمَر ْاِالْنساُن ماَذرَّ شاِرُق

كـجـا شدند پیشینیان گذشته و اھل و خويشان و اولین و آخرين و پیغمبران و مرسلین ، به خدا سوگند كه 

آسیاى مرگ بر ايشان بگشت و سالیان جھان بر ايشان گذشت و از چشمھا نـاپـديـد شـدنـد و ھـمـانـا مـا 

ويم ، پس به درستى كه ما از آن خداونديم كه به كمند بندگى نـیز به سوى ايشان رويم و به آنھا ملحق ش

او را در بنديم و به درستى كه ما به سوى پاداش و جزا دادن او رجوع كنندگانیم و چون طريقت آنان كه بر ما 

ر سبقت داشتند بر ايـن نـھـج بـود البـتـه مـا نـیـز بـر اثـر ايشان خواھیم شد و اين را بدان كه اگر چند د

كـوھـھـاى بلند پراكنده پناھنده گردى با گذشتگان انباز و با خفتگان زمین ھمراز گردى ايـن سـراى زيـسـتـن 

 :و اقـامت ورزيدن نیست اگرچه انسان آن چند كه آفتاب تابش افكند در روزى زمین عمر كند

كه را دانى از خسروان عجم
 ز عھد فريدون و ضحاك و جم

نیامد زوالكه بر تخت و ملكش 
 نماند مگر ملك ايزدتعال

كرا جاودان ماندن امید ھست



 كه كس را ندانى كه جاويد ھست

 اْلَبواِر َفاْخَش اْلِجواِر، َو َاْيَن َمْن َشقَّ ْاَالْنھاَر َو َغَرَس ْاَالْشجاَر َو َعَمَر الدِّياَر َاَلْم َتْمُح ِمْنُھُم اال ثاُر َو َتُحلُّ ِبِھْم داُر )

 ( :َلَك اْلِیْوَم ِباْلَقْوِم ِاْعِتباٌر َفِانََّما الدُّْنیا َمتاٌع َو اال ِخَرُة داُر اْلَقراِر

َتَخرََّمُھْم َرْيُب اْلَمُنوِن َفَلْم َتُكْن
 ِلَتْنَفَعُھْم َجّناُتُھْم َو اْلَحداِئُق

َو ال َحَمَلْتُھْم حیَن َولَّْوا ِبُجْمِعِھْم
 اِفناُت السَّواِبُقَنجاُئُھْم َو الّص

َو راُحوا َعِن ْاَالْمواِل ِصفرا َو َخلَُّقوا
 َذخاِئَرُھْم ِبالرَّْغِم ِمْنُھْم َو فاَرُقوا؛

كـجـا شـدنـد آنھا كه نھرھا بشكافتند و آبھاى جارى ساختند و درختھا بنشاندند و خانه ھا آبـاد كـردنـد آيـا 

نه ھا مزارھا و آن يارھا مارھا و آن اقارب و آن مناظر مخاطر و آن قصور آثار ايشان ناپديد نگشت ؟ يعنى آن خا

قبور و آن بوستانھا گورستانھا نگشت ؟ و روزگار غـدار، ايـشـان را در دار بـوار و خـانـه ھـالكـت و دمـار دچـار 

مـوريـانـه (بوم جاى ارضه نـسـاخـت و نـھـال وجـود ايـشـان را از زھـر آب جـوى فنا ناچیز نگردانید و آن ارض و 

نـگـشت ؟ و آن باغھا ويرانه زاغھا نگرديد؟ پس از اين گونه مـجـاورت و جـوار بـتـرس و بـر ) جـغـد(و بـوم ) 

ايـن مـردم كـه بـه ايـن احـوال درافـتـاده انـد بـه ديـده عبرت و اعتبار بنگر، چه دنیا را دوامى نیست و سراى 

ر است ، ھمانا حوادث روزگار، ايشان را به ھالكت و دمار درافكنده و از آن حـدائق و آخرت محل قرار و استقرا

بـوسـتـان و اعـوان و دوسـتان سودى نديدند و آن ھنگام كه به ديگر سراى بار سـفـر بـر بـسـتـنـد آن 

از اموال كه  شترھاى گزيده و آن اسبھاى رونده براى ايشان حاصلى نبخشید و ايـشان با كمال اندوه و غم

به زحمتھاى فراوان فراھم كردند بگذاشتند و با تـمـام غـم و انـدوه از جـمـله جدا گشته و بگذشتند، و 

 .دماغھاى پر باد ايشان بر خاك گور مالید و كلیه ھاى پر ھواى ايشان پوسیده شد

- ۴ - 

 
 
ـَْن مـَْن بـَنـَى اْلقـُصـُوَر َو الدَّسـاكـَِر َو ھـََزَم  ) اْلُجُیوَش َو اْلَعساِكَر َو َجَمَع ْاَالْمواَل َو الذَّخـاِئَر َو حـاَز ْاال ثـاَم َو َاي

َذْووالنَّواحى َوالرَّساتیِق َو اْلَجراِئَر َاْيَن اْلُمُلوَك َو اْلَفراِعَنُة َو ْاَالكاِسَرُة َو السَّیاِسَنُة َاْيَن اْلعـُمـّاُل َو الدَّھاِقَنُة َاْيَن 

 ( :َو اْلَمناجیِق َو اْلُعُھوِد َو اْلَمواِثیِقْاَالْعالِم 

َكَاْن َلْم َيُكوُنوا َاْھَل ِعزَّ َو َمْنَعٍة
 َو ال ُرِفَعْت َاْعالُمُھْم َو اْلَمناِجُق

َو ال َسَكُنوا ِتْلَك اْلُقُصوَر الَّتى َبَنْوا
 َو ال ُاِخَذُت ِمْنُھْم ِبَعْھٍد َمواِثُق

ِرساٍت َو َاْصَبَحْتَو صارُوا ُقُبورا دا



 ؛ (53)َمناِزُلُھْم َتْسفى َعَلْیھا اْلَخواِفُق

و دسـاكـر نھادند و جیوش و عساكر را منھزم ساختند و امـوال و ذخـايـر  كـجـايـنـد آنـان كـه بـنـیـان قـصـور

كجايند پادشاھان جھان و فـراعـنـه زمـان و اكـاسـره روزگـار و . فـراھـم آوردند و حامل آثام و حائز جرائر شدند

م و مناجیق و عھود سـالطـیـن بـنـى سـاسـان ، كـجـايـنـد عمال و دھقانان و دارندگان نواحى و صاحبان اعال

و مواثیق ، گويا ھرگز اھـل عـزت و سـلطـنـت نـبـودند و دور باش عظمت و سلطنت نداشتند، در ھیچ 

میدانى رايات جنگ نـیـفراشتند و سنگھاى منجنیق نینداختند، و در اين قصور كه با اين ھمه غررور و سرور بر 

ینان نجستند، ھمه در گورھاى كھنه مـنـزل گـزيـدنـد و پاى كردند سكون نگرفتند و با ھیچ عھد و پیمانى اطم

 . بـا خـاك گـور يـكـسـان شـدنـد و منازل ايشان را صرصر دوانھى از خاك حوادث انباشته داشت

خاك شد آن كس كه در اين خاك زيست
 خاك چه داند كه در اين خاك چیست

ھر ورقى چھره آزاده ايست
 ھر قدمى فرق ملك زاده ايست

خاك تو آمیخته رنجھا است
 در دل اين خاك بسى گنجھا است

گنج امان نیست در اين خاكدان
 مغز وفا نیست در اين استخوان

چونكه سوى او بودت بازگشت
 بر سر اين خاك چه بايد نشست

 ( (َو َلَقْد َاَخَذ ِمْنھا َمْن قاَل) )

َمنَاْيَن اْلُمُلوُك َو ُذوالّتْیجاِن ِمْن َي
 َو َاْيَن ِمْنُھْم َاكالیٌل َو تیجاُن

َو َاْيَن ما شاَدُه َشّداُد ِفى ْاِالَرِم
 َو َاْيَن ما ساسَُه ِفى اْلُفْرِس ساساُن

َو َاْيَن ما حاَزُه قارُوُن ِمْن َذَھٍب
 َو َاْيَن عاٌد َو َشّداٌد َو َقْحطاُن

َاتى َعَلى اْلَقْوِم َاْمٌر ال َمَردََّلُه
 َحتى َقَضْو َاَفَكَانَّ اْلَقْوَم ما كاُنوا

َو صار ما كاَن ِمْن ُمْلٍك َو ِمْن َمِلٍك
 َكما َحكى َعْن ِخیاِل الّطْیِف َاْسناُن

 :و در ندبه ديگر مى فرمايد

وِك َو َمصاِنَع اْلجـَبـّاريـَن َو كـَیـَْف َعَرَكْتُھُم فـَانـْظـُْر بـِعـَیـِْن َقْلِبَك ِالى َمصارِع َاْھِل اْلَبَذِخ َو َتاَءمَّْل َمعاِقَل اْلُمُل )



ْحَن الرَّحا ِللَحبِّ َو الدُّنیا ِبَكالِكِل اْلَفنآِء َو جاَھَرْتُھْم ِباْلُمْنَكراِت َو َسَحَبْت عـََلیـْھـِْم َاْذيَال اْلَبواِر َو َطَحَنْتُھْم َط

 ( :ْیِھْم َاْذيا َلھا َفْوَق َمصاِرِعِھْم فى َفَلواِت ْاَالْرِضاْسَتْوَدَعْتُھْم َھْوَج الرِّياِح َتْسَحُب َعَل

َفِتْلَك َمغانیِھْم و ھذى ُقُبوُرُھْم
  (54)َتواَرَثھا َاْعصاُرھا َو حريُقھا

كـه اگـر مـا بـخـواھـیـم زيـادتـر از ايـن فـقـره از ايـن نـدبـه شـريـفـه نقل نمايیم از وضع كتاب : مـؤ لف گـويـد

و چون در ايـن كـلمـات حـضـرت امـام زيـن . خارج مى شويم شايسته است به ھمین مقدار اكتفا نمايیم 

ـه السـالم امـر فـرمـوده كـه از روى تـاءمـّل و تـعـقـّل بـا ديـده دل بـه مـصـارع و مـقـابـر العـابـديـن عـلی

گـردنـكـشـان و مـعـاقـل حـصـیـنـه و قـصـور رفیعه پادشاھان و عمارات و مصانع جباران نظر كنیم و عبرت 

مناسب اين مقام است در ذيل آن گـیـريـم ، پـس سـزاوار اسـت كـه ايـن اشـعـار حـكـیـم خاقانى را كه 

 : عوض ترجمه ، نقل نمايیم

ھان اى دل عبرت بین از ديده نظر كن ھان
 ايوان مداين را آيینه عبرت كن

يك ره ز ره دجله منزل به مداين كن
 وز ديده دوم دجله بر خاك مداين ران

از آتش حسرت بین بريان جگر دجله
 يانخود آب شنیدستى كاتش كندش بر

ھر گه به زبان اشك آوازده ايوان را
 تا آنكه به گوش دل پاسخ شنوى زايوان

دندانه ھر قصرى پندى دھدت نونو
 پند سر دندانه بشنو زبن دندان

گويد كه تو از خاكى و ما خاك تويیم اكنون
 گامى دوسه بر ما نه اشكى دوسه ھم بفشان

از نوحه جغد الحق مايیم بدرد سر
 از ديده گالبى كن درد سر ما بنشان

آرى چه عجب دارى كاندر چمن گیتى
 جغد است پى بلبل ، نوحه است پس از الحان

اينست ھمان درگه كو راز شھان بودى
 حاجب ملك بابل ھند و شه تركستان

اينست ھمان ايوان كز نقش رخ مردم
 خاك در او بودى ايوان نگارستان
شو بر نطع زمین رخ نه از اسب پیاده

 زير پى پیلش بین شه مات شده نعمان
مست است زمین زيراك خورده است بجاى مى

 در كاس سر ھرمز خون دل نوشروان



كسرى و ترنج زر پرويز و به زرين
 بر باد شده يكسر با خاك شده يكسان

پرويز بھر بزمى زرين تره گستردى
 ا بستانكردى ز بساط زر زرين تره ر

پرويز كنون گمشد زان گمشده كمتر گوى
 زرين تره كو بر گور و كم تركوا بر خوان

گويى كه كجا رفتند اين تاجوران يك يك
 زايشان شكم خاكست آبستن جاويدان

 (55) (رزبان  )خون دل شیرين است آن مى كه دھد 
 زاب و گل پرويز است آن خم كه نھد دھقان

از خون دل طفالن سر خاب رخ آمیزد
 اين زال سفید ابر و وين مال سیه پستان

العابدين علیه السالم و داستان شھادت دادنحجراال سود به ذكـر بعضى از معجزات امام زين : فـصـل پـنـجـم 

 امامت آن حضرت

مـخـفـى نـمـانـد كـه ھـیـچ معجزه و كرامتى باالتر از آداب و اخالق كريمه و كلمات و مواعظ بـلیـغـه و صحائف 

قه ذكر و ادعیه شريفه آن حضرت نیست و شايسته است كه در اين مقام به ھمان مـختصر كه در فصول ساب

 : كرديم اكتفا كنیم لكن واجب مى كند كه به جھت تبرك و تیمن چند خبر نیز در اينجا ايراد نمايیم

 : اول ـ در شھادت حجراال سود به امامت آن حضرت

شـیخ كلینى و ديگران از حضرت امام محمدباقر علیه السالم روايت كرده اند كه چون امام حـسـیـن عـلیـه 

رفیعه شھادت فايز گرديد محمدبن حنفیه خدمت امام زين العابدين علیه السالم پیام  السـالم بـه درجـه

مى دانى كه رسول خدا صلى الّله علیه و اله ! اى برادرزاده من : فرستاد و با آن حضرت خلوت نمود و گفت 

ه امام حسن و سلم بعد از خود وصیت و امامت را با على بن ابى طالب علیه السالم گذاشت و از آن پس ب

رضوان و صلوات يزدان بر وى (علیه السالم و از پس وى با حـسـیـن عـلیـه السـالم ، ھـم اكنون كه پدرت 

شھید گـرديـد وصـیـت نـگذاشت اينك من عم تو و برادر پدر تو و فرزند على علیه السالم مى بـاشـم و  (باد

ن حداثت و خردسالى كه تو راست من به اين امر به سن از تو بزرگترم و با اين سن و قدمت كه مراست و آ

 . از تو سزاوارتر باشم

 . مقصد آن است كه با من در امر وصیت و امامت نزاع نكنى

از خدا بپرھیز و در پى آنچه سزاوار آن نیستى خاطر میانگیز، من تـو را مـوعـظه ! اى عّم: حـضـرت فـرمود

پدرم صلوات الّله علیه پـیـش از آن كـه بـه عراق توجه ! عمو مى كنم كه مبادا در شمار جاھالن باشى ، اى

فرمايد با من وصیت نھاد و يك ساعت پیش از شھادتش در امـر امـامـت و وصـیـت عـھـد و پـیـمـان بـا مـن 

اسـتـوار فـرمـود و ايـنـك اسـلحـه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم است كه نزد من است ، پس گرد 

امر مگرد، چه من مـى تـرسـم عـمـرت كـوتـاه شـود و در احـوال تـو آشـوب و اخـتـالل روى نـمـايـد، اين 

خـداونـد تـبارك و تعالى ابا و امتناع دارد كه امامت و وصیت را جز در نـسـل حـسـیـن عـلیـه السالم مقرر 

جراال سود شويم و اين حكومت از وى و اگر خواھى بر اين جمله نیك دانا شوى بیا تا نـزديـك حـ. فرمايد

حـضـرت امام محمدباقر علیه السالم فرمود كه اين مكالمت و . جويیم و از حقیقت اين امر از او پرسش كنیم 



سخن در میان ايشان گذشت در وقـتـى كـه در مـكـه بودند، پس به جانب حجراال سود روان شدند، حضرت 

تو ابتدا كن و در پیشگاه خداى تعالى به : ـه مـحـمـد كـرد و فرمودعلى بن الحسین عـلیـه السـالم روى ب

 . زارى و ضـراعـت خـواسـتار شو تا حجراال سود را از بھر تو به سخن در آورد آنگاه از او پرسش كن

پـس مـحـمـد روى مـسـئلت و ابـتـھـال بـه درگـاه خـالق متعال آورد و خداى را ھمى بخواند آنگاه حجراال 

اگـر تـو وصـى و امـام بـودى حـجـر تو را جواب  !اى عـّم: را خواند حجر او را جواب نداد، حضرت فـرمـود سود

اكـنـون تـو حـجـر را بـخوان و پرسش كن ، پس حضرت زين العابدين  ! اى بـرادرزاده: مى داد، محمد گفت 

ـود سـؤ ال مى كنم از تو به حق علیه السـالم بـه آن طـور كـه مـى خـواسـت دعـا نـمـود پـس فـرم

خداوندى كه عھد و میثاق پیغمبران و اوصیاء و تمامى مردمان را در تو قرار داد، خبر دھى ما را كه بعد از 

حسین بن على علیه السالم وصى و امام كیست ؟ پس حـجـر چنان جنبش كرد كه نزديك بود از جاى خود 

: ـیـن به نطق آورد به على بن الحسین علیه السالم ، گفت كنده شود، آنگاه خدايش به زبان عربى مـت

وصیت و امامت بعد از حسین بن عـلى پـسـر فـاطـمـه بـنـت رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

امامت : پس موافق بعضى روايات محمد پاى مبارك آن حضرت را بوسید و گفت  (56). مـخصوص تو است

  (57).مخصوص تو است 

است كه اين به جھت آن بود كه ازاله شـكـوك و اوھام  (حـديـقـة الّشیعه  )كـه در : مـؤ لف گـويـد

مستضعفان آنام گردد و محمد بن حنفیه قدس سره مى خواست كه بر آنھايى كـه او را امـام مـى 

حضرت به ظھور رسد، نه آنكه در امر امـامت منازعت نموده و از پدر و دانـسـتـند حقیقت و مقام و منزلت آن 

برادر خود نشنیده يا شنیده و اغماض عین كرده ، چه مرتبه او از ايـن عـالیـتـر اسـت كـه ايـن تـوھـم دربـاره 

تو را پسرى او رود؛ چـه حـضـرت رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم وصى خود را خبر داد كه بعد از من 

خواھد شد از دخترى از بنى حنیفه و من اسم و كنیت خود را به او بخشیدم و به غیر او اسم و كـنـیـت مـن 

] عـلیـه السـالم [بـه ديـگـرى حـالل نـیـسـت كـه مـیـان كـنـیـت و نـام مـن جـمـع كـنـد مـگـر قـائم آل مـن 

را پـر از عـدل و داد خـواھـد كرد بعد از آنكه پر شده باشد از كـه خـلیـفـه دوازدھـمـیـن مـن اسـت و عـالم 

لھذا حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم او را محمد نام نھاده و كنیتش را ابوالقاسم كرده ، و . جور و ظلم 

ز امام محمد مذكور را در علم و و ورع و زھـد و تـقـوى نـظـیـر و عـديـل نـبـود پـس چـون مـى تـواند بود كه ا

 !زمان خود غافل و طلب چیزى كه حق او نباشد نمايد؟

و دلیل بر اين معنى آنكه با وجود گواھى حجراال سود جمعى كثیر اعتقاد به امامت او داشتند و از مـنـع او از 

ه آن اعتقاد ممنوع نشدند و بر ھمان عقیده فاسده ماندند بلكه تا مدتھا خلقى بـى انـدازه در عـالم بـودند ك

او را زنده مى دانستند و مى گويند ھنوز از آن قوم جماعتى ھـسـتـنـد كـه مـى گـويـنـد او در غـارى در كـوه 

رضـوى ـ كـه كوھى است نزديك به مدينه ـ مـشـغـول بـه عـبـادت اسـت و مـى گـويـنـد مـھـدى مـوعـود او 

و اين شعر از . ده تا گرسنه و تشنه نمانداسـت و آب و عـسـل حـق تعالى در آن غار به جھت او خلق نمو

 : اشعار يكى از شیعیان او است

َو ِسْبُط الَيُذوُق اْلَمْوَت َحّتى
 َيُقوَد اْلَخْیَل َيْقِدُمُه اْللِّواُء

َيغیُب َفال ُيرى فیِھْم َزمانا
 ِبَرْضوى ِعْنَدُه َعَسٌل َو ماُء؛



او را در نمى يابد و او الم مرگ نمى چشد تا آنكه بیرون بیاورد يـعـنـى يـكـى از اسـباط رسول است كه موت 

لشكر را و علمھا پیشاپیش او خواھد بود و بعد از آنكه مدتھا از نظر مـردمـان غـائب بـاشـد در كـوه رضـوى 

 كـه در آنـجـا عـسـل و آب بـه جـھـت او خـلق شـده و بـه عـبـادت حـق تـعـالى مـشـغـول اسـت ، و ايـن

شـاعـر نـه ھمین در باب امامت و مھدويت آن حضرت غلط كرده بلكه در اينكه او را سبط شمرده ھم به غلط 

  (58). افتاده

 : كـه ايـن اشـعـار را شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله از كـثـیـر عـّزه نقل كرده و اولش اين است: مـؤ لف گـويـد

َاال ِانَّ ْاَالِئمَّة ِمْن ُقَرْيٍش
 ُوالُة اْلَحقَّ َاْرَبَعٌة ِسواُء

َعِلىُّ َوالثَّلَثُة ِمْن َبنِیه
 ُھُم ْاَالْسباُط َلْیَس ِبِھْم ِخفاُء

َفِسْبُط ِسْبط ايماٍن َو ِبرٍّ
 َو ِسْبٌط َغیََّبْتُه َكْرَبالُء

  (59) َفِسْبٌط الَيذُوُق اْلَمْوَت الخ

 : دوم ـ خبر ُزَھرى و آنچه را كه مشاھده كرده از دالئل آن حضرت

كـشف  )است كه از معجزات حضرت على بن الحسین علیه السالم آن اسـت كـه  (حـديـقة الّشیعه  )در 

عبدالملك مروان از شام بـه مـديـنـه فـرسـتـاد كـه آن حـضـرت : از شھاب زھرى نقل نموده كه گفت  (الغّمه 

بـه شـام بـرنـد، و آن حـضـرت را در غل و زنجیر كرده از مدينه بردند و موكالن بر او گماشتند، و من از را 

موكالن التماس كردم كـه رخـصـت سـالم بـدھـنـد چـون بـه خـدمـتـش رسـیـدم و او را بـا غـل و زنـجـیـر 

جیر بر من باشد و شما را اين آزار نباشد، ديـدم گـريـسـتـم و گـفـتـم دوسـت مـى دارم كـه ايـن غـل و زنـ

تو را گـمـان آن اسـت كـه مـرا از ايـن غـل آزارى اسـت ، نـه چـنـیـن ! تبسم نموده فرمود كه اى زھرى 

اسـت و دسـت و پـا را از غـل و زنـجـیـر بـیـرون آورده و گـفت چون شما را چنین چیزھا پیش آيد عذاب خدا را 

یـد و از آن انـديـشـه كـنـیـد و تـو را خـاطـر جـمـع بـاد كـه مـن بـیـش از دو منزل با اين جمع به خاطر بـگـذرانـ

 . ھمراه نیستم

پـس روز سـوم ديـدم كـه مـوكـالن سـراسیمه به مدينه برگشتند و از پى آن حضرت مى گـرديـدنـد و نـشـان 

به يك بار غل و زنجیر را ديدم بر جاى او است و او  نـمـى يـافـتـنـد و مى گفتند در دور او نشسته بوديم كه

پس من به شام رفتم و عبدالملك مروان را ديـدم از من احوال پرسید آنچه ديده بودم نقل كردم ! پیدا نیست 

والّله كه ھمان روز كه پى او مى گشتند به خانه من آمد و به من خطاب نمود كه ما انا و انت ؛ يعنى : گفت 

من دوست نمى : فرمود . دوست مى دارم كه با من باشى: ن و مرا با تو چه كار است ؟ من گفتم تو را با م

دارم كه بـا تـو بـاشـم و از پـیـش من بیرون رفت و به خدا قسم چنان ھیبتى از او به من رسید كه چون به 

 . خلوت آمدم جامه خود را ملّوث ديدم

الحـسـیـن عـلیـه السـالم بـه خـداى خـود مـشـغـول اسـت بـه او  مـن گـفـتـم كـه عـلى بـن: زھـرى گـويـد

  (60). خـوشـا بـه حال كسى كه به شغل او مشغول است: گـفـت . گـمـان بـد مـبـريـد

 : سوم ـ خبر يافتن مردى فقیر دو دانه مرواريد در شكم ماھى به بركت آن حضرت

در خدمت آن حضرت يعنى : و نـیـز در كـتـاب مـذكـور مـسـطـور اسـت كـه از زھـرى منقول است كه گفت 



آمد و اظھار كرد عیالمندى و   خدمتشامام زين العابدين علیه السالم بودم ، مردى از شیعیان وى به 

پريشانى و چھارصد درھم قرض خود را، امـام عـلیـه السـالم بـگـريـسـت چـون سبب پرسیدند فرمود كه 

كدام محنت عظیمتر از اين باشد كه آدمى برادر مؤ من خود را پريشان و قرضدار ببیند و عالج آن نتواند كند، و 

ـیـرون شـدنـد يـكـى از منافقان گفت عجب است كه ايشان يك بار مى چون مـردمـان از آن مـجـلس ب

گـويـنـد كـه آسـمـان و زمـیـن مـطـیـع مـا اسـت و يـك بـار مـى گـويـنـد كـه از اصـالح حـال بـرادر مـؤ مـن 

! لّله يابن رسول ا: خود عاجزيم ، آن مرد درويش از شنیدن اين سخن آزرده شد و به خدمت امام رفته گفت 

. كسى چنین گفت و آن سخن بر من سخت آمد چندان كه محنتھا و پـريشانى ھاى خود را فراموش كرد

آنچه به : به درستى كه خداى تعالى تـو را فـرج داد، و كـنـیـز را آواز داده و فـرمـود: پس آن حضرت فرمود

بگیر اين : رد، آن حضرت فرمودجھت افطار نمودن من مھیا كردى بـیار، كنیزك دو قرص نان خشك شده آو

قرصھا را كه در خـانـه مـا بـه غـیـر از ايـن نـیـسـت و لیـكـن حـق تـعـالى بـه بـركـت ايـن تـو را نـعـمـت و مال 

 .بسیار دھد

پـس آن مـرد دو قـرص نـان را گرفته به بازار شد و ندانست كه چه كند، نفس و شیطان وسـوسـه اش مـى 

دان طفالن به اين قرصھا كار مى كند و نه شكم تو و اھل بیت تو را سیر مى كند و نه كردند كه نه دن

طلبكارى از تو به بھا مى گیرد، پس در بازار مى گشت تـا آنـكـه بـه ماھى فروشى رسید كه يك ماھى از 

بیا : گفت آنچه گرفته بود در دستش مانده بود كـه ھـیـچ كـس به ھیچش نمى خريد، آن مرد درويش با او 

قرص جوى دارم با اين مـاھـى تـو سـودا كـنیم ماھى فروش قبول نموده و ماھى را داد آن قرص را گرفت و 

بعد از قـدمـى چـنـد كه آن درويش رفت بقالى ديد كه اندك نمكى با خاك ممزوج شده دارد كه به ھـیـج 

من به اين نمك اين ماھى را عالج كنم ، مرد  بیا اين نمك را بده و اين قرص را بگیر شايد: نـمى خرند، گفت 

بقال نمك را داد و آن قرص را گرفت ، پس به خانه آمد و در فكر بـود كـه ماھى را پاك كند، شنید كسى در 

مى زند چون بیرون آمد ديد ھر دو مشتريھاى خود را كـه قـرصھا را واپس آورده اند و مى گويند دندان طفالن 

ار نمى كند و ما ندانستیم كه تو از پريشانى اين قرصھا را به بازار آورده اى ، اين نان خود ما بر اين قرص تو ك

را بـسـتان ما تو را حالل كرديم و آن ماھى و نمك را به بخشیديم ، آن مرد ايشان را دعا كرده بـرگشت ، و 

ون شكم ماھى را شكافتند چـ. چون طفالنش را دندان بر آن كار نمى كرد بر سر ماھى و پختن ماھى رفتند

دو دانه مرواريد در شكم ماھى بود كه به از آن در ھیچ صدف و دريايى نباشد، پس خداى را بر آن نعمت 

رسول حضرت امام زين . شكر كردن گرفتند، و آن مرد در فكر بود كه آيا اينھا را به كه بفروشد و چه كند

مـام عـلیـه السـالم مـى فـرمـايـد كـه خـداى تـعالى تو را فرج العابدين علیه السالم آمده پـیـغـام آورد كـه ا

داد و از پـريـشـانـى خـالص شـدى اكـنون طعام ما را به ما رد كن كه آن را به غیر از ما كسى نمى خـورد، و 

بـه مـال و درويـش مـرواريـد را . آن دو قـرص را خـادم بـرده حـضـرت امام سجاد علیه السالم با آن افطار كرد

 .عـظـیـم فـروخت وام بگذارد و حالش نیكو شد و از توانگران گرديد

چـون مـنـافـقـان بـر آن احـوال اطـالع يـافـتـنـد بـا ھـم گفتند چه عظیم است اختالف ايشان ، اول قـادر نـبـود 

به : رسید فرمود بـر اصـالح درويش و آخر او را توانگرى عظیم داد، چون اين سخن به امام علیه السالم

پیغمبر خدا نیز اين چنین مى گفتند، نشنیده ايد كه تكذيب او نـمـودنـد در وقـتـى كـه احـوال بـیـت المقدس 

را مى گفت و گفتند كسى كه از مكه به مدينه دوازده روز رود چـگونه به بیت المقدس در يك شب مى رود و 

  (61).اندباز مى آيد، كار خدا و اولیاء خدا را ندانسته 

 : چھارم ـ جوان شدن حبابه والبّیه به معجزه آن حضرت

ديدم حضرت امیرالمؤ مـنـین علیه السالم : ده اند كه گفت شـیـخ صـدوق و ديـگران از خبابه والبّیه روايت كر



بـه كـسـر جیم و (را در شرطة الخمیس و با آن حضرت تازيانه اى بود كه مى زد به آن فـروشـنـدگـان جـّرى 

و طبرانى كه ماھیان ) به كسر زاء مـعـجـمه میم مشدّده مكسوره (و مارماھى و زّمیر ) راء مشدّده مكسور

اى فـروشـنـدگـان مـسخ شدگان بنى اسرائیل و اى جند بنى : باشد و مى فرمود به ايشان حرام مى 

يا امیرالمؤ منین علیه السالم جند بن مروان كیست : اين وقت فرات بن احنف برخاست و عرض كرد ! مروان

نده را نديدم كه ھیچ گوي : گروھى كـه مـى تـراشـنـد ريش را و تاب مى دھند سبیل را، حبابه گفت: ؟ فرمود

تـكـلم كـنـد بـھـتـر از آن حـضرت ، پس به متابعت آن جناب روان شدم تا در فضاى مجلس جـلوس فـرمـود، 

كردم كه يا امیرالمؤ منین علیه السالم چیست داللت امـامت ؟ خدا تو را رحمت   ايـن وقت من خدمت عرض 

ه فرمود به دسـت مـبـارك به سنگريزه من ، آن را به بیاور به نزد من اين سنگريزه را و اشار: كند، فرمود

ھـر كـس مـدعـى  !اى حـبـابـه : نزدش بردم با خاتم مباركش آن را نقش فرمود و آنـگـاه بـه مـن فـرمـود

امـامت باشد و قدرت داشته باشد كه سـنـگـريزه را نقش نمايد ھمچنان كه ديدى ، پس بدان كه او امام 

 . و امام ھر چیزى را كه اراده نمايد از وى پوشیده نماند، پس من رفتمواجب الّطاعة است 

ايـن گـذشـت تـا وقتى كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم از دنیا رحلت فرمود، من خدمت حضرت امام 

حسن علیه السالم برسیدم و آن جناب در جاى حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم نـشـسـته بود و مردم از 

: فرمود! بـلى ، اى مـوالى من : گـفـم ! اى حبابه والبّیه : تش سؤ ال مى كردند، پس به من فرمودحضر

كرد   بیاور آنچه با خود دارى ، من آن سنگريزه را به آن حـضـرت دادم آن جـنـاب بـا خـاتـم مباركش بر آن نقش 

پس از امام حسن : بود، حبابه گفت ھمچنان كه حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم آن را نـقـش كرده 

علیه السالم رفتم به خـدمـت حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه السـالم و آن جـنـاب در مـسـجـد رسول خدا 

 :صلى الّله علیه و آله و سلم بود پس مرا نزديك طلبید و ترحیب نمود، فرمود

ا در آن داللت كـه از پـدر و بـرادرم ديـدى دلیـل اسـت بـر آنچه ِانَّ فـِى الدِّالَلِة َدلیـال عـَلى مـا تـُريـُد؛ ھـمـانـ

! بلى ، اى سید من : مى خواھى از دانستن امامت من ، آيا باز مى خواھى داللت امامت را؟ عرض كردم 

بیاور آن سنگريزه كه با خود دارى ، من آن سنگريزه را به آن حضرت دادم ، خاتم بر آن نھاد چنانكه : فرمود

 . بست بر آن نقش

پس از امام حسین علیه السالم خدمت على بن الحسین امام زين العابدين علیه السـالم : حـبـابه گويد

شـدم در آن وقـت پیرى به من اثر كرده بود و مرا درمانده و بى چاره كرده بود و سـنـین عمرم به صد و 

سـجود مشغول به عبادت است و فراغى سیزده سال رسیده بود پس ديدم آن حضرت را پیوسته در ركوع و 

نیست او را از اين روى ماءيوس شدم از داللت ، پس اشاره فرمود به من به انگشت سّبابه خويش از معجزه 

چه مقدار گذشته است از دنیا و ! آن حضرت ، جوانى به من برگشت ، پـس مـن عـرض كـردم ، اى آقاى من 

 :چه مقدار باقى است ؟ فرمود

: آنـگـاه فـرمـود. مضى فنعم و اّما ما بقى فال؛ آنچه گذشته است مى گويم و آنچه به جاى مانده نه اّما ما 

پس از آن حضرت ، . نقش نھاد بر آن   آنـچـه با تو است بیاور، پس من آن سنگريزه را به خدمتش دام پس 

بـعـد از آن ، خدمت حضرت صادق حضرت امام محمدباقر علیه السالم را مالقات نمودم آن را نـقـش فـرمـود، 

علیه السالم شدم و بر آن نقش نھاد، پس خـدمـت حـضرت موسى بن جعفر علیه السالم شدم و آن 

نھاد، و   سنگريزه را نقش نھاد پس از آن به خـدمـت حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم رسـیـدم و آن را نقش 

  (62).ت كرد، به روايت عبدالّله بن ھمام حبابه بعد از اين نه ماه زندگى كرد در دنیا و وفا

اقله كامله جلیله عالمه به مسائل حبابه والبّیه كه خبر را روايت كرده زنى بوده از شیعیان ع: مؤ لف گويد

حالم و حرام ، كثیر العبادة ، به حدى در عبادت كوشش و جھد كرده بود كه پـوسـتـش بـر شـكـمـش 



خـشـك شـده بـود و صـورتـش از كـثرت سجود و كوبیده شدن به محل سجده محترق شده بود و پیوسته به 

ـت و چـنـان بـود كـه ھـرگـاه مردم به نزد معاويه زيارت حضرت امام حسین علیه السالم مشرف مى گـش

مى رفتند او به نزد امام حسین علیه السـالم مـى رفـت و بـر آن حـضـرت وفود مى نمود، و وقتى در 

و اين زن  (63).صورتش برصى عارض شـده بـود به بركت آب دھان مقدس آن حضرت ، آن مرض بر طرف شد

ديدم حضرت امام محمدباقر علیه السالم را در مسجدالحرام در وقت عصر كه : ھمان زن است كه گفته 

كالت خود را پرسیدند، حضرت از جاى خود حركت مردم دورش جمع شدند و مسائل حـالل و حـرام و مـشـ

  (64).نفرمود تا آنكه ھزار مساءله ايشان را فتوى فرمود

اللت دارد بـر عـدم جـواز تـراشـیدن ريش و آنكه ريش تراشى به ھیئت بنى مروان و بنى امیه صـدر خـبـر د

و چون در زمان ما تراشیدن ريش شايع شده و قبحش از بین رفته و بـه حـدى آن مـنكر معروف شده . است 

 : اشاره كنیم؟ و شايسته باشد كه ما در اينجا به ادله عدم جواز آن !كه نھى از آن منكر مى نمايد

جايز نیست براى خنثى ، تراشیدن ريـش ؛ زيـرا كـه : فرموده  (قواعد  )شـھـیـد اول عـلیه السالم در 

 .و ظاھر اين عبارت مسلم بودن حرمت است براى مرد (65).احـتـمال مى رود مرد باشد

- ۵ - 

 
 

  (66). حـكـم بـه حرمت كرده و گويا نسبت به اجماع داده (شـارع النـجـاة  )مـیـردامـاد در 

بـه  (كـتـاب جـعـفـريـات  )و در  (67)نسبت به مشھور داده  (حلیه  )و عـالمـه مـجـلسـى رحمه الّله در 

تراشیدن ريش : سـنـد صـحـیـح مـروى اسـت كـه حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم فرمود

مروى است كه آن جناب  (عوالى اّللئالى  )و در  (68).از مثله است و ھر كه مثله كند بر او باد لعنت خدا

َلْیَس ِمّنا َمْن َسَلَق َو ال َخَرَق َو ال َحَلَق؛ نیست از ما كسى كه با بى حیايى و وقاحت سخن بسیار : فرمود

  (69).ال خود را تبذير كند و ريش را تراشدگويد و م

مروى است كه حضرت رسول  (قیه ف )و در . چـنـانـكـه مؤ لف آن ابن ابى جمھور در حاشیه تفسیر فرموده 

گذاريد و به يھودان و را بلند ب (70)شارب را از ته بگیريد و ريش  :خدا صلى الّله علیه و آله و سلم فرمود

گبران خود را شبیه مگردانید و نیز فرموده گبران ريشھاى خود را چیدند و سبیلھاى خود را زياد كردند، و ما 

شارب خود را مـى چـیـنـیـم و ريـش را مـى گـذاريـم ، بـعـضـى گـفـتـه انـد مـحـتمل است مراد از عدم 

 .را نمى تراشند  يھود ريش تشبه به يھود، اصالح كردن ريش باشد؛ چون 

و چـون نامه دعوت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم به ملوك كسرى رسید به بـاذان كـه عـامـل 

 (خرخسك  )و مردى كه او را  (بـانويه  )يـمـن بـود نـوشـت كـه آن حـضـرت را نزد او فرستد، و او كاتب خود 

ريشھا را تراشیده و شارب را گذاشته بودند، پس آن جناب را خوش مى گفتند به مدينه فرستاد، آن دو نفر 

رب ما يعنى كسرى ، : كى امر كرده شما را به اين ؟ گفتند! واى بر شما: نیامد كه به ايشان نظر كند، فرمود

  (71). لیـكـن پـروردگـار مـن امـر كـرده مـرا بـه گـذاشتن ريش و چیدن شارب: حـضـرت فـرمـود

از حضرت امام حسن علیه السالم روايت كرده كه آن جناب فرموده ده  (جـامع صغیر  )و سـیـوطـى در 

و به سبب آن ھالك شدند و زياد كنند امت من يك خصلت ديگر را و شمرد از خصلت است كه قوم لوط كردند 

  (72). آن ده بريدن ريش را با مقراض



و مستحب بودن يك . مـذكـور (فقیه  )يكى به خبر : از دو راه استدالل كرده  (دّر المنثور  )عـلى در  شـیـخ

] به [جزء آن به جھت دلیل خارج ، منافات با وجوب جزء ديگر ندارد به جھت ظاھر امر كه وجوب است 

 خصوص با نھى از تشبیه به يھود و گبر؛

ديه كامله مقرر شده و ھرچه چنین باشد فعلش بر غـیـر بـلكـه بـر دوم آنكه براى ازاله موى ريش در شرع 

  (73).صـاحـبـش حـرام اسـت و بـیـرون رفـتـن افـراد نـادره مثل ازاله موى سر منافات با اين قاعده كلّیه ندارد

نـقـل كـردم و در حـديـث اسـت در ذيـل آيـه  (كـلمـه طـیـّبـه  )كـه مـن ايـن جـمـله را از : و فـقـیـر گـويـد

عشره  )كه گرفتن شارب و گذاشتن ريش از آن  (74) (َو ِاَذاْبَتلى ِاْبراِھیَم ربََُّه ِبَكَلماٍت فـََاتـَمَّھـُنَّ  )شـريـفه 

رى است كه نسخ نشده و اسـت كـه بـر حـضـرت ابـراھـیـم عـلیـه السـالم نـازل شـده و آن ده امـ (حنفیه 

 و بودن گذاشتن ريش در عداد مستحبات دلى استحباب نمى شود چون (75)نخواھد شد تا روز قیامت ؛

بغض مذكورات در آن از واجـبـات اسـت مـثـل غـسـل جـنـابـت و خـتـنـه كـردن ، و مـمـكـن اسـت اسـتدالل 

كرده شود به اخبار داله بر عدم جواز تشبه مردان به زنان چونكه مرد به ريش تراشیدن شبیه به زن مى 

 .شود

ون آمدن مو بر صـورت بـاعـث عـزت او فرمود كه بیر (تـوحید مفضل  )حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم در 

و حـضرت  (76).اسـت ؛ زيرا كه به واسطه آن از حد كودك بودن و شباھت به زن داشـتـن بـیـرون مـى آيـد

امام رضا علیه السالم فرموده كه حق تعالى زينت داده مردان را به ريش و قرار داده ريش را فضیلتى از براى 

و در جزء خبرى است مروى از حضرت امام صادق عـلیه السالم  (77). مردان كه به آن امـتیاز پیدا كنند از زنان

. كه شخصى از قوم عاد تكذيب حضرت يعقوب پیغمبر كرد آن حضرت بر او نـفـريـن كرد كه ريش او ريخته شود

از اين خبر معلوم شود  (78).اش ريـخـتـه و آمـرد شد پس به دعاى آن پیغمبر ريش آن مرد عادى بر سینه

ه السالم در عوض تكذيب آن مرد، اين كثرت قبح و شناعت بى مو شدن صورت مرد پیر كه حضرت يعقوب علی

 .عقوبت را براى او اختیار فرمود

و مـمـكـن اسـت نـیـز تـمـسـك بـه حـديـثـى كـه داللت دارد بـر تـحـريـم ھـمـشـكـل شدن با اعداء دين و آن 

ى وحى فرستاد حق تعال: خبر اين است ، شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السالم روايـت كـرده كه فرمود

به سوى پیغمبرى از پیغمبران خود كه بگو به مؤ منین نپوشید لباس دشمنان مرا و مخوريد مطاعم دشمنان 

مرا و سلوك نكنید به مـسـلكـھـاى دشمنان من پس دشمنان من خواھید بود ھمچنان كه ايشان دشمنان 

  (79).من اند

مـخـفـى نـمـاند كه ريش تراش محروم است از بسیارى از فوايد و بركات ، از جمله خضاب اسـت كـه وارد 

و در خـضـاب چـھـارده  (80).خـداشـده كـه يـك درھـم در خـضـاب افـضـل اسـت از انـفـاق ھـزار درھـم در راه 

و ھم محروم است از  (81). دور مى كند باد را از گوشھا، و روشن مى كند چشم را الخ: خـصـلت است 

و ھر كـه  (82). شانه كردن ريش و فوايدى كـه بـر آن مـترتب است و آن بر طرف كردن فقر و بردن وبا است

ھـفـتـاد مـرتـبـه ريـش خـود را شـانـه زنـد كـه بـشـمـرد آن را يـك بـه يـك ، چھل روز شیطان نزد او 

 (84) (ُخذُوا زيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلُّ َمْسِجٍد  )و از حضرت صادق علیه السالم روايت شده در آيه شريفه  (83).نشود

  (85). شانه كردن است نزد ھر نماز فريضه و نافله الى غیر ذلك: كه فرمود

كه من نمى دانم شخصى كه ريش خود را تراشیده در دعاى رجب ، يا َمْن َاْرُجُوُه ِلكـُلِّ خـَیـٍْر، : فقیر گويد

و ! اى ، َحرِّْم َشْیَبتى َعلى الّناِر، چه خواھد گفت ؟عـوض ريـش خـود كـه در مـشت خود مى گیرد و به ج

چگونه خود را محروم مى كند از توجه حق تعالى بر او و ترّحم بـر او يـا نـشـنـیـده كه كسى كه مى خواھد 

حق تعالى بر او ترحم فرمايد و او را از آتش جھنم آزاد نمايد بعد از نمازھا بگیرد ريش خود را به دست راست 



 : ف دست چپ را به آسمان بگشايد و بگويد ھفت مرتبهو ك

پس سه دفعه بگويد با ھمان  (يـا َربَّ مـُحـَمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َصلِّ َعلى ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل َفَرَج آِل ُمَحمٍَّد  )

 ( .ٍد َواْرَحْمنى َو اَءِجْرنى ِمَن الّن اريا َذااْلَجالِل َو ْاِالْكراِم َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَّ )حال 

من بودم در خدمت : از ابوجعفر طبرى مروى است كه ابونمیر على بن يزيد گفت  (مدينة المعاجز  )پنجم ـ در 

حضرت على بن الحسین علیه السالم در وقتى كه زا شام به مدينه طـیـّبـه مـى رفت و با جماعت نشوان 

ترام و حشمت فرو گذاشت نمى كـردم و ھـمـیـشـه بـه مالحطه احترام ايشان از آن حضرت ، از رعايت اح

ايشان دورتر فرود مى آمدم ، چون به مدينه وارد شـدنـد پـاره حـّلى و زيـور خـود را بـراى مـن فـرسـتـادنـد، 

ى خداى مـن قـبـول نـكـردم و گـفـتـم اگـر حـسن سلوكى در اين مقام از من ظاھر گشت محض خشنود

بگیر : تعالى بود، آن ھنگام حضرت سنگى سیاه و سخت برگرفت و با خاتم مبارك بر آن نقش نھاد و فرمود

 . اين را و ھر حاجتى كه تو را روى دھد از آن بخواه

قسم به آنكه محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم را مبعوث به حق فرمود كه من در سـراى تـاريـك : مى گويد

گ طلب روشنى مى كردم روشنايى مى داد و بر قفلھا آن را مى گـذاشـتـم بـاز مـى شـد و آن را از آن سـن

  (86). بـه دست مى گرفتم و حضور سالطین مى رفتم از ايشان بدى نمى ديدم

 .ششم ـ دريدن شیران است دزدى را كه متعرض آن حضرت شد

وقتى حـضـرت عـلى  :و نـیـز در آن كـتـاب و غـیـره اسـت كـه حـضـرت امـام محمدباقر علیه السالم فرمود

يك وادى مـا بـیـن مـكـه و مـدينه پس  بـن الحـسـیـن علیه السالم به سفر حج بیرون شد و رفت تا رسید به

تو : مقصود چیست ؟ گفت : فـرود آى ، فرمود: ناگاه مردى راھزن به آن حضرت برخورد و به آن جناب گـفـت 

 ! نه: گفت . ھـرچـه دارم بـا تـو قـسمت مى كنم و بر تو حالل مى نمايم : فرمود ! را بكشم و اموالت برگیرم

 (، (َفَاْيَن َربَُّك؟ قـاَل نـاِئٌم) ) :حضرت فرمود. ـه مـرا به مقصد برساند بگذار، قبول نكردبراى من قـدرى ك: فرمود

پـروردگـار تـو كـجـا اسـت ؟ خـواب اسـت ، در ايـن حال دو شیر حاضر شدند يك شیر سرش را و آن ديگر 

و در خواب است ؟ يعنى اين گمان كردى كه پروردگارت از ت :حـضرت فرمود  پايش را گرفتند و كشیدند، پس 

  (87).است جزاى تو بچش عقوبت خود را

 : ھفتم ـ در توكل آن حضرت است

و غیرھما است كه ابراھیم بن ادھم و فتح مـوصـلى ھـر يك جداگانه  (مدينة المعاجز  )و  (مـنـاقـب  )در 

روايت كرده اند، در بیابان با قافله اى راه مى برديم پس مرا حـاجـتـى افتاد از قافله دور شدم ، به ناگاه 

ابانى پھناور راه مى كودكى را ديدم در بیابان روان است با خود گـفـتـم سبحان الّله كودكى در چنین بی

كجا قصد دارى ؟ : سپارد، سپس نزديك او شدم و بـر او سـالم كـردم و جـواب شـنـیـدم ، پس به او گفتم 

اى : تو كودكى و بر تو اداى فرض و سنتى نیست ، فرمود! حبیب من  : گـفتم. به خانه پـروردگـارم : گفت 

 زاد و راحله تو چیست ؟: كردم    مگر نديدى كه از من كوچكترھا بمردند؟ عرض! شیخ 

توشه من پرھیزكارى من است و راحله من دو پاى  (زادى َتْقواَى َو راِحَلتى ِرْجالَى َو َقْصدى َمْوالَى؛  ) :فرمود

 . من و مقصود من موالى من است

 طعامى با تو نمى بینم ؟: عرض كردم 

خود بخواند و تو با خود ] سفره [ نه خود بر خوان آيا پسنديده است كه تو را كسى به خا! اى شیخ : فـرمـود

آنكه مرا دعوت فرموده مـرا طـعـامـى مـى خـورانـد و سـیـراب : نه ، فرمود: طعام و خوردنى ببرى ؟ گفتم 

 :پـس پـا بـردار و تعجیل كن تا به قافله ، خود را برسانى ، فرمود: مـى فـرمـايـد، گـفـتـم 

بر من است كوشش و بر خدا است مرا رسانیدن ، مگر نشنیده اى قول  (َو َعَلْیِه اِالْبالُغ؛ عـََلىَّ اْلجـَھـاُد  )



 : خداوند تعالى

  (88): (َو الَّذيـَن جـاھـَدُوا فـینا َلَنْھِدَينَُّھْم ُسُبَلنا َو ِانَّ الّلَه َلَمَع اْلُمْحِسنیَن  )

 آنـانكه كوشش كردند در ما، ھر آينه بنمايانیم ايشان را راه ھاى خود و به درستى كه خدا با نیكوكاران است

. 

اگـاه جـوانى خوشرو با جامه ھاى سـفـیـدروى آورد و در آن حـال كـه بـر ايـن مـنـوال بـوديـم نـ: راوى گـفـت 

تو را قسم مى دھم به آنكه : بـا آن كـودك مـعانقه نمود و بر او سالم كرد، من رو به آن جوان كردم و گفتم 

آيا او را نـمـى شناسى ؟ اين على بن الحسین بن : تو را نیكو خلق فرموده كه اين كودك كیست ؟ گفت 

: ب علیھم السالم است ، پس آن جـوان را بـگـذاشـتـم و بـه آن كـودك روى آوردم و گفتم علین بن ابى طال

آيا او را نمى شناسى ؟ اين برادر : تو را سوگند مى دھم به حق پـدرانـت كـه ايـن جـوان كـیـسـت ؟ فرمود

از تو : عرض كردم . دمن خضر علیه السـالم اسـت كـه ھـر روز بـر مـا وارد مـى شود و بر ما سالم مى كن

مـسـئلت مـى نـمـايـم بـه حـق پدرانت كه مرا خبر دھى كه اين مفاوز و بیابانھاى بى آب را بدون زاد و 

من اين بیابانھا را مى پیمايم به زاد، و زاد مـن در آنھا چھار چیز است ، : توشه چگونه مى پیمايى ؟ فرمود

تمامى آن بدون اسـتـثـنـاء مـمـلكـت خـدا مـى دانـم و تـمـامـى دنیا را به : چیست آنھا؟ فرمود : عرض كردم

مـخـلوق را غـالمـان و كـنـیـزان و عیال خدا مى بینم ، و اسباب و ارزاق را به دست قدرت خدا مى دانم ، و 

خوب توشه اى است توشه تو اى : گفتم . قضا و فرمان خداى را در تـمـام زمـیـن خـداى نـافـذ مـى بینم 

  (89).زين العـابـديـن عـلیـه السـالم و تـو بـا ايـن زاد و مفاوز آخرت را مى پیمايى تا به دنیا چه رسد

 : در جاللت و عظمت آن حضرت استھشتم ـ 

در جـمـله اى از كـتب معتبره روايت شده كه در زمان خالفت عبدالملك مروان سالى پسرش ھشام به حج 

رفت و در حال طواف چون به حجراال سود رسید خواست استالم كند از كثرت ازدحام نـتـوانـسـت و كـسى 

رى براى او نصب كردند تا بـر مـنـبـر قـرار گـرفـت و اھـل از او احتشام نبرد، آن وقت در مسجدالحرام منب

شـام بـر دور او احـاطـه كـردنـد كـه در ايـن ھـنگام حضرت سـیدالساجدين و ابن الخیرتین امام زين العابدين 

چندان نیكو بود كه احسن تمام مردم   علیه السالم پیدا شد در حالى كه ازار و ردايى در برداشت و صورتش 

از آثار سجده پینه بسته بود پس شروع ) پیشانى اش (  نجا بود و بويش از ھـمه پاكیزه تر و در جبھه اش آ

فرمود به طواف كردن بر دور كعبه و چون به حجراال سود رسید، مردم به مالحظه ھیبت و جاللت آن حضرت 

مردى از . ر در غـیظ و غضب شداز نزد حجر دور شدند تا ان حضرت استالم فرمود، ھشام از مالحظه اين امـ

اھل شام چون اين عظمت و جاللت مشاھده كرد از ھشام پرسید كه اين شخص كیست كه مردم به اين 

 مرتبه از او ھیبت و احتشام مى برند؟

؟ فرزدق شاعر در آنجا حاضر بود !نمى شناسم : ھشام براى اينكه اھل شام آن جناب را نشناسند، گفت 

 ( .ْعِرُفُهلِكّنى َا ) : گفت

گفت من مى شناسمش نیكو)
 (زو چه پرسى به سوى من كن رو

كیست او يا ابا فراس ؟ : اگـر ھـشـام او را نـمـى شـنـاسـد مـن او را خوب مى شناسم ، آن شامى گفت 

 : فرزدق گفت



ھذا الَّذى َتْعِرُف اْلَبْطحاُء َوْطاَءَتُه
 َحَرُمَواْلَبْیُت َيْعِرُفُه َواْلِحلُّ َواْل

ھَذا اْبُن َخْیِر ِعباِد الّلِه ُكلِِّھم
 ھَذا التَِّقىُّ الَنِقىُّ الّطاِھُر اْلعَلُم

ِاذا َرَاْتُه ُقَرْيٌش قاَل قاِئُلھا
 ِالى َمكاِرِم ھذا ِيْنَتِھى اْلَكَرُم

َيكاُد ُيْمِسُكھا ِعْرفاَن راَحِتِه
 ُرْكُن اْلَحطیِم ِاذا ما جاَء َيْسَتِلُم

َو َلْیَس َقْوِلَك َمْن ھذا ِبضآِئِره
 َاْلُعْرُب َتْعِرُف َمْن َاْنَكْرَت واْلَعَجُم

ھَذا اْبُن فاِطَمَة ِاْن ُكْنَت جاِھَلُه
 ِبَجدِِّه َاْنِبیاُء الّلِه َقْد ُخِتمُوا

ُمَقدٌَّم َبْعَد ِذْكِر الّلِه ِذْكُرُھُم
 اْلَكِلُم فى ُكلُّ ِبرٍّ َو َمْخُتوٌم ِبِه

ِيْسَتْدَفُع الضُّرُّ َواْلَبْلوى ِبُحبِِّھُم
 َو ُيْسَتربُّ ِبِه اِالْحساُن َوالنَِّعُم

ِاْن ُعدَّ َاْھُل التُّقى كاُنوا َائمتَُّھْم
 َاْو قیَل َمْن َخْیُر َاْھِل ْاَالرِض؟ قیَل ُھُم

ما قاَل ال َقطُّ ِاّال فى َتَشھُِّدِه
 شھُُّد كاَنْت ال ُئُه َنَعُمَلْوَال التَّ

ھشام در غضب شد و جائزه فرزدق را قطع كرد و امر كرد او را در عسفان ـ كه موضعى است مابین مكه و 

 .مدينه ـ حبس نمودند

ايـن خـبـر چـون بـه حـضـرت عـلى بـن الحـسـین علیه السالم رسید دوازده ھزار درھم براى فـرزدق 

رت خـواسـت كه اگر بیشتر مى داشتم زيادتر بر اين تو راصـله مـى دادم ، فـرزدق آن فـرسـتـاد و از او مـعـذ

مـال را رد كـرد و پیغام داد كه من براى صله نگفتم بلكه به جـھـت خـدا و رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و 

ـاد كـه بـه حـق مـن قبول كن ، حـضـرت دوبـاره آن مـال بـراى او روانـه كـرد و پـیـغـام فـرسـت. سـلم گـفـتـم 

 .فرزدق قبول نمود

در بـعـض روايـات اسـت كـه حـبـس او طـول كـشـیـد و ھـشـام او را بـه قتل تھديد كرد، فرزدق به امام علیه 

خالص نمود، فرزدق خدمت آن حضرت رسید و   السالم شكايت كرد حضرت دعا كرد حق تعالى او را از حبس

فالن و : عطاى تو چه مقدار بود؟ عرض كرد: حضرت فرمود .مرا از ديوان عطا محو كرد ھشام نام: عرض كرد

اگر مى دانستم تو : فالن ، پس حضرت بـه مقدارى كه چھل سال او را كفايت كند به او عنايت فرمود و فرمود

فرزدق وفات  چـون چھل سال به پاى رفت! بـه بـیـشـر از ايـن مـحـتـاج مـى شـودى عـطـا مـى نـمـودم 

  (90).كرد

س و كه فرزدق نام او ھمام بن غالب بن صعصعة تمیمى مجاشعى است و كنیت او ابـوفـرا: مؤ لف گويد

فـرزدق لقـب او اسـت و او از اعـیـان شـیـعه امیرالمؤ منین علیه السالم و مداح خاندان طیبین و طاھرين 

نقل  (كـتـاب اصـابـه  )بوده ، و او از خاندان بزرگ است و پدران او را مآثر ظاھره و مفاخر بـاھـره اسـت ، از 



صاحب شتران بى شمار بود و چون در بصره به خدمت پدر فرزدق از كـريـمـان روزگـار و  (غالب  )شده كه 

آن حضرت مشرف گردانید و اظھار   حضرت امیر عـلیـه السـالم رسـیـد و فـرزدق را ھمراه آورده به پابوس 

نموده كه شعر را خوب مى گويد و وادى نظم را چابكانه مى پويد، حضرت فرمود كـه تـعـلیـم قـرآن او را بـه از 

پس فرزدق با خود عھد كرد كه من بعد به ھیچ چیز نپردازد تا قرآن مجید را محفوظ  .آن است شـعر و انشاد 

  (91).خود سازد

ايـن قصیده زياده از چھل بیت است و از مالحظه آن معلوم مى شود كه فرزدق در چه مرتبه از : ـه بـالجـلم

 . ادب بوده كه مرتجال اين قصیده شريفه را كال اءو بعضا انشاء كرده

ـن مـحـقـق بـھـبـھـانـى از جـد خـود تـقـى مـجـلسـى ـ رضـوان الّله عـلیـھـمـا ـ نـقـل كـرده كـه عـبـدالرحـم

اين قصیده را به نظم فـارسـى درآورده و گفته كه زنى از اھل كوفه  (سلسلة الذھب  )جـامـى سـنى در 

خدا مرا آمرزيد به سبب : فرزدق را بعد از مرگ در خواب ديد از او پـرسـیـد كـه خـدا بـا تـو چـه كـرد؟ گـفـت 

  (92). آن قصیده كه در مدح حضرت على بن الحسین علیه السالم گفتم

 )و نیز در . سـزاوار اسـت كـه حق تعالى تمام عوالم را بیامرزد به بركت اين قصیده شريفه : جـامـى گـفـتـه 

 : گفته (سلسله 

صادقى از مشايخ حرمین
 چون شنید اين نشید دور از شین

گفت نیل مراضى حق را
 بس بود اين عمل فرزدق را

مستعد شد رضاى رحمن را
 مستحق شد رياض رضوان را

زانكه نزديك حاكم جابر
  (93)كرد حق را براى حق ظاھر

 : نھم ـ در تكلم آھو با آن حضرت است

و ديـگـر از كـتـب مـعتبره روايت است كه وقتى حضرت امام زين العابدين علیه اسالم با  (كـشـف الغـمـّه  )در 

خود نشسته بود كه ناگاه ماده آھويى از بیابان نمايان گـشـت و ھـمى آمد تا حضور مبارك امام علیه  اصحاب

: السالم و ھمى دم با دست بر زمین زد و ھمھمه و صـدا نـمـود بـعـضـى از آن جـمـاعـت عـرض كـردنـد

 :اين ماده آھو چه مى گويد؟ فرمود! يـابـن رسول الّله 

بـن فـالن قرشى بچه او را روز گذشته در فالن وقت گرفته و از ديـروز تـاكـنون شیر نخورده مـى گـويـد فـالن ا

از اين كالم در دل مردى از آن جماعت چیزى خطور كرد يعنى حـالت انـكـارى پـديـد گـشـت و امام علیه . 

چیست اين آھو را : ودالسالم به علم خود بدانست ، پس بفرمود آن مرد قـرشى را حاضر كردند و به او فرم

مى گويد تو بچه او را روز گذشته در فالن وقت : فرمود! چه مى گويد؟: كه از تو شكايت مى كند؟ عرض كرد

گرفته اى و از آن ھـنـگـام كه او را ماءخوذ داشته اى به او شیر نداده است و از من خواستار مى شود كـه از 

سوگند به : ى تـا شیر بدھد و ديگرباره به تو باز گرداند، آن مرد گفت تـو بـخـواھـم ايـن بـچـه آھـو را بـیـاور

فرمود اين بچه آھو را . آنكه محمد صلى الّله علیه و آله و سلم را به رسالت مـبـعوث داشت راست فرمودى 

اش  به من فرست ، چون مادرش بچه خود را بـديـد، ھـمـھـمـه نـمـود دم و دسـت خـود را بر زمین زد و بچه



به حق من بر تو اين بچه آھو را بمن ببخش ، پس به ! اى فالن : امام علیه السالم به او فرمود. را شیر بداد

آن حـضـرت بـخشید، امام علیه السالم نیز او را به آھو بخشید و تكلم فرمو با وى به كالم او، آھـو ھـمـھـمـه 

چـه مـى گـفـت ؟ ! يابن رسـول الّله : عرض كردند كـرد و دم بـه زمـیـن مالید و با بچه اش روان گشت ،

  (94). دعـا كـرد بـراى شـمـا و شـمـا را جـزاى خـیـر گفت: فـرمـود

 : دھم ـ در دالئل آن حضرت است در واقعه حّره

بـلى : است كه سؤ ال كرد لیث خزاعى از سعید بن مسیب از نھب و غارت مدينه ؟ گـفـت  (مناقب  )در 

اسـبـھـا را بـسـتـنـد بـر سـتـونـھـاى مـسـجـد رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سلم ، ديدم اسبھا را 

بر مطھر، و سـه روز مدينه را غارت كردند و چنان بود كه من و على بن الحسین علیه اطراف و گرداگرد ق

السالم سر قبر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم مى آمديم و امام زين العابدين علیه السالم به كالمى 

نماز مى تـكـلم مـى كـرد كـه مـن نـفـھـمیدم ، پس در میان ما و مردم حائلى پديد مى گشت و ما 

و ايستاده بود مردى كه بر تن داشت حّله اى . گـذاشـتـیم و مردمان را مى ديديم وايشان ما را نمى ديدند

سبز سوار بر اسب دم كوتاه اشھب ـ يعنى سفید و سیاه كه سفیدى غلبه كرده ـ بـه دسـت او بـود حـربـه 

حـرم رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و ھرگاه مردى آھنگ   پس . و با على بن الحسین علیه السالم بود

سـلم مـى كـرد آن سـوار حـربه خود را به او، اشارت مى نمود پس بدون آنكه به او برسد ھالكت مى 

 . گشت

پـس چـون از غـارت و نـھـب فارغ شدند حضرت امام زين العابدين علیه السالم نزد زنان رفت و نگذاشت ھیچ 

و نه زيورى بر زنى و نه جامه اى مگر آنـكـه سـوار بـیـرون آورد، آن سـوار عـرض گوشوارى در گوش كودكى 

مـن فرشته اى مى باشم از فرشتگان از شیعیان تو و شیعه پدر تو چون ايـن مردم ! يـابـن رسـول الّله : كـرد

يـارى و نـصـرت شـما آل  به غارت و آزار اھل مدينه بیرون تافتند، از پروردگار خود خواستم كه مرا اذن دھـد در

محمد صلى الّله علیه و آله و سلم ، حق تعالى مرا رخصت فـرمـود تـا ايـن عـمـل مـن در حـضـرت پـروردگـار 

  (95).و رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم و شـمـا اھل بیت ذخیره بماند تا روز قیامت برسد

مرا از اين نھب و غارت ھمان غارتیست كه در واقعه حّره اتفاق افتاد و كیفیت آن نـحـو : مـؤ لف گـويـد

يـزيـد و عـمـال او عـالم را فـراگـرفـت و فـسق و فجور او بر اخـتـصـار چـنـان اسـت كـه چـون ظـلم و طـغـیـان 

مردم ظاھر گشت و ھم بعد از شھادت حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه السـالم در سـنـه شـصـت جـمـعـى 

از اھـل مـديـنـه بـه شـام رفـتـنـد و بـه چـشـم خـود ديـدنـد كـه يـزيـد پـیـوسـتـه مشغول است به شرب 

گ بازى و حلیف قمار و طنابیر و آالت لھو و لعب مى باشد، چـون بـرگـشـتـنـد اھـل مـديـنـه را بـه خمر و س

عثمان بن محمد بن ابى سفیان را با مروان  :شـنـايـع اعـمال يزيد لعین اخبار كردند، مردم مدينه عامل يزيد

ا آشـكـار كـردنـد و گـفـتـنـد كـسـى كـه حكم و ساير امويین از مدينه بیرون كـردنـد و سـب و شـتـم يـزيـد ر

قـاتل اوالد حضرت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و ناكح محارم و تارك صالة و شـارب خـمـر اسـت 

 .لیـاقـت خـالفـت نـدارد، پـس بـا عـبـدالّله بـن حـنـظـله غسیل المالئكه بیعت كردند

كـنـنـد  (مـسـرف  )و  (مجرم  )بن عقبه مّرى را كه تعبیر از او به  ايـن خـبر چون گوشزد يزيد پلید شد مسلم

مسلم بن عقبه با لشكرش چون نزديك به . بـا لشـكـرى فـراوان از شـام بـه جـانـب مـديـنـه گسیل داشت 

جـد اسـت و بـر مـسـافـت يـك مـیـل از مـسـ (حـّره واقـم  )مدينه شدند در سنگستان مدينه كه مـعـروف بـه 

سـرور انـبـیـاء صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت رسـیـده بـودنـد كـه اھل مدينه به دفع آن بیورن شدند و 

لشكر يزيد شمشیر در ايشان كشیدند و حرب عظیمى واقـع شـد جـمـاعـت بـسیارى از مردم مدينه كشته 

نه مى كرد تا اينكه ايشان را تاب شدند، و پیوسته مروان بن حكم مسرف را تحريص بر كشتن اھل مدي



الجرم به مدينه گـريـخـتـنـد و پـنـاه بـه روضـه مـطـھره حضرت رسول خدا صلى الّله علیه و . مقاومت نماند

 .آله و سلم بردند و قبر منور آن حضرت را مالذ خود قرار دادند

احترام قبر مطھر نگه نـداشـتـنـد و بـا لشـكـر مـسـرف نـیـز در مـديـنـه ريـختند و به ھیچ وجه آن بى حیاھا 

اسـبـھـاى خـود داخـل روضـه منوره شدند و اسبھاى خود را در مسجد حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و 

آله و سـلم جـوالن دادند و پیوسته از مردم كشتند تا روضه و مسجد پر از خون شد و تا قبر مطھر خود رسید 

ابین قبر و مـبـنـر اسـت و روضـه ايـسـت از ريـاض جـنـت ، روث و بـول و اسبھاى ايشان در روضه كه م

كـردنـد و چـندان از مردم مدينه كشت كه مداينى از زھرى روايت كرده كه ھفتصد نفر از وجـوه نـاس از 

قـريش و انصار و مھاجر و موالى كشته شد و از ساير مردمان غیر معروف از زن و مرد و حّر و عبد عدد 

 . تولین ده ھزار تن به شمار رفتمق

- ۶ - 

 
 

ابـوالفـرج گفته كه از اوالد ابوطالب دو تن در واقعه حّره شھید گشت يكى ابوبكربن عبدالّله بن جعفر بن ابى 

طالب علیه السالم و ديگر عون اصغر و او نیز فرزند عبدالّله بـن جـعـفـر بـرادر عون اكبر است كه در كربال 

ر او جمانه دختر مسیب نجبه اسـت كـه بـه جـھت خونخواھى امام حسین علیه السالم شھید گشت و ماد

  (96). كشته گشت (عین ورده  )بر ابن زياد خروج كرد و در 

مـسـعـودى فـرمـوده كـه از بنى ھاشم غیر از اوالد ابوطالب نیز جماعتى كشته گشتند مانند فـضـل بـن 

عـبـاس بـن ربـیـعـة بـن الحـارث بـن عـبـدالمـطـلب و حـمـزة بـن نـوفـل بـن الحـارث و عـبـاس بن عتبة بن 

صار و مـردمـان ديـگـر از مـعـروفـیـن كه عدد مقتولین ايشان چھار ابى لھب و غیر ايشان از ساير قريش و ان

پـس از آن ، مـسـرف بـن عـقـبـه دسـت . ھزار به شمار رفته به غیر از كـسـانـى كـه مـعـروف نـبـودنـد

ح امـوال و زنـان اھـل مـديـنـه را تـه سه روز بر لشكر خويش مبا. تـعدى بر اعراض و امـوال مـردم گـشـاد

  (97). داشت

ـه ھـايـى كـه غـارت نـقـل كـرده كـه در واقـعـة حـّره اول خـان (كـتـاب االمـامـة والسـّیـاسـة  )ابـن قـتـیـبـه در 

شـد، خـانـه ھـاى بـنـى عـبـداال شھل بود و نگذاشتند در منازل چیزى از اثاث الّدار و حلى و زيور و فراش ، 

حتى كبوتر و مـرغ را گـرفـتـنـد و ذبـح كـردنـد سـپس ريختند به خانه محمد بن مسلمه ، زنھا صیحه 

را كه شنید به جانب آن صداھا دويد، ديد ده نـفـر از لشـكـر زيـدبن محمد بن سلمه صداى زنھا . كـشـیـدنـد

شـام انـد كـه مـشـغـول غـارتـگـرى انـد، زيـد بـا ده نـفـر از اھـل خـود بـا آنـھـا مـقـاتـله كـرد تـا آن جـمـاعـت 

ك باالى آنھا ريخت ، را بـه قـتـل رسانید و آنچه غارت كرده بودند برگردانید و آنھا را در چاه بى آب ريخته و خا

سپس جمعى ديگر از اھل شام آمدند با آنھا نیز مقاتله كرد تا آنكه چھارده نفر از آنھا را به قتل رسانید لیكن 

 .صورتش مضورب شمشیر چھار نفر گرديد

ارد شدند ابـوسـعـیـد خـدرى در ايـن واقـعـه مـالزمـت خـانـه را اخـتـیـار كـرد چـنـد نـفـر از اھـل شام بر او و

ابوسعید خدرى از اصحاب پـیغمبرم صلى الّله علیه و آله و سلم : تو كیستى ؟ گفت ! اى شیخ : گفتند

پیوسته مى شنیديم نام ترا، خوب كردى و حـظ خـود را گـرفـتـى كـه تـرك قـتال با ما كردى و در خانه : گفتند

سوگند مالى نزد من نیست كه براى شما به خدا : گفت . ات نشستى اينك ھرچه دارى بـراى مـا بـیاور



آورم ، شامیھا در غـضـب شـدنـد ريـش ابـوسـعـید را كندند و او را بسیار زدند پس آنچه در خانه داشت غارت 

 .كردند حتى سیر و يك جفت كبوتر كه در خانه او بود

شربت فنا چشانیدند و گفته كه  (قتل صبر  )پـس ابـن قـتـیـبـه نـقـل كـرده كـه جـمـاعـتـى از اشـراف را بـه 

رسید عدد كشتگان حّره از قريش و انصار و مـھـاجـريـن و وجـوه مـردم به ھزار و ھفتصد نفر و از ساير مردم 

 . به ده ھزار سواى زنان و كودكان

و آن  كه داخل شد مردى از اھل شام بر زنى از طايفه انصار كه تازه طفلى زايیده بود: ابـومـعـشـر گـفـتـه 

چیزى براى ! به خدا سوگند: مالى ھست براى من بیاور، گفت : طفل در بغلش بود، پس به آن زن ، گفت 

براى مـن چـیـزى بیرون آر و اال تو را با كودكت مى كشم : آن مرد گفت . من نگذاشته اند كه براى تو بیاورم 

ب رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم اين كودك فرزند ابـن ابى كبشه انصارى صاح !واى بر تو: ، گفت 

والّله اگر چیزى مى ! اى كودك من : است از خدا بترس متعرض ما مشو، رو كرد به طفل خود و گفت 

پس آن شامى بیرحم گرفت پـاى . داشتم فداى تـو مـى دادم و نـمـى گذاشتم كه بر تو صدمه اى وارد آيد

دھانش بود و كشید او را از كنار مادرش و زد او را بر ديوار به نحوى آن كودك مظلوم را در حالى كه پستان در 

 .كه مغز سرش بر زمین پراكنده شد

  (98).ھـنـوز آن مـرد از خـانه بیرون نشد كه نصف صورتش سیاه گرديد و ضرب المثل شد: راوى گـفـت 

و بـالجـمـله ؛ چـون مـسـرف از قـتـل و غـارت و ھـتـك و اعـراض اھـل مدينه بپرداخت مردم را به بیعت يزيد و 

تـمـامـى اھل . را مـى كـشـت مـى كـرد او  [خـوددارى [ اقرار بر عبوديت و بندگى او خواند و ھر كه ابـاء 

مدينه جز حضرت امام زين العابدين علیه السالم و على بن عبدالّله بن عباس ، از ترس جان اقرار نمودند و 

 .بیعت كردند

و امـا سـبـب آنـكـه مسرف متعرض حضرت سیدالساجدين علیه السالم و على بن عبدالّله بن عباس نشد 

لى بن عبدالّله در میان لشكر مسرف جاى داشتند مسرف را در باب او آن بود كه چون خويشان مادرى ع

 .مانع شدند

و امـا حـضـرت سجاد علیه السالم پس پناه به قبر مطھر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم برد و خويشتن 

 :را به آن چسبانید و اين دعا را خواند

ْظَلْلَن َو اَالَرضیَن السَّْبِع َو ما َاْقِلْلَن َربَّ اْلعرِش اْلعـَظـیـِم َربِّ مـُحـَمٍِّد َو آِلِه َالّلُھمَّ َربَّ السَّمواِت السَّْبِع َو ما َا )

  (99) ( .ُهالطـّاھـِريـَن َاعـُوُذبـَِك مـِْن شـَرِِّه َو َاْدَرُء بـَِك فى َنْحِرِه َاْسَئُلَك َان ُتْؤِتینى َخْیَرُه َو َتْكِفِینى َشرَّ

پس به جانب مسلم بن عقبه روانه شد و پیش از آنكه امام معصوم علیه السالم بر آن پلید مـیـشـوم وارد 

غیظ و غضب بود و بر آن جناب و آباء كرام او علیه السـالم نـاسـزا مـى گفت ،  شـود آن مـلعـون در كـمـال

چون آن جناب وارد شد و نگاه مسرف بر آن حضرت افتاد چندان تـرس و رعـب از آن حضرت در دل او جا كرد 

ى داد و در كه لرزه او را گرفت و از براى آن جناب به پـاى خـاسـت و آن حـضـرت را در پـھـلوى خـويـش جـا

كـمـال خـضـوع عـرض كـرد كـه حـوائج خـود را بـخـواھـیـد كـه ھـرچـه بـخـواھـیـد قبول است ، پس ھر كه را 

 . آن حضرت شفاعت كرد مسرف به جھت آن حضرت از او درگذشت و مكّرما از نزد او بیرون رفت

وقوعش در بیست و ھشتم مـاه ذى و بـالجمله ؛ قضیه حّره را شیعه و سنى در كتب خود ذكر كرده اند، 

الحّجة سال شصت و سوم ھجرى دو ماه و نیم به مرگ يزيد مانده بود و چون مسرف بـن عـقـبـه از كـار 

مـديـنـه بـپـرداخـت بـه قـصـد دفـع عـبـدالّله بـن زبـیـر و اھـل مـكـه از مـديـنـه بـیـرون تـاخـت ھـنـوز بـه مـكـه 

كـه نـام كوھى است كه از آنجا به قديد فرود مى شوند ـ به  (ثـنـیـّه مـشـّلل  )ه در نـرسـیـده در بـیـن را

پس از آنكه جماعتش از آن محل حركت كردند، ام ولد يزيد بن عبدالّله بن ربیعه كه . دركات دوزخ شتافت 



ـد را مترقب موت مسرف بود و از عقب لشكر مى آمد سر گور مسرف آمده و قبرش را بشكافت چون لح

گـشـود ديـد مـار سـیـاھـى بـزرگ دھـن گشوده و بر گردن مسرف پیچیده ترسید نـزديـك رود، صـبـر كـرد تا 

را   بیاويخت و به قولى او را آتش زده و كفنش  (ثنّیه  )مار از او دور شد آن وقت مرده مسرف را درآورده و در 

ھر كه از آنجا مى رفت سنگ بر او مى افكند، و آنچه كرد  پاره كرد و بر درختى در آنجا او را آويزان كرد، پس

 . مسرف بن عقبه با اھل مدينه ، كارھاى بسر بن ارطاة بود در حجاز و يمن براى معاويه

است كه يزيد خواست عمرو بن سعید را بفرستد به جنگ اھل مدينه قبول نكرد،  (كـامـل ابـن اثـیـر  )و در 

 : نمايد اقدام نكرد و گفت پس خواست ابن زياد را روانه

 ( .َوالّلِه الَجَمْعُتُھما ِللفاِسِق َقْتَل اْبِن َرسُوِل الّلِه علیه السالم َو َغْزَو اْلَكْعَبِة )

پـس مسلم بن عقبه را براى اين كار اختیار كرد، و او با اينكه پیرى بود كھن و سالخورده و مريض ، قبول 

  (100).كرده و اقدام در اين كار نمود

 : يازدھم ـ درآمدن باران به دعاى آن حضرت علیه السالم

نى روايت كرده كه سالى با جـمـاعـتـى از عـباد بصره و غیر او، از ثابت بنا (احتجاج  )شـیـخ طـبـرسـى در 

مثل ايوب سجستانى و صالح مرى و عتبة الغالم و حبیب فارسى و مـالك بـن ديـنار به عزم حج حركت 

كرديم ، چون به مكه معظمه رسیديم آب سخت و كمیاب بـود و از قـلت بـاران جـگـر جـمـله يـاران تـشـنـه و 

پس به كعبه در آمديم و . ايـن حـال بـا مـا جـزع و فزع آوردند تا مگر به دعاى باران شويم تـفـتـه بـود و از 

طـواف بـداديـم و بـا تـمام خضوع و ضراعت نزول رحمت را از درگاه حضرت احديت مسئلت نـمـوديـم ، آثـار 

ه جوانى را ديديم كه روبه ما آورد و اجـابـت مـشـاھـدت نـرفـت در ايـن حـال كـه بـر ايـن مـنـوال بـوديم به ناگا

يا مالك بن دينار و يـا ثـابـت البـنانى و يا ايوب السجستانى و يا صالح المرى و يا عتبة الغالم و يا : فرمود

حبیب الفـارسى و يا سعد و يا عمرو يا صالح اال عمى و يا رابعه و يا سعدانه و يا جعفر بن سلیمان ؛ ما 

 :فرمود! يا فتى  لبیك و سعديك: گفتیم 

 ( !َاما فیُكْم َاَحٌد ُيِحبُُّه الرَّحماُن؟ )

از ما دعا كـردن اسـت و ! اى جوان : عرض كرديم !آيـا در مـیـان شـمـا يك نفر نبود كه خدايش دوست بدارد؟

ى دور شويد از كعبه چه اگر در میان شما يك تـن بـودى كـه او را خـدا: از خـدا اجـابت فرمودن ، فرمود

دوست مى داشت دعايش را به اجابت مقرون مى فرمود، آنگاه خود بـه كـعـبـه درآمـد و بـه سـجـده بـر 

اى سید  (ِبُحبَِّك لى ِاّال َسَقیَّْتُھُم اْلَغْیَث؛ ! َسیِّدى  ): زمـیـن افـتـاد شـنـیـدم كـه در حـال سـجـده مـى گـفـت

 . تـو بـا مـن كـه اين گروه را از آب باران سیراب فرمايىسـوگـنـد مـى دھـم تـو را بـه دوسـتـى ! من 

ھـنـوز سـخـن آن جوان تمام نشده بود كه سحابى جنبان و بارانى چنان كه از دھنھاى مشك ، ريزان گشت 

 از كجا دانستى كه خدايت دوست مى دارد؟! اى جوان : ، پس گفتم 

طلب نمى فرمود، پس چون مرا به زيـارت خـود طلبیده  اگـر مـرا دوسـت نـمـى داشـت به زيارت خود: فـرمـود

و از . دانستم كه مرا دوست مى دارد، پس مسئلت كردم از او به حب او مرا، پس مـسـئلت مرا اجابت فرمود

اين كالم شايد خواسته باشد اشاره فرمايد كه نه آن است كـه ھـر كس به آن آستان مبارك در آيد در زمره 

 :پس از اين كلمات روى از ما برتافت و فرمود: راوى مى گويد .داى تعالى باشدزائرين و محبوب خ

َمْن َعَرَف الرَّبَّ َفَلْم ُتْغِنِه
 َمْعِرَفُة الرَّبِّ َفذاَك الشَّقىَّ

ما َضرَّفى الّطاَعَة ما ِناَلُه



 فى طاَعِة الّلِه َو ما ذا َلِقى
ما َيْصَنُع اْلَعْبُد ِبَغْیِر التُّقى

 َو اْلِعزُّ ُكلُّ اْلِعزُّ ِلْلُمتَّقى

وى على بن الحسین بن على بن : كیست اين جوان ؟ گفتند! گفتم اى مردم مكه : ثـابـت بـن بـنانى گويد

  (101). ابى طالب علیه السالم است

كه آمدن باران به دعاى حضرت زين العابدين علیه السالم عجبى ندارد بلكه پست ترين : مـؤ لف گـويـد

آيـا نـشـنـیـده اى كـه . بندگان آن حضرت ھرگاه طلب باران كند حق تعالى به دعاى او مرحمت فـرمـود

نـقـل فـرمـوده از سـعـیـد بـن المـسـیـب كـه سـالى قـحـطـى شـد و  (اثـبـات الوصـیـة  )ى در مـسـعـود

مـردم بـه يـمـن و شـمـال در طـلب باران شدند، من نظر افكندم ديدم غالم سیاھى باالى تلى برآمد و از 

مى دھد ھنوز دعاى او تـمـام مردم جـدا شـد پـس مـن بـه قـصد او جانب او رفتم ديدم لبھاى خود را حركت 

نـشده بود ابرى از آسمان ظاھر شد، آن سیاه چون نظرش بر آن ابر افتاد حمد خدا كـرد و از آنـجـا حركت 

نمود و باران ما را فروگرفت به حدى كه گمان كرديم ما را غرق خـواھـد كـرد، پـس مـن بـه عـقـب آن 

پس خدمت آن حضرت . ن الحسین علیه السالم شدشـخـص شـدم ديـدم داخـل خـانـه حضرت على ب

. در خانه شما غالم سیاھى است منت گذار بر من بفروش آن را به من  ! اى سـیـد مـن: رسیدم ، گفتم 

اى سـعید چرا بنخشم آن را به تو؟ پس امر فرمود بزرگ غالمان خود را كه ھر غالمى كه در خـانـه : فرمود

آن غالم را در بین ايشان نديدم ، گفتم آن را كه من مى . ن را جمع كرداست به من عرضه كند، پس ايشا

فرمود ديگر باقى نمانده مرگ فالن میر آخـور، پـس امـر فـرمـود او را حـاضـر . خواھم در بین ايشان نیست 

نـمودند، چون حاضر شد ديدم او ھمان مقصود من است گـفـتـم اين است ھمان مطلوب من ، حضرت فرمود 

 .ه او اى غالم ، سعید مالك شد تو را پس برو با اوب

 : آن سیاه رو به من كرد و گفت

 (ما َحَمَلَك َعلى َاْن َفرَّْقَت َبْینى َو َبْیَن َموالَى؟  )

 ؛چه واداشت تو را كه مرا از مواليم جدا ساختى ؟

تـل ، غـالم ايـن را كـه شـنـیـد ايـن بـه سـبـب آن چـیـزيـسـت كـه از تـو مـشـاده كـردم بـاالى : گـفـتـم 

رازى بود ! اى پروردگار من : دسـت ابـتـھـال بـه درگـاه خـالق ذوالجالل بلند كرد و رو به آسمان نمود و گفت 

مابین تو و بـیـن مـن پـس الحـال كـه آن را فـاش كـردى پـس مـرا بـمیران و به سوى خود ببر، پس گـريـسـت 

ین علیه السالم و آن كسانى كه حاضر بودند با او از حـال آن غـالم و مـن بـا حـال حـضـرت عـلى بـن الحـس

چـون بـه مـنزل خويش رفتم رسول آن حضرت آمد كه اگر مى خواھى به جنازه   گـريـان بـیـرون شـدم ، پـس 

علیه  صاحبت حاضر شوى حاضر شو، پس برگشتم با آن رسول ، ديدم آن غالم وفات كرده محضر آن حضرت

  (102). السالم

 در بـیـان انـتـقـال حـضرت سجاد علیه السالم از اين سراى فانى به دار باقى: فـصـل شـشـم 

بدان كه در وفات آن حضرت مابین علما، اختالف بسیار است و مشھور آن است كه در يكى از سـه روز بـوده 

دوازدھـم مـحـرم يـا ھـیجدھم يا بیست و پنجم آن سنه نود و پنجم يا نود و چھار، و سال وفات آن حضرت : 

در مـدت عـمـر شـريـف آن حـضـرت نـیـز  .مى گفتند از كثرت مردن فقھاء و عـلمـاء (َسَنُة اْلُفَقھاء  )را 

اخـتـالف اسـت ، اكـثـر پـنـجـاه و ھـفـت سـال گـفـته اند، و شیخ كلینى به سند معتبر از حضرت صادق 

علیه السالم روايت كرده كـه حـضـرت عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم را در وقـت وفـات پـنـجـاه و 



و بعد از امام حسین علیه السالم ، . حـضـرت در سـال نـود و پـنـج واقع شد ھـفـت سـال بـود، و وفـات آن

  (103).سى و پنج سال زندگانى كرد

و ابـن . خـبـار مـعـتـبره كه بر وجه عموم وارد شده ظاھر مى شود كه آن حضرت را به زھر شھید كـردنـدز ا

بـابويه و جمعى را اعتقاد آن است كه ولید بن عبدالملك آن حضرت را زھر داده و بعضى ھشام بن عبدالملك 

 .گفته اند

عـداوت و بـغـضى كه از آن حضرت در دل گـرفـت و مـمـكـن اسـت كـه ھـشـام بـن عـبـدالمـلك بـه جـھـت آن 

از آن روزى كـه آن حـضـرت در طـواف كعبه استالم حجر كرد و ھشام نتوانست و فـرزدق شـاعـر، آن جـنـاب 

به اين سبب و . را بـه آن اشـعـار مـعـروفـه مـدح كـرد چـنـانـكـه در فـصل معجزات آن حضرت به آن اشاره شد

ر خود ولید بـن عـبدالملك را كه خلیفه آن زمان بود وادار كرده باشد كه آن حضرت را زھر سببھاى ديگر براد

 . دھد پس ھر دو آن حـضـرت را زھـر داده انـد و صـحـیـح اسـت نـسـبـت قتل آن حضرت به ھر دو تن

كرده كه گفت  از عثمان بن خالد روايت (كفاية اال ثر  )شـیخ ثقه جلیل على بن محمد خّزاز قمى در كتاب 

مريض شد حضرت على بن الحسین علیه السالم ھمان مرضى كه در آن وفـات فـرمـود، پـس جـمع كرد 

اوالد خود محمد و حسن و عبدالّله و عمر و زيد و حسین را و در مـیان ھمه فرزندش محمد بن على علیه 

و از . زندا خود را به آن جناب واگذار فرمودالسالم را وصى قرار داد و نامید او را به باقر و امـر سـايـريـن فر

 :جمله مواعظى كه در وصیت خود به آن حضرت فرمود اين بود

َو اْعَلْم َانَّ الّساعاِت ُيْذِھُب ُعْمِرَك َو ِانََّك ال َتناُل ) ِالى َاْن قاَل(يا ُبَنىَّ ِانَّ اْلَعْقَل رائُد الرُّوِح َو اْلِعْلَم رائُد اْلَعْقِل  )

  (104) (ُه الخ ؛ ًة ِاّال ِبِفراِق ُاْخرى َفِاّياَك َو ْاَالَمَل الطَّويَل َفَكْم ِمْن ُمَؤمٍِّل َاَمال الَيْبُلُغُه َو جاِمِع ماٍل الَياْءُكُلِنْعَم

بـدان كـه سـاعـتھا بر تو مى گذرد و عمر تو را مى برد و تو نمى رسى به نـعـمـتـى مـگـر بـعـد از : فـرمـود

مفارقت نعمت ديگر؛ پس بپرھیز از آرزوى دراز چه بسیار آروزمندان بـودنـد كـه بـه آرزوى خـود نـرسیدند و چه 

جمع كردند مالى را و آن را نـخـوردنـد، و مـنـع كـردند مردم را از چیزى كه زود آن را  بسیار كسان كه

بگذاشتند و بگذشتند و شايد آن مـال را از راه باطل فراھم آورده و از حقش منع كرده به حرام آن را دريافته و 

شته اين است زيان روشن و ارث گذاشته و وزر و وبـال و سـنـگـیـنـى و اثـقـال آن را بر دوش خود بردا

 . خسران مبین

در آن مرض كه على بن الحسین علیه السالم وفات فرمود خدمتش : و نـیـز از زھرى روايت كرده كه گفت 

از ايـن بـخـور، : بیاوردند، به من فـرمـود  رسیدم در آن وقت طبقى كه در آن نان و كاسنى بود خدمتش 

فضل كاسنى : گـفـتـم . ايـن كـاسـنـى اسـت : تـنـاول كـرده ام ، فـرمـود! يـابـن رسـول الّله : عـرض كـردم 

ھیچ برگى از آن نیست جز آنكه قطره اى از آب بھشت بر آن اسـت و در او ھـسـت : چیست ؟ فرمود

. تدھین كن : زھـرى گـويـد پـس از آن طـعـام را بـرداشـتـند و روغن بیاوردند، فرمود. شـفـاى ھـر دردى 

فضیلت روغن بنفشه بر ساير : عرض كردم . اين روغن بنفشه است : روغن مالیده ام ، فرمود: رض كردم ع

 ادھان چیست ؟

 ( .َكَفْضِل اِالسالِم َعلى ساِيِر ْاَالْدياِن: قاَل )

پس از آن پسرش محمد علیه السالم بر آن حـضـرت وارد . چون فضیلت اسالم است بر ساير مذاھب : فرمود

َعَلْیَك ِبُحْسِن  ) :ن حـضرت مدتى دراز با وى راز فرمود و شنیدم كه در جمله كلمات خـويـش فـرمـودشـد، آ

اگر امر و قضاى خدا كه ما را بجمله درخواھد ! عرض كردم يـابـن رسول الّله . بر تو باد خلق و خوى  ( !اْلُخْلِق

افتاده بد كه آن حضرت از موت خود خبر مى دھد،  يافت فرا رسد بعد از تو به نزد كدام كس برويم و مرا در دل

ھمانا : به سوى اين پسرم ، و اشاره به فرزندش محمد علیه السالم كـرد و فـرمـود ! اى ابوعبدالّله: فـرمـود



يابن : و باقر عـلم اسـت ، عـرض كردم ) حلم (او است وصى من و وارث من و صندوق علم من ، معدن علم 

مراوده كنند و   زود است كه شیعیان خالص من به خدمتش : باقرالعلوم چیست ؟ فرمود معنى! رسول الّله 

 . براى ايشان بشكافد علم را شكافتنى

پـس از اين ، جناب محمدباقر علیه السالم را براى حاجتى به بازار فـرسـتـاد چـون : زھـرى مـى گـويـد

امـامـت : ه اكبر اوالد خود وصـیـت نـنـمـودى ؟ فـرمـوداز چه روى ب! يابن رسول الّله : بـرگـشـت عرض كردم 

بـه كـوچـكـى و بـزرگـى نـیـسـت ، رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سلم اينگونه با ما عھد نھاده و در 

لوح و صحیفه به ايـنـگـونـه نـوشته يافتیم كه دوازده تن مى باشند نوشته شده بود امامت ايشان و نامھاى 

از صلب پسرم محمد ھفت تن از اوصیاء بیرون مى آيند كه مھدى علیه : و مادران ايشان آنگاه فرمود پدران

  (105). السالم از جمله ايشان است

چون پدرم را وقت : شیخ كلینى از حضرت امام محمدباقر علیه السالم روايت كرده است كه آن حضرت فرمود

به آنچه وصیت كرد . اى فرزند گرمى تو را وصیت مى كنم : وفات رسید مرا به سینه خود چسبانید و فرمود

: ـت كـرده بـود بـه ايـن وصـیـت در وقت وفات خودمرا پدرم در ھنگام شھادت خود و گفت كه پدرش او را وصـی

  (106).كه زنھار ستم مكن بر كسى كه ياورى بر تو به غیر از خدا نداشته باشد

نـقل كرده كه چون آن حضرت را حالت موت رسید، رو كرد به اوالد خود  (بـصـائر الدرجـات  )از  (بـحـار  )و در 

اى : كه در نزدش جمع بودند و از میان توجه ، فرمود به پسرش حضرت امام محمدباقر علیه السالم ، فرمود

فرمود معلوم باشد كه در اين صندوق دينار و درھمى نیست مـحـمـد، ايـن صـنـدوق را ببر به منزل خود، پس 

لیكن مملو از علم است و در روايت ديگر است كه آن صندوق را چھار نفر حـمـل كـردنـد و مـملو بود از كتب و 

  (107). سالح رسول صلى الّله علیه و آله و سلم

به سند معتبر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم ، روايت  (بصائر الدرجات  )فرمود، و در  (جـالءالعـیـون  )و در 

الم مى فرمود كه چون وقت وفات پدرم حضرت امام مـحمدباقر علیه الس :كرده است كه آن حضرت فرمود

پدرم حضرت زين العابدين علیه السالم شد فرمود آب وضويى براى من بیاور، چون آوردم فرمود كه در اين آب 

میته ھست ، بـیرون بردم و نزديك چراغ مالحظه كردم موش مرده اى در آن بود آن را ريختم و آب ديگر آوردم 

اين شبى است كه مرا وعده وفات داده اند ناقه مرا در خطیره ضبط كن وضـو سـاخـت و فرمود كه اى فرزند 

و علفى براى آن مھیا كن ، پس حضرت صادق علیه السالم فرمود كه چون آن حضرت را دفن كردند ناقه خود 

 را رھا كرد و از خطیره بیرون آمد و نزديك قبر رفـت بـى آنـكـه قبر را ديده باشد و سینه خود را بر قبر آن

چون اين خبر به حضرت امام . مى ريخت   حضرت گذاشت و فرياد و نـاله مـى كرد و آب از ديده ھايش 

محمدباقر علیه السـالم دادنـد، حـضرت به نزد ناقه آمد و فرمود كه ساكت شو و برگرد خدا بركت دھد بـراى 

ك زمانى بـرگـشـت بـه نـزد قبر و ناله و تـو، پـس نـاقـه بـرخـاسـت و بـه جـاى خـود بـازگـشت و باز بعد از اند

كه بگذاريد آن را كه بیتاب است و چنین : اضطراب مى كرد در اين زمان كه خبر آن را به حضرت گـفـتند فرمود

و حضرت بر آن ناقه بیست و دو حج كرده بود يك تازيانه . ناله و اضطراب مى كرد تا بعد از سـه روز ھـالك شد

  (108)!بر آن نزده بود

و عـلى بـن ابـراھـیـم بـه سـنـد حسن از حضرت امام رضا علیه السالم روايت كرده است كه حضرت على 

 :علیه السالم در شب وفات پدرش مدھوش گرديد و چون به ھوش باز آمد فرمودبن الحسین 

  (109)؛ (ِملیَن َاْلحـَمـُْدلّله الَّذى صـََدقـَنا َوْعَدُه َو َاْوَرَثَنا ْاَالْرَض َنَتَبوََّء ِمَن اْلَجنَِّة َنشاُء َفِنْعَم َاْجُر اْلعا )

يعنى حمد مى كنم خداوندى را كه راست گردانید وعده مار را و میراث داد به ما زمین و بھشت را كـه در 

ايـن را . ت مـزد عـمـل كـنـنـدگـان بـراى خـداھـر جـاى آن خـواھـیـم قـرار گـرفـت پـس نـیـكـو اجـريـسـ



  (110).فـرمـود و بـه ريـاض بـھـشـت ارتحال كرد

سند حسن از حضرت امام رضا علیه السالم روايت كرده است ھمین روايت را و اضـافـه كـرده و كـلیـنـى بـه 

تالوت فـرمـود و بـعـد از آن ، ايـن آيـه را خـوانـد و بـه عـالم  (ِاّنا َفَتْحنا  )و سوره  (ِاذا َوَقَعْت  )اسـت كـه سوره 

  (111).بـقـا ارتحال نمود

از مـحـمـد بـن جـريـر طـبـرى نـقـل كـرده كه چون حضرت امام زين العابدين علیه  (مـديـنـة المـعـاجـز  )و در 

امشب چه شب است ؟ ! اى محمد :مود به امام محمدباقر علیه السالم السالم را حالت موت در رسید فر

از ماه چه باقى مانده ؟ گفت : فالن و فالن ، فرمود :شب فالن و فالن ، از مـاه چـه گـذشـتـه ؟ فرمود: گفت 

 براى من آب: ايـن ھـمـان شـب است كه مرا وعده وفات داده اند، سپس فرمود: فـرمـود. فالن و فـالن : 

وضـويـى حاضر كنید، چون حاضر كردند فرمود در اين آب موش است ، بعضى گفتند كه اين سخن از 

پس چراغى طلبیدند و در آن آب نگاه كردند موشى در آن ديـدند پس آن آب را . سنگینى مرض مى فرمايد

ر رسـیـد آن ريختند و آب ديگر آوردند، آن حضرت با آن وضو ساخت و نماز گـذاشـت چـون شـب بـه آخـ

  (112). صلوات الّله و سالمه علیه: حـضـرت از ايـن سـراى پـر مالل به ديگر جھان انتقال فرمود

 :نقل شده كه آن حضرت در وقت وفات ، اين كلمات را مكرر نموده تا وفات فرمود )دعـوات راونـدى عـ ) و از

  (113) ( .َالّلَھمَّ اْرَحْمنى َفِانََّك َكريٌم َالّلُھمَّ اْرَحْمنى َفِانََّك َرحیٌم )

و چـون حضرت امام زين العابدين علیه السالم از اين عاريت سرا بگذشت مدينه در ماتمش صـیحه واحده 

 .ه نمايان بودناالن و از زمین و آسمان آثار اندو  گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و كبیر در مصیبتش 

تو مى گويى على : از عـلى بن زيد روايت شده و ھمچنین از زھرى كه گفت من به سعید بن مسّیب گفتم 

چنین بود و كـسـى قدر او را : بن الحسین علیه السالم نفس زكیه بود و نظیر نداشت ؟ سعید گفت 

تـو وارد مـى آيـد كـه بـر جـنـازه سوگند به خداى اين حجت محكم بر : على بن زيد گفت ، گفتم . نشناخت 

ھمانا چنان بود كه قـاريـان به سفر مكه بیرون نمى شدند تا حضرت : مباركش نماز نگذاشتى ، سعید گفت 

على بن الحسین علیه السالم بیرون شود، در يكى از سالھا آن حضرت بیرون شد و ما نیز در حضرتش بیرون 

و در سقیا ـ كه نام منزلى است ـ فرود آمديم حضرت فرود آمد و دو  شديم ، گاھى كـه ھـزار نـفـر بـوديم

ركـعـت نماز گذارد و بعد از نماز به سجده رفت و تسبیحى در سجود خود خواند، پس ھیچ درخـت و 

و ما از اين حـال در فـزع شـديـم پـس . كـلوخـى در دور آن حـضـرت نماند جز آنكه با آن حضرت تسبیح گفتند

فـرمـود كـه . آرى يـابـن رسـول الّله : در فزع شدى ؟ عرض كـردم ! اى سعید: ك برداشت و فرمودسـر مبار

حـق تـعـالى چـون جـبـرئیـل را خـلق كـرد ايـن تـسـبـیـح را بـه الھـام فـرمـود و چـون جـبـرئیـل ايـن تسبیح را 

یح موافقت كردند و آن اسم اعظم الّله و اكبر خواند جمیع آسمانھا و آنچه در آسمانھا بودند با او در اين تسب

 . است

اى سـعـیـد، خـبـر داد مـرا پـدرم از پـدرش حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از جـبـرئیـل از 

نیست ھیچ بنده از بندگان من كه به من ايمان آورده و تو را تصديق نموده : خـداونـد عـز و جـل كـه فرمود

از گزارد در مسجد تو دو ركعت در وقت خلوت از مردمان مگر آنكه مى آمرزم گناھان گذشته و آينده باشد نم

 .اش را

- ٧ - 

 
 



كه من ھیچ شاھدى افضل از حضرت على بن الحسین علیه السالم نديدم وقـتـى كـه : سـعـیـد مـى گويد

و فجار بـجـمله در جنازه اش حاضر ايـن حـديـث را براى من نقل كرد پس چون آن حضرت وفات نمود ابرار 

شدند و ھمگى آن حضرت را به خیر و نیكى ياد كردند و جمیع مـردم از پـى جـنـازه بـیـرون رفتند تا به محل 

خود فرود آوردند، من با خود گفتم اگر در تمام روزگار روزى دريابم كه در خلوت آن دو ركعت نماز را در مسجد 

مرد و زن كسى بر جاى نمانده بود ايشان نیز به تشییع جنازه بیرون شدند و من  گزارم امروز است و جـز يك

بـر جـاى بـماندم تا آن نماز بگزارم اين ھنگام بانگ تكبیرى از آسمان برخاست و از زمین تـكـبیرى در جواب 

وى در افتادم گفته شد و ھم از آسمان بانگ تكبیرى بلند گشت و زمین نیز جواب داد، مـن تـرسـیدم و بر ر

آنانكه در آسمان بودند ھفت تكبیر گفتند و كسانى كه در زمین بودند، ھفت تكبیر گفتند و نماز گذاشته   پس 

شد بر حضرت على بن الحسین علیه السـالم و مـردمـان داخـل مـسـجـد شـدنـد و مـن نـه بـه آن دو 

 . ارك آن حضرتركـعـت نـمـاز نائل شدم و نه به نماز گذاشتن بر جنازه مب

گفتم اى سعید، من اگر به جاى تو بودم اختیار نمى كردم جز نماز بر على بن الحسین علیه : راوى گـفـت 

من در اين كار نمى : پس سعید بگريست و گفت . السالم را، ھمانا اين كردار تو خسرانى بود آشكار

  (114). يده نشده استخواستم مگر خیر خود را كاش بر وى نماز كرده بودم كه مانندش د

ت در مـديـنـه در ذكر مدفن حضرت امام زين العابدين علیه السالم فرموده كه آن حـضـر (جّنات الخلود  )در 

طـیـبـه وفات يافت در خانه خود و در بقیع نزد عم بزرگوار خود مدفون گشت ، و آن مكان را شرافت بسیار 

است و از جمله بقاع مكرمه است كه ھر كس در آنجا مـدفـون گردد بى حساب داخل بھشت شود به 

 : شرايط ايما صحیح ، چنانكه در حديث معتبر وارد شده كه

 ( .وُن َواْلَبقیُع ُياْءَخذاِن ِبَاْطراِفِھما َو ُيْنَشراِن ِفى اْلَجنَِّةاْلَحُج )

يعنى اين دو بقعه را در قیامت گوشه اش را مى گیرند و مانند پالس : قبرستانى است در مكه  (حجون  )و 

  (115). مى تكانند به بھشت

 : و در خصايص آن جناب گفته كه خصايص آن حضرت

 .ـ تاءلیف صحیفه كامله است كه مصحف اھلبیت علیھم السالم و عروة الوثقى شیعیان است  1

دو در او بـه اعـتـبـار پـدر و مـادر بـه قـول حـضـرت رسـول صـلى ـ جـمـع شـدن نـجـابـت عـرب و عـجـم ھـر  2

لھذا  ( .ِانَّ لّلِه ِمْن ِعباِدِه ِخَیَرَتْیِن َفِخَیَرُتُه ِمَن اْلَعَرب ُقَرْيٌش َو ِمَن اْلَعَجِم فاْرٌس )الّله عـلیـه و آله و سـلم كه 

 .ملقب به ابن الخیرتین شد

ى الّله علیه و آله و سلم از آن حضرت ، لھذا او را آدم بنى الحـسـیـن گـويـنـد ـ انـتشار اوالد رسول خدا صل 3

و اول كـسـى اسـت كـه گـوشـه نـشـیـنـى و عـزلت را اخـتـیـار كـرد و اول كسى است كه به مھر و تسبیح 

كه رئیس  خاك امام حسین علیه السالم سجده و عبادت كرد و از ھمه خـاليـق بـیـشتر گريست ؛ وارد شده

 . آدم و يعقوب و يوسف و امام زين العابدين علیھم السالم :البّكائین چھارند

و  (اخت القرآن و انجیل اھل البیت  )كه صحیفه كامله ھمان ادعیه مباركه سجاديه است كه به : مؤ لف گويد

 . علیھم السالم ملقب است (زبور آل محمد  )

كرده كه نزد مردى بلیغ از اھالى بصره از صـحـیفه كامله سخن رفت نقل  (مـنـاقـب  )ابـن شـھـر آشـوب در 

از من بگیريد تا بـر شـمـا امـالء كنم ، كنايت از اينكه به اين فصاحت  (ُخذوا َعّنى َحّتى ُاْمِلَى َعَلْیُكْم؛  ) : گفت

نـمـايـد سـر بـر نـیـاورد تـا  از بھر شما از خود آغاز نمايم و قلم بـرگـرفـت و سـر بـه زيـر افـكـنـد تـا امـالء

  (116).ھمچنان جان سپرد

 ين علیه السالمدر ذكر اوالد و احفاد حضرت امام زين العابد: فصل ھفتم 



فرموده اند كه اوالد حضرت على بن الحسین علیه السالم از ذكور و  (فصل المھّمه  )شیخ مفید و صاحب 

 :اناث پانزده نفر بودند

امـام مـحـمـدبـاقـر عـلیـه السالم مكّنى به ابوجعفر مادرش اّم عبدالّله دختر حضرت امام حسن مجتبى علیه 

و حسن و حسین مادرشا اّم ولد بوده ، و زيد و عمر از ام ولد ديـگـر، و حـسین اصغر السالم بوده ، و عبدالّله 

و اين كوچكترين اوالد حضرت على بن الحسین علیه السالم (و عبدالرحمن و سلیمان از اّم ولد ديگر، و على 

و فاطمه و علیه و اّم و خديجه و مادر اين دو تن اّم ولد بوده ، و محمد اصغر مادرش اّم ولد بوده ، ) بوده ،

 . كلثوم مادرشان اّم ولد بوده

ھـمـان مـخـّدره اسـت كـه عـلمـا رجـال او را در كـتـب رجـال ذكـر كـرده انـد و  (عـلیـه  )كـه : مـؤ لف گـويـد

و خـديـجـه زوجـه محمد بن عمر بن على بن . گـفـته اند كتابى جمع فرموده كه زراره از او نـقـل مـى كـنـد

اكنون شروع كنیم به تفصیل احوال اوالد حضرت امام زين العابدين علیه . ابى طالب علیه السالم بوده 

 . السالم

 ِذكـِْر ابـُومـُحـَمَّد عـبـدالّله البـاھـر ابـن عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم و احوال بعضى از اعقاب او

لّله بـن عـلى مـتـولى صـدقـات حـضـرت رسـول صـلى الّله شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله فـرمـوده كـه عـبـدا

عـلیـه و آله و سـلم و امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم بـود و مـردى فـاضـل و فـقـیـه بـود و روايـت كـرده از 

ى و مـردم آثـار پـدران بـزرگـواران خـود از حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اخـبـار بـسـیـار

بـسـیـار از او نقل كرده اند، و از روايات منقوله از او اين خبر است ، كه پیغمبر خدا صلى الّله علیه و آله و 

بـه درسـتـى كه بخیل و تمام بخیل كسى است كه من مذكور شوم نزد او و صلوات بر من : سـلم فـرمـود

  (117). َصَلى الّله َعَلیه َو آله. نفرستد

و نـیـز روايـت كـرده از پدرش از جدش امیرالمؤ منین علیه السالم كه آن حضرت دست راست دزد را در اول 

بـريـد پـس اگر دوباره دزدى مى كرد پاى چپش را مى بريد و اگر مرتبه سوم دزدى مى كرد دزدى او مـى 

  (118).مخّلد در زندان مى نمود

كـه عـبـدالّله مـذكـور را عـبـدالّله البـاھـر گـويـنـد بـه واسـطـه حـسن و جـمـال و : مـؤ لف گـويـد

درخـشـنـدگى رخسار او، نقل شده كه ھیچ مجلسى ننشستى مگر آنكه حاضران را از فروغ روى و روشنى 

ام محمدباقر علیه السالم دانسته اند و جمال نور بخشیدى ؛ و جماعتى مادر او را اّم عبدالّله والده حضرت ام

و از احفاد ا است عباس بن محمد بن عبدالّله بن على بن الحسین . اوالد او را از پسرش محمد ارقط دانند

علیه السالم كه ھارون الرشید او را بكشت و سـبـبـش آن شـد كـه وقـتـى بـر ھـارون وارد شـد و مـابـیـن او 

: يابن الفاعله ، عباس گفت : و بـدل شـد و در پايان كالم ھارون الرشید با وى گفت و ھـارون كـلمـاتـى رد 

فاعله يـعـنـى زانیه مادر تو است كه در اصل كنیزكى بوده و بنده فروشان در فراش او رفت و آمـد كـرده انـد، 

 .به قتل رسانید ھارون از اين سخن در غضب شد او را نزديك خويش طلبید و گرز آھن بر وى زد و او را

و نـیـز از احـفـاد او اسـت عـبـدالّله بـن احـمـد الّدخ بـن مـحـمـد بـن اسماعیل بن محمد بن عبدالّله الباھر 

گفته كه او در ايام مـسـتـعـیـن خـروج كـرد و او را بـگـرفـتـنـد و بـه سـّرمـن راى  (ُعْمَدُة الّطالب  )كه صاحب 

زينب بود و مدتى در آنجا زيست نمودند عبدالّله در آنـجـا بـمـرد و   عیالش دخترش حـمـل نـمودند و در جمله 

عـیـالش بـه حـضـرت امـام حـسـن عـسـگـرى عـلیـه السـالم اتـصـال يـافـتـنـد آن حـضـرت ايـشـان را در 

نگشتر از نقره جـناح رحمت جاى داد و دست مبارك بر سر زينب بمالید و انگشتر خود به او بخشید و آن ا

 .بود

داشت و صـد سـال عـمر   زينب از آن حلقه بساخت و در گوش كرد و چون زينب وفات كرد آن حلقه در گوش 



بدان سبب كه  (قمى  )و برادرش حمزة بن احمد الّدخ مـعـروف است به  (119).يافته بود و مويش سیاه بود

از ناحیه طبرستان به قم آمد، پس از كـشـتن حسن بن زيد برادرش با حسین بن احمد كوكبى و با حمزه 

چون حمزه به قم ساكن . تندبود، دو پسرش ابوجعفر مـحمد و ابوالحسن على به زبان طبرى سخن مى گف

شد و وطن ساخت وجه معاش اكتساب كرد و ببود تا وفات كرد و در مقبره بابالن كه حضرت معصومه 

عـلیـھـمـا السـالم در آن مـدفـون اسـت مدفون گرديد، پس ابوجعفر پسرش بعد از وفات پـدر، رئیـس و 

پـل وادى واشـجـان بـبـسـت ، ربـاطى آنجا به گچ و  پـیـشـوا گـشـت و چـنـد صـنـعـت بـه قـم پـديـد كـرد و

 . آجر بساخت و او نیز در مقبره بابالن مدفون است

و پـسـرش ابـوالقـاسـم عـلى جـوانى كامل و فاضل بود موصوف به قوت بطش بوده و امـالكـى چند به غیر از 

م سادات شد، و نقابت علويه به قم بعد آنكه از پدر به میراث به او رسیده بود به دست آورد و پیشوا و مـقد

از عّمش على بن حمزه نقیب به او مفّوض گشت ، و از جـاريـه تـركـیـّه در سـنـه سـیـصـد و چـھـل و سـه 

ابـوالفـضـل مـحـمـد را آوردنـد و در شـوال سـنـه سـیـصـد و چـھـل و شـش بـه قـم برگرديد و ھمیشه مقدم 

، و وفاتش در روز جـمـعـه سلخ شعبان سنه سیصد و چھل و ھفت بود و او را در  و پیشوا بود تا وفات يافت

قّبه متصله به مشھد پدرش دفـن كـردنـد و جـدش مـحـمـد بـن اسماعیل آن كسى است كه رجاء ابن ابى 

 .الّضحاك در سنه دويست او را با حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم به نزد ماءمون برد

ه ؛ معلوم گشت كه اوالد و اعقاب حمزة القّمى نقباء و اشراف مى باشند، و نیز از جـمـله ايـشـان و بـالجمل

اسـت ابـوالحـسـن عـلى الّزكـى نـقـیـب رى ، و او پـسـر ابوالفضل محمد شريف است كه اينك به او اشاره 

 :مى رود

 ذكر امامزاده جلیل سلطان محمد شريف كه قبرش در قم است

ه ايـن بـزرگـوار سـیـدى اسـت جـلیـل القـدر و رفـیـع المـنـزلة و فاضل مكّنى به ابوالفضل ، ابن سید بـدان كـ

جلیل ابوالقاسم على نقیب قم ، ابن ابى جعفر محمد بـن حـمـزة القـمـّى ابـن احـمـد بـن مـحـمد بن 

م و اين سید شريف در قم بقعه و اسماعیل بن محمد بن عبالّله الباھرين امام زين العـابـدين علیه السال

مزارى دارد معروف در محله سلطان مـحـمـد شـريـف كـه بـه نـام او مشھور گشته كه پدر و دو جدش على 

و محمد و حمزه نیز در قبرستان بابالن كه حضرت معصومه علیھما السالم در آن مدفون است به خاك رفته 

 .اند

ه اى از ايشان نقباء و ملوك رى بودند، از آن جمله سید اجـل و ايـن سید جلیل را اعقاب است كه جمل

عـّزالّديـن ابـوالقـاسـم يـحـیـى بـن شـرف الديـن ابـوالفـضـل مـحـمـد بـن ابـوالقـاسـم عـلى بـن عـّزاالسـالم 

على  و المـسـلمـین محمد بن السید اال جـل نـقیب النقباء اعلم ازھد ابوالحسن المطّھر ابن ذى الحسبین

و او را . الّزكّى ابن السلطان محمد شـريـف مـذكـور اسـت كـه نـقـیـب رى و قـم و جـاى ديـگـر بـود

خـوارزمـشـاه بـه قـتـل رسـانـیـد و اوالد او بـه جـانـب بـغـداد مـنـتـقـل شـدنـد، و ايـن سـیـد شـريـف بـسـیـار 

ى اسـت در ايـن بـاب آنـكـه عـالم جـلیـل و مـحـدث نـبیل و و كـافـ. جـلیـل الشـاءن و بـزرگ مـرتـبـه بـوده 

فقیه نبیه و ثقه ثبت معتمد حافظ صدوق شیخ منتجب الّدين كه شیخ اصـحـاب و يـگـانـه عصر خود بوده و 

كتاب االربعین عن  )خـود را بـا  (كـتـاب فـھـرسـت  )وفاتش در سنه پانصد و ھشتاد و پنج واقع شده ، 

 )به جھت آن جناب تصنیف كرده و در  (ن اال ربعین فى فـضـائل امـیـرالمؤ منین علیه السالم االربعین م

سید اجل مرتضى عّزالّدين يحیى بن محمد بن على بن المطّھر ابـوالقـاسـم : در باب ياء فرموده  (فھرست 

و دور مى زند َمتََّع الّلُه نـقـیـب طـالبـیـیـن اسـت و در عـراق عـالم فاضل كبیر است ، رحاى تشیع براى ا

الُمْسِلمیَن َو اال ْسالَم ِبُطوِل بـَقـاِئِه روايـت مـى كـنـد احاديث را از والد سعیدش شرف الّدين محمد و از 



، مدح بسیار از آن جناب نموده از جـمـله فـرمـوده  (فـھرست  )و در اول  (120)مشايخ َقدََّس الّلُه َاْرواحـَھـُْم؛

در حق او سلطان عترت طاھره رئیس رؤ ساى شیعه صدر علماء عراق قدوة اال كـابـر حـجـّة الّله عـلى 

م الّطرفین سید امراء الّسادات شرفا و غـربـا مـلك السـّادة و مـنـبـع السـّعـادة و الخـلق ذى الشـّرفـین كري

كـھـف اال مـة و سـراج المـّلة و عـضـو مـن اعـضـاء الّرسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم و جـزء مـن اجـزاء 

  (121). الوصـى و البتول الى غیر ذلك

است و از وى عـقـب بـه جـاى مـانـد از  (كوكبى  )و از فرزندان احمد الّدخ ابوجعفر محمد بن احمد معروف به 

و او نقیب الفـقـھاء بغداد در روزگار . محمد كوكبى است جـمله ايشان ابوالحسن احمد بن على بن 

معزالّدوله بويھى بود، و از جمله ايشان ابوعبدالّله جعفر بن احمد الّدخ است و او را عقب بود و از جمله 

ايشان الشريف النسابة ابوالقاسم حسین بن جعفر اال حـول بـن الحـسـیـن بـن جعفر مذكور است كه 

و خداع زنـى بـود كـه جـّدش حسین را تربیت كرده بود، و اين سید در مصر جاى  (ابن خّداع  )معروف بوده به 

 .تصنیف او است و او را عقب بود (كتاب المعّقبین  )داشت و 

 ذكـر عـمـراال شـراف بـن عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم و احوال بعضى از اعقاب او

ود كـه عـمـر بـن عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم فـاضـل و جـلیـل و شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله فـرمـ

متولى صدقات حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم و صدقات حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم بود و 

 .دارى ورع و سخاوت بود

عمر بن على بن الحـسـیـن  ديدم عمويم: روايـت كـرده داود بـن القـاسـم از حـسـیـن بـن يـزيد كه گفت 

يعنى كـسـانـى كـه مـیـوه ھـاى )عـلیـه السالم را كه شرط مى كرد بر آنكه بیع مى كرد صدقات على را 

كه شكافى گـذارد در حـائط و ديـوار آن كـه اگـر كـسـى ) بـساتین و باغھا و زراعتھاى صدقات را مى خريدند

 نـكـنـد كـسـى را كـه داخل در آن مى شود و بخواھد بخورد از آن بـخـواھـد داخـل شـود بـتـوانـد و مـنـع

.(122)  

است و او را عمر اشرف گفتند بالّنسبة به عمر  (اشرف  )قب به كه عمر بن على مذكور مل: مـؤ لف گـويـد

اطرف پسر حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم ، چه آنكه اين عمر از آن جـھـت كـه فرزند حضرت زھراء 

علیھما السالم است و داراى آن شرافت است اشرف از آن يـك بـاشـد و آن يـك را عـمـر اطرف گفتند از آنكه 

اللت او از يك سوى به تنھايى است كه طرف پدرى نسبت به حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فضیلت و ج

 )باشد و از طرف مادرى داراى شرافت نیست ، اما عمر اشرف از طرف پدر و مادر ھر دو شرافت دارد و در 

روايـت مى كند از . است كه عمر بن على بن الحسین علیه السالم مدنى و از تابعین است  (رجـال كـبـیـر 

 . ابوامامة سھل بن حنیف ، وفات كرد به سن شصت و پنج و به قولى به سن ھفتاد سالگى ، انتھى

و بـدان كـه عـمـر اشـرف ، ام سـلمه دختر امام حسن علیه السالم را تزويج نموده و در كتب انـسـاب است 

و از حضرت امـام جـعـفـر صادق علیه كه عمر اشرف از يك مرد فرزند آورد و او على اصغر محدث است 

ابو على قـاسم و عمر الّشجرى و ابومحمد : السالم حديث روايت مى كند و او از سه مرد اوالد مى آورد

حسن ، و بدان نیز كه عمر اشرف جد امى علم الھدى سید مـرتـضـى و بـرادرش سـیـد رضـى اسـت ، و 

نـسـب شـريـف خـود را بـیـان فـرمـوده و فضايل اجداد  (اصـريـات رسـائل نـ )سـیـد مـرتـضـى در اول كـتـاب 

 : امى خود را ذكر نموده تا آنكه فرموده

و امـا عـمـر بـن عـلى مـلقـّب بـه اشـرف پـس او فـخـم السـّیـادة جـلیـل القـدر و المـنزلة بوده در دولت بنى 

ث روايـت شـده و روايـت كـرده ابـوالجـارود بـن المـنـذر امیة و بنى عباس جمیعا و دارى علم بود و از او حـديـ

كه به حضرت ابوجعفر علیه السالم عرض كردم كه كدام يك از برادرانت افضل و محبوبتر است نزد حضرتت ؟ 



امـا عـبـدالّله پـس دست من است كه با آن حمله مى كنم ، و اين عبدالّله برادر پدر و مادرى آن  :فرمود

د، و اما عمر پس چشم من است كه مى بینم با آن و اما زيد پس زبان من است كه تنطق مى حـضـرت بـو

  (123). كنم با آن ، و اما حسین پس حلیم و بردبار است

  (124) (َيمشى َعَلى ْاَالْرَض َھْوَنا َو ِاذا خاَطَبُھُم اْلجاِھُلوَن قاُلوا َسالما  )

فاطمه دختر حسین بن احمد : كه نسب سیدين از طرف مادر به عمر اشرف بدين طريق است : فـقیر گويد

بن ابى محمد حسن بن على بن حسن بن على بن عمر اشرف بن على بن الحسین عـلیـه السـالم و ابـو 

و طـود العـلم و العـالم  مـحـمـد حسن ھمان است كه ملقب است به اطروش و ناصر كبیر و مالك بـالد ديـلم

و العـلیم صاحب مؤ لفات كثیره از جمله صد مساءله كه سـید مرتضى رضى الّله عنه آن را تصحیح فرموده و 

و دو كتاب در امامت و  (كتاب انساب اال ئمة علیھم السالم و موالید ايشان  )و ديگر . نام نھاده  (ناصريات  )

 . غیر ذلك

و النـّاصر . بـه طـبـرسـتـان در آمـد و سـه سـال و سـه مـاه مـالك طـبـرسـتـان شـد در سـنـه سـیـصـد و يـك

للحّق لقب يافت ، و مردمان به دست او مـسـلمـانـى گـرفـتـنـد و كـارش سـخـت عـظـیـم گـرديـد و در سـال 

و غیر از پسرش . ال عـمـر كـردسـیـصـد و چـھـارم در آمـل بـمـرد و نـود و نـه سـال و بـه قـولى نـود پـنـج سـ

احمد پسرى ديگر داشته مسمى به ابى الحسن على به مذھب امامیه بوده و زيديه را ھجو مى نموده و 

 . نقض كرده بر عبدالّله معّز در قصايدش در ذّم علويین

و ديلم گفته در سنه سیصد و يك حسن بن على اطروش در بالد طـبـرستان  (مرّوج الّذھب  )مـسـعودى در 

مذكور مردى عالم و بـافھم و عارف به آراء و نحل بود و در   ظھور كرد و مسّوده را از آنجا بیرون كرد، و اطروش 

ديلم مدتى اقامت داشت و مردم ديلم كافر و مجوس بـودنـد اطـروش ايـشـان را بـه خـداى خـوانـد، آن 

  (125). انتھى .كردجماعت به دست او مسلمان شدند و در ديلم مسجدھا بنیان 

تـاب احـكـام كـ )و بـالجـمـله ؛ فـاطـمـه والده سـیدين ظاھرا ھمان است كه شیخ مفید رحمه الّله براى او 

و  (126). تاءلیف نموده و از آن مخدره به سیده جلیله فاضله ـ ادام الّله اعـزازھـا ـ تـعـبـیـر فـرمـوده (الّنساء 

ھـم در كـتـب مـعـتـبـره نقل شده كه شیخ مفید قدس سره شبى در عالم رؤ يا ديد كه حضرت فاطمه 

علیھما السالم وارد شـد بـر او در مـسـجـدش بـا دو نـور ديـده اش حسن و حسین علیھما السالم در حالى 

شیخ بـیـدار شـد بـه حال ! عّلمھما الفقه : رمودكه كودك بودند و تسلیم فرمود آن دو بزرگوار را به شیخ و ف

فاطمه والده سیدين با جوارى خود و دو   تعجب از اين خواب ھمین كه روز باال آمد، وارد شد در مسجدش 

پسرش مرتضى و رضى در حالى كه كودك بودند، چون شـیـخ نـظرش بر آن مخّدره افتاد به جھت احترام او از 

اين دو كودك پسران من اند حاضر كردم ! اى شیخ : بر او، آن مـخـدره گـفت  جاى برخاست و سالم كرد

ايشان را براى آنكه فقه تـعـلیـمـشـان نـمـايـى ؛ شـیـخ چون اين را شنید گريست و خواب خود را براى آن 

و فضائل و بى بى نقل كرد و مشغول تعلیم ايشان شد تا رسیدند به آن مرتبه رفیعه و مقام معلوم از كماالت 

  (127). جمیع علوم

ن چند شعر از او و چـون آن سـیـده جلیله وفات كرد پسرش سید رضى او را مرثیه گفت به قصیده اى كه اي

 : است

َاْبكیِك َلْو َنَفَع اْلَغلیَل ُبكائى
 َو َاُردُّ َلْوَذَھَب اْلَمقاُل ِبدائى

َو َالُوُذ ِبالصَّْبِر اْلَجمیِل َتَعزِّيا



 َلْو كاَن ِفى الصَّْبِر اْلَجمیِل َعزائى
َلْو كاَن ِمْثُلِك ُكلَّ ُامَّ َبرٍَّة

 ن ْاال باِءَغِنَى اْلَبُنوِن ِبھا ِع

و نـیـز از اعـقـاب عـمـراال شـرف اسـت مـحـمـد بـن قـاسـم العلوى كه در ايام معتصم اسیر و گـرفـتـار شـد و 

 . شـايـسـتـه اسـت كـه مـا در ايـنـجـا اشـاره بـه حال او كنیم

الم مـادرش صـفـیـه ذكـر اسـیر ابوجعفر محمد بن القاسم بن على بن عمر بن امام زين العابدين علیه الس

دخـتر موسى بن عمر بن على بن الحسین علیه السالم است و او مردى بوده صاحب عبادت و زھد و ورع و 

علم و فقه و دين و پیوسته لباسھاى پشمینه مى پوشید و در ايـام مـعـتـصم در كوفه خروج كرد و معتصم به 

ان سـفـر كـرد و پـیـوسـتـه از بـالد خـراسـان نـقـل و محمد بر خود ترسید به جـانـب خـراسـ. دفع او بر آمد

منتقل مى  (نـساء  )گاھى به مرو و گاھى به سرخس و زمانى به طالقان و گاھى بـه . انـتـقـال مى نمود

شد و براى او حروب و وقايع رخ دد و خلق بسیارى با وى بیعت كردند و رشته اطاعت و انقیاد امر او را در 

 .گردن افكندند

ابـوالفـرج نـقـل كـرده كـه در انـدك زمـانـى در مـرو چـھـل ھـزار نـفـر بـه بـیـعت او درآمدند و شبى وعده كرده 

كه لشكرش جمع شوند در آن شب صـداى گـريـه شـنـیـد و در تـحـقـیـق آن برآمد معلوم شد كه يكى از 

ت و اين گريه از آن مرد جوال است ، محمد آن مرد لشكريان او نمد مرد جـواليـى را بـه قـھر و غلبه گرفته اس

ما در بیعت تو درآمديم كه مال مردم : ظـالم غـاصـب را طـلبید و سبب اين امر شنیع را از او پرسید، گفت 

آنـگـاه فـرمـود بـه . ببريم و ھرچه خواھیم بكنیم ، محمد امر كرد تا نمد را بگرفتند و به صاحبش رد نـمـودنـد

چون مردم پراكنده شدند محمد . م نتوان در دين خدا انتصار جست امر كرد لشكر را مـتـفرق نمودندچنین مرد

با خواص اصحاب خود از كوفیین و غیره در ھـمـان وقـت بـه طـالقـان رفـت و مـابـیـن مـرو و طـالقـان چھل 

 .فرسخ مسافت است و چون به طالقان رسید خلق بسیارى با وى بیعت كردند

ـدالّله بـن طـاھـر كـه از جـانـب مـعتصم والى نیشابور بود حسین بن نوح را به دفع او روانـه كـرد، چـون عـب

لشـكـر حـسـیـن بـا لشكر محمد تالقى كردند و رزم دادند طاقت مقاتلت لشـكـر مـحـمـد را نیاورده ھزيمت 

فـرسـتاد چند كمینى ترتیب داده به جنگ  نمودند، ديگرباره عبدالّله بن طاھر لشكر بسیار به مدد حـسـیـن

محمد حاضر شدند، اين دفعه غلبه و ظفر بـراى حـسـین رخ داد و اصحاب محمد ھزيمت كردند محمد نیز 

مـطـلع شـد آن وقـت ابراھیم بن غّسان را با ھزار سوار منتخب نموده و امر كرد كه  (نساء  )مختفیا به جانب 

ـسـاء بـیرون شود و دور منزل محمد را دفعًة احاطه كند و او را دستگیر نمايد و به داللت دلیـلى بـه سـمـت ن

 .بیاورد

ابـراھـیـم بـن غّسان به ھمراھى دلیل با آن سواران به سمت نساء كوچ كرده در روز سوم وارد نساء شدند 

ـحـمـد بـن قاسم را با ابراھیم وارد خانه شـد و م  و در خانه ا كه محمد در آن جاى داشت احاطه كردند پس 

ابوتراب كه از خواص اصحاب او بود بگرفت و در قید و بـنـد كـرد و بـه نـیـشـابـور برگشت و شش روزه به 

نیشابور رسید و محمد را به نظر عـبـدالّله بـن طاھر رسانید، عبدالّله را چون نظر به ثقالت قید و بند او افتاد، 

نـتـرسـیـدى كه اين بنده صالح الھى را چنین در بند و زنجیر نمودى ؟ ابراھیم از خـدا ! اى ابـراھـیـم  :گفت 

عبدالّله امر كرد تا قید او را تخفیف دادند و سه ماه   پس. خوف تو مرا از خوف خدا بازداشت ! اى امیر: گفت 

ترتیب داده بر استرھا حمل او را در نیشابور بداشت و براى آنكه امر را بر مردم پنھان دارد امـر كـرد مـحـاملى 

كرده به جانب بغداد بفرستند و برگردانند تـا مردم چنان گمان كنند كه محمد را به بغداد فرستاده ، چون سه 



ماه گذشت ابراھیم بن غـسـّان را امـر كـرد كـه در شـب تـارى محمد را حمل كرده به جانب بغداد برد، چون 

د عرضه كرد اشیاء نفیسه را ھرچه خواھد با خود بردارد، محمد چیزى خواستند حركت كنند عبدالّله بر محم

 . قبول نكرد جز مصحفى كه از عبدالّله بن طاھر بود آن را با خود برداشت

و بالجمله ؛ چون نزديك بغداد شدند خبر ورود محمد را به معتصم دادند معتصم امر كرد تا سرپوش محمل 

گیرند تا مكشوف و سر برھنه وارد بـلد شود، پس محمد را با آن نحو در محمد را بردارند و عمامه از سرش بر

روز نیروز سنه دويست و نوزده وارد بغداد كردند، و اراذل و اوبـاش لشـكـر مـعـتـصـم در جـلو مـحـمـد بـه لھـو 

، و محمد و لعـب و رقـص و طـرب اشـتـغـال داشـتـنـد و معتصم بر موضع رفیعى تماشا مى كرد و مى خنديد

را در آن روز غـم عظیمى عارض شد و حال آنكه ھیچگاھى حالت انكسار و جزع در شدايد از او مشاھده 

تو مى دانى كه من قصدى جز رفع منكر و تغییر اين ! خداوندا: نگشته بود، پس محمد بگريست و گفت 

پس . نـفـريـن مى نموداوضاع نداشتم ؛ و زبانش به تسبیح و استغفار حركت مى كرد و بر آن جماعت 

معتصم ، مسرور كبیر را امر كرد تا او را در محبس افكند، پس محمد را در سـردابـى شـبیه به چاه حبس 

كردند كه نزديك بود از بدى آن موضع ، ھالك گردد، و خـبـر سـختى او به معتصم رسید امر كرد او را بیرون 

ـمـودنـد و جـمـاتـى را بـه حـراسـت او گماشت و از پس آن آوردند و در قّبه اى در بستانى او را حـبـس ن

اختالف است مابین مورخین بـعـضـى گـفته اند كه او را مسموم كردند و بعضى گفته اند كه به تدبیرى خود 

 از دنیا رفت و بـه قـولى زنـده بـد در ايـام (واسط  )رسانید و در  (واسط  )را از محبس بیرون كرد و خود را به 

مـعـتـصـم و واثـق و مـتـوارى مـى زيـسـت تـا در ايـام متوكل او را بگرفتند و در محبس افكندند تا در زندان 

  (128). وفات يافت

و از احـفـاد عـمـراالشـرف است امامزاده جعفرى كه در دامغان معروف و صاحب بقعه و بارگاه است و 

 : نسبش چنانكه در آن بقعه نوشته شده چنین است

و سـلم جـَعـْفـَِر بـِْن عـَِلىِّ ْبِن ھذا َقْبُر اِالماِم اْلُھماِم اْلَمْقُتوِل اْلَمْقُبوِل ُقرَِّة َعْیِن الرَّسُوِل صلى الّله علیه و آله  )

 ( . َحَسِن ْبِن َعِلىِّ ْبِن ُعَمِر ْبِن َعِلىِّ ْبِن ُحَسْیِن ْبِن َعِلىِّ ْبِن َابى طاِلب علیه السالم

و او غیر از امامزاده جعفرى است كه در رى كشته شده ، چه او جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بـن 

 . است (مقاتل الطالبیین  )بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم اسـت چـنـانـكـه در عـلى بـن عـمـر بـن عـلى 

اسـت در ظـاھـر بـغـداد ] مزارى [ قبر الّنذور مشھدى : گفته  (ُمْعَجُم اْلُبْلدان  )و بدان كه ياقوت حموى در 

 .نندبـه مـسافت نصف میل از سور بلد و آن قبر را مردم زيارت مى كنند و براى آن نذر ك

- ٨ - 

 
 

من با عضدالّدوله بودم وقتى كه از بغداد بـه عزم ھمدان : از قـاضـى تـنـوحـى بغدادى نقل است كه گفت 

َاطاَل الّلُه  ) : بیرون شد نظرش افتاد بر بناء قبرالّنذور، از من پرسید كه اى قاضى اين بناء چیست ؟ گفتم

م كه قـبـر الّنذور است ؛ زيرا مى دانستم كه از لفظ قبر و كمتر آن اين مشھد الّنذور است و نگفت (َبقاُء َمْوالنا 

مـى دانـسـتـم كـه قـبـر النـّذور اسـت ، مـرادم از ايـن  : تطّیر مى زند، عضدالّدوله را خـوش آمـد و گـفـت

ن ابـى اين قبر عبیدالّله بن محمد بن عمر بن على بن الحسین بن على بـ: سـؤ ال شرح حال او بود؟ گفتم 

طـالب علیه السالم است بعض از خلفاء خواست او را خفیًة بكشد امر كرد در ھمین مـحل زمین را گود 



و روى آن را پوشانیدند ) و آن مغاكى است كه براى شكار كردن شیر درست مى كـنـنـد(كردند مانند زبیه 

روى او ريخته شد و او زنده در زير خاك عبیدالّله كه از آنجا عبور كرد ندانسته در آن مغاك افتاد و خاك بر 

مدفون گشت و اين قبر مشھور به نذور شـد به سبب آن كه ھر كه براى مقصدى نذرى براى او مى كند به 

مقصود خود مى رسد و مـن مـكـرر بـراى او نـذر كـرده ام و بـه مـقـصـد خـود نـائل گـشـتـه ام ، عضدالّدوله 

ين نذرھا اتفاقى است و منشاء ايـن چـیـزھـا مـردم و عـوام مـى بـاشـنـد كـه قبول نكرد و گفت واقع شدن ا

بـازارى مـى خـواھـنـد درسـت كـنـنـد چـیـزھـاى بـاطل نقل مى كنند، قاضى گفت من سكوت كردم ، پس از 

، من  چندى روزى عضدالّدوله مرا طلبید و در بـاب قـبر الّنذور مرا تصديق نمود و گفت نذرش مجرب است

  (129). براى امر بزرگى بر او نذر كردم و به مطلب رسیدم

 ذكر زيد بن على بن الحسین علیه السالم و مقتل او

شـیـخ مفید قدس سره فرموده كه زيد بن على بن الحسین علیه السالم بعد از حضرت امام مـحـمـدبـاقـر 

عـلیـه السـالم از ديـگـر بـرادران خـود بـھـتـر و از ھـمـگـى افضل بود و عابد و پرھیزكار و فقیه و سخى و 

نـكـر و طـلب خون امام حسین علیه شجاع بود و با شمشیر ظھور نمود، امر بـه مـعـروف و نـھـى از مـ

وارد مدينه شدم و از ھركس از زيد : السالم كرد، پس روايت كرده از ابـوالجـارود و زيـاد بـن المنذر كه گفت 

 . پرسش كردم گفتند او حلیف القرآن است يعنى پیوسته مشغول قرائت قرآن مجید است

خدا مى گريست چندان كه اشك چشمش بـا آب  زيد از خوف: و از خالد بن صفوان نقل كرده كه گفت 

بـیـنـیـش مـخـلوط مـى گـشـت و اعـتقاد كردند بسیارى از شیعه در حق او امامت را و سبب حـصـول ايـن 

عـقـیـدت خـروج زيـد بـود بـا شمشیر و دعوت فرمودن او مردمان را به سوى رضـاى از آل مـحـمد صلى الّله 

نان گمان كردند كه مقصود او از ايـن كـلمـه خود او است و حال آنكه اين اراده علیه و آله و سلم ايشان چ

نداشت ؛ زيرا كه زيد معرفت و شناسايى داشت به استحقاق برادرش حضرت امام محمدباقر علیه السالم 

  (130). امامت را به وصیت آن حضرت در ھنگام وفاتش به حضرت صادق علیه السالم

كه ظھور كماالت نفسانى و مجاھدات زيد بن على با مرده مروانى مستغنى از تـوصـیـف است : مؤ لف گويد

ر سیف و سنان او در السنه مذكور اين چـنـد شـعـر كـه در وصف ، صیت فضل و شجاعت او مشھور و مآث

 : مسطور است (كتاب مجالس المؤ منین  )فضل و شجاعت او است در 

َفَلّما َتَرّدى ِباْلَحماِئِل َواْنَتھى
 َيُصوُل َبَاْطراِف َاْلِقنا اَلذَّواِبِل

َتَبیََّنِت ْاَالْعداُء َانَّ ِسناَنُه
 اُالمَّھاِت الثَّواِكِل ُيطیُل َحنیَن

َتَبیََّن فیِه َمْیَسُم اْلِعزِّ َوالتُّقى
  (131)َولیدا ُيَفّدى َبْیَن ِاْيِدى اْلَقواِبِل

فرموده كه زيد بن على بن الحسین علیه السـالم را  (شرح صحیفه  )سید اجل سید علیخان در 

و آن سید واالنـسـب مـوصـوف بـه . ابـوالحـسـن كـنیت بود و مادرش اّم ولد و مناقبش اكثر مّما يحصر و يعّد

  (132). دىحلیف القرآن بودى چه ھیچگاه از قرائت كالم مجید بر كنار نبو

بـه  وارد مدينه شدم و از ھركس از زيد پـرسـش كـردم: ابـونـصـر بـخارى از ابن الجارود روايت كند كه گفت 

اين حلیف القرآن را مى خواھى و اين اسطوانه مسجد را مى گـويـى ؛ زيـرا كه از كثرت نماز : مـن گـفـتـنـد



پس سید كالم شیخ مفید را كه ما نـقـل كـرديـم نـقـل كـرده آنـگـاه فـرمـوده كـه . او را چنین مى خواندند

از اطاعت بنى مروان آن بود كه براى شكايت از خالد سبب خروج زيد و روى برتافتن او : اھـل تـاريخ گفته اند

بن عبدالملك بن الحرث بن الحكم امیر مدينه به سوى ھشام بن عبدالملك راه گرفت و ھشام او را رخصت 

حضور نمى داد و زيـد مـطـالب خـويـش ھـمـى بـه او بـرنـگـاشـت و ھـشـام در اسفل مكتوب او مى نوشت 

 . يد مى فرمود سوگند به خداى ھرگز به سوى ابن الحرث باز نشومبه زمین خود بازگرد و ز

بـالجـمـله ؛ بـعد از آنكه مدتى زيد در آنجا بماند ھشام رخصت داد تا به حضور او درآيد، چـون زيـد در پـیـش 

مرا رسیده است كه تو در طلب خالفت و آرزوى ايـن رتـبـت مـى : روى ھـشـام بـنشست ھشام گفت 

ھمانا براى اين : آن كه تو را اين مقام و منزلت نباشد، چه فرزند كنیزى بیش نیستى ؛ زيد گفت باشى با 

ھیچ كـس بـه خـداونـد اولى نـبـاشـد از پـیـغـمـبـرى كـه او را : بگوى ، گفت : كالم تو جوابى باشد، گفت 

است و خداوند او را برگزيد و  مـبـعـوث داشـت و او اسـمـاعـیـل بـن ابـراھـیم علیه السالم و پسر كنیز

بعضى كلمات مـابـیـن زيـد  حضرت خـیـرالبشر صلى الّله علیه و آله و سلم را از صلب او پديد ساخت ، پس 

و ھـشـام رد و بـدل شـد، بـاالخـره ھـشـام گـفـت دسـت ايـن گـول نـادان بـگـیـريد و بیرون بريد، پس زيد را 

جانب مـديـنـه روان داشتند تا از حدود شامش خارج نمودند و چون از وى جدا  بیرون بردند و با چند تن به

  (133).شدند به جانب عراق عدول فرمود و به كوفه درآمد و مردم كوفه روى به بیعت او درآوردند

كه از ارضـاى قـنـّسـريـن (سبب خروج زيد آن شد كه رصافه : فرموده  )مـروج الذھـب عـ )مـسـعـودى در 

بـر ھـشام داخل شد و چون وارد مجلس او شد جايى از براى خود نـیـافـت كـه بـنشیند و ھم از ) اسـت 

 :بنشست و روى به ھشام كرد و فرمود  شودند الجرم در پايین مجلس براى او جايى نگ

 !َلیـَْس َاحـٌَد َيْكُبُر َعْن َتْقَوى الّلِه َو الَيْصُغُرُدون َتْقَوى الّلِه َو َاَنا ُاوصیَك ِبَتْقَوى الّلِه َفاتَّْقِه

فـت افـتـاده اى و حـال آنـكه تو سـاكـت بـاش الاّم لك ، تـويـى آن كـس كـه بـه خـیـال خـال: ھـشـام گـفـت 

از براى حرفت تو جوابى است اگر بخواھى بگويم و اگر نه ساكت : فرزند كنیزى مى باشى ، زيد گفت 

 .بگو: باشم ؟ گفت 

پستى رتبه مادران موجب پستى قدر فـرزنـدان نـمى : ِانَّ اُالمَّھـاِت اليـُقـِْعْدَن ِبالرِّجاِل َعِن اْلغاياِت: فـرمـود

مـادر اسـمـاعـیـل كـنـیـزى بود : شود و اين باز نمى دارد ايشان را از ترقى و رسیدن به پايان ، آنگاه فـرمـود

از براى مادر اسحاق و با آنكه مادرش كنیز بود حق تعالى او را مبعوث به نبوت فرمود و قرار داد او را پدر عرب 

لّله عـلیـه و آله و سـلم را، ايـنـك تو مرا به مادر طعنه مى و بیرون آورد از صلب او پـیـامـبـر خـاتـم صـلى ا

 :پس به پا خاست و خواند. زنى و حال آنكه من فرزند على و فاطمه علیھما السالم مى باشم 

َشرََّدُه اْلَخْوُف َو َاْزرى ِبِه
 َكذاَك َمْن َيْكُرُه َحرَّ اْلَجالِد

َقْد كاَن ِفى اْلَمْوِت َلْه راَحٌة
 َو اْلَمْوُت َحْتٌم ِفى ِرقاِب اْلِعباِد

ِاْن ُيْحِدِث الّلُه َلُه َدْوَلًة
 َيْتُرُك آثاَر اْلِعدى َكالرِّماِد

 . و از نزد ھشام بیرون شد و به جانب كوفه شتافت

 پس زيد خروج كرد و يوسف بن عمر ثقفى كه عامل عراق بود از. قـّراء و اشـراف كـوفه با او بیعت كردند



جانب ھشام حرب او را آماده گشت ، ھمین كه تنور حرب تافته شد اصحاب زيد بناى غدر نھادند، نكث بیعت 

كرده و فرار نمودند و باقى ماند زيد با جماعت قلیلى و پـیـوسـتـه قـتـال سـخـتى كرد تا شب داخل شد و 

پس . بر پیشانیش رسیده بودلشكريان دست از جنگ كشیدند و زيد زخم بسیار برداشته بود و تیرى ھم 

او بیرون كشد ھمین كه حجام آن ] پیشانى [ حجامى را از يكى از قراء كوفه طلبیدند تا پیكان تیر را از جبھه 

تیر را بـیـرون آورد جـان شـريـف زيـد از تـن بیرون آمد آن وقت جنازه او را برداشتند و در نھر آبى دفن كردند و 

پر كردند و آب بر روى آن جارى ساختند و از آن حـجـام پـیـمـان گـرفتند كه اين مطلب  قبر او را از خاك و گیاه

را آشكار نكند ھمین كه صبح شد حجام نزد يوسف رفـت و موضع دفع زيد را نشان داد يوسف قبر زيد را 

را مكتوب كرد شكافت و جنازه او را بیرون آورد و سر نازنینش را جدا كرد و براى ھشام فرستاد و ھشام او 

كه زيد را برھنه و عـريـان بـر دار كـشـید يوسف او را در كناسه كوفه برھنه كرده بر دار آويخت و به ھمین 

 قـضـیـه اشـاره كـرده بـعـضـى شـعـراء بـنـى امـیـه و خـطـاب بـه آل ابوطالب و شیعیان ايشان نموده و گفته

: 

َلٍةَصَلْبنا َلُكْم َزْيدا َعلى ِجْذِع َنْخ
 َو َلْم َاَرَمْھِدّيا َعَلى اْلِجْذِع ُيْصَلُب

و آنـگـاه بـعـد از زمـانـى ھـشـام بـراى يـوسـف نـوشـت كه جّثه زيد را به آتش بسوزاند و خاكسترش را به 

 .باد دھد

ـه كـوفـه و و ذكـر كـرده ابوبكر بن عّیاش و جماعتى آنكه ، زيد پنجاه ماه برھنه بر دار آويخته بود در كـنـاس

احدى عورت او را نديد به جھت آنكه خدا او را مستور فرموده بود، و چـون ايـام سلطنت به ولید بن يزيد بن 

عبدالملك رسید و يحیى بن زيد در خراسان ظھور كـرد ولیـد نـوشـت بـه عـامـل خـود در كـوفـه كـه زيـد را با 

 .را در كنار فرات به باد دادند دارش بسوزانید پس زيد را سوزانیدند و خاكسترش

بـیرون شديم در : و نـیـز مـسـعـودى گـفـته كه حكايت كرده َھْیَثِم ْبِن َعِدّى طائى از عمرو بن ھانى كه گفت 

زمان سفاح با على بن عبدالّله عباسى به جھت نبش كردن گورھاى بنى امـیـه ، پـس رسـیـديـم به قبر 

م بدنش ھنوز متالشى نشده اعـضايش صحیح مانده بود جز نرمه بینیش ، ھشام او را از گور بیرون ديدي

عبدالّله ھشتاد تازيانه بر بدن او زد پس او را بـسـوزانـیـد، آنـگـاه رفـتـیـم به ارض وابق ، سلیمان را از گور 

رديم با ساير درآورديم چیزى از او نـمـانـده بود جز صلب و اضالع و سرش ، او را ھم سوزانیديم و ھمچنین ك

مرده ھاى بنى امیه كه گورھاى ايشان در قّنسرين بود، پس رفتیم به سوى دمشق و گور ولیـد بـن 

عـبـدالمـلك را شـكافتیم و ھیچ چیز از او نیافتیم ، پس قبر عبدالملك را شكافتیم چـیـزى از او نـديـديـم جـز 

یزى نـديـديـم جـز يـك اسـتـخـوان و در لحـدش شـئون سـرش ، آنـگـاه گـور يـزيد بن معاويه را كنديم چ

خـطـى سـیـاه و طـوالنـى ديـديـم مـثـل آنـكه در طول لحد خاكسترى ريخته باشند پس تفتیش كرديم از 

 . قبور ايشان در ساير بلدان و سوزانیديم آنچه را كه يافتیم از ايشان

ياد كرديم براى آن كردار ناستوده است كه ھشام با اينكه اين خبر را ما در اين موقع : مـسـعـودى مـى گـويد

  (134).( انتھى(بود   زيد بن على علیه السالم به پاى برد و آنچه ديد به پاداش كردارش 

خود لحد گويد به ظالم كیستى
 ظالما در بیت مظلم چیستى



ظالمان را كاش جان در تن مباد
 كز حريقش آتش اندر من فتاد

نیكوان را خوفھا از من بود
 اى عجب ظالم زمن ايمن بود

خانه ظالم به دنیا شد خراب
 من بر او پاينده تا يوم الحساب

انـا ايـن گردون گردان ، ھزاران عبدالملك و مروان را از ملك و روان بى نصیب ساخته و اين روزگار خون ھـمـ

گردانیده ، و اين ] شمشیر[ و دواھى حسام ] تیرھا[ آشام ھزاران ولید و ھشام را دستخوش حوادث سھام 

پـادشـاھـا بـا گـنـج و كـاله را از  فلك سبزفام بسى جبابره و تبابعه را ناكام گردانیده است ، چـه بـسـیـار

فـراز كـاخ بـه نـشـیـب خـاك سـیـاه منزل داده و چه شھرياران فیروزبخت را از فراز تخت به تخته نابوت 

 : درافكنده

 (135)خون دل شیرين است آن مى كه دھد رزبان 
 زآب و گل پرويز است آن خم كه نھد دھقان

اى عـجـب چـه بسیار بديدند و بسیار شنیدند كه ستمكاران پیشین زمان چه ستمھا كردند و چـه خـونـھـا 

البسه حرير و ديباج دوختند و چه تـخـت و تـاج بـیـاراسـتند و چه  بـه ناحق ريختند و چه مالھا اندوختند و چه

بناھاى مشّید و چه بنیادھاى مسّدد بساختند آخر اال مر با چه وبالھا باز رفتند و چه خیالھا به گور بردند و از 

 :آن جمله جز نشان نگذاشتند

گويى كه نگون كرده است ايوان فلك و شرا
 لك گردانحكم فلك گردان يا حكم ف

داخـل شـدم بر حضرت امام جعفر صادق : شـیـخ صـدوق از حـمـزة بـن حـمـران روايـت كـرده كـه گـفـت 

حضرت از . از كوفه مى آيم : كردم   علیه السالم ان حضرت فرمود كه اى حمزه از كجا مـى آيـى ؟ عـرض

: ـمـش تـر شـد، عـرضـه داشـتـم شنیدن اين كلمه گريست چندان كه مـحـاسـن شـريـفـش از اشـك چـش

گريه ام از آن شد كه ياد كردم عمويم زيد : چه شد شما را كه گريه بسیار كرديد؟ فرمود! يـابـن رسول الّله 

ياد كردم شھادت او را در : چه چیز به خاطر مبارك درآوردى ؟ فـرمـود: گفتم . را و آن مصائبى كه به او رسید

او رسید و از پا درآمد پس فـرزنـدش يحیى به سوى او آمد و خود را بر روى او  آن ھنگام كه تیرى به جبین

اى پدر بشارت باد تو را كه اينك وارد مى شوى بر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و : افكند و گفت 

 .على و فاطمه و حسن و حسین علیھما السالم 

ن ، پس حّدادى را طلبیدند كه آن تیر را بیرون آورد، چنین است كه مى گويى اى پسر جان م: زيـد گـفت 

ھمین كه تیر را از پیشانى او كشیدند جان او نیز از تن بیرون شد، پس نعش زيد را برداشتند آوردند به 

پس در مـیـان آن نھر قبرى كندند و زيد را دفن نمودند، . سوى نھر آبى كه در نزد بستان زايده جارى مى شد

وى قبرش جارى كردند تا آنكه قبرش معلوم نباشد كه مبادا دشمنان ، او را از قبر بیرون آورند و آنگاه آب بر ر

روز  . لكن وقتى كه او را دفن مى نمودند يكى از غالمان ايشان كه از اھل سند بود اين مطلب را دانست



زيـد را، پـس چـھـار سـال بـه دار  ديگر خبر بـرد بـراى يـوسـف بـن عـمـر و تـعـیـیـن كـرد بـراى ايـشـان قـبـر

پـس . آويـخته بود، پس از آن امر كرد او را پايین آوردند و به آتش سوزانیدند و خـاكـسـتـرش را بـه بـاد دادنـد

خـدا لعـنـت كـنـد قـاتـل و خـاذل زيـد را و بـه سـوى خـداونـد شـكـايـت مـى كـنـم آنـچـه را  :حـضـرت فـرمـود

ا اھـل بـیـت بـعـد از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم از اين مردم مى رسد و از حق تعالى يارى كـه بـر مـ

  (136). مى جويیم بر دشمنان خود َو ُھَو َخْیٌر ُمْسَتعان

ھفت نفر بوديم از كوفه بـیـرون شديم و به : و نـیـز شـیخ صدوق از عبدالّله بن سیابه روايت كرده كه گفت 

از عـمـوى مـن زيـد خـبـر : مدينه رفتیم چون خدمت حضرت صادق علیه السالم رسیديم حضرت فـرمـود

اگر : یـاى خـروج كـردن بـود و الحـال خـروج كـرده يـا خروج خواھد كرد، حضرت فرمودمـھـ: داريـد؟ گـفـتـیـم 

پـس گـفـتـنـد چـنـد روزى نـگـذشت نامه از كوفه آمد كه . براى شما از كوفه خبرى رسـیـد مـرا اطـالع دھـیـد

ته شد با او فـالن و زيد روز چھارشنبه غّره صفر خروج كرد و روز جمعه به درجه رفیعه شھادت رسید و كش

فـالن ، پـس ما به خدمت حضرت صادق علیه السالم رسیديم و كاغذ را به آن حـضرت داديم چون آن نامه را 

ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن از خدا مى طلبم مزد مصیبت عمويم زيد را، ھمانا زيد : قرائت نمود گريست و فرمود

نیا و آخرت مـا نـافـع بـود و بـه خـدا قـسـم كـه عـمـويم شھید از دنیا رفت مانند نیكو عمويى بود و از براى د

شھدايى كه در خدمت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم و عـلى و حـسـن و حـسین علیه 

  (137).السالم شھید گشتند

شـیـخ مـفـیـد قـدس سره فرموده كه چون خبر شھادت زيد به حضرت صادق علیه السالم رسـیـد سـخـت 

خود عطا كرد كه  غـمگین و محزون گشت به حدى كه آثار حزن بر آن حضرت ظاھر شد و ھزار ديـنـار از مـال

قسمت كنند در میان عیاالت آن كسانى كه در يارى زيد شھید گـشـتـه بـودنـد كـه از جـمـله آنـھـا بـود 

عـیـال عـبـدالّله بـن زبـیـر بـرادر فـضـیـل بـن زبـیـر رسـّانـى كـه چـھـار ديـنـار به او رسید و شھادت او در روز 

  (138). ـع شـد و مـدت عـمـرش چـھـل و دو سال بودهدوم صفر سـال صـد و بـیـسـتـم واق

 قتل يحیى بن زيدذكـر اوالد زيـد بـن عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم و م

چھار پسر بود و دختر نداشت و پـسـران او يـحـیـى و  (عمدة الطالب  )ھـمـانـا اوالد زيـد بـه قـول صاحب 

حـسـیـن و عـیـسـى و مـحـمـد اسـت ، امـا يـحـیـى در اوايـل سـلطـنـت ولیـد بـن يـزيـد بـن عـبـدالملك 

و كـیـفـیـت . ـعـه امـويـه و در پـايـان كـار كـشـتـه گـشـت خروج كرد به جھت نھى از منكر و دفع ظلم شـاي

 : مقتل او به نحو اختصار چنین است

ابـوالفـرج و غـیـره نـقـل كرده اند كه چون زيد بن على بن الحسین علیه السالم در سنته صد و بیست و يك 

يـد مـتـفـرق گـرديـدند و با يحیى در كوفه شھید گشت و يحیى از كار دفن پدر فارغ گرديد اصحاب و اعـوان ز

باقى نماند جز ده نفر، الجرم يحیى شبانه از كـوفـه بیرون شد و به جانب نینوا رفت و از آنجا حركت كرد به 

سوى مدائن ، و مدائن در آن وقـت در طـريـق خـراسـان بـود، يـوسف بن عمر ثقفى والى عراقین براى 

فرستاد، يحیى از مدائن به جانب رى شتافت و از رى به سرخس  گرفتن يحیى حريث كلبى را به مدائن

 )جـمـاعـتى از . رفـت و در سـرخـس بـر يـزيـد بـن عـمـرو تـیمى وارد شد و مدت شش ماه در نزد او بماند

وند يعنى خوارج كه كلمه الُحْكَم ِاّال لّلِه را شعار خود كرده بودند خـواسـتـنـد بـا او ھـمـدسـت شـ (محّكمه 

يزيد بن عمرو، يحیى را از ھـمـراھـى بـا ايشان نھى كرد و گفت چگونه . به جھت قتال با بنى امیه 

پس يحیى ايشان . استعانت مى جويى بر دفع اعداء به جماعتى كـه بـیـزارى از على و اھلبیتش مى جويند

شیبانى ورود كرد و نزد او  را از خود دور كرد و از سرخس بـه جـانب بلخ رفت و بر حريش بن عبدالرحمن

آنـگـاه يـوسـف بـن عـمـر بـراى نـصـربـن سـیـّار . بماند تا ھشام از دنـیـا رفـت و ولیـد خـلیـفـه گـشـت 



عـامـل خـراسـان نـوشـت كـه به سوى حريش بفرست تا يحیى را ماءخوذ دارد، نصر براى عـقـیـل عـامـل 

او را رھا مكن تا يحیى را به تو سپارد، عـقـیـل حـسـب اال مـر نـصـر بـن بـلخ نـوشـت كـه حـريـش را بـگـیر و 

سـّیار را بگرفت و او را ششصد تازيانه زد و گفت به خدا سوگند اگر يحیى را به من نسپارى تو را مى كشم 

 .، حريش ھم از اين كار اباء كرد

باش كه من كفايت اين مھم بـر عـھـده قـريـش پـسـر حـريش ، عقیل را گفت كه با پدر من كارى نداشته 

پس جماعتى را با خود برداشت و در تفتیش يحیى برآمد و يحیى . مـى گـیـرم و يـحیى را به تو مى سپارم 

او را با يزيد بن عمرو كه يكى از اصحاب كوفه او بود   را يافتند در خانه اى كه در جوف خانه ديگر بود، پس

د، نـصـر او را در قـیـد و بـنـد كـرده مـحـبـوس داشـت و شـرح حـال را بـراى گرفتند و براى نصر فرستادن

يوسف نیز قضیه را براى ولید نوشت ، ولید در جواب نوشت كه يحیى و اصحاب او . يـوسـف بن عمر نگاشت 

و او را  را از بند رھا كنند، يوسف مضمون نامه ولید را براى نـصـر نـوشت ، نصر بن سیار، يحیى را طلبید

 .تحذير از فتنه و خروج نمود و ده ھزار درھم و دو استر به وى داد و او را امر كرد كه ملحق به ولید بشود

ابوالفرج روايت كرده كه چون يحیى را از قید رھا كردند جماعتى از مالداران شیعه رفتند بـه نزد آن حّدادى كه 

اين قید آھن را به ما بفروش ، حّداد آن قید را به معرض بیع  قید يحیى را از پاى او درآورده بود با وى گفتند

درآورد و ھر كدام خواست كه ابتیاع كند ديگرى بـر قـیـمـت او مى افزود تا قیمت آن به بیست ھزار درھم 

آخراال مر جملگى آن مبلغ را دادنـد و به شراكت خريدند، پس آن قید را قطعه قطعه كرده قسمت  .رسید

 .قسمت خود را براى تبرك ، نگین انگشتر نمود كردند ھركس

. و بـالجـمـله ؛ چـون يـحیى رھا شد به جانب سرخس رفت و از آنجا به نزد عمرو بن زراره والى ابر شھر شد

عمرو، يحیى را ھزار درھم داد تا نفقه كند و او را بیرون كرد به جانب بیھق ، يحیى در بیھق ھفتاد نفر با خود 

عمرو چون از . براى ايشان ستور خريد و به دفع عـمـرو بـن زراره عـامـل ابر شھر بیرون شد ھمدست نمود و

  نـصـر نـوشـت بـراى عـبـدالّله بـن قـیـس. خروج يحیى مطلع شد قضیه را بـراى نـصـر بـن سـیـّار نـوشـت 

تحت فرمان عامل او عمرو  عـامـل سـرخـس و بـراى حـسـن بـن زيـد عـامل طوس كه به ابر شھر روند و در

 .بن زراره شوند و با يحیى كارزار كنند

پـس عـبـدالّله و حـسـن بـا جنود خود بھنزد عمرو رفتند و ده ھزار تن از عساكر و جنود تھیه كـردنـد و جـنـگ 

و در  يـحـیـى را آمـاده گشتند، يحیى با ھفتاد سوار به جنگ ايشان آمد و با ايشان كـارزار سـخـتـى كـرد

پـايان كار عمرو بن زراره را بكشت و بر لشكر او ظفر جست و ايـشـان را مـنھزم و متفرق كرد و اموال 

كه مابین (لشكرگاه عمرو را به غنیمت برداشت ، پس از آن به جـانـب ھـرات شـتافت و از ھرات به جوزجان 

بن احور را با ھشت ھزار سوار ] سالم  يا[وارد شد، نصربن سیار سلم ) مرو و بلخ و از بالد خراسان است 

شامى و غیر شامى بـه جـنـگ يـحـیى فرستاد، پس در قريه ارغوى تالقى دو لشكر شد و تنور جنگ تافته 

كشته شد و در پايان كا در غلواى جنگ   گشت ، يحیى سه روز و سه شب با ايشان رزم كرد تا لشكرش

 .ا در آمد و شھید گرديديحیى رسید و از پ] پیشانى [تیرى بر جبھه 

پـس چـون ظـفـر بـراى لشـكـر سـلم واقـع شـد و يـحـیـى كـشـتـه گـشـت ، آمـدنـد بـر مـقـتل او و بدن او را 

برھنه كردند و سرش را جدا نمودند و براى نصر فرستادند، نصر بـراى ولیـد فـرسـتـاد، پـس بـدن يـحـیـى را 

آويختند و پـیـوسـتـه بـدن او بـر دار آويـخـتـه بـود تـا اركـان سـلطـنـت امـويـه  در دروازه شـھـر جـوزجان بر دار

مـتزلزل گشت و سلطنت بنى عباس قوت گرفت و ابومسلم مروزى داعى دولت بنى عباس ، سـلم قـاتـل 

ماز بر او خواند و يـحـیـى را بـكـشـت و جـسـد يـحـیـى را از دار بـه زيـر آورد و او را غسل داد و كفن كرد و ن

پس نگذاشت احدى از آنھا را كـه در خـون يـحـیـى شـركـت نـمـوده بـودنـد مـگر . در ھمانجا او را دفن كرد



آنكه بكشت ، پس در خراسان و ساير اعـمـال او يـك ھـفـتـه عـزاى يـحـیـى را بـه پـا داشـتـنـد و در آن سـال 

شـد يـحـیـى نـام نـھـادنـد، و قتل يحیى در سنه صد و بیست و پنجم ھـر مـولودى كـه در خـراسـان مـتـولد 

  (139). واقع شد، و مادرش ريطة دختر ابوھاشم عبدالّله بن محمد حنفّیه بوده

 : و دعیل خزاعى اشاره به قبر او نموده در اين مصراع

  (140) ( .َو ُاْخرى ِبَاْرِض اْلُجوزجاِن َمَحلُّھا )

اسـت كـه عـمـیـر بـن مـتـوكل ثقفى بلخى روايت كرد از پدرش متوكل بن  (صـحـیـفـه كـامـله  )و در سـنـد 

مالقات كردم يحیى بن زيـد بـن على علیه السالم را در وقتى كه متوجه به خراسان بود : ھارون كه گفت 

از حـج ، پـس پـرسـیـد از مـن از حـال اھـل  : مـى آيـى ؟ گـفـتـماز كـجـا : گـفـت . پس سالم كردم بر او

بـیـت و بـنـى عـّم خـود و مـبـالغـه كـرد در پـرسـش از حـال حـضـرت جـعفر بن محمد علیه السالم ، پس من 

وى خبر دادم او را به خبر آن حضرت و خبر ايـشـان و حـزن و انـدوه ايشان بر پدرش زيد، يحیى گفت كه عم

من محمد بن على علیه السالم اشاره فرمود بر پدرم به ترك خروج و او را آگاھى داد كه اگر خروج كند و از 

مـديـنه مفارقت نمايد به كجا خواھد رسید مآل امر او پس آيا مالقات كردى پس عمويم جعفر بـن مـحـمـد 

آرى ، : ه دربارھئ من چیزى بـفـرمـايـد؟ گفتم آيا شنیدى از او ك : آرى ، گـفـت: عـلیـه السـالم را؟ گـفـتـم 

فدايت شوم دوست نمى دارم كه بگويم به روى تو آنچه كه : به چه ياد كرد مرا خبر بده ، گفتم : فرمود

شنیدم مى  :آيا به مرگ مى ترسانى مرا، بیار آنچه شنیده اى ، گفتم : شنیده ام از آن حضرت ، گفت 

پس متغیر شد روى يحیى و اين آيه مباركه . ر آويخته مى شوى مانند پرت فرمود تو كشته مى شوى و بر دا

 :را تالوت نمود

  (141). (َيْمُحو الّلُه ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه ُامُّ اْلِكتاِب  )

پس بعد از كلماتى چند گفت به من آيا چیزى نوشته اى از پسر عّمم يعنى حضرت صادق عـلیه السالم 

بـنـما به من آن را، پس بیرون آوردم  :آرى ، فرمود: چیزى به تو امالء فرموده كه نگاشته باشى آن را؟ گفتم 

چند از علم ، و بیرون آوردم براى او دعـايـى را كـه امـالء كـرده بـود بـر مـن حضرت صادق  به سوى او نوعى

علیه السالم و فرموده بود كه پـدرش مـحـمـد بن على علیه السالم بر او امالء كرده و خبر داده او را كه اين 

كامله است ، پس نظر كرد از دعاى پدر بـزرگوارش على بن الحسین علیه السالم از جمله دعاى صحیفه 

يابن : يـحـیـى در آن تـا رسـیـد به آخر آن و فرمود كه آيا رخصت مى دھى مرا در نوشتن اين دعا؟ گفتم 

 .رسول الّله آيا رخصت مى جويى در چیزى كه از خود شما است 

- ٩ - 

 
 

ى از دعـاى كـامـل كـه پـدرم آگـاه بـاش كـه بـیـرون خـواھـم آورد بـه سـوى تـو صـحـیـفـه ا: پـس فـرمـود

حـفـظ كـرده آن را از پدرش و ھمانا پدرم وصیت كرده مرا به نگاه داشتن و صـیـانـت آن و مـنـع نـمـودن آن را 

عـمـیـر گـفـت كـه پـدرم متوكل گفت برخاستم به سوى يحیى و سرش را بوسسیدم و . از غـیـر اھـلش 

ه من پرستش و بندگى مى كنم خدا را به دوستى شما در حیات و گفتم به خدا سوگند يابن رسول الّله ك

ممات ، پس افـكـند يحیى صحیفه اى را كه به او دادم به سوى پسرش كه با او بود و گفت بنويس اين دعا 

را به خط روشن خوب و عرضه كن آن را بر من شايد كه من حفظ كنم آن را پس به درسـتـى كـه مـن مـى 



دعـا را از حـضـرت جعفر علیه السالم و نمى داد به من ، متوكل ابوعبدالّله صادق علیه طـلبـیـدم ايـن 

پـس يـحـیـى طـلب كـرد جـامـه دانـى و . السالم با من از پیش نفرموده بود كه دعا را به كسى ندھم 

و گريست پس بـیـرون آورد از آن صـحـیـفـه قفل زده مھر كرده پس نگاه كرد به مھر آن و بوسید آن را 

شكست آن مھر را و قـفـل را گـشود و صحیفه را باز كرد و بر چشم خود گذاشت و مالید آن را بر روى خود و 

بـه خـدا قـسـم اى مـتـوكـل كـه اگـر نـبـود آنـچـه نـقـل كـردى از قـول پـسـر عّمم حضرت صادق : گـفـت 

ـى شـوم ھـمـانـا نـمـى دانـم ايـن صـحـیـفـه را علیه السالم كه من كشته مى شوم و بر دار كـشـیـده م

بـه تـو و در دادن آن بـخـیـل بـودم و لكـن مـى دانـم كـه گفته او حق است ، فراگرفته است آن را از پدران 

پـس تـرسـیـدم كـه بـیـفـتـد مـثـل ايـن عـلم در . خود عـلیـھـم السـالم و ھـمـانـا بـه زودى خـواھـد شـد

امیه پس پنھان كنند آن را و ذخیره كنند آن را در خزانه ھاى خود از بـراى خـود، پـس بـگـیـر ايـن  چنگ بنى

صـحـیفه را و كفايت كن از براى من آن را و منتظر باشد پس ھـرگـاه واقع شد آنچه بايد مابین من و اين قوم 

ن را به دو پسر عّمم محمد و ابراھیم واقع شود پس اين صحیفه امانت است از من نزد تو تا اينكه برسانى آ

 . پسران عبدالّله بن حسن بن حسین على علیه السالم چه ايشان قائم مقام من اند در اين امر بعد از من

گرفتم صحیحفه را پس چون يحیى بن زيد كشته شد رفتم به سوى مدينه و مـالقـات كـردم : متوكل گفت 

و نـقـل كـردم بـراى آن حضرت حديث يحیى را، پس گريست آن  حـضـرت امـام صـادق عـلیـه السـالم را

خداوند رحمت كند پسر عم مرا و او را ملحق كند به  :حضرت و بسیار اندوھگین شد بـر حـال يـحیى و فرمود

بـه خـدا سـوگـنـد اى مـتـوكل منع نكرد مرا از دادن دعا به يحیى مگر ھمان چیزى كه مى . پدران و اجداد او

اين است آن ، پـس گـشـود آن : اكنون كجا است آن صحیفه ؟ گفتم . يحیى از آن بر صحیفه پدرش  ترسید

اين خط عمويم زيد و دعاى جدم على بن الحسین عـلیـھـمـا السـالم اسـت ، ! به خدا قسم : را و فـرمود

ا كه امر كرده بودم تو را سـپـس فـرمـود بـه پـسـرش اسـمـاعـیـل كه برخیز اى اسماعیل و بیاور آن دعايى ر

اسـمـاعیل برخاست و بیرون آورد صحیفه اى را كه گويا ھمان صحیفه اسـت   به حفظ و صـیـانـت آن ، پـس

كـه يـحـیـى داده بـود آن را بـه من ، پس بوسید آن را حضرت صادق علیه السالم و گـذاشـت آن را بر چشم 

اگر رخصت ! يـابن رسول الّله : كـردم   است در حضور من ، عرض اين خط پدرم و امالء جد من : خود و فرمود

باشد مقابله كنم اين صحیفه را با صحیفه زيد و يـحـیـى ، پـس رخـصـت داد مـرا و فـرمـود كـه ديـدم مـن تـو 

در  را اھـل ايـن امـر، پس نگاه كردم ديدم كه آن دو صحیفه يكى اند و نیافتم يك حرفى كه با ھم مـخـالفـت

 :فرمود. آن داشته باشد، پس رخصت طلبیدم از آن حضرت در دادن صحیفه به پسران عبدالّله بن حسن 

  (142)؛ (ِانَّ الّلَه َياْءُمُرُكْم َاْن ُتَؤدُّوا اَالماناِت ِالى َاْھِلھا  )

خـداونـد تـعـالى امـر مـى كـنـد شـمـا را كـه بـرسـانـیـد امـانـتـھـا را بـه اھل آن ، آرى بده اين صحیفه را به 

پس فرستاد ايشان ، پس چون برخاستم براى ديدن ايشان حضرت فـرمـود بـه مـن كـه بر جاى خود باش ، 

ايـن مـیـراث پسرعّم شما يحیى است از : آن حضرت به طلب محمد و ابراھیم چـون حـاضـر شـدنـد فـرمـود

پدرش كه مخصوص سـاخـتـه اسـت شـما را به آن نه برادران خود را و ما شرطى مى كنیم با شما در باب 

. رمـا كـه قـول تـو مـقـبـول و پـذيـرفـته است خـدا تـو را رحـمـت كـنـد، بـفـ: اين صـحـیـفـه ، عـرض كـردنـد

پسرعّم شما مى ترسید : از براى چیست اين ؟ فرمود: كه بیرون نبريد اين صحیفه را از مدينه ، گفتند: فرمود

او مى ترسید بر آن ھنگامى كه دانست : براى اين صحیفه امرى را كه مـى تـرسـم مـن آن را بر شما، گفتند

، پـس حـضرت صادق علیه السالم فرمود كه شما نیز ايمن نباشید به خدا سوگند كـه كه كشته مى شـود

مـن مـى دانـم شـمـا به زودى خروج خواھید كرد چنانكه او خروج كرد و كشته مى شويد ھمچنان كه او 

 :پس برخاستند و مى گفتند. كشته شد



  (143). ( الَحْوَل َو الُقوََّة ِاّال ِبالّلِه اْلَعلىِّ اْلَعظیِم )

 ذكر احوال حسین ذوالّدمعة پسر دوم زيد شھید و اوالد و اعقاب او

الّله و ابوعاتقه و ملقب به ذوالّدمعة و ذوالعبرة است ، روزى كـه پـدرش ھمانا حسین بن زيد مكّنى به ابوعبد

كـشـتـه گـشـت ھـفـت سـاله بـود، حـضـرت صادق علیه السالم او را به مـنـزل خـود برده و تبّنى و تربیت او 

تزويج نمود، و او  فرمود و عالم وافرى به او عنايت نمود و دختر محمد بـن ارقـط بـن عبدالّله الباھر را به وى

سیدى زاھد و عابد بود، و از كـثـرت گـريـستن او در نماز شب از خوف خداى تعالى او را ذوالّدمعة گفتند، و 

 .چون در آخر عمر نابینا شد او را مكفوف گفتند

از حـضرت صادق و حضرت موسى بن جعفر علیه السالم روايت مى كند و ابن ابى عمیر و يونس بن 

و از : و غیر ايشان از او روايت مى كنند، تاج الّدين بن زھره در ذكر بیت زيد شـھـیـد، فـرمـوده عبدالرحمن 

اعـاظـم ايـشـان اسـت حـسـیـن ذوالعـبـرة و ذوالّدمـعـة و او سـیدى بوده جـلیـل القـدر شـیـخ اھـل خـويـش 

جـھـت لسـان و بـیـان و عـلم و زھـد و فـضـل و بـود آن جـنـاب از رجـال بـنـى ھـاشـم از . و كـريـم قـوم خـود

و احـاطـه بـه نـسب و ايام ناس روايت كرده از حضرت صادق علیه السالم و وفات كرده سنه صد و سى و 

 . چھار انتھى

و ابـوالفـرج نـقـل كـرده كه حسین ذوالّدمعة در محاربه محمد و ابراھیم پسران عبدالّله بن حـسن با منصور، 

د پس از آن از ترس منصور متوارى و پنھان شد، و روايت كرده از پـسـرش يحیى بن حسین كه مادرم حاضر بو

آيا آن دو تیر و آتش جھنم براى من سرورى : چه شده كه گريه بسیار مى كنى ؟ گفت : به پدرم گفت 

  برادرش يحیى و پدرش گذاشتند كه مانع شود مرا از گريستن ، و مـرادش از دو تـیـر، آن دو تـیـرى بـود كه 

  (144).زيد به آن شھید گشتند

ولى يـك صـد و چـھـل وفـات كرد و دخترش را بـالجـمـله ؛ حـسـیـن در سـال يـكـصـد و سـى و پـنـج بـه قـ

ابـوالمـكـارم مـحـمـد بـن يـحـیى بن نقیب  : مھدى عباسى تزويج كرده و او را اعقاب بسیار است از جمله

ابوطالب حمزة بن محمد بن حسین بن محمد بن حسن الّزاھد بن ابوالحسن يحیى بن الحسین بن زيد 

و . و ھمچنین ھر يك از پدرانش تا امیرالمؤ منین علیه السالم  شھید است كه قرآن را محفوظ داشت ،

يحیى بن الحسین ذوالّدمعة ھمان است كه در سنه دويست و ھفت يا دويست و نه در بغداد وفات كرد و 

 . ماءمون بر وى نماز گذاشت

ه دوازده عباسى و از جـمـله اعـقاب حسین ذوالّدمعة ، يحیى بن عمر است كه در ايام مستعین بالّله خلیف

 .به قتل رسید

 ذكر قتل يحیى بن عمر بن يحیى بن حسین بن زيد شھید و ذكر بعضى اعقاب او

يـحـیـى بـن عـمـر مـكـنـّى بـه ابـوالحـسـیـن و مـادرش امـّالحـسـن دخـتـر حـسین بن عبدالّله بن 

ـت ، در ايـام مـتـوكـل در خـراسـان خـروج اسـمـاعـیـل بـن عـبـدالّله بـن جـعـفـر طـیـّار رضـى الّله عـنـه اس

كـرد او را مـاءخـوذ داشـتـنـد و بـه نـزد متوكل بردند، متوكل امر كرد تا او را تازيانه چند بزدند و در محبس فتح 

پس به جانب بغداد رفت و مدتى در بغداد . بن خقان افكندند و مـدتـى مـحـبـوس بـمـانـد تا او را رھا كردند

ـد آنـگـاه بـه جانب كوفه كوچ كرد و در ايام خالفت مستعین خروج كرد، و ھنگامى كه اراده خروج كرد بـمـان

ابتدا نمود به زيارت قبر حضرت امام حسین علیه السالم و با جماعت زوار اراده خـود را بـگـفـت جماعتى از 

ندند تا شب داخل شد، آنگاه به آمدند و در آنجا بما (قريه شاھى  )ايشان با وى ھمداستان شدند و به 

 .كوفه رفتند

اصحاب او مردم كوفه را به بیعت او دعوت كردند و پیوسته ندا در دادند كه َايَُّھا الّناُس َاجـیـبـُوا داعـَِى الّلِه 



یى خـلق كـثـیـرى در بـیـعـت او داخـل شـدنـد چـون روز ديـگـر بـشـد آنـچـه امـوال در بـیت المال كوفه بود يح

بگرفت و در میان مردم پخش كرد و پیوسته در میان ايـشـان بـه عـدل و داد رفـتـار مـى نـمـود و مـردم كـوفـه 

از جـان و دل او را دوست مى داشتند، عبدالّله بن محمود كه از جانب خلیفه در كوفه بود لشكر خود را 

حمله نمود و ضربتى بر صورتش زده و او را با  جـمـع كـرد و بـه جـنـگ يـحیى بیرون شد، يحیى يك تنه بر او

 .و يحیى مردى قوى و شجاع و دلیر بود. لشكرش ھزيمت داد

ابـوالفـرج از قـوت او نـقـل كـرده كـه او را عـمـوى ثقیل بود از آھن ھرگاه بر يكى از غالمان و كنیزانش خشم 

را باز كند مگر خودش كه او را باز مى  مى كرد آن عمود را بر گردن او مى پیچید و كسى نمى توانست او

  (145).كرد

به بغداد رسید محمد بن عـبـدالّله بـن  و بـالجـمله ؛ خبر يحیى در بالد و امصار شايع شد، چون خبر او

بـغـداديـیـن بـه . طـاھـر، پـسرعّم خود حسین بن اسماعیل را با جماعتى از لشكر به دفع يحیى فـرسـتـاد

 .كـره و بـى رغـبـتـى بـه حـرب يحیى بیرون شدند؛ چه آنكه اھل بغداد در باطن به يحیى میل داشتند

تالقى شد و جنگ مابین  (قريه شاھى  )ايعى مابین يحیى و لشكر حسین در بـالجـمـله ؛ بعد از حروب و وق

دو طرف پیوسته گشت و ھیضم كه يكى از سرھنگان لشكر يحیى بـود ھـنـگـامـى كـه تـنـور جـنـگ تـافـتـه 

شـد بـگـريـخـت و لشـكـر يـحـیـى را دل بـشكست و لشكر دشمن قوت گرفت ، يحیى چون ھزيمت ھیضم 

قدم مردانگى را اسـتوار داشت و پیوسته جنگ كرد تا زخم بسیارى برداشت و از كار افتاد و سعد  را بديد

و از كثرت جراحت و زخم . ضباّبى نـزديـك شـد و سـرش را از تـن بـريـد و بـه نـزد حـسـیـن بـن اسماعیل برد

ـه جـانـب بـغـداد بـه نـزد پـس آن سـر را ب. كه بر صورتش رسیده بود كسى درست او را نمى شـنـاخـت 

مـحـمـد بـن عـبـدالّله بـن طـاھـر حمل دادند پس آن را به سامره براى مستعین فرستاد، ديگرباره به بغداد 

 .آوردند در بغداد نصب كردند

جـھـت  مـردم بـغـداد ضـجـّه كـشـیـدنـد و انـكـار قـتـل او نـمـودنـد؛ چـه آنـكـه در بـاطـن مـیـل داشـتـنـد بـه

و ] خون ريزى [ آنـچـه از يـحیى مشاھده كرده بودند از حسن معاشرت و تورع از اخذ مال و كّف از دماء 

پس جماعتى بر محمد بن عبدالّله بـن طـاھر وارد شدند و او را به فتح و ظفر . بسیارى عدل و احسان او

آمـدم تـو را تـھـنـیـت ! َايُّھـَا ْاَالمـیـر :تھنیت گفتند، و ابوھاشم جعفرى نیز بر محمد داخـل شـد و گـفـت 

! گـويـم بـه چـیـزى كـه اگـر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم زنـده بود بايد او را تعزيت گفت 

 : محمد او را جوابى نگفت ، پس ابوھاشم بیرون آمد و اين شعر بگفت

يا َبنى طاِھر ُكُلوُه َوِبّیا
 لنَِّبىِّ َغْیُر َمِريِانَّ َلْحَم ا

ِانَّ ِوْترا َيُكُوَن طاِلَبُه الّلُه
 َلِوْتٌر َنجاُحُه ِباْلَحِرىِّ

پـس مـحمد امر كرد اسیران اھل بیت يحیى را به جانب خراسان كوچ دھند و گفت سرھاى اوالد پیغمبر در 

 .ھر خانه اى كه باشد باعث زوال نعمت آن خانه مى شود

ـن عـمـّار حـديـث كـرده كـه ھـنـگـامـى كـه اسـیـران اھـل بیت يحیى و اصحاب او را به بغداد ابـوالفـرج از اب

مى آوردند به سختى تمام با پاى برھنه ايشان را مى دوانیدند و ھرگاه يكى از ايشان از كثرت خستگى و 

كـه بـا اسـیـرى بـا ايـن نـحـو تعب عقب مى ماند او را گردن مى زدنـد، و تـا آن زمـان شـنـیـده نـشـده بـود 



  (146).بـدرفـتـارى كنند

ستعین بالّله رسید كه اسیران را از بند و حبس رھا و بالجمله ؛ در ھمان ايامى كه در بغداد بودند مكتوب م

كنند، پس محمد بن طاھر ھمگى را رھا كرد مگر اسحاق بن جناح صاحب شرطه يـحـیـى را كـه او را در 

 .جنازه او را در خرابه اى افكندند و ديوارى بر روى او خراب كردند  حـبس بداشت تا در محبس وفات كرد، پس 

یى مردى شريف و ورع و دّين و خّیر و كثیراال حسان و عطوف و رؤ ف بر رعـیـت و حـامـى و بـالجـمـله ؛ يـح

اھـل بیت خود از طالبیین بود، و پیوسته با ايشان نیكى و احسان مى نمود و لھـذا قـتل او در قلوب مردم از 

سـنـه دويست و پنجاه خاّصه و عاّمه و صغیر و كبیر و قريب و بعید سخت اثر كرد و شـھـادتـش در حـدود 

 : واقع شد و جماعت بسیارى او را مرثیه گفتند، از جمله بعض شعراى آن عصر گفته

َبْعَد َيْحیى (147)َبَكِت اْلَخْیُل َشْجَوھا
 َو َبكاْه اْلُمَھنَُّد اْلَمْصُقوُل

َو َبكاُه اْلِعراُق َشْرقا َو َغربا
 َو َبكاُه اْلِكتاُب َو التَّْنزيُل

َو اْلُمصَّلى َو اْلَبْیُت َو الرُّْكن
 َو اْلِحْجُر َجمیعا َلُه َعَلْیِه ِعويُل

ماُء َعَلْیناَكْیَف َلْم َتْسُقِط السِّ
 َيْوَم قاُلوا َاُبواْلُحَسْیِن َقتیُل

َو َبناُت النَّبىِّ َيْنُدْبَن َشْجوا
 ُمْوِجعاٌت ُدُموُعُھنَّ ُھُموُل

ِللرَّزيَِّة َبْدرا (148)َو ُيَرّثیَن
 َفْقُدُه ُمْفِظٌع َعزيٌز َجلیُل

َقَطَعْت َوْجُھُه ُسُیوُف اَالعادى
 ِبَاِبى َوْجُھُه اْلَوسُیم اْلَجمیُل

َقْتُلُه ُمْذِكٌر ِلَقْتِل َعِلي
 َو ُحَسْیٍن َيْوَم اُوِذى الرَُّسوُل

ُت اِاللِه َوْقفا َعَلْیِھْمَصَلوا
 ما َبكى ُمْوِجٌع َوَحنَّ َثُكوُل

سید اجل نّسابه عالمه نحرير بھاءالدين على بن غیاث الديـن : و نیز از اعقاب حسین ذوالّدمعة است 

عـبـدالكريم نیلى نجفى ابن عبدالحمید بن عبدالّله بن احمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن غیاث 

و او ھمان است كه جمعى از اعراب در شط سواره بر او حـمـله كـردنـد و لبـاسـھـاى او را . عالم تقى الدين 

ابـن سـیـد جالل الدين . ربـودنـد و خـواسـتـنـد سـراويـل او را بـربـايـنـد مـانـع شـد او را شـھـیـد كـردنـد

روايت مى كند ابـن عـالم فاضل محدث  از او (مزار كبیر  )عبدالحمید كه محمد بن جعفر المشھدى در 

الديـن احـمـد بـن نـقـیـب   عبدالّله التقى الّنسابة ابن نجم الدين اسامه نقیب عراق ابن نقیب شـمـس 

ابـوالحـسـیـن عـلى بـن سـیـد فـاضـل نـسـّاب ابـوطـالب مـحـمـد بـن ابـوعـلى عـمـر الشـريـف رئیـس 

و . سنه سیصد و سى و نھم حجراال سود به دست او به جاى خود بـرگـشـت  جـلیـل امـیـر حـاج بـود و در

در واقـعـه قـرامـطـه كـه به مكه آمدند و حجراال سود را كندند و به كوفه بردند و چندى او را در ستون ھفتم 



 .مسجد نصب كردند

غیبّیه خود كه روزى در كوفه و بـه ايـن واقعه اشاره كرده بود حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در اخبار 

الُبدَّ َاْن ُيْصَلَب ِفى ھِذِه الّساِرَيِة؛ نیست چاره اى از آن كه آويخته شـود در ايـن سـتـون و اشاره فرمود : فرمود

و اين سید جـلیـل ھـمـان اسـت كـه قـبـّه جـدش . به ستون ھفتم ؛ و اين قصه طوالنى است 

ابـن يـحـیـى النـّسـابـه نـقیب الّنقباء القائم . م را بـنـا كـرد از خـّلص مـال خـودامـیـرالمـومـنـیـن عـلیـه السـال

به كوفه ابن الحسین الّنسابة الّنقیب الّطاھر ابن ابى عاتقة احمد محّدث ابن ابى على عمر بن يحیى بن 

 . الحسین ذوالّدمعة ابن زيد الّشھید ابن امام زين العابدين علیه السالم

ـمـله ؛ بـھـاءالديـن عـلى مذكور جاللت شاءنش بسیار و مناقبش بى شمار و از جمله تاءلیفات و بـالج

 )شريفه او است كه نقده اخبار و سدنه آثار بر آن ركون و اعتماد نموده ، و از آن نـقـل كـرده انـد مـانـنـد 

فى عالمات ظھور صاحب الّزمان صلوات الّله كتاب سرور اھـل اال يـمان  )و  (كـتـاب انوار المضیئة والّدر الّنضید 

 . و غیر ذلك (شرح مصباح صغیر شیخ  )و  (كتاب الغیبة و اال نصاف فى الّرد على صاحب الكّشاف  )و  (علیه 

و ابن فھد حّلى و تـلمـیـذ شـیـخ  (مختصر البصائر  )اسـتـاد شـیـخ حـسـن بـن سلیمان حّلى صاحب 

ـن و سـیـد عـمـیـدالّديـن اسـت و جـد او مـحـمد الشريف الجـلیـل ابـن عـمـر بـن شـھـیـد و فـخـرالمـحـقـقـی

 )يـحیى بن الحسین الّنسابه ابن ابى عاتقه احمد محدث است و احمد مـحـدث ھـمـان اسـت كـه صـاحـب 

ر اموال و امالك در حق او گفته كه او مردى وجیه و مـتمول بود و ھیچیك از علويین را آن مقدا (عمدة الّطالب 

و زراعت و فالحت نبود، بعضى گفته اند در يك سال به تنھايى ھفتاد و ھشت ھزار جريب زمین را زراعت 

 .مى فرمود

و از غـرائب حـكـايـت او ايـن اسـت كه وقتى در ديوان جلوس فرموده بود و مطّھر بن عبدالّله وزيـر عـّزالّدولة 

در ايـن حـال تـوقـیع به او رسید كه رسول قرامطه به كوفه مى رسد و بـن بـويـه در ديـوان حـاضـر بـود 

مطھر بن عبدالّله وزير . شايسته چنان است كه بـراى تـھـیـه اسـبـاب دفـاع او چـیـزى به كوفه مكتوب شود

 آن تـوقـیع را به شريف نشان داد و به او اشارت كرد كه يكى را به عنوان اين خدمت به آن شخص رسول به

كوفه روانه دارد و منزل و مايحتاج او را فراھم كند از آن پس وزير به بـعـض مـھـمـات ديـوان مـشـغـول گـرديـد 

چـون مـلتـفـت گـشـت شـريـف را فـارغ البـال و آسـوده خـیـال بـر جـاى خود . و سـاعـتـى بـه آن حـال بـود

و قضیه از آن امـور نـبـاشـد كـه بـه تـھـاون و اين امر ! نشسته ديد و از روى تعجب گفت كه اى شريف 

ھمانا من به جانب كوفه رسول بفرستادم و جواب بازآمد كه در تھیه اسباب : شـريف گفت  .تـكـاسـل بـگـذرد

كار ھستند، وزير از اين امر تعجب كرد و از وى از چـگـونگى امر پرسیدن گرفت ، شريف او را خبر داد كه او را 

غھاى كوفى و در كوفه طیور بغداديه است و چون تو به آنچه راءى زدى مرا اشارت فرمودى مـن در بغداد مر

فـرمان كردم تا به توسط مرغ به كوفه مكتوب بفرستد و ھم اكنون خبر باز رسید كـه آن مـكـتـوب بـه كـوفـه 

  (149).وصـول يـافـت و ايـنـك بـه اطـاعـت امـر مشغول ھستند

و نیز از اعقاب حسین ذوالّدمعة است سید اجل بھاءالّشرف نجم الدين ابوالحن محمد بن الحسن بن احمد 

ى ابن الحسین الّنسابة بن احمد المّحدث ابن عمر بـن يـحـیـى بـن بن على بن محمد بن عمر بن يحی

الحـسین ذوالّدمعة كه در اول صحیفھة كامله اسمش ھست و عمیدالرؤ ساء از او روايـت مـى كـنـد و 

جـمـاعـت بـسیارى غیر از عمیدالرؤ ساء نیز از او روايت مى كنند مانند ابن سـكـون و جـعـفـر بـن عـلى والد 

 . خ محمد بن المشھدى و شیخ ھبة الّله بن نما و غیر ايشان علیھم الّرضوانشی

 ذكر عیسى پسر سوم زيد بن على بن الحسین علیه السالم

ھـمـانـا عـیـسـى بـن زيـد مـكـنـّى اسـت بـه ابـويـحـیـى و مـلقـب اسـت بـه مـوتـم اال شـبـال و اين لقب از 



ى بچگان بود و سر راه بر مردم گرفته بود بكشت از آن وقت لقب موتم اال آن يافت كه وقتى شیرى را كه دارا

 . شبال يافت يعنى يتیم كننده شیربچگان

ابـوالفـرج سـتـايـش بـلیـغـى از او نـمـوده و گـفـتـه كـه او مـردى جـلیـل القـدر و صـاحب علم و ورع و تقوى و 

ر آن حـضـرت عـبـدالّله محمد علیه السالم و از پدر خود زيد زھد بوده ، و از حضرت صادق علیه السالم و بـراد

  (150).بن على علیه السالم و غیرھم روايت مى كرد و علماء عصر او مقدم او را مبارك مى شمردند

و سـفـیـان ثـورى را بـا او ارادتى تام بود و او را به زيادت تعظیم و احترام مى نمود و لكـن موافق روايتى مدح 

او محل نظر است چه سوء ادبى و جسارتى از او بالّنسبة به امام زمان خود حضرت صادق علیه السالم 

 . ظاھر گشته

مله ؛ عیسى در واقعه محمد و ابراھیم پسران عبدالّله بن حسن حاضر بود و چون آن دو تـن كـشـتـه و بـالجـ

شـدند عیسى از مرم اعتزال جست و در كوفه در خانه على بن صالح بن حّى مـتوارى گشت و نسبش را از 

ن بن زيد و به قول مردم پوشیده داشت تا وفات يافت و در ايامى كه عیسى پنھان بـود يـحـیـى بـن حسی

محمد بن محمد بن زيد به پدر گف كه دوست دارم مرا بر عمويم داللت كنى و  (عمدة الطالب  )صاحب 

بگويى در كجا است تا او را مـالقات كنم ، ھمانا قبیح است بر من كه من چنین عمويى داشته باشم و او را 

ل از سر به در كن ؛ چه آنكه عموى تو عیسى خود را ايـن خـیا! اى پـسـرجـان : پـدر گـفـت . ديدار ننمايم 

پـنـھـان كـرده اسـت و دوسـت نـدارد كـه شناخته شود و مى ترسم اگر تو را به سوى او داللت كـنـم و بـه 

نـزد او روى بـه سـخـتـى افـتـد و مـنـزل خـود را تـغییر دھد، يحیى در اين باب مبالغه و اصرار كرد تا آنكه پدر 

 .اضى نمود كه مكان عیسى را نشان دھدرا ر

اگر خواھى عموى خود را مالقات كنى از مدينه به كوفه سفر كن چـون بـه ! اى پسر: حـسـیـن گـفت 

كـوفـه رسـیـدى از مـحله بنى حّى پرسش نما، چون اين دانستى برو به فالن كـوچـه ، و آن كـوچـه را براى 

انه اى بینى به فـالن صـفت و فالن نشانى ، آن خانه عموى تست او وصف كرد، چون به آن كوچه رسیدى خ

؛ لكن تو بر در خانه منشین بلكه برو در اوايـل كـوچـه بـنـشـیـن تـا وقـت مغرب ، آنگاه مردى بینى بلند قامت 

 جّبه اى از پشم. او نمايان است ] پیشانى [به سن كھولت كه صـورت نـیكويى دارد و آثار سجده در جبھه 

در بر دارد و شترى در پیش انداخته از سّقايى برگشته و به ھر قدمى كه بر مى دارد و مى نـھـد ذكـر خـدا 

عموى تو عـیـسـى اسـت ، چـون او را   را بـه جا مى آورد و اشك از چشمان او فرو مى ريزد ھمان شخص

دا از تـو وحشت خواھد كرد تو خود را به ديـدى بـرخـیز و بر او سالم كن و دست در گردن او آور و عمويت ابـتـ

پس زمان كمى با او مالقات مى كنى و مجلس خد را با او طوالنى مكن . او بشناسان تا قلبش ساكن شود

كه مبادا كسى شما را ببیند و او را بشناسد آنگاه او را وداع كن و ديگر به نزد او مرو وگرنه از تو نیز پنھان 

آنچه فرمودى اطاعت خواھم كرد، پس تجھیز سفر : خـواھـد افتاد، يحیى گفت  خواھد شد و بـه مـشـقـّت

 .كرده با پدر وداع نموده به جانب كوفه روان شد

چـون به كوفه رسیده منزل نمود، آنگاه در تجسس عم خود شد، و از محله بنى حّى پرسش نمود و آن خانه 

چه به انتظار عمو بنشست تا وقتى كه آفتاب غروب را كه پدرش وصف كرده بود پیدا نمود، پس در بیرون كو

كرد، ناگاه مردى را ديد كه شترى در پیش انداخته و مـى آيـد بـه ھمان اوصافى كه پدرش نشانى داده بود و 

ھر قدمى كه بر مى دارد و مى گـذارد لبـھـايـش بـه ذكـر خـدا حـركـت مـى كند و اشك از ديدگانش فرو مى 

يحیى گفت چون چنین كردم عمويم مانند . اسـت و بـر او سالم كرد و با او معانقه نمودريزد، يحیى بـرخـ

من يحیى بن حسین بن زيد ! اى عمو: وحـشـى كـه از انـسـى وحشت كند از من وحشت كرد، گفتم 

 چون اين از من شنید مرا به سینه چسبانید و چنان گريست و حـالش منقلب. پـسـر بـرادر تـو مـى باشم 



شد كه گفتم الحال سكته خواھد كرد، چون قدرى به خويشتن آمد شتر خود را بـخـوابـانـیـد و بـا مـن 

بـنـشـسـت و از احـوال خـويـشـان و اھـل بـیـت خود از مردان و زنان و كودكان يك يك پرسید و من حاالت 

ايـشـان مـطـلع شـد حـال خـود را بـراى آنـگـاه كـه از حـال . ايشان را براى او شرح دادم و او مـى گـريـسـت 

اگـر از حـال مـن خواسته باشى بدان كه من نسب و حال خودم را از ! اى پـسـرك : مـن نـقـل كـرد و گـفـت 

مردم پنھان كرده ام و اين شتر را كـرايـه كـرده ھـر روز بـه سّقايى مى روم و آب بار مى كنم و براى مردم 

یـل كـردم اجرت شتر را به صاحبش مى دھم و آنچه باقى مانده باشد در وجه قوت مى برم و آنچه تـحـصـ

خـود صـرف مـى كنم و اگر روزى مانعى براى من پیدا شود كه نتوانم در آن روز به آب كـشـى بـیـرون روم آن 

ل بـقـول ، يـعـنـى روز را قـوتـى نـدارم كـه صـرف كـنـم الجرم از كوفه به صحرا بـیـرون يـم شـوم و از فـضـو

بـرگ كـاھـو و پـوسـت خـیـار و امثال اينھا كه مردم دور افكنده اند جمع مى كنم و آن را قوت و غذاى خود 

مى گردانم ، و در ايـن مـدت كـه پـنھان گشته ام در ھمین خانه منزل كرده ام و صاحب خانه ھنوز مرا 

را به من تزويج كرد و حق تعالى از او دخترى به من نشناخته و چندى كه در اين خانه ماندم دختر خود 

كـرامـت فرمود، چون به حّد بلوغ رسید مادرش به من گفت كه دختر را به پسر فالن سّقا كـه ھـمسايه ما 

من او را پاسخ ندادم زوجه ام اصرار بلیغى كرد من در . است تزويج كن ؛ زيرا كه به خواستگارى او آمده اند

و جراءت نمى كردم كه نسب خود را با وى بـگـويـم و او را خبر دھم كه دختر من فرزند  جواب ساكت بودم

زوجه من به . پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم است كفو و ھم شاءن او پسر فالن مرد سّقا نیست 

 مالحظه فقر و افالس و گمنامى من چنان پنداشت لقمه اى كه ھرگز در خیالش نمى گنجید به چنگش

افتاده ، الجرم در اين بـاب مـبـالغـه بـسـیـار كـرد تا آنكه من از تدبیر كار عاجز شدم و از خدا كفايت اين امر را 

حق تعالى دعاى مرا مستجاب فرمود و بعد از چند روزى دخترم وفات يافت و از غـصه او راحت . خـواسـتـم 

كنم احدى آن قدر غصه در دل داشته باشد و  شدم ، لكن پسرجان من يك غصه در دلم ماند كه گمان نمى

آن غصه آن است كه مادامى كه دخترم زنده بود من نتوانستم خود را به او بشناسانم و با او بگويم كه اى 

نور ديده تو از فرزندان پیغمبرى و خانم مى بـاشى نه آنكه دختر يك عمله باشى و او بمرد و شاءن خود را 

وداع كـرد و مـرا قسم داد كه ديگر به نزد او نروم مبادا كه شناخته شود و  ندانست ؛ پس عمويم با من

دستگیر گردد، پـس مـن بـعـد از چـنـد روز ديگر رفتم او را ببینم ديگر او را ديدار نكردم و ھمان يك دفعه بود 

  (151).مالقات من با او

ابـوالفـرج روايـت كـرده از خصیب وابشى كه از اصحاب زيد بن على و مخصوصین عیسى بـن زيد بود گفت در 

وف مى رفتیم و بسا بود كه در اوقاتى كه عیسى در كوفه متوارى و پنھان بود گاھى ما به ديدن او با حال خ

مى نشست بـا مـا و حديث مى كرد ما را و مى گفت والّله دوست   صحرا بود و آب كشى مى كرد پس 

داشتم كه من ايمن بودم بر شما از اينھا يـعـنـى مـھـدى عباسى و اعوان او پس طول مى دادم مجالست با 

به خدا سوگند كه من شوق مالقات . بر روى شماھا شما را و توشه مى بردم از حـديـث با شماھا و نظر

شما را دارم و پـیـوسته به ياد شما ھستم در خلوات و در رختخواب خود در خواب برويد تا مشھور نشود 

  (152). موضع شما و امر شما پس برسد بدى يا ضررى

- ١٠ - 

 
 



و او را چند نفر مخصوص بود كه پـوشـیـده بر امر او . و بـالجـمـله ؛ عـیسى به ھمین حال بود تا وفات يافت 

عـفـرانى ، و چھارم حسن بن صالح ، و سـوم صـبـاح ز (حاضر  )يكى ابن عّالق صیرفى ، و ديگر : مطلع بودند

 (حاضر  )و مھدى در صدد بود كه اگر عیسى را نمى يابد الاقل بر اين چند تن ظفر يابد تا ھنگامى كه بر . 

 )ظفر يافت و او را در مـحـبس انداخت و به ھر حیله كه بايد و شايد خواست تا مگر از عیسى و اصحاب او از 

و بروز نداد تا او را كشتند، و چون عیسى دنیا را وداع كرد دو طفل صغیر از او  خبر گیرد او كتمان كرد (حاضر 

 .بماند، و صباح كفالت ايشان مى نمود

اكنون كه عیسى وفات كرد چه مانع است كه ما خود را ظـاھـر : و نـقـل شده كه صباح به حسن ، گفت 

و ما نیز از خوف او ايـمـن شـويـم ، چـه  كـنـیـم و خـبر موت عیسى را به مھدى رسانیم تا او راحت شود

. آنـكـه طـلب كـردن مـھـدى مـا را بـه جـھـت عـیـسـى اسـت الحـال كـه او بـمـرد ديـگر با ما كارى ندارد

چشم دشمن خدا را به مرگ ولى الّله فرزند نبى الّله روشن نخواھم كرد، ھمانا يك ! نه والّله : حسن گفت 

: رس بـه پـايـابـن بـرم بـھـتـر اسـت از جـھـاد و عـبـادت يـك سـال ، صـبـاح گفت شبى كه من به حالت ت

چون دو ماه از موت عیسى بگذشت حسن بن صالح نیز از دنیا بگذشت آنگاه من احمد و زيد كودكان يتیم 

م و خود با عیسى را برداشتم و به جانب بغداد پا گذاشتم چون به بغداد رسیدم كودكان را در خانه اى سپرد

جامه كھنه به دارالخالفه مھدى شدم چـون به آنجا رسیدم گفتم من صباح زعفرانى مى باشم و اذن بار 

: بلى ، گفت : تويى صباح زعفرانى ؟ گفتم : طلبیدم خلیفه مرا طلب كـرد و چـون بـر او داخـل شدم گفت 

دشمن خدا تويى كه مردم را به بیعت دشمن من عیسى مـى  الَحّیاَك الّلُه َوالَبّیاَك الّلُه َو ال َقرََّب داَرَك اى

من از براى ! اى خلیفه : گفتم . پس به پاى خود به سوى مرگ آمدى : بـلى ، گـفـت : خـوانـدى ؟ گـفـتـم 

اما بشارت تو به مرگ : بشارت و تعزيت تو چیست ؟ گفتم  : شما بشارتى دارم و ھم تعزيتى ، گفت

 .تعزيت نیز براى موت عیسى است ؛ چه آنكه عیسى پسرعم و خويش تو بود عیسى بن زيد است و اما

مـھـدى چـون ايـن بـشـنـید سجده شكر به جاى آورد، پس از آن پرسید كه عیسى كى وفات كـرد؟ گـفـتـم 

ت حسن بن صالح نمى گذاش: چـرا تـا بـه حال مرا خبر ندادى ؟ گفتم : تـا بـه حـال دو مـاه اسـت ، گـفـت : 

تا آنكه او نیز بمرد من به سوى تو آمم ، مھدى چون خبر مرگ حسن شنید سجده ديگر به جاى آورد و گفت 

اى : الحمدلّله كه خدا شـر او را از مـن كـفـايـت كـرد؛ چـه آنكه او سخت ترين دشمنان من بود، آنگاه گفت : 

خـواھـد شـد و مـن تـو را از مـال دنـیـا بـى ھـرچـه خـواھـى از مـن بـخـواه كـه حـاجـت تـو بـرآورده  !مرد

به خدا سوگند كه من از تو چیزى نمى طلبم و حـاجـتـى نمى خواھم جز يك : نـیـاز خـواھـم كرد، گفتم 

كفالت يتیمان عیسى بن زيد اسـت و به خدا قسم است اگر من : آن كدام است ؟ گفتم : حاجت ، گفت 

كفالت كنم اين حاجت را نـیـز از تو نمى طلبیدم و ايشان را به بغداد نمى  چیزى مى داشتم كه بتوانم آنھا را

شايسته است كه شما در حق اين كودكان : پس شرحى از عیسى و كودكان او نقل كردم و گفتم . آوردم 

 . يتیم گرسنه كه نزديك است ھالك شوند پدرى كنى و ايشان را از گرسنگى و پريشانى برھانى

ال يـتـیمان عیسى را شنید بى اختیار بگريست چندان كه اشك چشمش سرازير شـد، مـھـدى چـون حـ

خـدا جـزاى خـیـر دھـد تـو را خـوب كـردى كـه حـال ايـشـان را براى من نقل كردى و ! اى مـرد خـدا: گـفـت 

يشان را به نزد من حق ايشان را ادا نمودى ھمانا فرزندان عیسى نیز مانند فـرزنـدان مـن انـد اكنون برو و ا

بلى در امان خدا و در امان من و در ذّمه من و ذّمه پدران من : از براى ايشان امان است ؟ گفت : آر، گفتم 

مى باشند ، و من پیوسته او را قسم مى دادم و از او امان مى گرفتم كه مبادا اگر ايشان را براى او آورم 

اى : ـان را امـان مـى داد تـا آنـكـه در پـايـان كـالم گـفـت آسیبى به ايشان رسـانـد و مـھـدى ھـم ايـش

اطـفـال كـوچـك را چه تقصیر است كه من ايشان را آسیبى برسانم ، ھمانا آنكه با سلطنت من ! حـبیب من 



د و اگر او نیز به نزد من مى آمد و با من منازعت نمى كرد مرا بـا وى كـارى نـبـو. مـعارض بود پدر ايشان بود

تـا چـه رسـد بـه كـودكـان يـتـیـم ، الحال برخیز و برو و ايشان را به نزد من آر خداى جزاى خیرت دھد و از تو 

آنگاه رفتم و كودكان . من چیزى نمى خواھم : ھم استدعا مى كـنم كه عطاى مرا قبول كنى ، گفتم 

يشان رقت كرد و ايشان را به خود عیسى را حـاضـر كـردم ، چـون مـھـدى ايـشـان را بـديـد به حال ا

چـسـبـانـیـد و امـر كـرد كـنـیـزكـى را كـه پـرسـتـارى ايـشـان كـنـد و چـنـد نـفـر ھـم مـوكـل خـدمـت 

ايـشـان نـمـود و من نیز در ھر چندى از حال ايشان تحقیق مى كردم و پیوسته در دارالخالفه بودند تا زمانى 

اه از دارالخالفه بیرون شدند و زيد به مرض از دنیا بگذشت و احمد مختفى و كه محمدامین مقتول گشت آنگ

  (153). متوارى گشت

 عیسى بن زيد شھید ذكر اوالد و اعقاب

احمدالمختفى و زيد و محمد و حـسین غضارة و : ھمانا عیسى بن زيد را از چھار فرزند اعقاب به يادگار ماند

حسین جد على بن زيد بن الحسین است كه در ايام مھتدى بالّله خروج كرد در كـوفـه ، جـمـاعـتـى از عـوام 

ھـتـدى شـاه بـن مـیـكـال را بـا لشـكـرى عـظیم به جنگ او فرستاد مـ .و اعـراب كـوفـه بـا او بـیـعـت كـردنـد

على چون . خبر گوشزد لشكر على گرديد متوحش شدند؛ چه آنكه عدد ايشان به دويست سوار مى رسید

ايـن لشـكـر مـرا مـى طـلبند و با غیر من كارى ندارند من ! ھـمـانـا اى مـردم : وحشت ايشان را بديد گفت 

به خدا قسم كه ما چنین : د را از گردن شما برداشتم پى كار خود رويد و مرا با ايشان گذاريد، گفتندبیعت خو

به ! اى مردم : نخواھیم كرد، چون لشكر شاه بن میكال رسید لشكر على را فزعى غالب شد، على گفت 

 .خود بمانید و تماشاى شجاعت من نمايید

میان آن لشكر عظیم دوانید و بر ايشان از يمین و يـسـار  پس شمشیر از نیام كشید و اسب خود را در

شمشیر زد تا آنكه از میان لشكر بیرون شد و بر فراز تّلى رفت ، ديگرباره از پـشـت ايـشـان درآمـد و بر 

ايشان حمله كرد لشكر از ترس براى او كوچه مى دادند تا به مـكـان اول خـود عـود نـمـود و دو سـه كـّرت 

ـنـیـن حـمـله كـرد بـر ايـشـان ، لشـكـر او دل قوى شدند و بر لشكر شاه بن میكال حمله كردند، ايـن چ

لشكر شاه ھزيمتى شنیع نمودند و عـلى بن زيد فتح كرد، و ببود تا در ايام معتمد در بصره ناجم او را با 

میرالمؤ منین علیه السالم و طاھر بن محمد بن ابوالقاسم بن حمزة بن حسن بن عبیدالّله بن العباس ابن ا

طاھر بـن احـمـد بـن القـاسـم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب 

  (154).علیه السالم گردن زد

 ذكر احمد بن عیسى بن زيد و ناجم صاحب زنج

احـمد بن عیسى بن زيد مردى عالم و فقیه و بزرگ و زاھد و صاحب كتابى در فقه بوده و مـادرش عـاتـكـه 

و تـولدش در  دخـتـر فـضـیـل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب ھـاشـمـیـه بـوده

در پـايـان روزگـار . سـال يـك صـد و پـنـجـاه و ھـشـتـم و وفـاتـش در سـال دويـسـت و چـھـلم روى داد

نـابـیـنـا گـشـت و چـنـانـكـه در ذيـل وفـات پـدرش عـیـسـى اشـارت رفـت از آن ھـنـگام كه او را به مھدى 

گفته كه نزد رشید مـى  (عمدة الطالب  )رشید، صاحب تسلیم كردند در دارالخـالفـه مـى زيست تا زمان 

گشت و پـنـھـان گـرديـد و   زيـست تا كبیر شد و خروج نمود پس او را ماءخوذ و محبوس داشتند پس خالص 

بـبـود تـا در بـصـره وفـات نـمـود و ايـن ھـنـگـام روزگـارش از ھشتاد سال گذشته بود و از اين روى او را 

  (155). یدند انتھىمختفى مى نام

 و زوجـه اش خـديـجه دختر على بن عمر بن على بن الحسین علیه السالم است و او مادر محمد پسرش

 . است كه مردى وجیه و فاضل بوده و در بغداد در حبس وفات يافت



از كسانى كه خود را به احمد مختفى نسبت داده صاحب زنج است ادعا مى كرده كه من : مؤ لف گويد

على بن محمد بن احمد بن عیسى بن زيد بن على بن الحسین علیه السالم مى باشم و جـمـاعـتى او را 

صاِحُب  ) : مى گفتند و در توقیع حضرت امام حسن عسكرى عـلیـه السـالم اسـت (دّعى آل ابوطالب  )

و اصـلش از يـكـى از قـراء رى بـود و بـه مـذھـب ازراقـه و خـوارج میل  (156) (الزَّْنِج َلْیَس ِمْن َاْھَل اْلَبْیِت 

 .داشت و تمام گناھان را شرك مى دانست و انصار و اصحابش زنجى بودند

در ايـام خالفت مھتدى بالّله سه روز به آخر ماه رمضان مانده سنه دويست و پنجاه و پنجم در حـدود بـصـره 

را براى انگیزش فتنه  )زنـگ عـ )ـس از آن به سوى بصره شده و بصره را مالك گرديد و جـمـاعـت خـروج كـرد پ

و غوغا برآشفت و آن جماعت در آن ھنگام در بـصـره و اھـواز و نـواحـى اھـواز جـمـعـى بـزرگ بـودنـد و اھـل 

به خدمت ماءمور مـى سـاخـتـنـد ايـن نواحى اين جماعت را مى خريدند و در امالك و ضیاع و باغستان خود 

و جـماعتى از اعراب ايشان نیز او را متابعت مى كردند و از وى افعالى ظھور يـافـت كه ھیچ كس پیش از وى 

چنین نكرده بود و زمان المعتمد على الّله ابوالعباس احمد بن مـتـوكل برادرش صلحة بن متوكل كه ملقب به 

ه جنگ وى بـیـرون شـد و پیوسته به حیلت و تدبیر جنگ و گريز مى كرد تا موفق و قائم به امر خالفت بود ب

او را بكشت و مردم را از شـر او آسـوده كـرد و مـدت ايـام تـسـلط و قـھـر صـاحـب زنـج چـھـارده سال و چھار 

 .ماه بود

ساء و كشتن زنـان و و او مـردى قـسـى القـلب و ذمـیـم اال فـعال بود و در سفك دماء مسلمانان و اسر ن

و نقل شده كه در يك واقعه در بصره سیصد ھزار نفس از . اطـفـال و غـارت كـردن امـوال خـوددارى نـكـرد

  (157).مردم بكشت و فتنه او بر مردم سخت عظیم بود

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در اخبار غیبیه خود مكرر اشاره فرموده به صاحب زنج و گرفتاريھاى اھل 

 . بصره

 : از جمله فرموده

َو ال َقْعَقَعُة ُلُجٍم َوال َحْمَحَمُة َخْیٍل َو ] َو ال َلَجٌب] يا َاْحَنُف َكَاّنى ِبِه َوَقْد ساَر ِباْلَجْیِش الَّذى الَيكُوَن َلُه ُغباَر )

 ((158).ُيثیرُوَن ْاَالْرَض ِبَاْقداِمِھْم َكَانَّھا َاْقداُم النَّعاِم

صاحب  )سـیـد رضـى رضـى الّله عـنـه فرموده كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در اين خطبه اشاره به 

گويا مـى نـگـرم او را كـه با سپاھى سیر مى ! فرموده و معنى كالم آن حضرت آن است كه اى احنف  (زنج 

و نه آواز سـالح و لگـامـى دارد بـا قـدمھاى خويشتن زمین را بر ھم مى  كند كه نه گرد و غبارى و نه صدايى

 . شورانند و گامھاى آنھا مانند قدمھاى شترمرغ است

كه در اوائل ظھور صاحب زنج كه زنگیان به او پناھنده گشتند و جمعیت وى بـسـیـار گـشـت : مؤ لف گويد

چون بـه آھـنـگ بـصـره شـد بـه قـريـه . سه شمشیر نبود مورخین نوشته اند كه در تمامى سپاه او به غیر از

مـعـروف به كرخ رسید بزرگان قريه به ديدار او بـشـتـافـتـند و لوازم پذيرايى به جاى آوردند و صاحب الزنج آن 

شب با ايشان به پاى بـرد و چـون بـامـداد شد اسبى كمیت از بھرش از آن قريه ھديه كردند و آن اسب را 

و لگان نبود و از ھیچ كجا به دست نیامد سپس ريسمانى بر او استوار كردند و سوار شدند و ھم با زين 

 .ريسمان از لیف دھانش بستند

ابـن ابـى الحـديـد مـى گـويـد ايـن داسـتـان مـصـدق قول حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است كه 

 : فرموده

  (159). لَّذى َلْیَس َلُه ُغباٌر َو الَلَجٌب الخَكَاّنى ِبِه َقْد ساَر ِفى اْلَجْیِش ا

 :پس از آن حضرت به احنف ، مى فرمايد



ولِئَك عاِمَرِة َو الدُّْوِر اْلُمَزْخَرَفِة الَّتى َلھا َاْجِنَحٌة َكَاْجِنَحِة النُّسُوِر َو َخراطیُم َكَخراطیُم اْلفیَلِة ِمْن َاَوْيٌل ِلِسَكِكُم اْل )

 ( .الَّذيَن الُيْنَدُب َقتیُلُھْم َو ال ُيفَتَقُد عاِئُبُھْم

ھاى آراسته و زينت و نـگـار كـرده كـه  واى بر كوى و بر زنھاى آبادان شما و خانه! اى احنف : مـى فـرمايد

بـالھـا دارد مـانـنـد بـالھـاى كـركـس و خـرطـومـھـا مـانـنـد خـرطـوم فـیـل از چـنـیـن گـروھى كه نه بر كشته 

ايشان كسى ندبه مى كند و نه گمشده ايشان را كـسـى جـسـتجو مى كند، چون كه زنگیان عبید و غريب 

ه بر ايشان نـدبـه كـنـد يا از نابود شدن ايشان جايش خالى بماند، و شايد مراد از بودند و كسى نداشتند ك

اين بالھا رواشن بـاشـد يـا اخـشـاب و بـورياھايى كه بیرون عمارتھا از سقفھا آويزان مى كنند كه درھا و 

ناودانھاى متصل به ديوار است و خـرطـوم خـانه ھا، . ديـوارھـا را از صـدمـه بـاران و تـابـش آفـتـاب نـگـھـدارد

تا به زمین كه قیر بر آنھا مالیده اند و بسیار شبیه است به خرطوم فـیـل و حـضـرت امـیـرالمـؤ منین علیه 

 . السالم به اين فرمايش اشاره مى فرمايد به خراب شدن و سوختن اين عمارت در فتنه صاحب زنج

روز جـمـعـه ھـفـدھـم شوال سنه دويست و پنجاه و ھفت صاحب  ھـمـانـا مـورخـیـن نـقـل كـرده انـد كـه در

زنج داخل بصره شد و مردم بصره را بكشت و مسجد جامع و خانه ھاى مردم را آتش زد و در روز جمعه و 

شب شنبه پیوسته مردم را كشت و خانه ھا را آتش زد تا آنكه جويھا را از خون روان گشت و كوى و بازار 

كوشك و گـلستان ، گورستان گرديد و خانه ھا و ھركجا كه رھگذر انسان يا چارپايان بود با  خونگسار گرديد و

 . ھر اسب و اثاث و متاعى بود به جمله بسوخت

 ( .ُقَواتَّسـََع اْلحـَريـُق مـَِن اْلجـَبـَِل ِاَلى اْلَجَبِل َو َعُظِم اْلَخْطُب َو َعمََّھا اْلَقْتُل َو النَّْھُب َو ْاِالْحرا )

پـس از ايـن قتل عام ، مردم را امان دادند و گفتند ھركه حاضر شود در امان است ، ھنگامى كه مردم جمع 

شدند بناى غدر نھادند و شمشیر در میان ايشان نھادند و صداى مردم به شھادت جـارى و خونشان در 

ول مـال او را مـى گـرفـتـنـد در بصره كه ھركه مالدار بـود ا. زمین سارى بود، كشتند ھركس را كه ديدند

يـعـنـى شـكـنـجـه مـى كـردنـد او را تـا ظـاھـر كـنـد مال خود را و ناگھان او را مى كشتند و ھركه فقیر بود 

بدون فرصت در ھمان وقت او را مى كـشـتـنـد تـا آنـكـه نـقـل شـده كـه ھـركـس از مـردم بـصـره بـه حـیـل 

مـت بـبـرد در آن ابار و چاھھا كه را سراھا كنده بودند پنھان گـرديـده و چـون تاريكى مـخـتـلفـه جـان بـه سـال

شب جھان را فرو مى گرفت از ظلمت چاه طلوع مى كردند، و چون مـاءكـولى مـوجـود نـبـود نـاچـار از 

رد به چاه گوشت سگ و موش و گربه كار خورش و خوردنى مى سـاخـتـنـد و چـون خـورشـیـد طـلوع مـى ك

غروب مى نمودند و به ھمین گونه مى گـذرانـیدند چندان كه از آن حیوانات نیز چیزى به جاى نماند و بر ھیچ 

چیز دست نیافتند ايـن وقـت نـگران بودند تا از ھمگنان و ھم جنسان خود ھر كس از گرسنگى بمردى 

ى رفیق خود را بكشتى و او را بـخـوردى و ديگران از گـوشـتـش زنـدگـى گـرفـتـى و ھـركـس را قـدرت بـود

چـنـان سـخـتـى كـار بـر مـردم شـدت كرد كه زنى را ديدند كه سر بر دست گـرفـتـه و مـى گـريـد از سبب 

مردم دور خواھرم جمع شدند تا بمیرد گـوشـت او را بخوردند ھنوز خواھمر نمرده بود كه : آن پرسیدند گفت 

گوشت او را قـسـمـت نـمـودنـد و از گـوشـت او قـسمتى به من ندادند جز سرش و در  او را پاره پاره كردند و

  (160)!اين قسمت بر من ظلم نمودند

 : معلوم شد فرمايش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در آن خطبه شريفه كه فرموده: مـؤ لف گـويـد

ْحَمِر َواْلُجوِع فـََويـٌْل َلِك يـا بـَصـَْرُة ِمْن َجْیٍش ِمْن ِنَقِم الّلِه الَرَھَج َلُه َو الِحسَّ َو َسُیْبَتلى َاْھُلِك ِباْلَمْوِت اَال )

 ( :اَالْغَبِر

از لشـكـرى كه نقمت و شكنج خداوند است و بانگ و غبار و جنبش ندارد، چه سیاه ! اى بـر تـو اى بـصـره و

زنگى را چون ديگر لشكرھا آواز و آھنگ و جرنگ اسلحه و مركب بسیار نبود و زود بـاشـد اى بـصـره كـه اھـل 



و اين كلمات حضرت  (161).حط تباه گردندتـو، بـه مـرگ احـمـر و جوع اغبر مبتال شوند، يعنى به قـتـل و ق

 . امیرالمؤ منین علیه السالم معجزه بزرگى است

 م زين العابدين علیه السالم و اعقاب اوذكر محمد بن زيد بن اال ما

مـحـمـد بـن زيـد كـوچـكـترين فرزندان زيد شھید است و او را در عراق اعقاب بسیار بوده ، كـنـیـتـش 

ابـوجـعـفـر، فـضـلى بـسـیـار و نـبـالتـى بـه كمال داشت ، و قصه اى از فتوت و جوانمردى او معروف است كه 

راى سـادات و عـلويـیـن نـقـل كـرده كـه آن را سرمشق خود قرار داده و به آن طريق آن را بـ (داعى كبیر  )

 .رفتار نـمايند، و ما آن قصه را در ذكر اوالد حضرت امام حسن علیه السالم نگارش داديم به آنجا رجوع شود

نـه بـعـد از وفـات  و پسرش محمد بن محمد بن زيد ھمان است كه در ايام ابوالّسرايا يا در سنه صد و نود و

مـحـمـد بـن ابـراھـیـم طـبـاطبا مردم با وى بیعت كردند و آخراال مر او را گـرفـتـه بـه نـزد مـاءمـون در مـرو 

َكْیَف  ) : فـرسـتـادنـد و در آن وقـت بـیـسـت سـال داشـت ، ماءمون تعجب كرد از صغر سن او، با وى گفت

 : محمد گفت (َعمََّك؟  َرَاْيَت ُصْنَع الّلِه ِبْاِبِن

َرَاْيُت َامیَن الّلِه ِفى اْلَعْفِو َواْلِحْلِم
 َو كاَن َيسیرا ِعْنَدُه َاْعَظُم اْلُجْرِم

گـويـنـد چـھل روز در مرو بود آنگاه ماءمون او را زھر خورانید و جگرش پاره پاره شده در طـشـت مـى ريـخت و 

و مـادرش فـاطـمه دختر على بن . داشت و آنھا را مى گردانید او نظر مى كرد به آنھا و خاللى در دست

 . جعفر بن اسحاق بن على بن عبدالّله بن جعفر بن ابى طالب بوده است

و پسر ديگرى جعفر بن محمد بن زيد مردى عالم و فقیه و اديب و شاعر و آمر به معروف و نـاھـى از مـنـكـر 

المشّجرات ، و ظاھرا او است پدر احمد سّكین كه   ، كذا فى بعض بـوده در كـالجـر نیشابور به خاك رفته 

 . بیايد ذكرش بعد از اين

و بـدان كـه از احـفاد محمد بن زيد است ، سید اجل وحید عصره و فريد دھره صدرالّدين على بـن نـظام 

و علوم ،  الّدين احمد بن میر محمد معصوم مدنى مشھور به سید علیخان شیرازى جامع جمیع كماالت

سلوة  )و  (انوار الربیع  )و  (سالفة  )و  (شرح صحیفه  )و  (شرح صمديه  )صاحب مؤ لفات نفیسه مانند 

وفـاتـش سـنـه ھزار و صد و نوزده در شیراز واقع شده و قبرش در شاه چراغ نزديك قبر . و غیر ذلك  (الغريب 

 )علما و فضال و محدثین بوده اند، در كـتـاب  سـیـد اجـل سـیـد مـاجـد است ، پدران سید علیخان ھمگى

 :در ترجمه والدش نظام الدين احمد، فرمود (سـالفـة العـصـر من محاسن اءعیان العصر 

ـْتَامـاُم اْبُن ِاماٍم َو ُھماُم اْبُن ُھماُم َھُلمَّ َجّرا َالى َاْن ُاجاِوَز اْلَمَجرََّة َمَجّرا ال َاِقُف َعلى َحدٍّ َحّتى  ) ـھـَِى ِالى ِان

ٍل َو ِحْلٍم َاشـَْرِف جـَدٍّ َو كـَفـى شـاھـِدا عـَلى ھـذا اْلمـَرامـِ َقْول َاَحِد َاْجداِدِه اْلِكراِم َلْیَس فى َنَسِبنا ِاّال ُذوَفْض

 ((162).َحّتى َنِقَف َعلى باِب َمديَنِة اْلِعْلِم

و از جـمـله پـدران او اسـت اسـتـاد البشر والعقل الحادى عشر غیاث الّدين منصور دشتكى كه قاضى نورالّله 

 میر غیاث الّدين منصور شیرازى آنكه خاتم الحكماء و غوث العلماء اال: در ترجمه او فرموده  (مجالس  )در 

ارسطو و افالطون بلكه حكماى دھر و قرون اگر در زمـان آن قـبـله اھل ايمان بودندى مفاخرت و مباھات به 

  (163). انخراط در سلك مستفیدان و مالزمان مجلس عالیش نمودندى انتھى

گـويند در بیست سالگى از ضبط علوم فارغ گرديده و در چھارده سالگى داعیه مناظره با عالمه دوانى در 

ـھـماسب صفوى بود آن خود ديده ، در سنه نھصد و سى و شش كه زمان سلطنت در كّف با كفايت شـاه ط



جناب به صدارت عظمى رسید ملقب به صدر صدور ممالك گرديد، و در سنه نھصد و سى و ھشت جناب 

خاتم المجتھدين محقق كركى از عراق عرب به تـبريز آمد و از جانب سلطان نھايت احترام مى ديد به امیر 

ه اين دو بزرگوار با ھم قرار دادند كه در يك گـويـند ك. غیاث اّلین مذكور در طريقه محبت مـسـلوك فـرمـود

را از  (كتاب قـواعـد  )را نزد میر بخواند و در ھفته ديگر جناب میر  (كـتـاب شـرح تـجـريـد  )ھفته جناب محقق 

مـدتـى بـر ايـن مـنـوال گذشت تا آنكه مفسدين سخنى چینى كردند و . جـنـاب مـحـقـق اسـتـفـاده نـمـايـد

دو بزگوار را به ھم زدند، پـس جـنـاب مـیـر، از مـنـصـب صـدارت اسـتـعـفـا و عـود بـه شـیـراز نمود مابین اين 

و در سنه نھصد و چـھـل و ھـشت به رحمت ايزدى پیوست و در جوار مزار پدر بزرگوارش به خاك رفت ، و آن 

ماجدش سید الحكماء و المدّققین  جـنـاب را مـنـصـنـفـات بسیار است كه ذكرش در اينجا مھم نیست و والد

ابوالمعالى صدراّلین محمد بن ابراھیم است كه معروف به صدرالّدين كبیر كه قـاضـى نـورالّله در تـرجـمـه او 

آباء و اجداد امجاد او تا حضرت ائمه معصومین علیھم السالم ھمگى حافظ احاديث و حامل علوم : فـرموده 

از مـاءثـر او، مـدرسـه رفـیـعـه منصوريه است در شیراز، در سنه نھصد و سه  (164). شرعیه بوده اند انتھى

 .از دنیا رحلت بفرمود

ـداد ايـشان است نصرالّدين ابوجعفر احمد سّكین كه مقرب به خدمت حضرت امام رضا علیه و از جـمـله اج

را به خط مبارك خويش براى او نـوشـتـه و آن كـتـاب شـريـف در  (فقه الرضا  )السالم بوده و آن حضرت 

لّدين محّمد جـمـله كتب سید علیخان در بالد مكه معظمه بوده چنانكه صاحب رياض فرموده ، و سید صدرا

 : مذكور فرموده

َتْلقاَء  ُثمَّ ِانَّ َاْحَمَد السِّكین َجّدى َصِحَب اِال ماَم الرِّضا علیه السالم ِمْن َلُدْن َكاَن ِباْلَمديَنِة ِالى َاْن ُاشـْخـَِص )

اِالماِم الرِّضا علیه السالم َعْن آباِئِه  ُخراساَن َعْشَر ِسنیَن َفَاَخَذ ِمْنُه اْلِعْلَم َو ِاجاَزُتُه ِعْندى َفَاْحَمُد َيْروى َعِن

ُكنى فیِه َعَلْیِھُم السَّالُم َعْن َرسوِل الّلِه صلى الّله علیه و آله و سلم َو ھَذا اَالْسناُد َاْيَضا ِمّما َاَتَفرَُّد ِبِه الُيْشِر

 ( .َاَحٌد َو َقْد َخصَِّنَى الّلُه َتعالَى ِبذِلَك َو اْلَحْمُدلّلِه

 بن االمام زين العابدين علیه السالم و بعض اعقاب اوذكر حسین 

شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله فـرمـوده كـه حـسـیـن بـن عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم سـیدى فـاضـل و 

فـاطمه بنت الحسین علیه   صـاحـب ورع بـوده و روايـت كـرده حـديث بسیار از پدر بزرگوار و از عمه اش 

: از برادرش حضرت امام محّمدباقر علیه السالم ، احمد بن عیسى از پدرش حديث كرده كه گفت السالم و 

مى ديدم حسین بن على را كه دعا مى كرد من با خود مـى گـفـتـم كـه دست خود را از دعا پايین نمى 

  (165). آورد تا مستجاب شود دعاى او در تمامى خلق

و از سـعـیـد ـ صـاحـب حسن بن صالح ـ مروى است كه ھیچ كس را نديده بودم كه از حسن بن صـالح 

درآمدم و حسین بن على بن الحـسـیـن عـلیـه  بـیـمـناكتر از خداى باشد تا ھنگامى كه به مدينه طیبه

السـالم را بـديدم و از وى خائفتر و به آن درجه از خداى بیمناك نديدم از شـدت بـیم و خوف چنان نمودى كه 

  (166).گويا او را به آتش در برده ، ديگر باره اش بیرون آورده اند

يـحـیـى بن سلیمان بن حسین از عمش ابراھیم بن الحسین از پدرش حسین بن على بن الحسین علیه 

و در ھر جـمـعـه مـا را بـه ابراھیم بن ھشام مخزومى والى مدينه بود : السالم روايت كرده كه حسین گفت 

مسجد رسول خداى صلى الّله علیه و آله و سلم نزديك منبر جمع كردى و بـر مـنـبـر باالر فتى و امیرالمؤ 

پس روزى در آنـجـا حـاضـر شدم در وقتى كه آن مكان : منین علیه السالم را ناسزا گفتى ، حسین مى گويد

چسبانیدم پس مرا خواب ربود در آن حال ديدم كه قبر شريف  از جمعیت پر شده بود من خود را به منبر

 : پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـلم شـكـافـتـه شـد و مـردى با جامه سفید نمايان گشت ، به من گفت



چشمھاى خود را : بلى والّله ، گفت : مـحـزون نـمـى كـنـد تو را آنچه اين مى گويد؟ گفتم ! اى ابوعبدالّله 

ـا و بـبین خدا با او چه مى كند، پس ديدم ابراھیم بن ھشام را در حالتى كه به على عـلیـه السـالم بـگـش

  (167). بـد مـى گـفـت نـاگاه از باالى منبر به زير افتاد و بمرد لعنة الّله علیه

پیش از اين دانستى كه حضرت امام زين العابدين علیه السالم را دو پسر بـوده بـه نـام : مـؤ لف گويد

حـسین و آنكه كوچكتر بوده حسین اصغرش مى گفتند و فرمايش شیخ مفید در تـوصـیـف حـسـیـن مـعـلوم 

و بعضى ديگر، فرمايش او  )مـسـتـدرك الوسـائل عـ )ـت كـه كـدام يـك مـراد او اسـت لكـن شـیـخ مـادر نـیـس

را بر حسین اصغر وارد كرده اند، به ھر جھت آن حـسـیـن كـه صـاحـب اوالد و اعقاب است ، حسین اصغر 

جماعتى از وى روايت حديث است كه كنیه اش ابوعبدالّله بوده و مـردى عـفیف و محدث و فاضل بوده و 

كرده اند از جمله عبدالّله بن المـبـارك و مـحـمـّد بن عمر واقدى شیعى است در سنه صد پنجاه و ھفت به 

 . سن شصت و چھار سالگى وفات كر و در بقیع به خاك رفت

و ديـگـر حـسـن بـن  و او را چـنـد پـسـر بـوده يـكـى عـبـدالّله پـدر قـاسـم اسـت كـه رئیـس و جـلیـل بـوده

حـسـیـن اسـت كـه مـردى مـحـدث نـزيـل مكه بوده و در ارض روم وفات كرده و ديگر ابوالحسین على بن 

حسین است كه او را از رجال بنى ھاشم مى شمردند و صاحب فضل و لسان و بیان و سخاوت بوده و از 

كـردنـد صـداى سـائل كـه بـلنـد مى شد طعام اخالق او نـقـل شـده كـه چـون طـعـام بـرايـش حـاضـر مـى 

خود را به سائل مى داد ديگرباره طعام براى او حاضر مى كـردنـد بـاز صـداى سـائل مـى شـنـیـد آن طـعـام 

الجـرم در وقـت غـذا خـوردن او زوجـه اش كـنـیـزى را مـى فرستاد به نزد در بـايـسـتـد . را بـه سـائل مـى داد

 .پـیـدا شـود و بـه او چـیـزى دھـد كـه سائل صدا نكند تا على آن طعام را بخوردتـا سـائل 

- ١١ - 

 
 

و ديـگـر عـبـیـدالّله اعـرج اسـت كه بیايد ذكرش و بیاى در ذكر اوالد حضرت صادق علیه السـالم آنـكـه 

ـسـران آن حضرت بوده و فـاطـمـه دخـتـر حـسـیـن زوجـه آن حـضـرت و مـادر اسـمـاعـیـل و عـبـدالّله پ

 .بالجمله ؛ فرزندان و بازماندگان حسین اصغر در حجاز و عراق و بالد عجم و مغرب بسیار بوده اند

از ايـشـان اسـت حـفـیـدش ابـوعـبـدالّله مـحـمـّد بـن عـبـدالّله بـن الحـسـیـن مـذكـور مـدنـى نزيل كوفه كه 

و بـرادرش قـاسـم بـن عـبـدالّله . نه صد و ھشتاد و يك واقع شده علماء رجال او را ذكر كرده اند، وفاتش س

  (168). او را ذكر نموده (مقاتل الطالبیین  )بـن الحـسـیـن مـردى رئیـس و فـاضـل بـوده ، ابـوالفـرج در 

 )و از جـمله ايشان است عبدالّله بن الحسن بن الحسین اال صغر مدفون در شوشتر كه قاضى نـوالّله در 

در حق او گفته كه او از اكابر ذرّيه سیدالمرسلین ، و در فـضل و طھارت مشابه جد خود حضرت  (مـجـالس 

لعابدين علیه السالم بود و لھذا در دست اعادى دين شھید گرديد، و ھم نقل كرده كه نام شريف امام زين ا

بـانـى اصـل عـمـارت او مـسـتـنـصـر خـلیـفـه عـبـاسـى كـه اول . او عبدالّله و لقب منیفش زين العابدين بـود

م را بنا نھاد و بـعد از آن متاءخرا بـار قـبـّه شـريف حضرت امام موسى كاظم و امام محّمدجواد علیھما السال

سادات حسینى مرعشى شوشتر بر آن عمارت افزودند و مساعى جمیله در تـزويـج مـزار فـايـض البـركـات 

  (169).او كـه از اشـراف و الطـف بـقاع شوشتر است نمودند، شكرالّله سمیھم انتھى 

و نیز از ايشان است كه احمد بن على بن محّمد بن جعفر بن عبدالّله بن الحسین اال صغر كه مـعـروف 



روايت بسیار سماع كرده و كتبى و مقیم مكه معظمه بوده و از اصحابنا الكوفیین  (عـقیقى  )اسـت بـه 

صـاحـب كـتـب كثیره و كتاب رجال ، معاصر  (عقیقى  )تصنیف نموده و پسرش على بن احمد معروف به 

قرار  (عق  )از او بسیار نقل مى كند و عالمت او را  (منتھى المقال  )و شیخ ابوعلى در . شیخ صدوق است 

یه و اعاظم فقھاء اثنى عشريه صاحب مصنفات مشھور است ، و داده و فرموده كه او از اجـله عـلمـاء امام

كـتـاب  )و شـیـخ صـدوق در . او بـسـیـار نـقـل مـى كـنـد از كـتـاب رجـال (170) (خـالصـه  )آية الّله عالمه در 

ت در جاللت و علو مـنـزلت او و عـمش حسن بن حـديثى نقل كرده كه صريح اس (171) (اكـمـال الّديـن 

در غیبت . محّمد بن جعفر بن عبدالّله بن الحسین اال صغر از جانب داعى كبیر حكومت شھر سارى داشت 

چـون داعـى . داعى ، جامه سیاه كه شعار عباسیان بود بپوشید و خطبه بـه نـام سـالطـیـن خـراسـان كـرد

 .ـود او را بـه قتل رسانیدقـوت گـرفـت و مـعـاودت نـم

كه يـكـى از قـراء طھران  (ونك  )و از جـمـله ايشان است سید شريف نّسابه امام زاده قاضى صابر كه در 

ابوالقاسم على بن : اسـت چـنـیـن است  (روح و ريحانه  )است مدفون است و نسب شريفش چنانچه در 

ّله بـن عـیـسـى بـن عـلى بـن حـسـیـن اال صغر بن محّمد بن نصر بن مھدى بن محّمد بن على بن عبدال

كه تولد اين امام زاده  (نھاية اال عقاب  )على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیه السالم و نقل كرده از 

در ھمان قريه بوده و در عـلم نسب كمال امتیاز داشته و در زمانھاى گذشته ھر بلدى را نّسابه اى بوده و 

 .و بوده و نّسابین به خدمتش مى رسیدند و از او استفاده مى نمودندنّسابه رى ا

 : و از مجدالّدين كه يكى از نّسابین رى بوده نقل كرده كه گفته

ـْتـُُه ِبالرَّْى َو َحَضْرُت َمْجِلَسُه َو كاَن َيْدُخُل َعَلىَّ َو َيْجرى َبْیَننا ُمذاَكَرٌة ِفى ِعْلِم اَال ) فى ُشُھوِر  ْنساِبَو قـَْد َراَءي

  (172) ( .َسَنِة ِسّت َو ِعشْرَيَن َو َخْمَسماَءِة

ى المرعشى پسران عبیدالّله بن محّمد بن حسن بن و از جـمـله ايـشـان است محّمد الّسلیق و عل

  (173) (َسَلُقوُكْم ِبَاْلِسَنٍة ِحداٍد  )حـسین اال صغر، اما اين كلمه ماءخوذ است از قوله تعالى 

مـى گـويـند و چون  (مرعش  )و اما على المرعش ، قاضى نورالّله شوشترى گفته كه كبوتر بلند پرواز را 

على مذكور به علو شاءن و رفعت منزلت و مكان اّتصاف داشت تـوصـیـف او بـه مرعش جھت استعارة علو 

 :و منتسب اند سادات مرعشیه و آنھا چھار فرقه اندبه ا: منزلت او بوده باشد، و فرموده 

فرقه اول ـ سادات عالى درجات مازندران كه به تشیع مشھورند، و از جمله ايشان است میر قـوام الّديـن كه 

است و نسبش بدين  (میر بزرگ  )سالطین قوامیه مرعشیه مازندران به او منسوب اند و او مشھور به 

 : طريق است

ّدين صادق بن عبدالّله بن محّمد بن ابى ھاشم بن على بن حسن بن على المرعش ، و آن سید قوام ال

جـنـاب مـدتـى در خراسان به سلوك مشغول بود بعد از آن به مازندران وطن اصلى خـود رجـوع كـرد و در 

آمل مدفون  سـنـه ھـفتصد و شصت فرومانده مازندران گرديد و در سنه ھفتصد و ھشتاد و يك وفات كرد و در

مزاريست ساطع اال نوار كه در عھد صـفـويـه بـارگاھش به اھتمام تمام پرداخته قبه   گشت ، و مشھدش 

عظیمى بر آن افراخته شد، و او را چند پـسـر واالگـھـر بـوده ، از آن جـمـله اسـت سـیـد رضـى الّديـن والى 

 ن فرمانفرماى سارى ؛آمل و سید فخرالّدين سردار رستمدار و سید كمال الّدي

فرقه دوم ـ سادات شوشتراند كه از مازندران به آنجا آمده اند و ترويج مذھب ائمه اطھار علیھم السالم 

و پدر  (شاه میر  )نموده اند و از اكابر متاءخر ايشان صدر عالیمقدار امیر شمس الّدين اسدالّله الشھیر به 

 منشرح الّصدر میر سید شريف است ؛

 ـ مرعشیه اصفھان اند كه ايشان نیز از مازندران به اصفھان آمده اند؛ فرقه سوم



فرقه چھارم ـ مرعشیه قزوين اند كه از قديم اال ّيام در آن ديار روزگار گذرانیده اند، و بعضى از ايشان نقیب و 

  (174).متولى آستانه حضرت شاھزاده حسین اند

و بـدان كه از اوالد على مرعش است سید فاضل فقیه عارف زاھد ورع اديب ابومحّمد حسن بن حـمزة بن 

اءة رابعة است و در طـبـرسـتـان بـوده ، على مرعش كه از اجّالى فقھاى طايفه شیعه و از علماى امامیه م

شـیـخ نـجـاشـى و طـوسـى و عـالمـه سـايـر اربـاب رجـال رضـوان الّله علیھم او را ذكر كرده اند و ستايش 

؛ شیخ نجاشى فرموده  (َتْلَعْكَبرى  )بلیغ از او نموده اند و مصنفات او را نـام بـرده انـد، روايت مى كند از او 

ـروف اسـت بـه مـرعـشـى و از بزرگان اين طايفه و فقھاى ايشان بود، به بغداد آمد و شیوخ ما با او كه او مـع

در سنه سیصد و پنجاه و شش ست و خمسین و ثالثماته مالقات كردند و در سـنـه سـیـصـد و پـنـجـاه و 

و سـیـد بـحـرالعـلوم او را تـوثـیـق نموده و فرموده  (175). ھشت ـ ثمانى و خمسین و ثالثماءئة ـ وفات يافت

ذكر نموده از  (معالم العلماء  )ـر آشـوب در كتاب َو َقْد َصحَّ ِبما ُقْلناُه َانَّ َحديَث اْلحـَسـَِن صـَحـیـٌح و ابـن شـھ: 

  (176). است (كتاب غیبت  )جمله مصنفات او 

او نقل شده اين حكايت كه فرموده حديث كرد از براى ما مردى صالح از  (كتاب غیبت  )ه از كـ: مـؤ لف گـويـد

 : اصحاب ما امامیه ، گفت

سـالى از سـالھـا بـه اراده حـج بـیـرون رفـتـم در آن سـال گـرمـا شـدت تـمام داشت و سموم بسیار بود، 

تشنگى از پاى درآمده بر زمین افتادم و مشرف به  س از قافله منقطع گشتم و راه را گم كـردم و از غـايـت

مرگ شدم ، پس شیھه اسـبـى بـه گـوشـم رسـیـد چـشـم گـشـوده جـوانـى ديـدم خوشروى و خوشبوى 

بر اسبى شـھـبـاسـوار و آن جـوان ، آبـى بـه مـن آشـامـانـیـد كـه از بـرف خـنـك تـر و از عسل شیرين تر بود 

: تو كیستى كه اين مرحمت دربـاره مـن فرمودى ؟ فرمود! اى سیدمن : گفتم . ھانیدو مرا از ھالك شدن ر

منم حجت خداى بر بندگان خدا و بقیة الّله در زمین او، منم آن كـسى كه پر خواھم كرد زمین را از عدل آن 

عفر بن چناكه پر شده باشد از ظلم و جور، منم فرزند حـسین بن على بن محّمد بن على بن موسى بن ج

محّمد بن على بن الحسین بن على بن ابـى طـالب عـلیـھـم السالم ، بعد از آن فرمود كه چشمايت را 

بـگـشـا، گـشـودم خـود را در پـیـش روى قـافـله ديـدم ، پـس آن حضرت از نظرم  :بپوش ، پوشیدم ، فرمود

 غايب شد ـ صلوات الّله علیه ـ

 شرح حال شھید قاضى نورالّله

كـه در احـوال حـضـرت امـام جعفر صادق علیه السالم بیايد ان شاء الّله تـعـالى خـبـرى : ف گـويـدمـؤ ل

نسب شـريـف سـیـد شـھـیـد و   مـنـاسـب بـا اين حكايت ، و بدان نیز كه منتھى مى شود به على مرعش 

احقاق  )و  (المؤ منین مجالس  )عالم فاضل جلیل قاضى نورالّله ابن شريف الدين حسینى مرعشى صـاحب 

و غیر ذلك ، معاضر شیخنا البھائى بوده و در اكبرآباد ھند قاضى القضاة بود، و  (الصوارم المھرقة  )و  (الحق 

با آنكه مابین اھل سنت بود تقیه مى نمود، آنچه قضاوت نمود و حكم داد تمامش بر مذھب امامیه بود و 

اى يـكـى از ائمـه اھـل سـنـت از كـثـرت اطـالع و مـھـارتـى كـه لكـن آن را مـطـابـق مـى كـرد بـا فـتـو

كتاب  )داشـت در فـقه شیعه و سنى و احاطه به كتب و تـصـانـیـف آنـھـا، اھـل سنت او را به سبب تاءلیف 

قريب نود مجلد در غالب علوم . شھید كردند و مـرقد شريفش در اكبرآباد مزار و مشھور است  (احقاق الحق 

در رد میرزا مخدوم شريفى كه در مدت ھفده روز  (مصائب الّنواصب  )اءلیف نموده كـه از جمله آنھا است ت

 . نیز از اھل علم و حديث بوده  نوشته و والدش

 شرح حال سلطان العلماء

و نـیز از سادات مرعشیه است سید محقق عالمه خلیفه سلطان حسین بن محّمد بن محمود الحسین اال 



الصـفـھـانـى ملقب به سلطان العلماء صاحب مصنفات و حواشى دقیقة موجزه مفیده در زمـان شـاه مـلى ا

عباس اول امر وزارت و صدارت به وى تفويض شد و چندان مكانت و مرتبت پیدا كـرد نـزد سـلطـان كـه دامـاد 

 . (وزير شاه شد داماد سلطان  ) : در تاريخ وزارت او اين مصرع گفته (تاريخ عالم آراء  )صاحب . سلطان گرديد

در سنه ھزار و شصت و چـھـار در اشـرف مـازنـدران وفـات كـرد جـنـازه شـريـفـش را از اشـرف بـه نـجـف 

 .اشـرف حمل كردند و به خاك سپردند

 شرح حال میرزا محّمد حسین شھرستانى

د عـالم فـاضل جلیل و فقیه محقق بى و نـیـز از سـادات مـرعـشـیـه اسـت سـیـد سـنـد و ركـن مـعـتـمـ

بديل محدث باھر و سحاب ماطر و بحرزآخر جناب آقا میرزا محّمد حسین شھرستانى حائرى صاحب مؤ لفات 

يـك ھـزار سـال و دو مـاه بـعد از والدت مبارك حضرت حضرت حجت   فائقه و تصنیفات رائقه ، والدت شريفش 

قدوة العلماء العظام آقا احمد بن آقا محّمد على كرمانشاھى ابن علیه السالم روى داده از بطن كريمه 

مـرحـوم   استاد اكبر محقق بـھـبـانـى رضـى الّله عـنـه و عـمـده تـحـصـیـلش نـزد عـالمـه ثـانـى سـمـیـّش

: ، فـرموددر ترجمه آقا محّمد ابراھیم بـن آقـا احـمـد (كتاب موائد  )فـاضل اردكانى بوده ، خود آن جناب در 

مـذكـور بـه ايـشان ) دايـى (وى خالوى حقیر است در كرمانشاھان متولد شدم والد در سفرى بود خـال 

نوشت كه خداوند مولودى به شما عطا كرده كه با شما مـفـاخـره مى كند مى گويد منم حسین و پدرم 

درم حسن و پسرانم على و زين على و مادرم فاطمه و جدم احمد و خالم ابراھیم ، حقیر گويد بلى و برا

 . العابدين و دخترانم سكینه و فاطمه انتھى

 شرح حال عبیدالّله اعرج

 :اوالد و اعقاب او  ذكـر عـبـیـدالّله اال عـرج بـن الحسین االصغر بن االمام زين العابدين علیه السالم و بعض 

رش ام خالد يا خالده دختر حمزة بـن ھـمـانـا عبیدالّله بن الحسین اال صغر را ابوعلى كنیت است ماد

وقـتى وارد . مـصـعـب بـن زبـیـر بـن العـوام اسـت و چـون در يكى از دو پاى او نقصانى بود اعرجش خـوانـدنـد

شد بر ابوالعباس سفاح ، سفاح ضیعتى از ضیاع مدائن را به ھر سال ھشتاد ھزار دينار را از آن مدخل 

تخلف  (نفس زكیه  )مود و عبیدالّله از بیعت مـحـمـّد بـن عبدالّله معروف به برخاستى در اقطاع وى مقرر فر

جست ، از اين روى محّمد سوگند خـورد كـه اگـر او را بـنگرد به قتل رساند، چون وى را نزد محّمد آوردند 

ديدارش  محّمد ھر دو چشم خـود فـرو خـوابـانـیـد تا خالف سوگند خود نكرده باشد؛ چه اگر ديدارش به

افـتـادى بـه تـقـاضـاى سـوگـنـد او را بـايـسـتـى بـه قـتـل رسـانـد و عبیدالّله در خراسان به ابومسلم درآمد، 

ابومسلم مقدمش را گرامى داشت و از بـھـرش رزق واسـع و روزى فـراوان مـقـرر داشـت و مـردم خـراسـان 

ه در ذى امران يا ذى امان داشت وفات يافت و او را از چھار تن او را بـزرگ داشتند و عـبـیـدالّله در ضـیـعتى ك

 . على الصالح و جعفر الحجة و محّمد الجوانى و حمزة المختلس: عقب بماند

امـا عـلى الصـالح بـن عـبـیـدالّله اال عـرج كـنـیـه اش ابـوالحسن و مردى كريم و با ورع و فـاضـل و 

ود و او و زوجه اش ام سلمه دختر عبدالّله بن الحسین اال صغر را كه دختر پـرھـیـزكـار و ازھد آل ابوطالب ب

 .مى خواندند (الزوج الصالح  )عمويش باشد 

گفته آنچه حاصلش اين است كه ابوالحسن على بن عبیدالّله اعرج  (مجالس المؤ منین  )قاضى نورالّله در 

شت و مستجاب الدعوة و اعبد آل ابوطالب بود سخت بزرگ و عظیم القدر بود و رياست عراق به او تعلق دا

در زمان خويش و از اختصاص يافتگان به حضرت امـام مـوسى و امام رضا علیه السالم بود و حضرت امام رضا 

مى نامید و آخراال مر در خدمت آن حضرت به خراسان رفت ، و چون  )زوج الصـالح عـ )علیه السالم او را 

  (177).اطـبـا خـواسـت از بـھـر واليـت ابـوالسـّرايـا از وى بـیـعـت سـتـانـد قبول نكردمحّمد بن ابـراھـیـم طـبـ



ز سلیمان بن جعفر مروى است كه على بن عبیدالّله در آغاز امر به من گفت مى ا (رجال كّشى  )و در 

چـه تو را باز مى دارد؟ : خواھم در حضرت امام رضا علیه السالم فايز شوم و بر وى سالم فرستم گـفـتـم 

ن مردم به عیادت آ .عظمت و ھیبت آن حضرت ، چون روزى چند برآمد امام علیه السالم رنجور شد: گفت 

اسـت كـه بـه حـضـور مـبـاركـش مـشـرف شـوى ، چون ] مناسب [جناب مبادرت نمودند به وى گفتم وقت 

به خدمت آن حضرت رسید امام علیه السـالم او را مـكـرم و مـعـظم داشت ، على بن عبیدالّله نیك شادان 

ادت فرمود من نیز در خدمت آن شد از آن پس وى در بستر رنـجـورى در افـتاد، امام علیه السالم او را عی

فـرمـود تـا آنـكـه در آن خـانـه بودند بیرون رفتند و چون آن   حضرت بودم و آن حـضـرت چـنـدان جـلوس 

حـضـرت بـیـرون شـد مـن نـیـز در خـدمـت آن حـضرت بیرون شدم ، كنیز من در خانه على بن عـبـیـدالّله بـود 

ى از پس پرده به حضرت امام رضا علیه السـالم به نظاره بود، چون آن بـه مـن گـفت كه اّم سلمه زن عل

حضرت بیرون شد از پرده بیرون آمد و روى خود را بر آن مكان كه آن حضرت نشسته بود بگذاشت و ھمى 

بوسید و دست بر آنجا كشید و بر چھره مالید، من اين داستان را در آستان آن امام انس و جان به عرض 

. بـدان كـه عـلى بـن عـبـیـدالّله و زن او و فـرزنـدان او از اھـل بھشت باشند! اى سلیمان : رمودرسانیدم ف

بدان كه اوالد على و فاطمه ھرگاه خداى تعالى اين امر را يـعـنى معرفت امات ائمه اھل بیت ! اى سلیمان 

و على صالح را اوالد و اعقاب بوده و در  (178).را به ايشان روزى فرمايد ايشان چون ديگر مردم نخواھند بود

د بن محّمد بن على بن اوالد او بوده رياست عراق و از احفاد او است شیخ شرف الّنسابة ابوالحسن محّم

 . الحسین بن على بن ابراھیم بن على صالح كه شیخ سید بن رضى و مرتضى بوده

 ( .ُحِكَى ِانَُّه َبَلَغ ِتْسَعا َو ِتْسعیَن َسَنَة َو ُھَو َصحیُح اَالعضاِء )

ن ، جلیل پس او سیدى است شريف ، عفیف ، عظیم الشاء: و امـا جـعـفـر الحـجـة بن عبیدالّله اال عرج 

القدر، عالى ھمت ، رفیع مرتبت ، فصیح الّلسان ؛ گويند در فصاحت و براعت شبیه زيـد بـن عـلى عـلیـه 

ابوالبخترى وھب بن وھب . السـالم بـود، و زيـديه او را حجة الّله مى گفتند و جمعى به امامت او قائل بودند

ھـیـجـده مـاه در حـبـس بـود تـا وفـات كـرد، و والى مدينه از جانب ھارون الرشید او را در حبس كرد و 

پـیـوسـتـه قـائم اللیـل و صـائم النھار بود و افطار نمى كرد مگر در عیدين ، و پیوسته امارت و رياست در اوالد 

او بوده در مدينه تا سنه ھزار و ھشتاد و ھشت بلكه زيادتر و او را چند پسر بوده يكى ابوعبدالّله الحسین و 

مسافرت كرد به بلخ و اوالد پیدا كرد در آنجا، و از اوالد او اسـت ابـوالقـاسـم عـلى بـودلة بـن مـحـمـّد او 

الّزاھـد كـه سـیـدى جـلیل القدر، عظیم الشاءن ، عالم ، فاضل ، كامل ، صالح ، عابد رفیع المنزلة بوده كه 

و ديگر ابومحّمد حسن است از اوالد اوست نجم ترجمه او و اوالد او را ذكر كرده  (تحفه  )سـید ضامن در 

 . الملة و الحق والدين سید مھّنا قاضى مدينه

 شرح سید مھّنا

 :ذكر مھّنا بن سنان و نسب طاھر جد او ـ رحمة الّله علیه ـ

ھو السید مھّنا بن سنان بن عبدالوّھاب بن نمیلة بن محّمد بن ابراھیم بن عبدالوّھاب و تمامى اين جماعت 

كدام در عصر خود قاضى مدينه مشرفه بوده اند، ابن ابى عمارة مھّنا اال كبر بـن ابـى ھـاشم داود بن ھر 

امیر شمس الّدين ابى احمد قاسم بن امیر على عبیدالّله كه امارت و ريـاسـت داشـت در مـديـنـه در 

كـامـل ، جـامـع ، ورع ، زاھـد، ابـن ابـى الحـسـن طـاھـر كه در حق او گفته اند عالم ، فـاضـل . عـقـیـق 

صـالح ، عـابـد، تـقـى ، نـفـى ، مـیـمـون جـلیـل القـدر عـظـیـم الشـاءن ، رفـیـع المـنزلة ، عالى الھّمة بوده 

به حدى كه فرزندان بـرادرش را ابـن اخـى طـاھـر مـى گـفـتند از ايشان است شريف ابومحّمد حسن بن 

ه شـیـخ تلعكبرى از او روايت مى كند و در سنه سیصد و پنجاه و ھشت وفات محّمد يحیى النـّسـابـة كـ



و شیخ مفید رحمه الّله . كرده و در منزل خود در بغداد در سوق العطش كه نام محله اى است مدفون شده 

 . در اوايل جوانیش او را درك كرده و از او اخذ نموده

جـعـفـر عـلیـه السـالم در حـال احـمـد بـن مـوسى علیه السالم و بـیـايـد در ذكـر اوالد حـضـرت مـوسـى بـن 

روايتى از شیخ مفید از شريف مذكور، و سید ضامن بن شـدقـم نـقـل كـرده اسـت كـه مـابـیـن ابـوالحـسـن 

طـاھـر و يـكـى از اھـل خـراسـان مـحـبـت و مـودت بـود و آن مـرد خـراسـانـى ھـر سـال كـه بـه حـج 

رف مـى گـشت چون به مدينه مشرف مى شد بعد از زيارت حضرت رسـول خـدا و ائمـه ھـدى مـشـ

عـلیـھـم السالم به زيارت اين سید مشرف مى شد و دويست دينار تـقـديـم آن جـناب مى نمود، و اين 

ـتـنـد تـو مستمرى شده بود براى آن سید معظم تا آنكه بعضى از مـعـانـديـن بـه آن شـخـص خـراسـانـى گـف

مـال خـود را ضـايـع و در غـیـر مـحـل صـرف مـى نـمـايـى ؛ چـه ايـن سـیـد در غـیـر طـاعـت خـدا و رسـول آن 

سـیـد بـزرگـوار . را صـرف مـى نـمـايـد، آن شـخـص خـراسـانـى سـه سـال آن مـسـتـمـرى را قـطـع نـمـود

غمناك مباش كه من امر كردم آن مرد خراسانى : فرموددل شـكـسـتـه شد، جدش را در خواب ديد، به وى 

را كه آن وجه را ھر ساله به تو بدھد و آنچه ھم از تو فوت شده عوض آن را بـه تو بدھد و آن خراسانى نیز 

قبول كردى حرف ! اى فـالن : رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم را در خواب ديد كـه بـه وى فـرمـود

ق پسرم طاھر، قطع مكن صـله او را و بـده بـه او عـوض آنـچـه از تـو فـوت شـده در دشمنان را در ح

آن مـرد بـیدار شد و با كمال مسرت و خوشحالى به مكه مشرف شد و در مدينه خدمت . سـالھـاى قـبـل 

سـید  .جـنـاب سـیـد رسـیـد و دسـت و پاى او را بوسید و ششصد دينار و بعض ھدايا تسلیم سید نـمـود

بـلى : خواب ديدى جدم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم را كه تو را امـر بـه آن نـمـود؟ گـفـت  :فرمود

پـس خـود سـیـد خـواب خـود را نقل كرد، آن خراسانى ديگر باره دست و پاى او را بوسه داد و از او معذرت ! 

اول . ورع و زاھـد ابـوالحـسـن يـحـیـى نـسـّابـه اسـت و آن سـیـد پـسـر عـالم فـاضـل و عـارف و . خواست 

 . كسى كه جمع كرده كتابى در نسب آل ابوطالب

 ( .ْخباِرھَاَو كـاَن َرحـْمـَُة الّلُه عـاِرفـا بـُِاصـُوِل اْلعـََرِب َو فـُُروعـِھـا حاِفَظا الْنساِبھا َو َوقاِيَع اْلَحَرَمْیِن َو َا )

ھارده در عقیق مدينه به دنیا آمد و در سنه دويست و ھفتاد و ھفت در مكه در محرم سنه دويست و چ

ابى محّمد حسن بـن ابـى الحـسـن . وفـات كـرد و در نزديكى قبر خديجه كبرى علیھما السالم به خاك رفت 

 . جـعـفـر الحجة بن عبیدالّله الحسین اال صغر بن اال مام زين العابدين علیه السالم

؛ سـیـد مـھـنـّاى مـذكـور عـالمـه فـقـیـه نـبـیـه مـحـقـق مـدقـق جـامـع فـضـائل و كـمـاالت در  و بـالجـمـله

نـھـايـت جـاللت قـدر و عـظـمـت شـاءن اسـت و صـاحـب مـسـائل مـدنـیـات اسـت و آن مـسـائلى اسـت 

ـواب داده و تـجـلیـل بـسـیـار از او كـه از آيـة الّله عـالمـه حـلى رحـمـه الّله سـؤ ال كـرده و عـالمـه ج

 : فـرمـوده از جـمـله در يـكى از اجوبه مسائل فرموده

ـِْد َو اْلفـِخـاِر َو َالسَّیُِّد اْلَكبیُر اْلنَّقیُب اْلَحسیُب النَّسُیب اْلُمَرَتضى ُمْفَخُر اْلّساَدِة َو َزْيَن السِّیاَدِة مـَعـِْدُن اْلمـَج )

ـاِر اْلجـامـُِع ِلِلقـِسـِْط اَالوفـى مـِنـْ َفضائل اَالْخالِق َو السَّْھِم اْلُمَعّلى ِمْن طیِب اَالْعراِق ُمَزيَُّن اْلحـِكـَم َو اال ث

ـَْد تـَرافـُِع الخـُصـَمـآِء نـِجـُْم اْلِملَّه َو لدِّيِن ُمَھنَّا ْبِن اْلَحقِّ َواديواِن اْلَقضآِء ِبِاْظھاِر اْلَحقِّ َعَلى اْلحـُجَِّة اْلبـَیـْضـآِء عـِن

ِسناِن اْلُحَسْینى اْلقاِطُن ِبَمديَنِة َجدِِّه َرُسوِل الّلِه صلى الّله علیه و آله و سلم ، الّساِكُن َمْھِبَط َوحـِى الّلِه 

ِه َرساِئَل ِفى ِضْمِنھا َمسآِئُل الى سـیَُِّد اْلقـُضـاِة َو اْلحـُكـاِم بـَیـَْن اْلخاصِّ َو اْلعامِّ َشرََّف َاْصَغَر َخَدِمِه َو َاَقلَّ ُخّداِم

  (179) ( . غیر ذلك

و . المحققین و اجازه داده به شیخ شھید رحمه الّله روايـت مـى كـنـد سید مھّناى مذكور از عالمه و فخر

حـكـايـتـى از جـاللت او نـقـل كـرده شـبـیـه بـه حـكايت  (جـواھـر العـقـديـن  )سـیـد عـلى سـمـھـودى در 



آن را نـقل فرموده و سید ضامن بن شدقم  (مستدرك  )جدش سید ابوالحسن طاھر كه شیخ ما در خاتمه 

در ذكر سید مھّنا بـن سـنـان گـفـتـه كـه والدم عـلى بـن حـسـیـن ذكـر كـرده در شـجـره  (تحفه  )مدنى در 

انـسـاب اتصال نسب سادات بدالء را كه در قرب كاشان از بالد عجم مى باشند به سنان قاضى و ايشان در 

 . انتھى (وحاحده  )آنجا معروفند به 

منسوب است محّمد بن جعفر بن عبدالّله بن الحسین اال  گفته كه به عقیق مدينه (معجم  )و حـمـوى در 

و او را عقب است و در اوالد او رياست بوده ، و از اوالد او اسـت احـمـد بـن  (عقیقى  )صغر معروف به 

حـسـیـن بن احمد بن على بن محّمد عقیقى ابوالقاسم كه از وجوه اشـراف بـوده ، در دمـشق وفات كرد، 

  (180). انتھى. ز جمادى االولى سنه سیصد و ھفتاد و ھشت در باب صغیر به خاك رفت چھار روز مانده ا

 : ن جعفر الحجة استو نیز از اوالد ابومحّمد حسن ب

سـیـد مـجـدالّديـن ابـوالفـوارس مـحـمـّد بـن ابـى الحـسـن فـخـرالّديـن عـلى عـالم فاضل اديب شاعر نّسابه 

ابن محّمد بن احمد بن على اال عرج بن سالم بن بركات بن ابى العـز مـحّمد بن ابى منصور الحسن نقیب 

المعّمر بن احمد الزائر بن على بن يحیى النّسابة ابن حسن  الحائر ابن ابوالحسن على بن حسن بن محّمد

 . بن جعفر الحجة

ثنا بلیغى  (تحفة اال زھار  )و بـالجـمـله ؛ سـیـد مـجـدالديـن ابـوالفـوارس عـالم جـلیـل القـدر بـوده و صـاحب 

م است و اوالد او را از او نموده و فرموده كه اسمش در حائر امام حسین علیه السالم و مساجد حّله مرقو

بنوالفوارس مى گـويـنـد و او پدر سید عالم جلیل محقق مدّقق عمیدالّدين عبدالمطلب بن محّمد است كه 

بسیار جـلیـل القـدر و رفـیـع المـنـزلة اسـت و از مـشـايـخ شـیـخ شـھید است و والده اش دختر شیخ 

  (181). سديدالدين والد عالمه است

 : در حق او فرموده (182)شیخ شھید رحمه الّله در اجازه ابن بجده 

َلْیِھُم السَّالُم عـَْن عـِدَِّة مـِْن َاصـْحـاِبنا ِمنُْھُم اْلَمْولى السَّیُِّد اال ماُم اْلُمْرتضى َعَلُم اْلُھدى َشْیُخ َاْھِل اْلَبْیِت َع )

 .ْثواُهاْلَحقِّ َوالّديِن َاُبوَعْبِدالّلِه َعْبُد اْلُمَطلِّب ِبُن اَالْعَرِج اْلُحَسْینى طاَب الّله َثراُه َو َجَعَل اْلَجنََّة َمفى َزماِنِه َعمیُد 

) 

مـصـنـفـات آن جـنـاب مـشـھـور اسـت و اكـثر آنھا تعلیقات و شروحى است بر جمله اى از كتب خـالويـش 

 (كـنـزالفـوائد فـى حـّل مشكالت القواعد  )(183) (الّلبـیـب شـرح تـھـذيـب اال صـول  مـنـیـة )عـالمـه مـانـنـد 

 . الى غیر ذلك (شـرح مـبـادى اال صول  )و  (ـن فـى شـرح نـھـج المـسـتـرشـديـن تـبـصـرة الطـّالبـی )و 

والدتـش شـب نـیـمـه شـعبان سنه ششصد و ھشتاد و يك در حّله ، وفاتش شب دھم شعبان سنه 

اد نـقـل شده كه فرمود در بغد (مـجـمـوعـه شـیـخ شـھـیـد  )ھـفـتـصـد و پـنـجـاه و شـش واقـع شـده و از 

 .امیرالمؤ منین علیه السالم نقل كردند  وفات كرده و جنازه اش را به مشھد مقدس 

 ( . بـَْعَد َاْن ُصلِِّى َعَلْیِه ِباْلِحلَِّة ِفى َيْوِم الثُّلثاِء ِبَمقاِم َامیِراْلُمْؤِمنیَن علیه السالم )

لى بن يوسف برادر عـالمـه و غـیـر روايـت مـى كـنـد از پـدر و جـدش و از دو خالش عالمه و رضى الّدين ع

ذلك و پـسـرش سـیـد جـمـال الديـن مـحـمـّد بـن عـبـدالمـطـلب عـالم جـلیـل عـالى الھـمـّة رفـیـع القـدر و 

  (184). المـنـزلة در مـشـھـد غـروى بـه ظلم و ستم شھید گشت

- ١٢ - 

 
 



است كه آن جناب را در نجف اشرف به ظلم و عدوان آتش زدند و سـوزانـیـدنـد، و  (تحفة االزھار  )و در 

ـیـد و فاضل عالمه ضیاءالدين عبدالّله و اوالد او بـرادران عـمـیـدالديـن فـاضـل عـالمـه نـظـام الّديـن عـبـدالحـم

  (186). ايشان اشاره شده به (عمدة الّطالب  )و در  (185).نیز از فقھا و علما مى باشند

 : و اما محّمد الجوانى بن عبدالّله اال عرج

اى است در نزديك مدينه كه منسوب است به آن عـلويـون بنو  پـس مـنـسـوب اسـت بـه جـوانـیـه كه قريه

الجوانى كه از ايشان است ابوالحسن على بن ابراھیم بن محّمد بن الحسن بن محّمد الجوانى بن عبیدالّله 

اال عرج كه علماء رجال او را ذكر كرده اند و توثیق نموده اند و گـفـتـه انـد ثـقه و صحیح الحديث بوده و با 

 . رت امام رضا علیه السالم به خراسان رفتهحض

و لكـن احـقـر در رفـتـن او بـه خـراسـان بـا حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم تـاءمـل دارم ؛ زيرا كه او زياده از 

صد سال بعد از حضرت امام رضا علیه السالم بوده ، بـه دلیـل ايـنـكـه ابـوالفرج اصفھانى كه تايخ وفاتش در 

ه سیصد و پنجاه و شش است از او سماع كرده و كتب او را از او نقل مى كند و شیخ تلعكبرى كه سن

وفاتش سنه سیصد و ھشتاد و پنج است از پسرش ابوالعباس احمد بن على بن ابراھیم جّوانى اجازه 

ن ابراھیم گرفته و از او روايـت مى كند و دعاى حريق را از او شنیده ، پس بسیار بعید است كه على ب

مذكور در سنه دويست ھجرى با حضرت امام رضا علیه السالم به خراسان رفته باشد و آنـچـه بـه نـظـر 

احـقر مى رسد آن است كه محّمد جوانى كه جد جد على است با حضرت امام رضـا عـلیـه السالم به 

 : خراسان رفته ، زيرا كه در روايت اسم جوانى برده نشده بلكه خبر اين است

كاَن اْلَجّوانى َخِرَج َمَع َابى اْلَحَسِن علیه السالم ِالى ُخراساَن : عـَْن َابـى جـَعـْفـٍَر مـَحـَمَِّد بـِْن عـیسى قال  )

 ( .َو كاَن ِمْن َقراَبِتِه

و مـراد از جـوانـى مـحـمـّد بـن عـبـیدالّله اعرج است و آنكه مراد على بن ابراھیم باشد ظاھرا اشـتـبـاه 

اسـت ؛ زيرا كه على مذكور والدتش در مدينه شده و نشو و نماى او در كوفه و در كـوفـه وفـات كـرده و اگر 

 . جوانى به او بگويند به تبع جدش محّمد جوانى است والّله العالم

ـل نـسـّابـه و مـحـتـمـل اسـت كـه او را پـسـرى بـوده عـلى نـام و او بـا حـضـرت ھـمـراه بـوده چـنـانـكـه فـاض

در احـوال ابـى الحـسـن عـلى بـن مـحـمـّد جـوانـى  (تـحـفـة اال ھـار  )جـنـاب سـیـد ضـامـن بـن شـدقـم در 

بـن عـبـیـدالّله اعـرج گفته كه او سیدى بود جـلیـل القـدر و عـظـیـم الشـاءن و رفـیـع المـنـزلة ، حـسـن 

ل ، تقى نقى مبارك ، ھمراه حضرت امام رضا علیه السـالم بـود در الشـّمـائل ، جـم الفـضـائل ، عالم فاض

طريق خراسان و از آن حضرت حديث روايت كرده و كثیرالعبادة بود، روزھا روزه مـى گـرفـت و شـب را قـائم 

او را بعد از موتش يكى از اوالدش . بـه عـبـادت بـود و در ھـر روزى ھـزار مـرتـبـه قل ھو الّله احد مى خواند

جـايم در بھشت است به جھت تالوت كردنم سوره اخالص را؛ و او را : در خواب ديد از حالش پرسید گـفـت 

 . مصنفات عديده جلیله است در بیشتر علوم انتھى

و نـیـز از اوالد محّمد جوانى است ابوعبدالّله محّمد بن الحسن بن عبدالّله بن الحسین بن محّمد بن الحسن 

انى ابن عبیدالّله اال عرج كه نجاشى فرموده ساكن طبرستان بود و فـقـیـه بـود و سـمـاع بن محّمد جو

  (187). (كـتـاب ثـواب اال عمال  )حـديـث كـرده و از مـصـنـفـات اوسـت 

و امـا حـمـزة المـخـتـلس بـن عـبـیـدالّله اال عـرج پـس اعـقـاب او قـلیـل اسـت ، و از اعقاب او است حسین 

كـه بعد از ايام يحیى بن عمر بن يحیى بن الحسین بن زيد  (حرون  )بن محمدبن حمزة المختلس معروف به 

ن العابدين علیه السـالم كـه گـذشـت ذكـر او، در سـنـه دويست و پنجاه و يك در كوفه خروج بن اال مام زي

مستعین ، مزاحم بن خاقان را با لشكرى عظیم به حرب او فرستاد، چون عباسیین به كوفه نزديك  .كرد



ت كـرد، و ايـن در ايـامـى شـدنـد حـسـیـن از راه ديـگر از كوفه بیرون شد و به سامراء رفت و با متعّزبالّله بیع

بـود كـه مـستعین بالّله در بغداد بود و مردم سامراء با متعّزبالّله بیعت كرده بودند، و مدتى بر اين منوال بر 

حسین گذشت ديگرباره اراده خروج كرد، او را بـگرفتند و در محبس افكندند و تا سال دويست و شصت و 

كـرد ديـگر باره در كوفه خروج كرد، در سنه دويست و شصت و نه او را ھشت در زندان بود معتمد او را رھا 

 .بردند، امر كرد او را در واسط حبس كردند و چندى در زندان بود تا وفات كرد (موفق  )بگرفتند و به نـزد 

 شرح حال على اصغر بن سجاد علیه السالم

 :حسن افطس و اوالد و اعقاب اوذكر على اصغر بن اال مام زين العابدين علیه السالم و پسرش 

ھـمـانـا عـلى بـن عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السالم كوچكترين فرزندان حضرت سجاد علیه السـالم بـوده و 

صـاحـب شـرف و قـدر بـوده ، و گـفـتـه شـده كـه از بـراى او آثـارى از فضايل و مناقب بوده و حضرت امام زين 

 .ا به نام برادرش على بن الحسین علیه السالم نام نھاد و اوالد او بسیار شدندالعابدين علیه السالم او ر

على اصغر مكّنى به ابوالحسن است و از پسرش حسن افطس اعقاب : مى گويد (عمدة الطالب  )صاحب 

افطس با محّمد بـن عـبـدالّله بن الحسن نفس زكیه خروج كرد و : ابونصر بخارى گفته است  (188)پیدا كرد 

رايتى بیضاء در دست داشت و آزموده بود و ھـیـچ كـس بـه شـجـاعـت و صـبـر او بـا نـفـس زكـیـه خـروج 

ابـوالحسن  (190).مى گفتند (آل ابـوطـالب  (189)رمـح  )و افـطـس را بـه سـبب طـول قـامـت  نـنـمـود،

عمرى گفته كه افطس صاحب رايت صفراء نفس زكیه بود و چون نفس زكیه به قتل رسید حسن افطس 

السالم به عراق آمد و ابوجعفر منصور را بديد به وى  مختفى گرديد و چون حضرت امام جعفر صادق علیه

مى خواھى كه به حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم احـسانى كرده ! اى امیرالمؤ منین : فرمود

از پسر عّمش حسن بن على بن على يعنى افطس درگذر، : فرمود . بلى يا اباعبدالّله: باشى ؟ گفت 

 . منصور از او در گذشت

شد حـضـرت امـام   مريض : و روايت شده از سالمه كنیز حضرت امام جعفر صادق علیه السالم ، كه گفت 

: جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم پـس ترسید بر خود پس موسى علیه السالم پـسـرش را بخواست و فرمود

زديـك شـدم و گـفـتـم آيـا مـن نـ: بده به افطس ھفتاد اشرفى و فالن و فالن ، سـالمـه گـويـد! اى موسى 

اى : عـطـا مـى كـنـى بـه افـطـس و حال آنكه نشست در كمین تو و مى خواست تو را بكشد؟ فرمود

ـْ  )مى خواھى من از آن كـسـان بـاشـم كـه خـداى تـعـالى فـرمـوده ! سالمه  َو يـَقـْطـَعـُوَن مـا َامـََر الّلِه بـِِه َان

؛ يعنى قطع مى كنند و مى برند چیزى را كه حق تعالى فرمان كرده كه به ھم پیوسته  (191) )يـُوصـَل عـ

على الحورى و : و حسن افطس را اوالد بـسـیـار اسـت و عقب او از پنج تن است  (192). دارند، يعنى رحم

 . عمر و حسین و حسن مكفوف و عبیدالّله قتیل برامكه

بن افطس بن على اصغر بن اال مام زين العابدين علیه السـالم مـادرش اّم ولد  (193)امـا على الحورّى

ده بوده ، و على شاعرى فصیح و ھمان كس باشد كه دختر عـمـر عـثـمـانـیـّه را كـه از نـخـست اسمش عّبا

در تحت نكاح مھدى عباسى بود به نكاح درآورد و موسى الھادى را اين امر اگران افتاد و فرمان داد تا او را 

 .طالق گويد

له و سلم نبوده است تا زنان او بـعـد از وى مھدى رسول خدا صلى الّله علیه و آ: عـلى امـتناع نمود و گفت 

بر ديگران حرام باشند و از من اشرف نبوده است ، موسى ھادى از اين سخن در خـشـم شد و فرمان داد 

 .چندان او را بزدند تا بى ھوش گشت ، و اين على را ھارون رشید به قتل رسانید

 شرح حال سید رضى الدين آوى

 : آوى كه يكى از اعقاب على الحورّى است ذكر سید رضى الّدين محّمد



ھـمـانـا از اعـقـاب عـلى الحـورّى مـى بـاشـد سـیـد جـلیـل عـابـد نـبـیـل رضـى الّدين محّمد آوى النقیب ابن 

فخرالّدين محّمد بن رضى الّدين محّمد بن زيد بن الّداعـى زيد بن على بن الحسین بن الحسن بن ابى 

ّمد الحسن الّنقیب الّرئیس ابن على بن محّمد بن على الحورّى ابن حسن بن على الحسن على بن ابى مح

اصغر ابن اال مام زين العابدين عـلیـه السـالم و ايـن سـیـد جـلیـل صـاحـب مـقـامـات عـالیـه و كـرامـات 

ید بن بـاھـره اسـت و عـديـل سـیـد رضـى الّديـن بن طاوس و صديق او است و بسیار مى شود كه س

فرموده كه  (رساله مواسعه و مضايقه  )تعبیر مى كند از او در كتب خود به برادر صالح چنانكه در   طاوس 

توجه كردم من با برادر صالح خود محّمد بن محّمد بن محّمد قاضى آوى ـ ضاعف الّله سعادته و شّرف 

ه السـالم پـس بیان فرموده كه در اين خاتمته ـ از حّله به سوى مشھد مواليمان حضرت امیرالمؤ منین عـلیـ

  (194).سفر مكاشفات جمیله و بشارات جلیله براى من روى داد

 )كـه سـید بن طاوس در  (دعاى عبرات  )كه از براى اين سید بزرگوار قصه اى است متعلق به : مـؤ لف گـويد

بـه آن اشاره كرده اند و آن حكايت چنین است كه خفر  (منھاج الصالح  )و عالمه در  (مھج الّدعوات 

كـه آن جناب محبوس المحّققین از والدش عالمه از جدش شیخ سـديـدالّديـن از سـیـد مـذكـور روايـت كـرده 

بود در نزد امیرى از امراء سلطان جرماغون مدت طويلى در نھايت سختى و تنگى ، پس در خواب خود ديد 

شفاعت كن در خالص شدن ! اى موالى من : خلف صالح منتظر ـ صلوات الّله علیه ـ را پس گريست و گفت 

كدام است دعاى عـبرات ؟  : را، سید گفتبخوان دعاى عبرات : مـن از ايـن گـروه ظـلمه ، حضرت فرمود

فرمود نظر . من نیست  (مصباح  )دعا در ! اى موالى من : تو است ، سید گفت  (مصباح  )آن دعا در : فرمود

را باز  (مصباح  )خواھى يافت دا را در آن ، پس از خواب بیدار شده نماز صبح را ادا كرد و  (مصباح  )كن در 

در مـیـان اوراق كـه ايـن دعـا نـوشـتـه بـود در آن ، پـس چـھـل مرتبه آن دعا را نمود پس ورقه اى يافت 

آن امیر را دو زن بود يكى از آن دو زن عاقله و مديره و آن امیر بـر او اعـتـماد داشت ، پس امیر نزد او . خواند

 : لیـه السـالم را؟ امـیـر گـفـتآمد در نوبه اش پس گفت به امیر، گرفتى يكى از اوالد امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـ

در خواب ديدم شخصى را و گويا نور آفتاب مى درخشد از رخسار : چـرا سـؤ ال كـردى از ايـن مطلب ؟ گفت 

او، پس حلق مرا میان دو انگشت خود گرفت آنگاه فرمود كه مى بینم شوھرت را كه گرفت يكى از فرزندان 

من على بن : تو كیستى ؟ فرمود! اى سید من : س من به او گفتم مرا، و طعام و شراب بر او تنگ گرفته پ

پس اين خواب منتشر شد و . ابى طالبم ، بگو به او اگر او را رھا نكرد ھر آيـنـه خـراب خـواھم كرد خانه او را

به سلطان رسید، پس گفت مـرا عـلمـى بـه ايـن مـطـلب نیست و از بّواب خود جستجو كرد و گفت كى 

او را رھا كنید و اسبى به : شیخ علوى كه امر كردى به گرفتن او، گفت : است در نزد شـما؟ گفتندمحبوس 

  (195). او بدھید كه سوار شود و راه را به او داللت كنید كه رود به خانه خود انتھى

و او روايـت . و ايـن سـید جلیل ھمان است كه سند يك قسم استخاره به تسبیح به او منتھى مى شود

نـقـل فرموده و ظاھر آن  (ذكرى  )مـى كند از حضرت صاحب اال مر علیه السالم چنانكه شیخ شھید در 

استخاره را تلقى كرده از حضرت حجت علیه السالم مـشـافھًة بدون واسطه و اين در است ك سید آن 

كتاب باقیات  )و مـن كـیـفـیت آن استخاره را در  ( .عظیمه الَيُحوُم َحلْوَلھا َفضیَلٌة )غیبت كبرى منقبتى است 

  (196).است نقل كردم به آنجا رجوع كنند (مفاتیح  )كه در حاشیه  (صالحات 

روايـت مـى كـنـد اين بزرگوار از برادر روحانى خود سید بن طاوس و از پدر بزرگوار خود از پدرش از پدرش از 

بن زيد ـ كه پدر چھارم او است ـ از سید مرتضى و شیخ طوسى و سّالر و غیره و وفاتش در  پدرش داعى

 . چھارم صفر سنه ششصد و پنجاه و چھار واقع شده

بر وزن ساوه از توابع قم است و فضیلت بسیار براى آن نقل شده كه جمله اى از  (آوه  )نسبت به  (آوّى  )و 



و بـدان كـه از بـنـى اعـمـام سـیـد رضـى  (197). ايراد فـرمـوده (المؤ منین    مجالس )آن را قاضى نورالّله در 

ـیـد تـاج الّديـن ابـوالفـضل محّمد بن مجدالّدين حسین بن على بن زيد بن مـذكـور اسـت سـیـد جـلیـل شـھ

 . داعى و شايسته است كه ما به نحو اختصار به شھادت او اشاره كنیم

 : شھادت ابوالفضل تاج الّدين محّمد الحسینى رحمه الّله

اعظ بود، و روزگار خويش را به مواعظ گـفـتـه كـه ايـن سـیـد جـلیـل در آغـاز امر و (عـمـدة الطـالب  )صـاحـب 

و نصايح به پاى گذاشت ، سـلطـان اولجـايـتـو مـحّمد او را احضار كرده به حضرت خويش اختصاص داد، و 

نقابت نقباء مـمـالك عـراق و مـملكت رى و بالد خراسان و فارس و ساير ممالك خود را بھتمامت به عھده 

ّدين طبیب كه در حضرت سلطان وزارت داشت با تاج الّدين بـه عـداوت و كـفـايـتـش حوالت داد، اما رشیدال

كـیـن بـوده و سـبـب آن شـد كـه در مـشـھـد ذى الكـفـل نـبى علیه السالم كه در قريه اى در میان حّله و 

رمود تا كوفه بود مردم يھود به زيارت مى رفتند و به آن مكان شريف حمل نذور مى نمودند، سید تاج الّدين بف

مردم يھود را از آن قـريـه مـمـنـوع داشـتـند، و در بامداد آن شب منبرى در آنجا نصب نموده نماز جمعه و 

رشیدالّدين كه از علو مقام و منزلت سید واال رتبت در حضرت سلطنت دلى پر . جـمـاعـتـى به پاى مى رفت 

بر افزود پس اسباب قتل او را فراھم نمود به  كین و خاطرى اندھگین داشت از اين كردار بر حسد و عداوتش

 . نیست نحوى كه جاى ذكرش 

پـس ايـن سـیـد جـلیـل را بـا دو پـسـرش شـمس الّدين حسین و شرف الّدين على در كنار دجله حـاضـر 

ـه قـتـل كـردنـد بـر طـبـق مـیـل رشـیـد خـبـیـث ، اول دو پـسـرش را و پـس از آن خـود آن سـید جـلیـل را ب

رسانیدند، و اين قضیه در ماه ذى القعده سنه ھفتصد و يازده روى داد، و بعد از قتل ايشان مردم عوام بغداد 

و جماعت حنابله شقاوت نھاد خباثت فطرى خويش را ظاھر كره بدن آن سید جلیل را پاره پاره كرده 

ـاركـش را بـه يـك ديـنـار بـفروختند، گوشتش را بخوردند، موھاى شريفش را كنده ھر دسـتـه از مـوى مـب

چون سلطان اين داستان بشنید سخت خـشـمناك شده و از قتل او و پسرانش متاءسف گرديد و بفرمود تا 

قاضى حنابله را به دار كشند جماعتى لب به شفاعت گشودند، فرمان داد تا واژگونه اش بر دراز گوشى كور 

  (198).و ھم فرمان داد كه بعد از آن حنابله كسى قضاوت نكند نشانده در بازارھاى بغداد گردش دھند

 مام زين العابدين علیه السالمذكر بعض اعقاب عمربن حسن افطس بن على اصغر بن اال 

 شرح حال سید عبدالّله شّبر

بـدان كـه از اعـقـاب او اسـت سـیـد جـلیـل الشـاءن سـیـد . از جـمـله ايـشـان اسـت سـیـد عـبـدالّله شـبـّر

عـبـدالّله مـعـروف بـه شـبـّر، ابـن سـیـد جلیل عالى ھمت رفیع مرتبت سید محّمدرضا ابن محّمد بن 

ن بن احمد بن على بن احمد بن ناصرالّدين بن شمس الّدين محّمد بن نجم الّدين بن حسن شّبر بن الحس

محّمد بن حمزة بن احمد بن عـلى بـن طـلحـة بن الحسن بن على بن عمر بن الحسن افطس بن على بن 

ه خبیر متتبع نبیل على بن الحسین بن عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـھـمـا السـالم فـاضـل مـحـدث جلیل و فقی

عالم ربانى مجلسى عصر خود تلّمذ كرده بر جماعتى از فقھاء اعالم مانند شیخ جعفر كبیر و صاحب رياض و 

آقامیرزا محّمد مھدى شھرستانى و محقق قمى و شـیـخ احـسـانـى و غـیـرھـم و تـصـنـیـف كـرده كـتب 

غیر ذلك و تعريف كرده جمله اى از كتابھاى فارسى  نافعه بسیار در تفسیر و حديث و فقه و اصول و عبادات و

 .عالمه مجلسى را

اسامى مصّنفات او را به اعداد ابـیـات آنھا ذكر فرموده و  (دارالّسالم  )و شیخ ما مرحوم ثقة االسالم نورى در 

ید كه وقتى داخل شد بر س (مقابس اال نـوار  )نقل كره از شیخ اجل محقق مدّفق شیخ اسدالّله صاحب 

مذكور و تعجب كرد از كثرت مصنفات او و قلت مصنفات خود با آن فھم و استقامت و اطالع و دقت كه حق 



تعالى به او مرحمت فرموده بود و سـّر او را از سـیـد پـرسـید، سید گفت كه كثرت تصانیف از من توجه امام 

را در خواب ديدم كه قلمى به من ھمام حضرت امام مـوسـى عـلیـه السـالم است ؛ زيرا كه من آن حضرت 

از آن وقت من موفق شدم به تاءلیف ، پس ھرچه از قلمم بیرون آمده از بركات آن ! بـنـويـس : داد و فـرمـود

  (199). قلم شريف است

وفـات كـرد در رجـب سـنـه ھـزار و دويـسـت و چـھـل و دو بـه سـن پـنـجـاه و چـھـل سالگى و قبر شريفش 

در رواق شـريـف در حـجـره اى كـه   در جوار حضرت موسى بن جعفر علیه السالم است با مرحوم والدش 

 .است در يمین كسى كه داخل حرم مطھر شود قـريـب بـه بـاب القـبـله

و نـیـز از اعـقـاب عمر بن حسن افطس است امیر عمادالّدين محّمد بن نقیب الّنقباء امیر حسین بن جـالل 

الّديـن مرتضى بن حسن بن حسین بن شرف الّدين مجددالّدين محّمد بن تاج الّدين حسن بـن شرف الّدين 

الّشرف بن عباد بن محّمد بن حسین بن محّمد بن اال میر حسین القمى بن حسین بن اال میر الكبیر عماد

و . االمیر على بن عمراال كبر بن حسن اال فطس بن على االصغر بن اال مام زيـن العـابـديـن عـلیـه السـالم 

ورت امـیـر عـمـادالّديـن مـذكـور اول كـسـى اسـت كـه وارد شـد بـه اصـفھان و مدفون است در كوه ج

میر سید على كه مدفون است نزد او و ديگر میر : اصفھان جنب قريه خاتون آباد و او را دو پسر معروف بوده 

، و مـحـل نـذور و  (شاه مراد  )اسـمـاعـیل كه او نیز در بقعه جورت مدفون است ، و مشھور است به 

یس بوده اند و شـايـسـتـه اسـت كـه صـاحـب كـرامـات جلیله است و اوالد و احفاد او علماء و مدرس و رئ

مـن در ايـنـجـا به جھت احیاء ذكر آنھا اشاره به معروفین از آنھا نمايم بنابر آنچه از بعض مشجرات التقاط 

 . كرده ايم

 شرح حال خاتون آبادى

 : ذكر اوالد و اعقاب میراسماعیل بن میر عمادالّدين محّمد معروف به خاتون آبادى

میر محمدباقر، و میر محّمد صالح ، اما میر : ن میر عماد را دو پسر معروف بوده است مـیر اسماعیل ب

محّمدباقر پس مردى عالم و ورع و زاھد و صاحب مقامات علیھو كرامات جلیه بوده اخذ حـديـث كـرده از 

ه ، تـقـى مـجـلسـى و حـافـظ قـرآن مـجید بوده و ھفت مرتبه حج مشرف شده كه بیشترش پیاده بود

و پـسـرش مـیـر عـبدالحسین فاضل كامل . والدتش در خاتون آباد بوده و قبرش در جورت معروف و مزار است 

عالم ورع محث فقیه و ثقة مجمع اخالق فاضله كثیر الجـد در عـبـادت و زھـد و تقوى است و تلمیذ محقق 

ر خـاتون آباد متولد شده و در سبزوارى و تقى مجلسى است ، در شعبان سـنـه ھـزار و سـى و ھـفـت د

و در تخت فوالد در مقبره بابا ركن الّدين مدفون گشته و پسرش میر معصوم است كه در . اصفھان وفات كرده 

سنه ھزار و صـد پـنـجـاه و شـش وفات كرده و در تخت فوالد در نزديكى تكیه محقق خوانسارى در جلو قـبـر 

بـیـدآبـادى مـدفـون گـشته و معروف است به كرامات و محل نذور خلق  مـرحـوم خـلد مـقـام آقـا مـحـمـّد

 .گويند آقامحّمد وصیت كرده بود كه نزد او دفنش كنند . است

و فـرزنـد ديـگـر مـیـر مـحـمـدبـاقـر، مـیـر مـحـمـّد اسـمـاعـیـل اسـت كـه عـالمـى عـامـل فـاضـل كـامـل ، 

فقه و حديث و تفسیر و كالم و حكمت و غـیـرھـا مـاھـر بـوده و در جـامـع زاھـد، تارك دنیا بوده و در علم 

جـديـد عـبـاسـى در اصـفـھـان مـدرس بـوده و قـريـب پـنجاه سـال تـدريـس مى كرده و اخذ علم از مولى 

وده و محمدتقى مجلسى و میرزا رفیع الّدين نائینى و سـیـدمیرزا جزائرى نموده و ھشتاد و پنج سال عمر نم

در روز دوشنبه شانزدھم ربیع الثـّانـى سـنـه يـك ھـزار و سـى و يـك مـتولد شده و در سنه يك ھزار و يك 

و از رساله اجازات سید نورالّدين بن سید نعمت الّله جزايرى رحمه الّله نـقـل . صد و شانزده وفـاتـت فروده 

سالگى عزلت از خلق اختیار كرده در مدرسه  شـده كـه در حال اين سید جلیل نگاشته كه در سن ھفتاد



تخت فوالد كه از بناى خود ايشان است سكنى نموده و قبر خود را حجره اى از حجرات كنده و شبھا بعد از 

فريضه مغرب و عشاء در میان آن قبر رفته و تھّجد در قبر گـذاشـتـه و بـعـد از آن از قـبـر بـیـرون مـى آمـد و 

ـافـى و تـفـسیر قرآن مى نوشته و روزھا جمعى از طالب مستعد كه از جمله مرحوم والدم شـرح بـر اصـول ك

عاقبت در ھمانجا وفات فرمود و در ھمان قبر مدفون شد و  .سـیـد نعمت الّله بوده در خدمت ايشان بودند

فوالد موجود  بعد از فوت ايشان شاه سلطان حسین حجره را بزرگ كرده و قبه براى او ساخت اال ن در تخت

 . است

و مـیـر مـحـمـداسـمـاعـیـل مـذكـور را چـنـد فـرزنـد بـوده از جمله میر محمدباقر مّالباشى كه فـاضـل كامل 

، اخـذ عـلم كـرده بـود از والد  (ترجمه مكارم اال خالق  )متبحر در فنون علم ، صاحب مؤ لفات بوده از جمله 

و در مدرسه چھارباغ اصـفـھـان تـدريـس مـى فرمود، و در سنه ھزار و مـاجـدش و از مـحـقـق خوانسارى ، 

دويست و بیست و ] (آمد جگر  ) : يك صد و بیست و ھفت او را به زھر شھید كردند در تاريخ او گفته شده

، در تخت فوالد در جوار والدش در يكى از حـجـرات  (200)[ھزار و سیصد و پنجاه [از شھید ثالث بیرون ] سه 

 (حديث  )و  (فقه  )و در نـزد او است قبر فرزند جلیلش زاھد ماھر در فنون علم ، سـیـّمـا . مـدفـون گـشـت 

اخذ علم كرده ه بود از والد ماجد خود و از فاضل خوانسارى و امامت مى كرده در جامع . بوده  (تفسیر  )و 

عباسى و تدريس مى نموده در مـدرسـه جـديـده سـلطـانـیـه و چـون در زمـان افـاغـنـه بـوده مجھول القدر 

 . مانده

ـاسـم مـدرس عـالم فـاضـل كـامـل تـقـى نـقـى و فـرزنـد جـلیـلش اسـتـاد الكـل فـى الكـل مـیـرزاابـوالق

جـامع اغلب علوم از فقه و حديث و تفسیر و اخالق و كالم ، استاد فـضـالء عـصـر خود بوده مانند والد 

ماجدش سید محمداسماعیل در جامع عباسى امامت داشته و قـريـب سـى سـال در مـدرسـه سـلطـانـیـه 

و كالم بر عالم جـلیـل مـولى اسـمـاعـیـل خـواجـوئى تـلمـّذ كـرده و در  تدريس مى نموده و در علم حكمت

فـقـه و اصـول و حـديـث بـر عـالمه طباطبائى بحرالعلوم تلّمذ نموده و جناب بحرالعلوم از ايشان حـكمت و 

وفـات كالم چھار سال اخذ كرده و در سنه ھزار و دويست و دو به سن پنجاه و ھفت سالگى در اصـفـھـان 

 .كـرده جـنـازه اش را بـه نـجـف اشـرف حمل كردند و در نزديكى مضجع شريف او را در سردابى دفن نمودند

و فرزند جلیلش میر محّمدرضا عالم فاضل تقى نقى ماھر در فقه و حديث بوده ، محترز از لذات و مـنـعـزل از 

ـانـیه تدريس و در جامع عباسى امامت خـلق بـوده بـعـد از پـدرش مـدت سـى سـال در مـدرسـه سـلط

داشته ، در ماه رجب سنه ھزار و دويـسـت و سـى و ھـشـت در اصـفـھـان وفـات كـرده جـنـازه اش را بـه 

 .نـجـف اشـرف حمل نمودند

و فـرزنـد جـلیـلش مـیـر مـحـمـّد صـادق عـالم فـاضـل كـامـل ورع تـقـى نـقـى جـامع معقول و منقول و 

در اغلب علوم بوده ، اكثر علماء بالد از تـالمـذة او بـودنـد، امـامـت كـرد در جـامـع عـبـاسـى مـدت مدرس 

سـى و دو سـال ، ازھـد اھـل زمان خود بوده چھل سال روزه گرفته و به اندك جیزى تعّیش كرده و در مدت 

. با میرزاعلى محّمد بـاب عمر خود در محبس حكام و سالطین داخل نشده مگر يك شب به جھت محاّجه 

و عـلم  (حاشیه بر مـعـالیـم  )اخـذ كـرده بـود عـلم فـقـه را از مـحـقق قمى و شیخ محمدتقى صاحب 

حـكـمـت و كـالم را از مـولى عـلى نـوريـو مـّال مـحـراب و مـّال اسـمـاعـیـل خواجوئى ، در سنه ھزار و 

سنه ھزار و دويـسـت و ھـفـتـاد و دو بـعـد از تـحـويل به دويست و ھفت متولد شده و در چھاردھم رجب 

شش ساعت وفات فرمود و عجب آن است كه والد مـاجـدش مـیـر مـحـمـدرضـا و جـّد امـجـدش 

مـیـرزاابـوالقـاسـم نـیـز ھـر كـدام بـعـد از تحويل شمس به شش ساعت وفات كردند وضوان الّله علیھم 

 . اجمعین



ايشان عالم فاضل كـامـل حاج میر محّمد صادق بن حاج میر محّمد حسین بن میر محمدصادق  (201)و نافله 

ـقـامـى اسـت رفـیـع ، مـانـنـد آبـاء امـجـادش در اصـفـھـان بـه تـدريـس و مذكور است كه مقامش در عـلم م

نـشـر عـلم اشـتـغـال داشـت تـا سـال گـذشـتـه كـه سـنـه يـك ھـزار و سـیـصـد و چھل و ھشت باشد به 

 . رحمت ايزدى پیوست

 شرح حال میر محّمد صالح

 :میر عمادالّدين محّمد و ذكر اوالد و اعقاب او ذكـر مـیـر محّمد صالح فرزند ديگر میراسماعیل بن

ھـمـانـا مـیـر مـحـمـّد صالح را از زوجه خود سیدة النساء بنت سید حسین حسینى كه منتسب به 

سـیـد عـبـدالواسع و سید محمدرفیع ، سید محّمدرفیع مـشـغـول بـه : گـلسـتـانـه اسـت دو فـرزنـد بـود

ل عبادت كرد و در اصفھان وفات نمود و در مقبره بـابـا ركـن الّديـن مـدفـون عـبـادت بـود ھشتاد و ھشت سا

وفـات كرد و در خاتون آباد با سید ) جـوانـى (گـشـت و سـیـد مـحـمـّد صـالح والدش در اوايـل شـبـاب 

 . حسین پدر زوجه خود در جنب بقعه اى كه منسوب است به ابن محّمد حنفّیه ، مدفون گشت

- ١٣ - 

 
 

و امام میر عبدالواسع بن میر محّمد صالح سبط او میر محّمدحسین در ترجمه او گفته كه جدم سـیـد 

عـبـدالواسـع عـالم ورع مـتـعـبد، ماھر در فنون علم و انحاء نحو و ساير علوم و فنون عربیت بود تعّلم كرده 

عـتـى از افـاضـل عـصر خويش خصوص از بود بر فاضل عالمه ابوالقاسم جرفادقانى و اخذ حديث كرده از جـمـا

جدم عالمه مّال محمدتقى مجلسى رحمه الّله ، والدتـش در خـاتون آباد شد و لكن به اصفھان رحلت كرد و 

نود و نه سـال عـمـر كـرد و در ماه رمضان سنه ھزار و يك صد و نه وفات كرد و در مقبره . متوّطن در آنجا شد

، نـعـشـش را بـه نـجـف اشـرف حمل )سـالھـا)گـشـت ، بـعـد از چـنـدى از سـنـیـن بابا ركن الّديـن مـدفـون 

كردند و نزديك قبر مطھر به خاك سپردند و من او را درك كردم ، و نزد او مصحف شريف و مـقـدارى از نـحـو و 

الّلُه َعّنى َاْحَسَن  َجزاُه )صـرف و منطق خواندم و او مرا در حجر خود تربیت كرد و حقوق بر من بسیار است 

 ( . اْلَجزاِء َو َحَشَرُه َمَع َموالِیه

و فـرزنـد جـلیـلش مـیـر مـحـمـّد صـالح بـن مـیـر عـبـدالواسـع عـالم جـلیـل القـدر داماد عالمه مجلسى 

 )و  (رّبین حدائق المق )اال سالم بوده ، و او را مـصـنـفاتى است از جمله  در اصفھان شیخ . رحمه الّله بوده 

و فرزند جلیلش میر محّمد .، روايت مى كند از عالمه مجلسى رحمه الّله  (شرح فقیه و استبصار  )و  (ذريعه 

حسین خـاتـون آبـادى سـبـط عـالمـه مـجـلسـى امـام جـمـعـه اصـفـھـان عـالم عامل كامل فاضل ماھر در 

از میر محّمد اسـمـاعـیـل و از فـرزنـدش مـیـرمـحـمـّد  فقه و حديث و تفسیر و خط بوده ، اخذ كرده از پدرش و

بـاقـر مـدّرس و او را كـتـابـى اسـت در اعـمـال سـنـه و رسـائلى در فـقـه و آن بـزرگـوار در زمـان افـاغـنه بوده 

ه الجرم از ايشان گـريـخـتـه و در جـورت مـخـتـفـى شـد و در شـب دوشـنـبـه بـیـسـت و سـوم شوال سن

 .ھزار و صد و پنجاه و يك وفات كرد

میر محمدمھدى كه بعد از پدر ماجدش امام جمعه اصـفـھـان : و از مـیـر مـحّمدحسین دو فرزند معروف است 

گـرديـد و او پـدر مـیـر سـیـدمـرتضى است و او پدر میر محّمد صالح كه مدّرس مـدرسـه كـاسـه گـران بـوده و 

عه طھران بوده و اين ھر دو برادر عـقـیـم بـودنـد و بـرادر سـوم ايـشـان میر میر محمدمھدى كه امام جم



 . محسن است كه والد میر سیدمرتضى صدرالعلماء طھران و میرزا ابوالقاسم امام جمعه طھران است

 و مـیـرزا ابـوالقـاسـم عالم عامل تقى نقى ماھر در فقه و حديث و غیره صاحب اخالق حسنه و داراى جـود

و سخا بوده به حدى كه ديگران را بر خود ايثار مى كرده و جد و جھد داشت در قـضـاء حـوائج مسلمین ، و 

آن جناب از شاگردان شیخ اكبر مرحوم شیخ جعفر و صاحب جواھر است ، در سنه ھزار و دويست و ھفتاد و 

وف با قّبه عالیه و آن بزرگوار و قبر آن جناب در طھران مزارى است معر. يك وفات كرد و در طھران دفن شد

 . والد مرحوم آمیر زين العابدين امام جمعه و جد امام جمعه حالیه است

و فـرزنـد ديـگـر مـیـر مـحـمـدحـسـیـن خاتون آبادى ، میر عبدالباقى است كه بعد از فوت بـرادرش مـیـر 

در عـلم و عمل و زھد و تقوى مقامى است مـحـمـّدمـھـدى امـام جـمـعـه اصـفـھـان گـرديـد و آن جـنـاب را 

معلوم ، و او است يكى از اساتید عالمه طباطبائى بحرالعلوم ، روايت مى كند از پدرش از جدش از عالمه 

 . مجلسى مرحوم ، وفات كرد در سنه ھزار و دويست و يازده

وفات كرد در سـنـه و فرزند جلیلش حاج میر محمدحسین سلطان العلماء و امام جمعه اصفھان است كه 

و فرزند جلیلش حاج میرزا حسن امام جمعه و سلطان العـلماء را سه فرزند . ھـزار و دويـست و سى و سه 

يكى میرمحّمد مھدى امام جمعه اصفھان كه وفاتش سنه ھزار و دويـسـت و پـنـجاه و چھار بوده ، و : است 

ت و نـود و يـك وفـات كـرده ، و ديـگـر ديگر میر سیدمحّمد امام جمعه كه در سنه ھزار و دويس

مـحـمـدحـسـیـن امـام جـمـعـه كـه فـاضـل مـاھـر در غـالب عـلوم بـوده خصوص در كالم و تفسیر، وفات 

كرده در سنه ھزار و دويست و نود و ھفت و بعد از آن جناب میرزا محّمد على بن میراز جعفر بن میر سید 

ـن مـیـر مـحـمـّد حـسـیـن خـاتـون آبادى امام جمعه اصفھان گرديد، و اين سید محّمد بن میر عـبـدالبـاقـى ب

جـلیـل عـالم عـامـل فـقـیـه محدث تلمیذ میر محمدرضا و حاج مّال حسینعلى تويسركانى است و صـاحـب 

سنه ھزار  وفات كرده. و غیر ذلك  (رساله تقلید مّیت  )و  (رساله منّجزات مريض  )تـصنیفاتى است از جمله 

و میر سید محّمد بن حاج میرزا حسن والد جناب حاج میرزا . و سیصد، قبرش جنب قبر مجلسیین است 

رحمة الّله و رضوانه . ھاشم امام جمعه اصفھان است كه در سنه ھزار و سیصد و بیست و يك وفات كرد

 . علیھم اجمعین

 )اعقاب او كه از جمله   بدين علیه السالم و بعضذكـر عـبدالّله بن حسن بن على اصغر بن اال مام زين العا

 : است كه در رى مدفون است (ابیض 

گفته كه عبدالّله الشھید بن افطس در واقعه فخ حضور داشـت و دو شـمـشـیـر  (عمدة الطالب  )صـاحـب 

ود قـرار حـمايل كرده و كوششى به سزا نموده ، و بعضى گفته اند كه حسین صـاحـب فـّخ او را وصـى خـ

  (202). داده و گـفـت كه اگر من كشته گشتم اين امر بعد از من براى تو است

احـوال بـنـى الحـسـن در مـجـلد اول در قـصـه فـخ نـقل كردم كه در ابتداء خروج  كـه مـن در: فـقـیـر گـويـد

صاحب فخ كه علويین اجتماع كردند چون وقـت نـمـاز صـبـح مؤ ّذن باالى مناره رفت كه اذان گويد، عبدالّله 

بگويد، مؤ ذن  (اْلَعَمْل َحىِّ َعلى َخْیِر )افطس با شمشیر كشیده بـاالى مـنـاره رفت و مؤ ذن را گفت در اذان 

شـمـشـیر حّى على خیرالعمل گفت ، عبدالعزيز عمرى كه نايب اال ياله مدينه معظمه بـود از   از تـرس 

احساس شّر كرد و دھشت زده فرياد برداشت كه استر مرا در خـانـه حـاضـر كـنـیـد و مـرا  (َحیََّعله  )شـنیدن 

 .فت و فرار كرد و از ترس ضرطه مى داد تا خود را از ترس علويین نجات دادبـه دو حـّبه آب طعام دھید، اين بگ

و بالجمله ؛ عبدالّله ھمان است ھارون الّرشید او را بگرفت و نزد جعفر بن يحیى حبس كرد، عـبـدالّله از 

زحـمـت زنـدان سینه اش تنگى گرفت رقعه اى به سوى رشید نوشت و در آن نـوشـتـه دشـنـامھاى زشت 

براى او نوشت رشید به آن رقعه اعتنايى نكرد و فرمان داد تا بر وى وسعت گشايش دھند و گفته بود روزى 



جعفر پس . خدايا كفايت كن امر او را بر دست دوستى از دوستان من و دوستان خودت : به حضور جعفر كه 

ز تن برگرفتند پس آن سر را در از شنیدن اين سخن امر كرد در شـب نـوروزى او را بـكـشـتـنـد و سرش را ا

جمله ھداياى نـوروزى بـه نـزد رشـیـد فرستاد، چون سرپوش از روى سر برگرفتند و نظر رشید بـر آن سـر 

افـتـاد و آن شـقـاوت را از جعفر نگران شد، اين امر بر وى عظیم و گران آمد، جـعفر گفت ھرچه بینديشیدم 

اين جشن نوروز و روز دلفـروز بـھـتـر از ايـن نـیـافـتـم كـه سر دشمن  ھیچ چیزى را براى ھديه پیشگاه تو در

تو و دشمن پدران تو را به حضور تو بـفـرسـتـم ، و ايـن بـود تـا وقتى كه ھارون الّرشید اراده كشتن جعفر 

پسر  جعفر با مسرور كبیر گفت كه امیرالمؤ منین به كدام جرم خون مرا روا شمرده ؟ گفت به كشتن. كرد

 .عبدالّله بن حسن بن على بدون اذن او  عّمش به كشتن پسر عّمش 

و  (203).دارد) مزارى )عـمـرى نـسـّابـه گـفـتـه كـه قبر عبدالّله در بغداد در سوق الّطعام است و مشھدى 

عـبـاس و مـحـمـّد امـیـر  : اعـقـاب او در مـدائن جـماعت جماعت بسیارند و او را عقب از دو فرزند اسـت

 )جلیل شھید كه معتصم خلیفه او را به زھر كشته ، اما عباس بن عـبـدالّله شھید عقبش قلیل است و در 

است كه پسرش عبدالّله بن عباس بـا عـلى بـن محّمد علوى صاحب زنج در بصره بوده ، چون  (قم  تاريخ

 (ابیض  )على بن محّمد را بكشتند عبدالّله بن عباس در قم ابوالفضل العباس و ابوعبدالّله الحسین ملّقب به 

بدالّله اال بیض به رى رفت و اعقاب و سه دخـتـر بـه وجـود آمدند، و از عباس ، ابوعلى احمد متولد شد و ابوع

 . انتھى. او در رى اند

ابـونـصـر بـخارى گفته كه حسین بن عبدالّله بن عباس ابیض در سنه سیصد و نوزده در رى وفـات كـرد و 

قـبـرش ظـاھـر اسـت و در قـرب مـزار حـضرت عبدالعظیم علیه السالم و زيـارت كرده مى شود و عقبش 

  (204).محّمد بن عبدالّله به حاى ماندمنقرض شد و نسل 

على بن ابى طـالب علیھم  كه از نسل عبدالّله بن الحسن بن على بن على بن الحسین بن: مـؤ لف گـويـد

السالم كه عبادالّله الصالحین و از فقھا و علما و متكلمین است ساكن نیشابور بـوده و كـتبى تصنیف كرده و 

  (205).در امامت و فرائض و غیره ، و شیخ نجاشى و عالمه و ديگران در كتب خود او را ذكر كرده اند
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  .آمده است

  .ق  ه 1413سـیـد مـحـمـدبـاقـر ابـطـحـى اصـفـھـانـى ، چـاپ دوم ، سال 

  .ق 1374، نجف ، مكتبة النجاح ، سال 



 بلند گذارند از حد قبضه تجاوز كند،

 . الّلحیة لحلیة مالم تطل عن الّطلیة ؛ يعنى ريش زينت است مادامى كه تجاوز نكند از طلیه ، به معنى گردن و بیخ آن است

  .آية الّله استادى ، چاپ شده است :تحقیق ( الّرسائل االربعة عشرة 



  .نقل كرده است( ربـیـع االنـوار ) اين ابیات از حسن بن كنانى است كـه مـرحـوم شـوشـتـرى از كـتـاب 
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در تاريخ حضرت ابوجعفر محّمد بن على بن الحسین ، باقرالعلوم اال ولین و اال خرين علیه : بـاب ھـفتم 

 السالم

 در بیان والدت و اسم و كنیت آن حضرت است: فصل اول 

بـدان كـه والدت بـا سـعـادت آن حـضـرت روز دوشـنـبـه سـوم صـفـر يـا در غـّره رجـب سـال پـنجاه و ھفت در 

ينه منوره واقع شد و آن حضرت در واقعه كربال حضور داشت و در آن وقت چھار سال از سن مباركش مد

گذشته بود، والده ماجده اش حضرت فاطمه دختر امام حسن مـجـتبى علیه السالم بود كه او را اّم عبدالّله 

 .مى گفتند و آن حضرت ابن الخیرتین و علوى بین علويین بود

 :نقل است كه روايت شده از حضرت امام محمدباقر علیه السالم كه فرمود ( دعوات راوندى )از 

روزى مادرم در زير ديوارى نشسته بود كه ناگاه صدايى از ديوار بلند شد و از جا كـنده شد خواست كه بر  )

لى زمین افتد مادرم به دست خود اشاره كرد به ديوار و فرمود نبايد فـرود آيـى ، قسم به حق مصطفى ص

الّله علیه و آله و سلم كه حق تعالى رخصت نمى دھـد تـو را در افـتـادن ؛ پـس آن ديوار معلق در میان زمین 

و ھوا باقى ماند تا آنكه مادرم از آنـجـا بـگـذشت ، پس پدرم امام زين العابدين علیه السالم صد اشرفى 

  (1) ( .براى او تصّدق داد

و نیز راوى از حضرت صادق علیه السالم روايت كرده كه روزى آن جناب ياد كرد جده اش مـادر حضرت امام 

؛ جـده  (ّديَقًة َلْم ُيْدَرْك فى آِل اْلحـَسـَِن عـلیـه السـام مـِثـُْلھـا كاَنْت ِص ) :محمدباقر علیه السالم را و فرمود

  (2).ام صـديـقـه بـود و در آل حضرت حسن علیه السالم زنى به درجه و مرتبه او نرسید

و بـه اسـاتـیـد مـعـتـبـره از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـول است كه چون يكى از مادران ائمه علیھم 

السالم به يكى از ايشان حامله مى شود در تـمـام آن روز او را سـسـتـى و فـتورى حاصل مى شود مانند 

دى را در خواب مى بـیند كه او را بشارت مى دھد به فرزند داناى بردبارى ، چون از خواب بیدار غش ، پس مر

مى شود از جانب راست خود از كناره خانه صدايى مى شنود و گوينده آن را نمى بیند كه مى گويد حامله 

ا بـه فـرزنـد بـردبـار شدى به بھترين اھل زمین و بازگشت تو به سوى خیر و سعادت است و بشارت باد تـو ر



پـس ديـگـر در خـود ثـقل و گرانى نمى يابد تا آنكه نه ماه از حمل او مى گذرد، پس صداى بسیار از . دانـا

مالئكه از خـانـه خـود مـى شـنـود، چـون شـب والدت مـى شـود نورى در خانه خود مشاھده مى كند كه 

ان امام ، پس امام مربع نشسته از مادر پديد مى گـردد، سـرش بـه ديـگـرى آن نـور را نـمـى بـیـنـد مـگـر پدر

زيـر نـمـى آيـد چـون بـه زمـیـن مـى رسـد روى بـه جـانـب قـبـل ، مـى گرداند و سه مرتبه عطسه مى كند 

و بعد از عطسه حمد حق تعالى مى گويد و خـتـنـه كرده و ناف بريده متولد مى شود و آلوده به خون و 

نمى باشد و دندانھاى پـیـشین ھمه رويیده مى باشد، و در تمام روز و شب از رو و دستھاى او نور  كثافت

  (3).زردى مانند طال ساطع مى شود

اسم شريف آن حضرت محّمد و كنیت آن جناب ابوجعفر و القاب شريفه اش باقر و شاكر و ھادى است و 

مشھورترين لقبھاى آن حضرت باقراست و اين لقبى است كه حضرت رسالت صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

عبدالّله منقول است كه حضرت رسول  آن جناب را به آن ملقب فرموده چنانچه به روايت سفینه از جابر بن

امید است كه تو در دنیا بمانى تا مالقات كنى فرزندى ! اى جـابـر :صلى الّله علیه و آله و سلم به من فرمود

از من كه از اوالد حسین خـواھـد بـود كـه او را مـحـمـّد نامند َيْبَقُر ِعْلَم الّديِن َبْقرا؛ يعنى او مى شكافد علم 

  (4).كافتنى ، پس ھرگاه او را مالقات كردى سالم مرا به او برسان دين را ش

سـؤ ال كـردم از جـابـر بـن يـزيـد : ر بـن شـمـر كـه گـفـت شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله روايـت كـرده از عـمـ

به علت آنكه َبَقَر اْلِعْلَم َبْقَرا اى : جـعـفـى كـه براى چه امام محمدباقر علیه السالم را باقر نـامـیـدنـد؟ گـفت 

ظاھر كردنى ، به تحقیق َشقَُّه َو َاْظَھَرُه َاْظھارا؛ شكافت علم را شـكـافـتـى و آشـكـار و ظاھر ساخت آن را 

: حديث كرد مرا جابر بن عـبـدالّله انـصـارى كـه شـنـیـد از رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سلم كه فرمود

تو زنده مى مانى تا مالقات مى نمايى پسرم محّمد بن على بن الحسین بن على بن ابـى طـالب ! اى جابر

تورات به باقر، پس ھرگاه مالقات كردى او را از جانب من او را سالم عـلیـھـم السـالم را كـه معروف است در 

تو ! اى پسر: برسان ، پس جابر بن عبدالّله رحمه الّله آن حضرت را در يكى از كوچه ھاى مدينه بديد و گفت 

با ! اى پسرك : جابر گفت . محّمد بن على بن الحـسـین بن على بن ابى طالب ھستم : كیستى ؟ فرمود

سوگند به پروردگار كعبه : روى كن ، آن حضرت بـه او روى كرده گفت روى واپس كن چنان كرد، عرض كردمن 

رسـول خـدايـت ! كـه ايـن شـمـايـل و خـصـال رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت ، اى فـرزند

الم بر رسـول خـدا بـاد و بـر تو باد اى مـادام كـه آسـمان و زمین بر جاى باشد س: فـرمـود. سـالم رسـانـیـد

يـا بـاقـُِر َاْنَت اْلباِقَر َحقَّا َاْنَت  ) :جابر كه تبلیغ سالم آن حضرت نمودى ، آنگاه جابر بـه آن حـضـرت عـرض كـرد

  (5) ( .الَّذى َتْبَقُر اْلِعْلم َبْقرا

چه آن حضرت  (ِلَتبقُِّرِه ِفى اْلِعْلِم َو ُھَو َتَفجُّرُه َو تـََوسَّعـُُه  )عـلمـا گـفـتـه انـد كـه آن حـضرت را باقر گفتند 

 .و چشمه جوشنده علم و دانش بود شكافنده علوم اولین و آخرين و دلش بحر پھناور

 )مسطور است كه آن حضرت را باقر نامیدند از كـثـرت سـجـود آن حـضـرت  (تـذكـره سـبـط ابـن الجـوزى  )در 

ى ؛ يعن (َو قیَل ِلغزاَرِة ِعْلِمِه  ) .؛ يعنى گشاده كرد سجود جبین او را (َبَقَر السُُّجوُد َجْبَھَتُه، َاى َفَتَحھا َو َشّقھا 

و ابن حجر ھیتمى با كثرت  (6) .گفته اند كه آن حضرت را به سبب غزارت و كثرت علمش باقر لقب كرده اند

 : گفته (ضواعق محرقه  )در  نصب و عنادش

 مـَكـامـِنـَھا َاُبوَجْعِفٍر ُمَحمٌَّد اْلباِقُر علیه السالم ُسمَِّى ِبذِلَك ِمْن َبَقَر اَالْرَض، َاْى َشقَّھا َو َاثاَر مـُخـْبـئاتـِھـا َو )

اللَّطـاِئف مـا ال َيْخفى ِاّال َعلى ُمْنَطِمِس اْلَبصیَرِة  َفِلذِلَك ُھَو َاْظَھُر ِمْن ُمْخَبئاِت ُكُنوِز اْلَمعاِرِف َو َحقاِئِق اَالْحكاِم َو

  (7) ( . خَاْو فاِسِد الطَّويَِّة َو السَّريَرِة َو ِمْن ُثمَّ قیَل ُھَو باِقُر اْلِعْلِم َو جاِمُعُه َو شاِھُر ِعْلِمِه َو راِفُعُه ال

بوده ، و به روايت ديگر انگشتر جد خود حضرت  (َاْلِعزَِّة لّلِه َجمیعا  )يا  (َاْلِعزَّة لّلِه  )و نـقـش نـگـیـن آن حـضرت 



بوده و غیر اين نیز روايت شده  (ِانَّ الّلَه باِلُغ َاْمِرِه  ) امام حسین علیه السالم را در دست مى كرد و نقش آن

و منافاتى بین اين روايات نیست ؛ چه ممكن است آن حضرت را انگشترھاى متعدد بوده كه بر ھر كدام 

  (8).نقش معینى باشد

 مختصرى از فضائل و مناقب و مكارم اخالق حضرت باقر علیه السالم: فصل دوم 

بـر ھـیچ متاءمل منصفى پوشیده و مخفى نیست كه آنچه از اخبار و آثار در علوم دين و تفسیر قـرآن و 

حـضـرت روايـت شـده زيـاده از آن اسـت كـه در حـوصـله عـقل بگنجد و بقاياى فـنـون آداب و احـكـام از آن 

صحابه و وجوه و اعیان تابعین و روساء و فقھاء مسلمین پیوسته از عـلم آن جـنـاب اقـتـبـاس مـى نـمـودنـد و 

 :بـه كـثـرت عـلم و فضل آن حضرت مثل مى زدند

يَا باِقَر اْلِعْلِم َالْھِل التُّقى
  (9)َو َخْیَر َمْن َلّبى َعَلى اَالْجُبِل

گز نديدم علما را نزد احدى احقر ھر: شـیخ مفید مسندا از عبدالّله بن عطاء مكى روايت كرده كه مى گفت 

و اصغر چنانكه مى ديدم آنھا را در نزد حضرت امام محمدباقر علیه السالم و ھر آيـنـه ديـدم حـكم بن عتیبه 

را با آن كثرت علم و جاللت شاءن كه در نزد مردم داشت ھنگامى كـه در نـزد آن جـنـاب بود چنان مى نمود 

و جـابر بن يزيد جعفى ھرگاه از آن حضرت روايتى مى . لم خود نشسته كه طفل دبستانى است در نزد مع

حديث كرد مرا وصى اوصـیاء و وارث علوم انبیاء محّمد بن على بن الحسین صلوات الّله  :كرد مى گفت 

  (10). علیھم اجمعین

در ھر امر مشكلى كه رو مى كرد از حضرت امـام : شیخ كّشى از محّمد بن مسلم روايت كرده كه گفت 

مـحـمـدبـاقـر عـلیـه السـالم سـؤ ال مـى كـردم تـا آنـكه سى ھزار حديث از آن حضرت سوال كردم و از 

  (11). صادق علیه السالم شانزده ھزار حديث حضرت

صر در ملتزم يا مابین بـاب كـعـبـه و ديدم مردى را در مكه در وقت ع: از حّبابه والبّیه روايت شده كه گفت 

حـجـر كـه مـردمـان بـه حـضـرتـش اجـتـمـاع كـردنـد و از مـعـضـالت مسائل سؤ ال كردد و باب مشكالت را 

استفتاح نمودند، و آن حضرت با آن زمان اندك از جاى بـرنـخـاسـت تـا در ھـزار مـسـاءله ايـشـان را فـتـوى 

 :و روى بـه رحل خود نھاد و منادى با صوت بلند ندا بركشید داد آنـگـاه بـرخـاسـت

 َاال ِانَّ ھذا الّنوُر اَالْبَلُج الُمَسرَُّج َو النَّسیُم اَالِرُج َو اْلَحقُّ اْلَمِرُج؛

و اين است نسیم : يعنى بدانید اين است نور روشن و درخشان كه بندگان را به طريق داللت فرمايد

انیان را به نسايم معرفت و دانش معطر گرداند، و اين اسـت آن حقى كه قدرش خوشبوى وزان كه جان جھ

در میان مردمان ضايع مانده است يا از خوف دشمنان مضطرب است و جماعتى را نگران شدم كه مى گفتند 

كیست اين شخص ؟ در جواب ايشان گفتند محّمد بن على باقر و شكافنده غوامض علوم ناطق از فھم 

  (12). على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھم السالممحّمد بن 

ان حسن و حسین علیھم السالم ظـاھـر كه گفته اند از ھیچ كس از فرزند: ابـن شـھـر آشـوب گفته 

نـگـرديـد آنـچـه ظـاھـر شـد از آن حـضـرت تـفـسـیـر و كـالم و فـتـاوى و احـكـام حـالل و حـرام ، و حـديـث 

جـابـر رضـى الّله عـنه درباره آن حضرت مشھور است و معروف و فقھاء مدينه و عراق به تمامت مذكور 

را جدم شھر آشوب و منتھى بـن كـیـابـكـى الحـسـیـنى به طرق كثیره از داشته اند و خبر داده است م

سعید بن مسّیب و سلیمان بن اعمش و ابان بن تغلب و محّمد بن مسلم و زرارة بن اعین و ابوخالد كابلى 



 : كه جابر بن عبدالّله انصارى در مسجد رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم مى نشست و ھمى گفت

، مردم مدينه مى گفتند، جابر پريشان سخن مى گـويـد، جـابـر رحـمـه الّله مـى  (بـاقـُِر يـا بـَاقـَِر اْلعـِْلِم  يـا )

سوگند به خداى كه من بیھوده و پريشان سخن نـگـويم لكن شنیدم از رسول خدا صلى الّله علیه و : فـرمـو

ـود مـردى از اھـل بـیـت مـرا كـه نـام او نـام مـن و ھمانا درك خـواھـى نـم! اى جابر: آله و سلم كه فرمود

شـمـائل او شـمـائل من باشد بشكافد علم را شكافتنى پس اين فرمايش پیغمبر صلى الّله علیه و آله و 

  (13). سلم واداشت مرا به آنچه مى گويم

گـويـد كـه جـابـر انـصـارى رحـمـه الّله  (كـتـاب فـضـايـل الصـحـابـه  )و نـیـز گـفـتـه كـه ابـوالسـعـادات در 

م تبلیغ نمود آن حـضـرت سـالم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم را به جناب محمدباقر علیه السال

يا : وصـیت خويش بگذار چه تو به سوى پروردگار خويش مى شوى ، جـابـر بـگـريست و عرض كرد: فـرمـود

تو اين از كجا دانستى چه اين عھدى است كه از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم با من ! سیدى 

 :معھود است ؟ فرمود

 ْعطاِنَى الّلُه ِعْلَم ما كاَن َو ما ُھَو كاِئٌن ِالى َيْوِم اْلقیاَمِة؛يا جاِبُر َلَقْد َا! َوالّلِه

ھمانا عطا فرموده است مرا خداى تعالى علم آنچه بوده و علم آنـچـه خـواھـد ! اى جابر! سوگند به خداى 

و روايـت شـده از  (14).بـود تـا روز قـیـامـت ؛ پـس جـابـر وصـیـت خـويـش گـذارد و وفـات او در رسـیـد

ئم ھرگاه حسین علیه السالم از دنیا بیرون رود قـا: حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سلم كه فرمود

اسـت و او است حجت و امام ، و بیرون آورد حق تـعالى از صلب على   بـه امـر بـعـد از او، عـلى پـسـرش 

فرزندى كه ھمنام من و شبیه ترين مردم باشد به من ، علم او علم من و حكم او حكم من است ، او است 

  (15). امام و حجت بعد از پدرش

: روايت كرده از يكى از غالمان حضرت امام محمدباقر علیه السـالم كـه گـفـت  (كـشـف الغـمـّه  )صـاحـب 

چـون آن حـضرت داخـل مـسـجـد شد و نگاھش به   ـم پـس وقـتـى در خـدمـت آن حـضـرت بـه مـكـه رفـتـی

پـدر و : خانه كعبه افتاد گريست به حدى كه صداى مباركش در میان مـسـجـد بـلنـد شـد، مـن گـفـتـم 

مـادرم فـداى تـو شـود و چـون مـردم شـما را بدين حـال نـظـاره مـى كنند خوب است كه فى الجمله صداى 

پ به چه سبب گريه نكنم ھمانا امید مى رود كه حق !واى بر تو : كوتاه فرمايید، فرمود مبارك را از گريه

تعالى به سبب گـريـسـتـن مـن نـظـر رحـمتى بر من فرمايد و به آن سبب من فردا در نزد او رستگار بوده 

بـه ركـوع و سـجـود  بـاشـم ، پـس آن حـضرت دور خانه طواف فرمود، پس از آن در نزد مقام به نماز ايستاد و

و از حاالت آن . رفـت و چـون سـر از سـجـده بـرداشت موضع سجده آن حضرت از آب ديدگانش تر شده بود

  (16).؛ يعنى خدايا مرا دشمن مدار (َالّلُھمَّ الَتْمُقْتنى  ) :جناب آن بود كه ھرگاه خنده مى كرد مى گفت 

َاَمْرَتنى َفَلْم َاْئَتِمْر َو  ) : و روايـت شـده كـه آن حضرت در دل شب در تضرع خويش به درگاه پروردگار مى گفت

  (17) ( .ذا َعْبُدَك َبْیَن َيَدْيَك َو الَاْعَتِذُرَنَھْیَتنى َفَلْم َاْنَزِجْر َفھا َاَنا

 :د و مى فرمودو روايت شده كه آن حضرت در ھر جمعه يك دينار تصّدق مى كر

  (18).صدقه در روز جمعه مضاعف مى شود

ھرگاه پدرم را امـرى مـحـزون مـى : فرمودو شـیـخ كـلینى روايت كرده از حضرت صادق علیه السالم كه مى 

و نیز از آن  (19).كـرد زنـھـا و اطـفـال خـود را جـمـع مى كرد و دعا مى كرد و ايشان آمین مى گـفـتـنـد

حضرت روايت كرده كه پدرم كثیر الّذكر بود و به حـدى ذكـر مـى كـرد كه گاھى كه با او راه مى رفتیم مى 

ديدم كه ذكر خدا مى كند و با او طعام مى خورديم و او ذكر خدا مى كرد و با مردم حديث مى كرد و ذكر مى 

ال ِالَه َاال الّلُه و ما را نزد : ش را كه به كام شريفش چسبیده و مى گفت كرد و پیوسته مى ديدم زبان مبارك



خود جـمـع مـى كـرد و مـى فـرمود كه ذكر كنیم تا طلوع آفتاب ، و پیوسته امر مى فرمود به قـرائت قـرآن از 

د امر مى كرد به ذكر اھـل بـیـت آنـان را كـه قـرائت مـى تـوانستند كرد و آنھايى كه قرائت نمى تـوانستند كر

ـضـل و و روايت شده كه آن حضرت در مـیـان خـاصـه و عـامـه ظـاھـرالجـود و بـه كـرم و ف (20). كردن

  (21).احـسـان مـعـروف بـود بـا آنـكـه عیال بسیار داشت و از اھل بیت خود مال و دولتش كمتر بود

مـوالة آن حـضـرت گـفـتـه كـه اخـوان آن حـضرت در خدمتش حضور مى يافتند و از حـضـرتـش  و سـلمـى

بـیـرون نـمـى شـدنـد تـا ايـشـان را بـر خـوان نـوال و بـساط نعمت و احسان مى نشاند و از اطعمه طّیبه و 

و حكايت شده كه روزى كمیت در خدمت حضرت امام  (22).ثیاب حسنه و دراھم كثیره بھره ور مى گردانید

 : محمدباقر علیه السالم رفته ديد كه آن حضرت به اين بیت مترّنم است

ِفى َاْكناِفِھُم َذَھَب الَّذيَن ُيعاُش
 َلْم َيْبَق ِاّال شاِمٌت َاْو حاِسٌد

 :پس كمیت در بديھه اين بیت ادا نمود

َو َبقى َعلى َظْھِر اْلَبسیَطِة واِحٌد
 َفُھَو اْلُمراُد َو َاْنَت ذاَك الواِحُد

ـم و ملول نمى شد از و روايـت شـده كـه جـايـزه آن حـضـرت از پـانـصـد درھـم بـود تـا شـشـصـد ھـزار درھ

صله اخوان و احسان كسانى كه به امید و رجاء قصد آن حضرت كرده اند، و نـقـل شـده كـه ھـرگـز از سـراى 

آن حـضـرت در جـواب سـائل شـنـیـده نـمـى شـد كـه بـگـويـنـد يـا سـائل ، يـعـنـى از روى خـفـّت و حـقـارت 

؛ يعنى سائلین را به بھترين  (َسمُّوُھْم ِبَاْحَسِن َاْسماِئھم  ) :وده بودنـام سـائل نـمـى بردند و آن حضرت فرم

  (23).اسامى ايشان نام بر دار كنید

در ذكر اخالق حمیده آن حضرت گفته كه اكثر اوقات از خوف الھى گريستى و صدا به  (جنات الخلود  )و در 

گريه بلند كردى و متواضع ترين خاليق بودى ، و مزارع و امالك و مواشى و مراعى و غالمان بسیار داشتى و 

را گرفته و بردندى و آنچه به ھم  خود بر سر امالك خود رفته كار كردى و روزھـاى گرم غالمانش زير بغلش

رسانیدى صرف راه خـدا نـمـودى و سـخـى ترين مردم بودى و ھركس نزد وى آمدى علمش در نزد علم وى 

چون قـطـره بـودى در پـیـش دريـا و چـون جـد خـود امیرالمؤ منین علیه السالم چشمه ھاى حكمت از 

  (24). یر بودىاطرافش جوشیدى و در نزد جاللت وى ھر جلیلى صغ

 : گفته (صواعق  )ابن حجر سّنى متعصب در 

ِه َو راِفُعُه َصفا َقْلُبُه َو َزكى ِعْلُمُه َو َعَمُلُه َو طـَھـَُرْت َنْفُسُه َو َشُرَفْت ھـَُو بـاِقُر اْلِعْلِم َو جاِمُعُه َو شاِھُر ِعْلِم (

َنُة اْلواِصفیَن َو َلُه َخْلُقُه َو َعَمَرْت َاوقاِتِه ِبطاَعِة الّلِه َو َلُه ِمَن الرُُّسوِخ فى مقاماِت اْلعـاِرفـیـَن مـايـَكـِلُّ عـَنـُْه َاْلِس

  (25) ( .یَرٌة ِفى السُُّلوِك َو اْلَمعاِرِف الَتْحَتِمُلھا ھِذِه الِعجاَلُةَكَلماٌت َكث

در اين مقام به ذكر چند خبر در مناقب و مفاخر حضرت امام محمدباقر علیه كه شايسته ديدم : مـؤ لف گـويـد

 . السالم كتاب خود را زينت دھم

 : اول ـ در زحمت كشیدن آن حضرت است در تحصیل معاش

شیخ مفید و ديگران از حضرت ابوعبدالّله الصادق علیه السالم روايت كرده اند كته محّمد بـن مـنـكـدر مى 

نمى كردم كه مثل على بن الحسین علیه السالم بزرگوارى خـلفـى چـون خـود به يادگار گفت كه گمان 



گذارد تا ھنگامى كه محّمد بن على را مالقات كردم كه ھمى خـواسـتـم او را مـوعـظـتـى نـمايم او مرا 

از در ساعتى بس گرم به يكى : به چه چیز تو را موعظت كرد؟ گفت  :اصحابش گفتند: موعظت فرمود

نواحى مدينه بیرون شدم ، و محّمد بن على را كه فربه و تناور بود مالقات كردم و آن حضرت بر دوش دو 

در اين ساعت و چنین   غالم سیاه خود تكیه كـرده مـى آمـد بـا خـويشتن گفتم شیخى از شیوخ قريش 

رد، پس به آن حضرت سالم حالت در طلب دنـیـا بـیـرون شده است گواه باش كه من او را موعظت خواھم ك

خـوب اسـت شـیـخـى از  ( !َاْصَلَحَك الّلُه ) : كـردم ، نـفـس زنـان و عـرق ريزان سالم مرا پاسخ راند، گفتم

با چنین حالت در طلب دنیا باشد اگر مرگ بیايد و تو بر اين حال باشى كار چگونه كنى ؟ آن   اشیاخ قريش 

بـه خـدا سـوگـنـد اگـر بـیـايـد مـرگ و مـن در : تكیه كـرد و فـرمـودحضرت دست از دوش غالمان برداشت و 

ايـن حال باشم آمده است مرگ در حالتى كه من در طاعتى از طاعات خدا بوده ام كه باز داشته ام خـود را 

یتى از از حـاجـت بـه تـو و مـردم ، و مـن وقـتـى از آمدن مرگ ترسانم كه فرا رسد مرا در حالتى كه در معص

مـن خـواستم تو را موعظه  ( !يـَْرحـَمـَُك الّلُه ) : معاصى الھى بوده باشم ، محّمد بن منكدر مى گويد گفتم

  (26). نمايم تو مرا موعظت فرمودى

آنـچـه بـر مـن ظاھر شده آن است كه محّمد بن منكدر يكى از متصّوفان عامه بـاشـد مانند : مـؤ لف گـويـد

طاوس و ابن ادھم و امثال ايشان كه اوقات خود را مصروف عبادات ظاھر كرده و دسـت از كـسـب بـرداشـتـه 

نقل كرده كه محّمد بن منكدر شبھا را بر خود و مادر  (مـسـتـطـرف  )صـاحـب . ـرده و خـود را كـّل بـر مـردم ك

و خواھر خود قسمت كرده بود كه ھر كدام يك ثلث از شب را عبادت مى كردند، چون خواھرش وفات كرد 

  (27).شب را با مادرش تقسیم كرده بود، چون مادرش وفات كرد، محّمد تمام شبھا را به عبادت قائم بود

كه مـحـمـّد بـن مـنـكـدر ظـاھـرا ايـن كـار را از آل داود اخذ كرده بود؛ چه آنكه روايت شده : فـقـیـر گـويـد

حضرت داود علیه السالم تمام ساعات شب و روز را بـر اھـل خـود قـسـمت كرده بود پس نمى گذشت 

  (28) (ِاْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْكرا  ) : قاَل الّلُه َتعالى !ساعتى مگر آنكه يكى از اوالد او در نماز بود

و بـالجمله ؛ فرمايش حضرت امام محمدباقر علیه السالم كه اگر بیايد مرگ و من در اين حـال بـاشـم آمـده 

مـؤ يـد ايـن مطلب است  تعريض بر اوسـت و. است در حالتى كه من در طاعتى از طاعات خدا بوده ام الخ 

در سنه صد و چھل و نه براى حج : روايت كرده از شقیق بلخى كـه گـفـت  (كشف الغّمه  )آنچه صاحب 

حركت كردم چون به قادسیه رسیدم نظرى كـردم بـه مـردم و زيـنـت و كـثرت ايشان ، نظرم افتاد به جوان 

ز مرمدم كناره كرده و تنھا نشسته بود، با خود گفتم خوش صورت گندم گون پیچیده و نعلین بر پاى داشت و ا

كه ايـن جـوان از صـوفـیـه اسـت و مـى خـواھـد در راه كّل بر مردم باشد، مى روم نزد او و او را تـوبیخ مى 

و غرض از اين خبر .) و بقیه خبر ان شاء الّله در باب تاريخ حضرت موسى بن جعفر علیه السـالم بـیايد. (كنم 

بود كه معلوم شود متصّوفه آن زمان كّل بر مردم بـودنـد، الجـرم روايـات بـسـیـار از صـادقـیـه عـلیـھـمـا  ھمین

السالم وارد شده كه امر به كسب فـرمـودنـد و نـھـى از آنـكـه آدمـى كـّل بـر مـردم شـود، و آن كـسـى كـه 

ا دھد عبادتش از عبادت او محكمتر اسـت ، مشغول عبادت شود و ديگرى قوت او را دھد، آنكه قوت او ر

بـلكـه حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم از حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سلم نقل فرموده كه آن 

  (29). ملعون من القى كّله على الناس: حضرت فرمود

اگر : دوم ـ از حـضـرت امـام جعفر صادق علیه السالم مروى است كه فرمود استرى از پدرم مفقود شد فرمود

ـزى فرستم كـه خـشـنـود گـردد، چـی  خداى تعالى اين استر را بازگرداند او را به سپاسى ستايش

نـگـذشـت كه آن استر را با زين و لجام بیاوردند، چون سوار گرديد و راست بنشست و جامه ھاى مبارك را 

سپاس مخصوص خداوند است و از اين ! الحـمدلّله : به خود فراھم كرد سر به آسمان بر كشید و عـرض كـرد



راتب محّمدت فرو گذار نكردم و به جاى ھـیـچ چـیـز از مـراسم حمد و م: افزون چیزى نفرمود، آنگاه فـرمـود

نگذاشتم و تـمـام مـحـامـد را مـخصوص خداوند عّز و جّل نمودم ، ھمانا ھیچ حمد و سپاسى نیست جز 

در  (الف و الم  )اينكه داخل اين حمدى است كه به جاى آوردم ، و چنین است كه آن حضرت فرمود چه 

م جنس خود را فرا مى گیرد و متفّرد مى گرداند خداى تعالى را الحمدالّله از براى استغراق است يعنى تما

  (30). به حمد و سپاس و بس

 : نقل شده كه گفته (تبین جاحظ كتاب بیان و  )سوم ـ از 

َل علیه َقْد َجَمَع ُمَحمَُّد ْبُن َعلىِّ ْبِن اْلُحَسْیِن علیه السالم َصالَح حاِل الدُّْنیا ِبَحذافیِرھاِفى كـَِلمـَتـَیـِْن فـَقـا  )

  (31) ( .َتغاُفٌل َصالَح َجمیِع اْلَمعاِيِش َوالتَّعاُشِر ِمالُء ِمْكیاٍل ُثلثاِن ِفْطَنٌة َو ُثْلٌث: السالم 

كه من نه چنین است بل: َاْنَت َبَقٌر فرمود: و گفته كه مردى نصرانى از روى جسارت در حضرتش عرض كرد

، آن حرفه او بود، عرض  (ذاَك حـِْرفـَتـُھـا  ) :تو پسر طّباخه مى باشى ، فرمود: باقر مى باشم ، عرض كرد

ان ِاْن ُكْنَت َصَدْقَت َغَفَرالّلُه َلھا َو ِاْن ُكْنَت َكَذْبَت َغَفَر  ) :تو پسر كنیز سیاه بذّيه بدزبان ھـسـتـى ، فـرمود: كرد

 (الّلُه َلَك؛ 

نچه گفتى به حقیقت و راستى آراستى خداى از وى در گذرد و او را بیامرزد و اگر در آنچه گويى دروغ اگـر آ

چون مرد : و بـالجـمـله ؛ راوى مى گويد (32).مى گويى خداى از معصیت تو درگذرد و آمرزيده ات دارد

 نصرانى اين حلم و بردبارى و بزرگى و بزرگوارى را كه از طاقت بشر بیرون است نگران شد مسلمانى گرفت

: 

لمـحـقـقـیـن افضل كـه اقـتـدا كـرد بـه آن حـضرت در اين خلق شريف جناب سلطان العلماء و ا: مـؤ لف گـويـد

الحكماء و المتكّلمین ذوالفیض القّدوسى جناب خواجه نصیرالّدين طوسى قـدس سـره نـقـل شده كه روزى 

كاغذى به دستش رسید از شخصى كه در آن كلمات زشت و بـدگـويـى بـه ايـشـان داشـت از جمله اين 

ن اين كاغذ را مطالعه فرمود جواب آن به محقق مذكور چو )يا كلب بن كلب عـ )كلمه قبیحه در آن بود كه 

متانت و عبارات خوش مرقوم داشـت بـدون يـك كـلمـه زشـتـى از جـمـله مـرقـوم فـرمـود كـه قـول تو خطاب 

، اين صحیح نیست ؛ زيرا كه سگ به چھار دست و پـا راه مـى رود و نـاخـنـھـايش طويل  (اى سگ  )به من 

القامه ام و بشره ام ظاھر و نـمـايـان اسـت نه آنكه مانند كلب پشم داشته  و دراز است و لكن من منتصب

باشم و ناخنھايم پھن است و ناطق و ضاحكم پـس ايـن فـصـول و خـواصـى كـه در مـن اسـت بـخـالف فصول 

  (33). و خواص كلب است و به ھمین نحو جواب كاغذ او را نگاشت و او را در غیابت جّب مھانت گذاشت

- ٢ - 

 
 

حضرت امام محمدباقر علیه السالم در جنازه مردى از قريش حاضر : چھارم ـ از زراره روايت شده كه گفت 

كه مفتى مكه بود حضور داشـت ، در ايـن حـال نـاله و  (عطا  )من در خدمتش بودم و در آن جماعت شد و 

يا خـاموش باش يا ما باز مى شويم و آن زن خاموش : به او گفت  (عطا  )فـريـاد از زنـى بـلنـد گشت ، 

! بازگشت  (عطا  ) : نشد، پس عطا بازگشت ، من به حضرت ابـى جـعـفـر عـلیـه السـالم عـرض كـردم

اين زن صارخه كه فرياد بركشید عطا به او گفت يا ناله و زارى و فرياد و بى : از چه روى ؟ عرض كردم : فرمود

بـا : فـرمـود. قرارى مكن يا ما باز مى گرديم و آن زن را از آن ناله و صراخ بر كنار نشد الجرم عـطـا بـازگـرديـد



پس اگر ما وقتى چیزى از بـاطـل را بـا حـق نـگـران شـويـم و حـق را بـه مـا بـاش ھـمـراه جنازه برويم 

سـبـب آن بـاطـل فروگذار بنمايیم حق مسلم را ادا نكرده باشیم ؛ يعنى تشییع جنازه اين مرد مسلم كه 

 .حق او است به سبب صراخ صارخه فرو گذاشت نمى شود

ت فراغت يافتند ولّى او به ابوجعفر علیه السالم عرض كرد چـون از اداء نـمـاز بـر مـیـّ: زراره مـى گـويـد

ماءجورا مراجعت فرماى خدايت رحمت كناد چه تو قادر نیستى كه پیاده راه بسپارى ، آن حضرت قبول اين 

مسئله نفرمود، عرض كردم اين مرد اجازت داد مراجعت فرمايى و مرا نیز حاجتى است كه ھمى خواھم از 

برو به نیت خود ھمانا ما بـه اذن ايـن شـخص نیامده ايم و به اجازت او نیز مراجعت : رمودكنم ، ف  تو پرسش 

نمى كنیم ، بلكه اين كار براى فضل و اجرى است كه آن را مى طلبیم ، چه به آن مقدار كه شخص تشییع 

  (34).جنازه ماءجور مى شود

اول : كه از اين حديث شريف معلوم مى شود كثرت فضیلت تشییع جنازه ، و روايت شـده : مؤ لف گويد

ه تـشـیـیـع جـنـازه او تـحـفـه اى كـه بـه مؤ من داده مى شود آن است كه آمرزيده شود او و آن كسى ك

مشايعت جنازه كند  و از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت كـه ھـركه (35). نـمـوده

نوشته شود براى او چھار قیراط اجر، يك قیراط براى مشايعت ، يك قیراط به جھت نماز بر آن ، و يك قیراط 

مثل كوه  (قیراط  )و در روايـت ديـگر است كه  (36)براى انتظار دفن شدن آن ، و يـك قـیـراط بـراى تـعـزيـه 

  (37). احد است

و بـیـايـد در فـصول مكارم اخالق حضرت امام رضا علیه السالم خبرى در فضیلت تشییع جنازه دوستان ائمه 

 . علیھم السالم

 : (الدُّرَّة  )قاَل اْلَعالَمُة الطَّباَطبائى َبْحُراْلُعلوِم ِفى 

َقْد ُاكَِّد التَّشییُع ِلْلَجناِئز
 ِلَغْیر اْلماِجِز َواال ْفَضُل اْلَمْشُى

َو ْلَیَتَجنَّْب َسْبَقَھا اْلُمَشیُِّع
 َفِانَّھا َمْتُبوَعٌة الَتَبٌع

َو اْلَفْضُل ِفى ذِلَك ِللتَّاءخیِر
 ُثمَّ َاْصِطحاُب َجْنَبِى السَّريِر

َو ْلَیْحِمِل السَّريَر ِمْن َاْطراِفِه
 َاْرَبَعٌة َتُقوُم ِفى َاْكناِفِه

َب ِمْن ذِلَك َاْھُل الشََّرِفالَيْا
 َفَلْیَس َاْمُرالّلِه ِباْلُمْسَتْنَكِف

َو ُسنَّ ِلْلحاِمِل َاْن ُيَربِّعا
 َيْسَتْوِعُب اْلَجھاِت ِمْنُه اَالْرَبعا

َو َاْفَضُل التَّْربیِع َاْن َيْفَتِتحا
 ِمَن اْلَیمیِن داِئرا َدْوَر الّرحى

َحدُّ ُيْعَتَمُدَو َلْیَس ِللتَّشییع 
 َو ِفى اْلَحديِث َسْیُر میَلْیِن َوَرَد

َو َسنَّ َاْن الَيْرِجَع اْلُمشُِّع



 َيْصِبُر َحّتى الدَّْفِن ُثمَّ َيْرِجُع
َو َتْرُكُه اْلُقُعوَد َحتَّى ُيْلَحدا

 ِاْن ُھیِّى َء اْلَقْبُر َو ِاّال َقَعدا
شىِّ ِبِكساٍءَو اْلَحْمُل ِفى النَّْعِش ُمَغ

 َيْنُدُب ِاّما ُمْطَلقا َاْو ِللنِّساِء
َوْلُیْنَه َعْن َطْرِح الثِّیاِب اْلفاِخَرِة

  (38)َفِانَُّه َاوَُّل َعْدِل اال ِخَرِة

پـنـجـم ـ شـیـخ كـلینى روايت كرده كه جماعتى خدمت حضرت ابى جعفر باقر علیه السالم مـشـرف 

شـدنـد و اين ھنگامى بود كه طفلى از آن حضرت مريض بود، پس آن جماعت از چھره مبارك آن حضرت آثار 

نداشت ، آن جماعت از مشاھده آن حـالت ھـمى با ھم گفتند  ھّم و غّم مشاھده كردند چندان كه آسودن

سوگند به خداى اگر اين كودك را آسیبى در رسد بیمناك ھستیم كـه از آن حـضـرت حـالتـى مـشاھده 

نمايیم كه خوش نداشته باشیم ، راوى مى گويد كه چـیـزى برنیامد كه آن كودك بمرد، صداى ناله بلند شد 

ى در غیر آن حالتى كه از نخست ديديم بیرون شد، آن جماعت عرض كردند فداى تو و آن حضرت گشاده رو

شويم ھمانا از آن حـالت كـه در تـو مـشـاھـده كرديم بیمناك بوديم كه اگر واقعه اى روى دھد در تو آن 

ما شود در به درستى كه ما دوست مى داريم كه عافیت نصیب : بـیـنـیـم كـه بـه انـدوه انـدر شويم ، فرمود

آن چیزى كه ما دوست مى داريم اما چون فرمان خداى در رسد تسلیم شويم در آنچه او دوست مى 

  (39).دارد

در كـتـاب رسـول خـدا صـلى : شـم ـ از حـضـرت امـام صـادق عـلیـه السـالم مـروى اسـت كـه فـرمـودشـ

الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت كه ھر وقت ممالیك خود را در كارى ماءمور ساختید كه بر ايشان دشوار گردد 

فـرمـايـد پـدرم چون مملوكان خود را به  امام جعفر علیه السـالم مـى. شما نیز در آن كار با ايشان كار كنید

كارى فرمان مى داد خويشتن مى آمد و نظاره مى نمود اگر آن كار دشوار و سنگین بود مى فرمود بسم الّله 

و خود با ايشان به آن كـار اشـتـغـال مـى ورزيـد و اگـر آن مـھـم سـبـك و ھـمـوار بـود از ايـشـان بـر كـنـار 

  (40).مى شد

 : ھفتم ـ در عطاى آن حضرت است

لسـالم از شیخ مفید از حسن بن كثیر روايت كرده كه گفت شكايت كردم به حضرت امام محمدباقر علیه ا

؛ يعنى نكوھیده برادرى  (ِبْئَس ْاَالُخ َاٌخ َيْرعاَك َغِنّیا َو َيْقَطُعَك فـَقـیرا  ) :حـاجت خويشتن و جفاى اخوان ، َفقاَل

است آن برادر كه در زمان توانگرى و غناى تو با تـو بـه دوسـتـى و مـعاشرت باشد و در حالت فقر و فاقه 

 .قطع رشته موّدت و آشنايى كند

 آنگاه غالم خويش را فرمان كرد تا كیسه اى كه ھفتصد درھم داشت بیاورد؛

  (41) ( . َاْسَتْنِفْق ھِذِه َفاذا َنِفَدْت َفَاْعِلْمنى ) : فقال علیه السالم

را در مخارج ) مقدار(؛ يعنى اين جمله  (ِاْسَتِعْن ِبھِذِه َعَلى اْلُقوِت َفاذا َفَرْغَت َفَاْعِلْمنى  )و بـه روايـتـى 

 . خويش به كار بر و چون به مصرف رسانیدى مرا آگاه كن

 : ھشتم ـ در حلم و حسن خلق آن حضرت است

مـردى از اھـل شـام بـه  : ـى از مـحـمـّد بـن سـلیـمـان از پـدر خـود روايـت كـرده كـه گـفـتشـیـخ طـوس

در مدينه بود اما در مجلس   خـدمـت حـضـرت امام محمدباقر علیه السالم رفت و آمدى داشتى و مركزش 



ا تو مرا به اين ھمانا محبت و دوستى من ب: محترم امام علیه السالم فراوان مى آمد و عرض مى كرد

حضرت نمى آورد و نمى گويم كه در روى زمین كسى ھست كه از شـمـا اھـل بـیـت نـزد مـن مـبـغوض تر و 

دشمن تر باشد و مى دانم كه طاعت يزدان و طاعت رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سلم و طاعت 

تـو را مـردى فـصـیـح الّلسـان و داراى فـنـون  امیرالمؤ منین علیه السالم عداوت ورزيدن بـا شـمـا اسـت لكـن

و فـضـائل و آداب و نـیـكـو كـالم مـى نـگـرم از ايـن روى بـه مـجـلس تو مى آيم ، اما حضرت ابـوجعفر علیه 

؛ ھیچ چیز در نزد  (َو َيُقوُل َلْن َتْخفى َعَلى الّلِه خاِفَیٌة  )السالم به او به خوبى و خیر سخن مى فرموده 

 . زدان پنھان نیستي

بالجمله ؛ روزى چند بر نگذشت كه مرد شامى رنجور گرديد و درد و رنجش شدت يافت و چون ثقیل و 

سنگین گرديد ولّى خويش را بخواست و گفت چون بمردم و جامه بر من كشیدى بـه خـدمـت مـحـّمد بن 

گزارد و ھم در خدمتش معروض دار مساءلت كن كه بر من نماز ب  على علیھما السالم بشتاب و از حضرتش 

 . كه من خود با تو اين سخن گذاشته ام

بـالجـمـله ؛ چون شب به نیمه رسید گمان كردند كه وى از جھان برفته است ، پس او را در ھم پوشانیدند و 

َو كاَن َعقََّب  َو َتَورََّك )در بامداد ولّى او به مسجد درآمد و درنگ فرمود تا آن حضرت از نماز خود فراغت يافت 

، يعنى متّوركا جلوس فرموده ظـاھـر پـاى راسـت را در بـاطـن پـاى چپ قرار داده بود و در  (فى َمْجِلِسِه 

ھمانا فالن مرد شامى ھالك شد و از تو ! يا اباجعفر: عرض كرد. خود به تعقیب نماز مى پرداخت   مجلس 

 :خواستار گرديد كه بر او نماز گزارى ، فرمود

 (َحّتى اِتیُكْم؛ كّال ِانَّ ِبالِد الّشاِم ِبالُد َبْرٍد َو اْلِحجاَز ِبالُد َحرِّ َو َلَھُبھا َشديٌد َفاْنَطِلْق َفال َتْعَجْل َعلى صاِحِبَك  )

يـعـنـى چنین نیست كه پنداريد و دانسته ايد كه او ھالك شده چه بالد شام سخت سرد است و بـالد 

رت گـرمـايـش سـخـت اسـت ، بـاز شـو و در كار صاحب خود تعجیل مكن تا نزد حـجـاز گـرمـسـیـر و سـو

شما شوم ، پس آن حضرت برخاست و وضو بساخت و ديگرباره دو ركعت نماز بگذاشت و دست مبارك را 

چندان كه خداى خواست در برابر چھره مبارك خود به جھت دعا بـرافراشت پس به سجده درافتاد تا آفتاب 

ود، پس برخاست و روانه شد به مـنـزل مـرد شـامـى و چـون داخـل آنجا شد آن مرد را بخواند چھره گش

آن حضرت او را بنشاند و تكیه داد او را و شربت سويقى طلب ! شامى عرض كرد لّبیك ، يابن رسـول الّله 

ده و خنك گردانند و آن كرده به او بیاشامانید و اھلش را فرمود شكم او را و سینه او را از طعام سرد آكن

حضرت بازگشت و چیزى برنگذشت كه شامى صحت و شفا يافت و به حضرت ابى جعفر عـلیه السالم 

شـھـادت مـى دھـم كـه : بشتافت و عرض كرد با من خلوت فرماى آن حضرت چنان كرد، شامى عرض نـمـود

ـركـس بـیرون از اين حضرت به راھى تو حجت خدايى بر خلق خدا و تويى آن باب كه بايد از آن درآمـد و ھ

امام علیه السالم . ديگر پويد و با كس ديگر گويد خائب و خـاسـر اسـت و بـه ضـاللتـى دور دچـار است 

ھیچ شك و شبھت ندارم كه روح مرا قابض : تو را چه پیش آمد و نمودار گرديد؟ گفت  (َو ما َبداَلَك؟  ) :فرمود

خويش معاينه كردم و به ناگاه صداى منادى برخاست چنانكه بـه گـوش خويش كـردنـد و مـرگ را بـه چشم 

بشنودم كه ندا ھمى كرد كه روح وى را بر تنش بازگردانید كه محّمد بن على علیه السالم از ما مسئلت 

َو ُيْبِغُض َعَمَلُه َو  َاما َعِلْمَت َانَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلَعْبَد ) :حضرت ابوجعفر علیه السالم به او فرمود. نموده است 

مـگـر نـدانـسته اى كه خداى تعالى دوست مى دارد بنده اى را و عملش را  (ُيْبِغُض اْلَعْبَد َو ُيِحبُّ َعَمَلُه؟ 

مبغوض مى دارد، و مـبغوض مى دارد بنده اى را و دوست مى دارد كردارش را، يعنى گاھى چنین مى 

 .وض بودى اما محبت و دوستى تو با من در پیشگاه يزدان مطلوب بودشود، چنانكه تـو در حـضرت خداوند مبغ

 .آن مرد شامى از آن پس از جمله اصحاب ابى جعفر علیه السالم گرديد: و بـالجـمله ؛ راوى گويد



 در مـعـجزات حضرت محمدباقر علیه السالم است و اكتفا مى شود با آن به چندمعجزه: فـصـل سـوم 

 آن حضرت به نقل از ابى بصیراول ـ در ذكر معجزه 

با حضرت امام محّمدباقر علیه السالم داخـل مـسـجـد : قـطـب راونـدى روايت كرده از ابوبصیر كه گفت 

بـپـرس از مـردم كـه آيـا : شـديـم و مـردم داخـل مسجد مى شدند و بیرون مى آمدند، حضرت به من فرمود

در حالى ! نه : م كه ابوجعفر علیه السالم را ديدى ؟ مى گفت مـى بـینند مرا، پس ھركه را كه ديدم پرسید

كه حضرت آنجا ايستاده بود تا آنكه ابوھارون كفوف يعنى نابینا داخل شد حضرت فرمود از اين بپرس ، از او 

از كجا : گفت ! آيـا آن حـضـرت نـیـسـت كـه ايستاده است : پرسیدم كه آيا ابوجعفر را ديـدى ؟ گـفـت 

 . چگونه ندانم و حال آنكه آن حضرت نورى است درخشنده: گفت ! ؟ دانستى

: و نـیـز ابـوبـصـیـر گـفـتـه كـه از حـضـرت بـاقـر عـلیـه السالم شنیدم كه به مردى از اھـل افـريقّیه فرمود

د وقتى كه من بیرون آمدم از وطن زنـده و تندرست بود و سالم فرستا: حالت راشد چگونه است ؟ عرض كرد

بـه خدا سوگند مرض : دو روز بـعـد از بـیـرون آمـدن تـو، عـرض كـرد: چه زمان ؟ فرمود: بر شما، حضرت فرمود

: گفتم : مگر ھر كه مى میرد به سبب مرض و علت مى میرد؟ راوى گويد: و عّلتى نداشت ، حضرت فرمود

ھرگاه چنان دانستید كه از براى مـا  :مردى از موالیان و محبان ما بود، سپس فرمود: راشد كیست ؟ فـرمـود

نـیست چشمھايى كه ناظر بر شما باشد و گوشھايى كه شنونده آوازھاى شما باشد، پـس بـد چـیـزى 

دانـسـتـه ايـد، بـه خـدا سـوگـنـد كـه بـر مـا پـوشـیـده نـیـسـت چـیـزى از اعـمـال شـمـا، پـس مـا را 

تـن را عـادت بـه خـیـر دھـیـد و از اھـل خیر باشید كه به آن معروف باشید، جـمـیـعـا حـاضـر دانـیـد و خـويـشـ

  (42).به درستى كه من به اين مطلب امر مى كنم اوالد و شیعه خود را

 دوم ـ در حاضر شدن مرده به معجزه آن حضرت

در خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السـالم بـودم : قـطـب راونـدى از ابـو عـیـیـنـه روايـت كـرده كـه گفت 

من از اھل شامم دوست مى دارم شما را و بیزارى مى جويم از دشمنان : كه مردى داخل شد و گفت 

شما و پدرش داشتم كه بنى امیه را دوست مى داشت و با مكنت و دولت بود و جـز مـن فـرزنـدى نـداشـت 

و در رمـله مسلكن داشت و او را بوستانى بود كه خويشتن در آن خـلوت مـى نـمـود و چـون بـمـرد ھـرچـنـد 

آن عداوت كه با من  در طـلب آن مـال بـكوشیدم به دست نكردم و ھیچ شك و شبھت نیست كه محض

دوست مى دارى كه پدرت : امام على السالم فرمود. داشت آن مـال را بـنـھـفـت و از مـن مـخـفى ساخت 

آرى ، سوگند بـه خـداى كـه : را بـنـگـرى و از وى پرسش كنى كه آن مال در كدام موضع است ؟ عرض كرد

ت و به خاتم شريف مزّين داشت آنگاه به مرد بى چیز و محتاج و مستمندم ، پس آن حضرت مكتوبى برنگاش

 :شامى فرمود

ـْطـَِلْق بـِھـَذا اْلكـِتـاِب ِاَلى اْلَبِقیِع َحّتى َتَتَوسََّطُه ُثمَّ ناِد  ) ـِْه  (يا َدْرجان  )ِان فـَِانَُّه يـَْاتـیـَك َرجـٌُل مـُعـْتـَمُّ فـَْادفـَْع ِاَلی

 (ِد ْبِن َعِلىِّ ْبِن اْلُحَسْیِن علیھم السالم َفِانَُّه َيْاِتیَك َفاْسَئْلُه َعّما َبداَلَك؛ كـِتـابـى َو ُقْل َاَنا َرُسوُل ُمَحمَّ

! يا درجان : ايـن مـكـتـوب را بـه جـانب بقیع ببر در وسط قبرستان بايست آنگاه ندا بركش و به آواز بـلنـد بـگـو

كتوب را به او ده و بگو من فرستاده محّمد پس شخصى كه عمامه بر سر دارد نزد تو حاضر مى شود اين م

بن على بن الحسین علیھم السالم ھستم و از وى ھرچه خواھى بازپرس ، مرد شامى آن مكتوب را 

چـون روز ديـگـر فـرا رسـیـد بـه خـدمـت حـضـرت ابـى جـعـفـر عـلیـه  :برگرفت و برفت ، ابوعیینه مى گويد

بـنـگرم ناگاه آن مرد را بر در سراى آن حضرت بديدم كه منتظر اذن بود  السـالم شـدم تـا حـال آن مـرد را

خدا بھتر دانـد كـه عـل  :پـس او را اجازت دادند و ھمگى به سراى اندر شديم ، آن مرد شامى عرض كرد

خـود را در كـجـا بگذارد؛ ھمانا شب گذشته به بقیع شدم و به آنچه فرمان رفته بود كار كردم در ساعت 



ان شخص به آن نام و نشان بیامد و به من گفت از اين مكان به ديگر جاى مشو تا پدر تو را حاضر نمايم ، ھم

ھمان است لكن شراره آتش و دخان جحیم و عذاب اءلیم : پس برفت و با مردى سیاه حاضر شد و گفت 

اى : است ؟ گفت  اين چه حالتى: گفتم ! بلى : تـو پـدر منى ؟ گفت : ديگرگونش كرده است ، گفتم 

من دوستدار بـنى امیه بودم و ايشان را بر اھل بیت پیغمبر كه بعد از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و ! فرزند

سـلم ھـسـتـنـد بـرتـر مى شمردم از اين روى خداى تعالى مرا به اين ھیئت و اين عذاب و اين عـقـوبـت 

ى من با تو دشمن بودم از اين روى تـو را از مـال خـود مـحروم مبتال گردانید، و چون تو دوستدار اھل بیت بود

به جانب آن ! نموده و آن را از تو مصروف داشتم و امروز بر اين اعتقاد، سخت نادم و پشیمانم ، اى فرزند

بوستان من شو و زير فالن درخت زيتون را حفر كـن و آن مـال را كـه صـد ھـزار درھـم مـى باشد برگیر از آن 

و اينك . جمله پنجاه ھزار درھم را به حـضـرت مـحـّمد بن على علیه السالم تقديم كن و بقیه را خود بردار

 . براى اخذ آن مال مى روم و آنچه حق تو است مى آورم ، پس روى به ديار خود نھاده برفت

م سؤ ال كردم كه آن مرد چـون سـال ديگر شد از حضرت امام محمدباقر علیه السال: ابـوعـیـیـنـه مـى گـويـد

آن مرد پنجاه ھزار درھم مرا آورد، پس مـن ادا كـردم از آن ديـنـى را كـه : شامى صاحب مال چه كرد؟ فرمود

بـر ذمـه داشـتـم ، و زمـیـنـى در نـاحـیـه خـیـبـر از آن مـال خـريـدم و مـقـدارى از آن مـال را صـرف كـردم در 

  (43). ت خودمصـله حـاجـتـمـنـدان اھل بی

و مـوافـق كـه ابـن شـھـر آشـوب نـیـز ايـن روايـت را بـه انـدك اخـتـالفـى نـقـل فـرمـوده : مـؤ لف گـويـد

روايـت او آن مـرد شامى پدر خود را ديد كه سیاه است و در گردنش ريـسـمـانـى سـیـاه اسـت و زبـان خـود 

سـیـاھى بر تن او است ، و در آخر روايت ) پـیـراھـن (را از تـشـنـگـى مـانـن سـگ بـیـرون كـرده و سـربـال 

را نفع بخشد اين پشیمانى و ندامت او بر آنچه مرده   زود باشد كه اين شخص : است كه حضرت فرمود

  (44).تقصیر كرده در محبت ما و تضییع حق ما به سبب آن رفق و سرورى كه بر ما وارد كرد

 سوم ـ در دالئل آن حضرت است در جابر بن يزيد

من ھـم مـحـمـل جابر بن يزيد : نقل كرده كه از نعمان بشیر مروى است كه گفت  (كافى  )از  (بحار  )در 

جعفى بودم ، پس زمانى كه در مدينه بوديم جابر خدمت حضرت امـام مـحـمـدبـاقـر عـلیـه السـالم مشرف 

با آن حضرت وداع كرد و از نزد آن حضرت بیرون شد در حالى كه مسرور و شادمان بود پس ، از مدينه شد و 

 (فید  )به مدينه و  (فید  )در روز جمعه و اين منزل اول است كه  (اخرجه  )حركت كرديم تا رسیديم به 

ز ظھر را بـگـذاشـتـیـم ھمین كه مـنـزلى اسـت مـابـیـن كـوفـه و مـكـه كـه در نـصـف راه واقع شده ، پس نما

شتر ما از براى حركت برخاست ناگاه مردى دراز باال و گندم گون بـديـدم و بـا او مـكتوبى بود و به جابر داد، 

جابر بگرفت و ببوسید و به ھر دو چشم خـويـش بـر نـھـاد، و چـون بـديـديم نوشته بود كه اين نامه اى است 

جـابـر بـن يزيد، و گلى سیاه و تازه و تر بر روى نامه بود، جابر به آن مرد، گـفـت  از محّمد بن على به سـوى

پیش از نـماز يا بعد  : در ھمین ساعت ، گفت: چـه وقـت از خـدمت سید و آقاى من بیرون شدى ؟ گفت : 

چھره درھم كشید  جابر مھر از نامه برگرفت و به قرائت آن پرداخت و ھمى  بعد از نماز، پس : از نماز؟ گفت 

تا به پايان نامه رسید و نامه را با خود برداشت و از آن پس او را مسرور و خندان نديدم تا به كوفه رسید و 

چون ھنگام شب به كوفه درآمديم آن شـب را بـیـتـوتـه نموديم و بامدادان محض تكريم جناب جابر به 

بیايد و استخوان مھره اى چند از گردن بیاويخته و بر نى خدمتش بیامدم و او را نـگـران شدم كه به ديدار من 

؛ مى يابم منصور بن جمھور را امیر غیر  (َاِجُد َمْنُصوَر ْبَن ُجْمُھوٍر َامیرا َغْیَر َماءُموٍر  ) :سوار گشته و ھمى گويد

ر روى او نگران ماءمور و از اين كلمات و ابیات چندى بر زبان مى راند، آنگاه در چھره من نگران شد و من د

شدم ، پس او چیزى با من نگفت ، من ھم چیزى با وى نـگـفـتم شروع كردم به گريستن براى آن حالى كه 



در او ديدم و كودكان از ھر طرف بـر مـن و او انـجـمـن كردند و مردمان فراھم شدند و جابر ھمچنان بیامد تا 

رخیدن گرفت و مردمان ھمى گفتند جابر بن يزيد در رحبه كوفه داخـل شـد و بـا كـودكان به ھر سوى چ

ديـوانـه شـده ، سـوگـنـد بـه خـداى ، روزى چـنـد بـرنـیـامد كه از جانب ھشام بن عبدالملك فرمانى به والى 

 . كوفه رسید كه مردى را كه جابر بن يزيد جعفى گويند به دست آور و سر از تنش بردار به من بفرست

َاْصَلَحَك الّلُه مـردى  :جابر بن يزيد جعفى كیست ؟ گفتند: ـلس روى كرد و گفت والى بـه جـلسـاى مـج

عـالم و فـاضـل و مـحـدث اسـت و از حـج آمده است و اين ايام به بالى جنون مبتال گـرديـده و اكـنـون بر نى 

خود بدان  سوار است و در رحبه كوفه با كودكان ھمبازى و ھمعنان است ، والى چون اين سخن بشنید

سوى شده و او را به آن صورت و سیرت بديد گفت خـداى را سپاس مى گزارم كه مرا به خون وى آلوده 

چـنـدى بـر نـگـذشت كه منصور بن جمھور به كوفه درآمد و آنچه جابر : و بالجمله ؛ راوى مى گويد. نساخت 

  (45).خبر داده بود به پاى آورد

مـعـلوم بـاد كـه مـنـصـور بـن جـمـھـور از جـانـب يـزيـد بـن ولیـد امـوى در سـال يـك صـد و بـیـسـت و 

دو سال بعد از وفات حضرت باقر علیه السالم در كوفه واليت يافت و  شـشـم بـعـد از عـزل يـوسـف بـن عـمـر

ممكن است كه جابر رحـمـھم الّله در آن خبرھا كه از وقايع آتیه كوفه از امام علیه السالم شنیده است به 

 .اين اخبار خبر كرده باشد

سـرار عـلوم اھل بیت طاھرين علیھم كـه جـابـر بـن يـزيـد از بـزرگـان تـابـعـیـن و حـامـل ا: مـؤ لف گـويـد

السالم بوده و گاھگاھى بعضى از معجزات اظھار مـى نمود كه عقول مردم تاب شنیدن آن را نداشته ، لھذا 

است كه گفته  (رجال كّشى  )او را نسبت به اختالط داده اند و اّال روايـات در مدح او بسیار است بلكه در 

ھم السالم به چھار نفر، اول سلمان فارسى رضى الّله عنه دوم جابر، شده كه منتھى شده علم ائمه علی

، و مراد از جـابـر ھـمـیـن جـابـر  (46)، چھارم يونس بن عبدالرحمن [ مـراد سید حمیرى است[سـوم سـیـد 

 . بـن يـزيـد جـعـفـى اسـت نـه جـابـر انـصـارى بـه تـصـريـح عـلمـاء رجال

  (47).و ابـن شـھـر آشـوب و كـفـعـمـى او را بـاب حـضـرت امام محمدباقر علیه السالم و شمرده اند

و ظـاھـرا مـراد بـاب عـلوم و اسـرار ايـشـان عـلیـھـم السـالم اسـت و حـسین بن حمدان حضینى نقل كرده 

 :از حضرت صادق علیه السالم كه فرمود

َى اْلَخْلِق ِمْن مَِّى جاِبرا النَُّه َجَبَر اْلُمْؤِمنیَن ِبِعْلِمِه َو ُھَو َبْحٌر الُيْنَزُح َو ُھَو اْلباُب ِفى َدْھِرِه َو اْلُحجَُّة َعَلِانَّما ُس )

 ( . ُحجَِّة الّلِه َابى َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن َعِلٍى علیھما السالم

د بـه جـھـت ايـنـكـه نـیـكـو حـال و تـوانـگـر مـى كند مؤ منین را به ھـمـانـا جـابـر بـه ايـن اسـم نـامـیـده شـ

علم خود و او دريايى است كه ھرچه از او برداشته شود تمام نشود و او است باب در زمان خود و حجت بر 

  (48). خلق از جانب حجة الّله ابوجعفر محّمد بن على علیھم السالم

كتاب  )در ] عـالمـه حـّلى [جابر بن يزيد الجعفى الكوفى ، : گفته  (مجالس المؤ منین  )قاضى نورالّله در 

او نقلى كه : لیه السالم بـر او رحمت مى فرستاد و مى فرمودآورده كه حضرت امام جعفر صادق ع (خالصه 

از ما مى كرده ، راست و درست است و ابن غـضـائرى گفته كه جابر ثقة است فى نفسه اما اكثر آنھا كه از 

  (49).او روايت كرده اند ضعیف اند

در ايام جونى به خدمت حضرت : و در كـتـاب شـیـخ ابـوعـمـر كـشـّى از جـابـر مـذكـور نـقل نموده كه گفت 

تو چه : سیدندامام محمدباقر علیه السالم به مدينه رفـتـم چون به مجلس آن حضرت درآمدم آن حضرت پر

كـه جـعـفـى ام ، سـؤ ال : از كـدام طـايـفـه ؟ گـفـتـم : مردى از كـوفـه ، پـرسـیـدنـد: كسى ؟ گفتم 

از شما، : از كه طلب مى كنى ؟ گـفتم : به طلب علم آمده ام ، گفتند: نـمـودنـد، بـه چه كار آمدى ؟ گفتم 



ه از مدينه ام ، پـس بـه آن حـضـرت گـفـتـم كـه پـیـش پس بعد از اين اگر كسى از تو پرسد از كجايى بگو ك

از سـؤ ال ديـگـر مسائل از ھمین سخن كه حضرت فرمودند سؤ ال مى نمايم كه آيا جايز است دروغ گفتن ؟ 

گفتن آنچه تو را تعلیم نمودم دروغ نیست ؛ زيرا ھر كه در شھرى است از اھـل آن شـھـر : آن حضرت فرمودند

نـجـا بـیـرون رود، و بـعـد از آن ، حضرت كتابى به من داد و فرمودند كه تا بنى امیه باقى اند اگر اسـت تـا از آ

پس از آن ، كتابى ديگر به من دادند و . چیزى از آن روايت كنى لعنت من و آباء من بر تو متعلق خواھد بود

مـكـن و اگر خالف آن كنى َفَعَلْیَك َلْعَنتى  اين را بگیر و مضمون آن را بـدان و ھـرگـز بـه كـس روايـت: فرمودند

  (50). َو َلْعَنُة آبائى

پلید كه از فراعنه بنى امیه بود كشته شد جابر فـرصـت غـنـیـمت و ايـضـا روايـت نـمـوده كـه چون ولید 

شمرد و عمامه خز سرخ بر سر نھاده و به مسجد درآمد و مردم بر او جمع شدند و او شروع در نقل حديث از 

 : حضرت امام محمدباقر علیه السالم نموده در ھر حديث كه نقل مى كرد و مى گفت

 . ِء َو واِرُث َعْلِم اَالْنبیاِء ُمَحمَُّد ْبِن َعِلىِّ علیه السالمَحدََّثنى َوِصىُّ اَالْوِصیا

 پـس جـمـعـى از مـردم كـه حاضر بودند آن جراءت از او ديدند با ھمديگر مى گفتند جابر ديوانه شده است

.(51)  

ھفتاد ھزار حديث از حضرت امام محمدباقر علیه السـالم روايـت : و ايـضـا از جـابـر نقل نموده كه مى گفته 

زى جابر به آن دارم كـه ھـرگـز از آن بـه كـسـى روايـت نـكـرده ام و ھرگز نخواھم كرد، و نـقـل نـمـوده كـه رو

حضرت گفت كه بر من بارى عظیم از اسرار و احاديث خود بار نموده ايد و فرموده ايد كه ھرگز به كسى از آن 

روايت نكنم و گاه مى بینم كه آن اسـرار در سـیـنـه مـن بـه جـوش مـى آيـد و حـالتـى شبیه به جنون مرا 

ين حالت دست دھد به صحرا بیرون رو و گودى بكن و ھـرگـاه تو را ا: دست مى دھد، آن حـضـرت فـرمـود

  (52). سـر خـود را در آنـجا درآر آنگاه بگو َحدََّثنى ُمَحمَُّد ْبِن َعِلي ِبَكذا َو َكذاانتھى

- ٣ - 

 
 

كه حسین بن حمدان روايت كرده كه در اوقاتى كه جابر خود را ديوانه كرده بـود سـوار نـى شده : فقیر گويد

قسم خـورد كـه فـردا مـن اول كـسـى را كـه   بود و با كودكان بازى مى كرد شخصى شبى به طالق زنش 

ل زنـھـا از او مى پرسم ، اتفاقا اول كسى را كه مالقات كرد جابر بود سوار بر نى مـالقـات مـى كـنـم از حـا

زنھا سه قسمند، و حركت كرد، آن مرد گـرفـت نـى او را : شـده بـود، آن مـرد پـرسـیـد از او از زنـھـا، فـرمود

نفھمید ملحق شد به رھا كن اسب مرا پس دوانید خود را با بچگان ، آن مرد چیزى : كه حركت نكند فرمود

يـكـى از آنھا براى تو نفع دارد و يكى براى تو ضرر : فرمود. بیان كن سه قسم زنھا را كه گفتى : جابر و گفت 

بگذار اسب مرا و حركت كرد، باز آن مرد نفھمید خود را به : و يكى نه نفع دارد و نه ضرر، اين را گفت و فرمود

آن زنى كه نفعش براى تو است باكره است ، و آن زنـى : فتى ، فرمودنفھمیدم آنچه گ : او رسانید و گـفـت

كـه بـراى تـو ضـرر دارد زنى است كه شوھر كرده و از شوھر سابقش اوالد دارد و آنكه نه نفع دارد و نه ضرر 

  (53).زن ثّیبه است كه اوالد نداشته باشد

 چھارم ـ در معجزه آن حضرت است در بدره ھاى زر

: نـقـل كرده كه روايت شده از جابر بن يزيد كه گفت  (بـصـائرالدرجات  )و  (اخـتـصـاص  )از كـتـاب  (بـحـار  )در 



اى : بر حضرت امام محمدباقر عـلیـه السالم و شكايت كردم به آن حضرت از حاجتمندى ، فرمودوارد شدم 

: درھمى نزد ما نیست ، و اندى بر نگذشت كه كمیت شاعر به حضرتش مشرف شد و عرض كرد! جابر

كمیت قصیده اى ! فداى تو شـوم اگر راءى مبارك باشد قصیده اى به عرض رسانم ؟ فرمود انشاد كن 

از اين بیت يك بـدره بـیـرون بـیـاور و ! اى غالم : نـشـاد كـرد و چـون از عـرض قـصـیـده بپرداخت حضرت فرمودا

فـداى تـو شـوم ، اگـر راءى مـبـارك قـرار  :بـه كمیت بده ، غالم بدره بیاور و به كمیت داد، كمیت عرض كرد

كمیت قصیده ديگر معروض داشت و آن حضرت به ! بخوان : بگیرد قصیده اى ديگر به عرض برسانم ؟ فرمود

فداى تو گردم اگر اجازت رود قصیده : غالم ، تا بدره ديگر از آن خانه بیرون آورد و به كمیت بداد، عرض كرد

اى غـالم يـك بـدره : كمیت به عرض رسانید و آن حضرت فرمو! انشاد كن : سـومین را انشاد نمايم ؟ فرمود

بیاور و به كمیت ده ، غالم بر حسب فرمان بدره ديگر درآورد و بـه كـمـیـت داد، كـمـیـت از ايـن بـیـت بیرون 

مـن در طـلب مـال و فـايـده دنـیـوى بـه مـدح شـمـا زبـان نـگـشـودم و جـز ! سـوگـنـد بـه خـدا: عـرض كـرد

ى بر من از اداى حـق شـمـا صـله رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و آنچه واجب گردانیده خداى تعال

اين ! اى غالم  :مـقـصـودى ندارم حضرت ابى جعفر علیه السالم در حق كمیت دعاى خیر نمود آنگاه فرمود

 . بدره ھا را به مكان خودش برگردان

چـون اين حال را مشاھده كردم در خاطرم چیزى خطور كرد و ھمى با خود گـفتم امام : جـابـر مـى گـويـد

الم با من فرمود درھمى نزد من نیست و درباره كمیت به سى ھزار درھم فرمان كرد، چون كمیت علیه الس

فدايت شوم به من فرمودى يك درھم نزد من نـیـسـت و دربـاره كـمـیـت بـه سى : بیرون شد عرض كردم 

و به آن خانه كه دراھم بیرون به پاى شو  (ُقْم يا جاِبُر َواْدُخِل اْلبـَیـَْت  ) :ھزار درھم امر فرمودى ؟ فرمود

آوردند و دوباره به آن خانه برگردانیدند داخل شو، جابر گفت پس برخاستم و به آن خانه درآمدم و از آن درھم 

 . چیزى نیافتم و بیرون شدم و به حضرتش درآمدم

آن معجزات و كرامات و ! اى جابر: ؛ فرمود (ْم مـا سـَتـَْرنا َعْنُكْم َاْكَثُر ِمّما َاْظَھْرنا َلُك! يـا جـابـُِر: فـَقـاَل لى  )

مآثر و فضائلى كه از شما مستور داشته ايم بیشتر است از آنچه براى شما ظاھر مى سازيم آنگاه به پاى 

خاست و دست مرا بگرفت و به ھمان خانه درآورد و پـاى مـبـارك بـر زمـیـن يـزد نـاگاه چیزى مانند گردن شتر 

به اين معجزه باھره بنگر و جز با برادران دينى خود كه بـه ! اى جابر: زمین بـیـرون آمـد فرموداز طالى احمر از 

ايـمـان ايـشـان اطـمینان داشته باشى اين راز را در میان مگذار ھمانا خداى تعالى ما را قـدرت داده اسـت 

مھارھاى خود ھر سوى بازكشانیم كـه ھـرچـه خواھیم چنان كنیم و اگر بخواھیم جمله زمین را با اذّمه و 

  (54). مى كشانیم

 پنجم ـ در آنكه ديوار، حاجب آن حضرت نبود از ديدن

روزى به در سراى حضرت امام مـحـمدباقر علیه : ابوالّصباح كنانى روايت كرده كه گفت  قطب راوندى از

السالم شدم و در را كوبیدم كنیز خدمتكار آن حضرت كه پستان برجسته اى داشت بر در سراى آمد پس 

صداى  دست خود را بر پستان او زدم و گفتم به آقاى خود بگو كه مـن بـر در سـراى مـى بـاشم ، ناگاه

پـس بـه سـراى . ؛ داخـل شـو مـادر تـو را مـبـاد (ُاْدخـُْل الُامَّ َلَك  ) :مبارك آن حضرت از آخر خانه بلند شد

بـه خـداى سـوگـند كه اين حركت از روى ريبه نبود و من در اين كار مـقـصـدى : داخـل شـدم و گـفـتـم 

ى ، اگر گمان بريد كه اين ديـوارھـا حـاجب و حائل مى راست گفت: نـداشـتـم مگر زياد شدن يقینم ، فرمود

شود ديدگان ما را ھمچنان كه حاجب مى شود ديدگان شما را پس چـه فـرق خـواھـد بـود بـیـن مـا و 

  (55). شـمـا؟ پـس بـپـرھـیـز از ايـنـكـه ديـگـر مثل اين عمل به جاى آرى

در كوفه زنى را تـعـلیـم قـرائت قـرآن : كه روايت شده نیز از يكى از اصحاب آن حضرت كه گفت : مؤ لف گويد



: رت مشرف شدم به من عتاب كرد و فرمودمى نمودم وقتى با او جزيى مزاح كردم پس چون خدمت آن حض

گفت من ! ؟ چه گفتى با آن زن ؟!ھركه در خلوت مرتكب گناھى شود حق تعالى به او اعـتـنايى نخواھد كرد

  (56). ديگر به اين كار شنیع عود مكن: صورت خود را از شرم پوشانیدم و توبه كردم ، حضرت فرمود

 ششم ـ در بیرون آوردن آن حضرت طعام و چیزھاى ديگر از خشتى

كـرد مرا ابومحّمد  حـديـث: از مـحـمـّد بـن جـريـر طـبـرى نـقـل كـرده كـه گـفـت  (مـديـنـة المـعـاجـز  )در 

قیس بن ربـیـع روايـت نـمـوده كـه در خـدمـت حـضـرت امـام محّمد باقر : سفیان از پدرش از اعمش كه گفت 

علیه السالم میھمان شدم و در مـنـزل مـبـاركـش جـز خشتى نبود، چون وقت عشا فرا رسید آن حضرت به 

ارك به آن خشت برد منديلى سنگین از آن بیرون آورد و نماز بايستاد و من اقـتدا كردم ، پس از آن دست مب

فھذا ما اعـّدالّله لالؤ  :مائده اى كـه ھـر طـعـام گـرم و سـردى در آن بـود بـر آن گـسترده شد و به من فرمود

پس آن حضرت و من بخورديم آنگاه . لیـاء؛ ايـن غـذايـى است كه حق تعالى براى اولیاء خود مھیا داشته 

در آن خشت برگشت و مرا شك فرو گرفت تا ھنگامى كه آن حـضـرت بـراى حـاجـتـى بـیرون شد من مائده 

آن خشت را زير و رو ھمى كردم و آن را جز خشتى كوچك نیافتم و آن حضرت درآمد و مكنون خاطر مرا 

بیاشامیدم و به   بدانست پس از آن خشت قدحھا و كوزه ھا و سـبـوھـا كـه از آب مملو بود بیرون آورد پس 

مـثـل تـو بـا مـن مثل يھود است با مسیح علیه السالم ھنگامى كه به او : موضع خود بازگردانید و فـرمـود

  (57).وثوق نمى آوردند، آنگاه خشت را فرمان داد تا سخن گويد و خشت تكّلم نمود

 ھفتم ـ در بیرون آوردن آن حضرت سیبى را از میان سنگ

در خدمت حضرت امام محمدباقر عـلیه السالم بیرون : و نـیـز در آن كتاب از جابر بن يزيد روايت كرده كه گفت 

 ) !اى جابر: داشت چون به كربال مـشرف شديم ، به من فرمود (حیره  )نگ شدم ھنگامى كه آن حضرت آھ

 ؛ (ھِذِه َرْوَضٌة ِمْن ِرياِض اْلَجنَِّة َلنا َو ِلشیَعِتنا َو ُحْفَرٌه ِمْن ُحَفِر َجَھنََّم َالْعداِئنا 

ى است از اين زمین براى ما و شیعیان ما بوستانى است از بوستانھاى بھشت و براى دشمنان ما حفره ا

! اى جابر: و پس از آن منتھى شد به آنجا كه اراده داشت ، آنگاه به من روى كرد و فرمود. حفره ھاى جھنم 

بـلى يـا سـیـدى ، پـس دسـت : چیزى مى خورى ؟ عـرض كـردم : فرمود ( ! لّبیك سّیدى ) : عرض كردم

رايم بیرون آورد كه ھرگز به آن خوشبويى نديده مـبـاركـش را در مـیـان سـنـگـھـا داخـل كـرد و سـیـبـى از ب

بودم و به ھیچ وجه با میوه ھاى دنیايى شباھت نداشت و دانستم از میوه ھاى بھشت است و از آن 

  (58). بخوردم و از بـركـت و فـضـیـلت آن تـا چـھـار روز بـه طعام حاجت نیافتم و حدثى از من حدوث نیافت

 ھشتم ـ در آنچه مشاھده كرد عمر بن حنظله از دالئل آن حضرت

الم عـرض كـردم مـرا به حضرت امام محمدباقر علیه الس: صّفار از عمر بن حنظله روايت كرده است كه گفت 

عرض كردم مرا در اين . آرى  :چنان گمان مى رود كه در خدمت تو داراى رتبه و منزلتى ھستم ، فرمود

: فـرمود. اسم اعظم را بـه مـن تـعـلیـم فـرمـاى : چیست ؟ عرض كردم : حضرت حاجتى است ، فرمود

ه درآى ، چـون بـه خـانـه درآمـدم حـضرت ابى به اين خـانـ :آرى ، فرمود: كردم   طاقت آن را دارى ؟ عرض 

جعفر علیه السالم دست مبارك به زمین گـذاشـت و آن خـانـه تـاريـك شد عمر را لرزيدن فرو گرفت آنگاه 

نـه ، پـس دست مبارك از زمین برگرفت و خانه به ھمان : چه مى گوى بـیـامـوزم تـو را؟ عـرض كـردم  :فرمود

  (59).حال كه بود بازآمد

كـه در روايـات وارد شده كه اسم اعظم الھى بر ھفتاد و سه حرف است و نـزد آصـف يـك : مـؤ لف گـويـد

و نزد . آن بـود و بـه واسطه آن بود كه سرير بلقیس را به يك طرفة العـیـن نزد سلیمان حاضر كردحـرف از 

سلیمان بن داود يك حرف از آن بود، و به حضرت عیسى علیه السالم دو حرف از آن عطا شده بود و به 



ـه حـضـرت سـلمان رضى و ب. سبب آن بود كه مرده زنده مى كرد و كـور مـادرزاد و پـیـس را خـوب مـى كـرد

الّله عنه اسم اعظم تـعـلیـم شـده بـود و آن جـناب داراى اسم اعظم بود، و از اينجا معلوم مى شود كثرت 

عظمت شـاءن سـلمان و علّو مقام آن قدوه اھل ايمان رحمه الّله ، و عمر بن حنظله كه راوى روايت است 

ـت و آن روايـتـى اسـت كـه از او نـقـل شـده كـه از حـضـرت صـاحـب مـقـبـوله مـعـروفـه نـزد فـقـھـاء اس

صـادق عـلیـه السـالم سـؤ ال كـرد كـه مـیـان دو نـفر از اصحاب ما منازعه شده در دينى يا میراثى ، چه 

ءمـّل نـظـر كـنـنـد بـه يـكـى از شـمـاھـا از كـسـانـى كـه روايـت كـنـنـد احـاديـث مـا را و تـا: كنند؟ فرمود

كـنـنـد در حـالل و حـرام ما و شناسند احكام مرا پس راضى باشند به حكومت او، به درسـتـى كـه مـن او را 

حـاكـم گـردانـیـدم بـر شـمـاھـا پـس ھـرگـاه حـكـم كـنـد و از او قـبـول نـنـمايند استخفاف كردند حكم الھى 

  (60). بر خدا است و آن عرض شرك به خدا استرا و رد كردند بر ما و رد كننده بر ما، رد كننده 

 نھم ـ در فرود آمدن انگور و جامه براى آن حضرت است از آسمان

: نـقـل كـرده و او از لیـث بـن سـعـد روايـت كـرده كـه گـفـت  (ثـاقـب المـنـاقـب  )از  (ديـنـة المـعـاجـز مـ )در 

َالّلُھمَّ ِاّنى  ) : بـر كـوه ابـوقـبـیـس مشغول به دعا بودم مردى را ديدم كه دعا مى كرد و در دعاى خود گفت

 .نگور مى خواھم ، به من روزى فرماا! بارخدايا (ُاريُد اْلِعَنَب َفاْرُزْقنِیه ؛ 

پـس ابرى بیامد و بر او سايه افكند و بر سرش نزديك شد و آن مرد دست برافراخت و يـك سبد انگور از آن 

برھنه ام بپوشان ! خـداوندا: برگرفت و در حضور خود بنھاد و ديگر باره دست به دعا برداشت و عـرض كـرد

زديك شد و از او چـیـزى درھـم پـیـچیده كه دو ثوبى بود بگرفت و آنگاه پس ديگرباره آن ابر به او ن. مرا

دست به سبد   بنشست و به خوردن انگور پـرداخت و اين ھنگام زمان انگور نبود و من به او نزديك بودم پس 

 چه مى كنى ؟: دراز كردم و دانه اى چند برگرفتم ، نظر به من افكند و فرمود

تو دعا كردى و من آمین گفتم و دعا كننده و : از كجا؟ گفتم : فرمود. ر شريك ھستم من در اين انگو: گفتم 

چون به حد كفايت . پس نشستم و با او بخوردم . بنشین و بخور: فرمود. آمین گو ھر دو شريك ھستند

ه جامه اين دو جـامـه را بردار، عرض كردم ، ب: بخوردم آن سبد به يكسر بلند شد و او به پاى شد و فرمود

روى بگردان تا خود بپوشم پـس مـنحرف شد و آن دو جامه را يكى ازار و ديگر را ردا : حاجت ندارم ، فرمود

 (صفا  )ساخت و آنچه بر تن داشت به ھم پیچیده به كف خود بلند كرد از ابوقبیس فرود شد و چون به 

دست داشت به كسى داد، از يكى سؤ نزديك شد جـمـاعـتـى بـه اسـتـقـبالش بشتافتند و آن جامه كه در 

فرزند رسول خداى ابوجعفر محّمد بن على بن الحسین بن على بن ابى : ال كـردم وى كـیـست ؟ گفت 

  (61). طالب علھیم السالم است

 دھـم ـ در بـیـنـا كـردن آن حـضـرت ابـوبـصـیـر را و بـرگـردانـیـدنـش بـه حال اول

گفتم به حـضـرت امـام : از قـطـب راوندى نقل شده كه به سند خويش روايت كرده از ابوبصیر كه گفت 

عه تو و ناتوان و كور مى بـاشـم پـس بـھشت را براى من مـحمدباقر علیه السالم كه من موالى تو و از شی

چه باشد كه ھم عالمت و : نمى خواھى عالمت ائمه را به تو عطا كنم ؟ عرض كردم : فرمود. ضمانت كن 

چگونه آن را : بـراى چـیست كه اين را دوست دارى ؟ گفتم  :ھم ضمانت را براى من جمع فرمايى ، فرمود

مبارك به ديـدھـام مـالیـد در حال ، جمیع ائمه علیھم السالم را نزد آن حضرت دوست ندارم ، پس دست 

 !به خدا سوگند: چشم بیفكن و نظر كن به چشم خود چه مى بینى ؟ ابوبصیر گفت : بديدم ، آنگاه فرمود

یـنـى اينھا كه مى بـ :نديدم مـگـر سـگ يـا خـوك يـا بـوزينه ، عرض كردم اين خلق ممسوخ كدامند؟ فرمود

سـواد اعـظـم است و اگر پرده برداشته شود و صورت حقیقى كسان را باز نماين مـردم شیعه مخالفین خود 

اگـر خـواھـى كـه تو را به اين ! اى ابـومـحـمـّد: را جز در اين صورت مسخ شده نخواھند ديد، پس از آن فرمود



، و اگر دوست مى دارى در حضرت يزدان از بھر حال بازگذارم يعنى به حالت بینايى لكن حسابت با خدا باشد

ھیچ حاجتى نباشد در نظاره به : تو بھشت را ضمانت كـنـم تـو را بـه حالت نخست باز گردانم ؟ عرض كردم 

ايـن خـلق مـنـكـوس ، مـرا بـه حالت اول بازگردان كه ھیچ چیز عوض بھشت نیست پس دست مبارك بر 

  (62). ه بودم باز شدمديده ام مسح كرد و به آن حال ك

 ( مرغ چكاوك(يازدھم ـ در ظاھر كردن آن حضرت است آبى در بیابان براى قبّره 

حّمد بن مسلم روايت كرده كه با حضرت باقر علیه السالم بیرون رفتیم نـاگـاه بـر زمـیـن شیخ برسى از م

خـشـكـى رسـیـديـم كـه آتـش از آن مـشـتـعـل بـود، يـعـنـى از بـسیارى حرارت و در آنجا گنجشك بسیارى 

اكرامى نیست يعنى : ودبود كه دور اشتر آن حـضـرت پر مى زدند و چرخ مى خوردند حضرت آنھا را راند و فرم

بـراى شـمـا، پـس آن جـناب رفت تا به مقصد خويش ، چون فردا رجوع كرديم و به ھمان زمین رسیديم ، باز 

آن گنجشكھا پرواز مى كردند و دور اشتر آن حضرت مى گشتند و بر باالى سر پر مى زدند، پش شنیدم كه 

اى : م ديم در آن بیابان آب بسیارى است گفتم بنوشید و سیراب شويد، چون نظر كرد: آن حضرت فرمود

بدان كه امروز در میان ايشان قبّره : ديروز منع كردى آنھا را امروز سیرابشان كردى ؟ فرمودند! آقاى من 

چه ! اى آقاى من : مختلط بود پس آب دادم بـه ايـشـان و اگـر قبّره نبود من به ايشان آب نمى دادم گفتم 

زيـرا ايـشـان : اما گنجشك پس آنھا از موالیان فالن اند! واى بر تو: ه و گنجشك ؟ فرمودفرق اسـت میان قبّر

 :از اويـنـد، و امـا قـبـّره پـس از مـوالى مـا اھل بیت است و ايشان در صفیر خود مى گويند

  (63) ( .ُكْمبـُوِركـْتـُْم َاھـَْل اْلبـَْیِت َو ُبوِرَكْت شیَعُتُكْم َو َلَعَن الّلُه َاْعداَئ )

 دوازدھم ـ در اخبار آن حضرت است از غیب

: علیه السالم به مردى از اھل خراسان فرمودقطب راوندى از ابوبصیر روايت كرده كه حضرت امام محمدباقر 

پدرت بمرد ھنگامى كه بـه ايـن حـدود تـوجـه كـردى و بـه : نیك بود، فرمود: پدرت چه حال داشت ؟ گفت 

برادرت در چه حـالى است ؟ عرض كرد، او را صحیح و سالم : نواحى جرجان رسیدى ، آنگاه فرمود

آن مرد . بود صـالح نـام در فـالن روز و فـالن سـاعت برادر تو را بكشت او را ھمسايه اى : بازگذاشتم ، فرمود

ـِْه راجـِعـُوَن بـِما ُاِصْبُت ساكن باش و اندوه مدار كه جاى ايشان در : فرمود. بگريست و گفت ِاّنا لّلِه َو ِانـّا ِاَلی

يابن رسـول الّله : عرض كرد بـھـشـت اسـت و از مـنـازل ايـن جـھـان فـانـى بـراى ايـشـان خـوشـتر است

در آن ھنگام كه به اين حضرت توجه نمودم پـسـرى رنـجـور و مـريـض  ! صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم

پسرت صحت يافت و : داشـتـم كـه بـا درد و وجـع شـديـد دچـار بـود از حـال او ھـیـچ پـرسش نكردى ، فرمود

ن تو او را دريابى پسرش از بھرش متولد شده باشد كه نامش على عمش دخترش را به او تزويج نمود، و چو

آيا چاره : است و از شیعیان ما باشد، اما پسرت شیعه ما نیست بلكه دشمن ما است ، آن مرد عرض كرد

راوى گفت پس . او را دشمنى است و آن دشمنى او را كافى است : اى در اين كار ھست ؟ فرمود

مـردى اسـت از اھل خراسان و شیعه ما : كـیـسـت ايـن مـرد؟ فـرمـود: ـفـتـم بـرخـاسـت آن مـرد، مـن گ

  (64). است و مؤ من است

در ذكـر پـاره اى از مـواعـظ و كـلمـات حـمـكـت آمـیـز حـضـرت ابـى جعفر امام : م فـصـل چـھـار

 نقل شده(تـحـف العـقـول  )مـحـمـدبـاقـرعـلیـه السـالم اسـت كـه از 

يـعـنـى حـضرت امام  (65): (ما شیَب َشى ٌء بِشى ٍء َاْحَسُن ِمْن ِحْلٍم ِبِعْلٍم  ) : اول ـ قال علیه السالم

 . آمیخته نشده ھیچ چیزى به چیزى كه بھتر باشد از آمیختن حلم به علم: محمدباقر علیه السالم فرمود

نگاه داشتن نفس است از ھیجان غضب به آنكه قّوه غضبیه او را بـه آسـانـى حـركـت  (حلم  ) :مؤ لف گويد

 :نـدھد، و بى تاءّنى و تثّبت چیزى از او سر نزند، و واردات مكروھه روزگار او را مضطرب نگرداند



با تو گويم كه چیست غايت حلم
 ھركه زھرت دھد شكر بخشش

كم مباش از درخت سايه فكن
 نگت زند ثمر بخششھركه س

ھركه بخراشدت جگر به جفا
 ھمچون كان كريم زر بخشش

 .و بس است در شرافت حلم كه با علم توام ، و مانند نماز و زكات با ھم ذكر مى شو

 (ِة، َو َتْقديُر اْلَمعیَشِة َالكـَمـاُل كـُلُّ َاْكماِل التََّفقُُّه ِفى الّديِن، َو الصَّْبُر َعَلى الّنائَب ) : دوم ـ قـال عـلیـه السـالم

  (66)؛

ن در مصیبت و كار دشوار، و كمال و تمام كمال است تفّقه و بصیرت پیدا كردن در دين ، و صبر كرد: فرمود

. اندازه آوردن امر معیشت ؛ يعنى بسنجد آنچه عايد او مى شود در ماه مثال، پس به ھمان اندازه خرج كند

پس ھرگاه ماھى سه تومان عايد او مى شود روزى يك قران خرج كند و بیشتر از آن خرج ننمايد و اگر اتفاقا 

 .ديگر گذارد تا آنكه به ذلت قرض و سؤ ال از مردم گرفتار نشود يك روز زيادتر خرج كرد زيادى را كم روز

 پند مادر عالمه مجلسى اول و دعاى مال عبدالّله شوشترى

نـقـل كـرده در حـال عـالمـه مـجـلسى موالنا  (مـسـتـدرك  )شـیـخ مـا ثـقـة االسـالم نـورى در خـاتـمـه 

ـالمجلسى رحمه الّله كه والده مّال محّمدتقى ، عارفه محمدباقر بن محّمدتقى بن مقصود على المتخّلص ب

مقدسه صالحه بوده و از تقوى و صـالح او نـقـل شـده كـه وتى شوھرش مّال مقصودعلى عازم سفرى 

گرديد، پسران خود مّال مـحـمـدتـقـى و مـّال مـحـّمدصادق را آورد خدمت عالمه مقدس ورع مّال عبدالّله 

لوم شرعیه و استدعا كرد از آن بزرگوار كه مواظبت فرمايد در تعلیمشان ، پس شوشترى به جھت تحصیل ع

از آن مسافرت كرد، پس مصادف شد در آن ايام عیدى ، جناب مّال عبدالّله سه تومان به مّال مـحـمـدتـقـى 

ده نمى داد فرمود اين را صرف نمايید در ضروريات معاش خودتان ، عرض كرد كه بـدون اطـالع و اجازه وال

توانیم صرف نمايیم ، چون خدمت والده خود رسیدند كیفیت را به عرض رسانیدند فرمود كه پدر شما دّكانى 

دارد كه غّله آن چھارده غاز بیگى است و آن مـسـاوى خـرج شما است به نحوى كه تعیین و تقسیم آن 

يـن مـبـلغ را بـگـیـرم حـال شـمـا را كرده ام ، و اين عادت شده براى شـمـا در ايـن مـدت ، پـس ھـرگـاه ا

تـوسـعـه و فـراخـى مـعـیـشـت مى شود و اين مبلغ تمام مى گردد و شما عادت اول خـود را فـراموش مى 

نمايید آن وقت به مخارج كم صبر نمى نمايید پس البّد مى شوم شـكايت كنم از تنگى حال شماھا در اكثر 

چـون خـدمـت مـوالنـا اين مطلب عرض شد . یره و اين شايسته مـا نـیـسـت اوقات به جناب مّال عبدالّله و غ

آن بزرگوار دعا كرد در حق ايشان ، حق تـعـالى دعـاى آن جـنـاب را مـسـتـجـاب فـرمود و اين سلسله جلیله 

آله و سلم  را از حامیان دين و مروجین شـريـعـت سـیـدالمـرسـلیـن حـضـرت خـاتم النبیین صلى الّله علیه و

  (67).قرار داد و بیرون آورد از ايشان اين بحر مّواج و سراج وّھاج را

؛ يعنى مصاحبت و رفاقت بیست سال در  (68) (ُحَبُة ِعْشريَن َسَنٍة َقراَبٌة ُص ) : سـوم ـ قال علیه السالم

 . حكم قرابت و خويشاوندى است

َثالَثٌة ِمن َمكاِرم الدُّْنیا َواال ِخَرِة َاْن َتْعُفَو َعمَّْن َظَلَمَك َو تـَصـَِل مـَْن قـََطَعَك َو  ) : م ـ قـال عـلیـه السالمچـھـار

يعنى سه كار و كردار اسـت كـه از مكارم دنیا و آخرت است ، يكى آنكه عفو  (69)؛ (َتْحُلَم َاذا ُجِھَل َعَلْیَك 

كنى از كسى كه بر تو ستم كرده ، و ديگر آنكه صله و پیوند كنى با كسى كه قطع رحم تو كرده ، سوم آنكه 



 .نادانى با تو رفتار شودحلم كنى ھرگاه از روى جھل و 

ھیچ بنده اى نباشد كه امتناع نمايد از معونه برادر مسلمان خود و كوشش در قـضـاى : پنجم ـ فرمود

حـاجـت او ـ خـواه بـرآورده شـود يـا نـشود ـ مگر اينكه مبتال گردد در سعى نمودن و كوشش ورزيدن در 

شد، و ھیچ بنده اى نـیـست كه انفاق در راه رضاى حاجتى كه موجب گناه او شود و ھیچ اجرى نداشته با

خدا بخل ورزد مگر اينكه مبتال شود به اينكه چند برابر آن مـبـلغ را كـه در راه خـدا بـخـل ورزيـده بـود در 

  (70).مصارفى كه خشم خداى را برانگیزد انفاق كند

 (71)؛ (َمْن َلْم َيْجَعِل الّلُه ِمْن َنْفِسِه َفِانَّ َمواِعَظ الّناِس َلْن ُتْغِنَى َعْنُه َشْیئا  ) : ششم ـ قال علیه السالم

 .ھركس را كه خداى ، خود او را براى او واعظ و پندگوى نگرداند مواعظ ديگران او را فايده نرساند

 (ُجال َفقاَل َلُه َاَكبَّ الّلُه َعُدوََّك َو ماَلُه ِمُن َعُدوَّ ِاّال الّلُه َكْم ِمْن َرُجٍل َلِقَى َر ) : ھـفـتـم ـ قـال علیه السالم

خـداونـد دشـمـنـت  :ى با مردى ديگر مالقات نمايد و در دعـا و خـوش آمـد گـويـدچه بسیار افتد كه مرد (72)؛

 .را سـرنـگـون و مـنـكـوب گـردانـد و حال آنكه او را دشمنى نباشد مگر خدا

يـعـنـى عـالمـى كـه  (73)؛ (عاِلٌم ُيْنَتَفُع ِبِعْلِمِه َاْفَضُل ِمْن َسْبعیَن َاْلَف عاِبٍد  ) : ھـشـتم ـ قال علیه السالم

 .مـردم بـه عـلم او مـنـتـفـع شـونـد افضل است از ھفتاد ھزار عابد

 فضیلت علم و علما

كه روايات در فضیلت علم و علما، زياده از آن است كه احصا شود، در جمله اى از اخـبـار : مـؤ لف گـويد

اسـت كـه يـك عـالم افـضـل اسـت از ھـزار عـابـد و ھـزار زاھـد، و فـضـل عـالم بر عابد مثل فضل آفتاب است 

زار ركـعـتـى كـه عابد مى كند، و بر ستاره ھا، و يك ركعت نماز كه فقیه مى كند بـھـتـر اسـت از ھـفـتـاد ھـ

خواب عالم بھتر است از نماز با جـھل ، و چون مؤ من بمیرد و بگذارد يك ورقه كه در آن علمى باشد، مى 

گردد آن ورقه در روز قیامت پرده میان او و آتش ، و عطا فرمايد او را خداوند به ھر حرفى كه نوشته شده در 

نیا به ھفت مرتبه ، و چون فقیه بمیرد بگیرند بر او مـالئكـه و بـقـعـه ھـاى آن شـھـرى كـه وسیعتر است از د

زمـیـن كـه عـبـادت مى كرد در آنھا خدا را، و درھاى آسمان كه از آنجا اعـمـال او را بـاال مـى برند، و در 

سالم اند، مانند اسالم شكستى پیدا شود كه سد نكند او را چیزى ؛ زيرا كـه مـؤ مـنـین فقھا، قلعه ھاى ا

  (74). الى غیر ذلك. قلعه اى كه براى دور شھر مى سازند

اخبار بسیار در فضیلت علما و فوايد وجـود آنـھـا ذكـر كـرده از  (یبه كلمه ط )و شیخ ما ثقة اال سالم نورى در 

و از فوايد وجود علما آنكه ايشانند اسباب دوست داشـتـن خـداونـد تـعالى بندگان را و : جـمـله فـرموده 

دوست داشتن ايشان خداوند را و اين دو محبت غايت سیر سالكین و آخر مراحل رجوع كنندگان به سوى 

  (75). اوند استخد

 روايت نموده كه شخصى خـدمـت رسـول خـدا (مشكوة اال نوار  )سـبـط شیخ طبرسى رحمه الّله در كتاب 

ھرگاه حاضر شود جنازه اى و حـاضـر شـود مـجـلس عـالمـى كـدام : صـلى الّله علیه و آله و سلم عرض كرد

اگـر ھـسـت براى جنازه كسى كه برود با او : يك محبوبتر است نزد شما كه من حاضر شوم به آنجا؟ فـرمـود

از حضور ھزار جنازه و از عیادت ھزار و دفن كند او را پس به درستى كه حـضـور مـجـلس عـالم افـضـل اسـت 

مريض و از به پا ايـسـتـادن بـه جـھـت عـیادت در ھزار شب و از روزه ھزار روز و از ھزار درھم صدقه دادن به 

مساكین و از ھزار حج سواى واجب و از ھزار جھاد سواى جھاد واجب كه در راه خدا جھاد كنى به مـال و 

ين مقامات به محضر عالم ، آيا ندانستى كه خداوند اطاعت كـرده مـى شـود جـان خـود و كـجـا مى رسد ا

بـه عـلم ؛ و خـیـر دنـیـا و آخـرت بـا عـلم اسـت و شـّر دنـیـا و آخـرت بـا جـھـل اسـت ، آيـا خبر ندھم شما را 

ـان يا رسول الّله ؟ از جماتى كه نه انبیائند و نه شھدا، غبطه مى برند در روز قـیـامـت بـه مـنـزلت ايـش



ايشان آنانند كه محبوب مى كنند بـنـدگـان را در نـزد خـداوند، و محبوب مى كنند خداوند را در نزد : فرمود

بندگان ، عرض كرديم ايـنكه خداوند را محبوب مى كنند نزد بندگان دانستیم ، پس چگونه بندگان را محبوب 

 مى كند نزد خداوند؟

يشان را به آنچه خداوند دوست دارد و نھى مى كنند ايشان را از آنچه خـداونـد امر مى كنند ا: فـرمود

  (76).مـكـروه دارد، پـس ھـرگـاه اطـاعـت كـردنـد ايـشـان را دوسـت مـى دارد خـداونـد آنـھـا را

- ۴ - 

 
 

 آثار ھمنشینى با علما

و از فـوايـد وجـود علما، مضاعف شدن ثواب نمازھا است با ايشان چنانچه شیخ شھید رحمه الّله روايـت 

ست و در مسجد جامع مقابل صد كـرده كـه نـمـاز بـا عـالم در غـیـر مـسـجـد جـامـع مـقـابـل ھـزار ركـعـت ا

 )ھزار ركعت ، و ھمچنین مضاعف شدن ثواب صـدقـات اسـت بـر آنـھا چنانچه عالمه حلى رحمه الّله در 

روايـت كـرده از رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله  (عـوالى الّلئالى  )و ابن ابـى جـمـھـور در  (رساله سعديه 

ى ھفت ھزار است و ھـمـچـنین رسیدن خیر و رحمت به ھمنشین و سلم كه صدقه بر علما به ازاء يك

از جناب صادق عـلیـه السـالم مـروى اسـت كه ھیچ مؤ منى نمى نشیند نزد  (امالى  )ايشان ، چنانچنه در 

عالمى يك ساعت مگر آنكه ندا مى كند او را پروردگارش نشستى نزد حبیب من ، قسم به عزت و جاللم 

مروى است از حضرت امیرالمؤ  (عدة الداعى  )و در . را در بـھـشـت بـا او و باكى ندارم  ھر آينه بنشانم تو

 مـنـیـن عـلیـه السـالم كه نشستن يك ساعت نزد علما، محبوبتر است نزد خداوند از عبادت ھزار سال

.(77)  

و غیره ، از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم مروى است كه فـرمـود عـلمـا سـادات  (كـافـى  )و در 

ضـى عـامه به انـد و نـشـسـتـن بـا ايـشان عبادت است و در پاره اخبار نھى رسیده از مـجـالسـت بـا قـا

ھمنشین او را فرا گـیـرد و از ايـن مـعـلوم مـى شـود كـه   جھت اينكه شايد لعنت او را در رسد پس 

نـیـز مـروى اسـت كـه . نـشـسـتـن بـا آنـكـه مـحـل رحـمـت اسـت سـبـب شـركـت در آن مـوھـبـت اسـت 

و . خريدى از بوى عطرش معطر خـواھـى شـداست كه در مالقاتش اگر از عطر ن  مـثل عالم مثل عطر فروش

جـامـع  )و در . ھـمچنین رسیدن فیض به نگاه كنندگان به ايشان كه نظر كردن به روى عـالم عـیـادت اسـت 

از حـضـرت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم روايت كرده كه نظر به سوى عالم محبوبتر  (اال خـبـار 

تـكـاف يك سال در بیت الّله الحرام ، و ھمچنین نظر به در خانه ايشان ، چـنـانچه در است نـزد خـداونـد از اعـ

كتاب مذكور مروى است كه خداوند نظر كردن به در خانه عالم را عبادت قرار داه و ھـمـچـنـیـن زيارت ايشان 

از ھفتاد طواف دور  را، چنانكه در آن كتاب از آن جناب مروى است كه زيارت علما، مـحبوبتر است نزد خدا

خانه خدا و بھتر است از ھفتاد حج و عمره پسنديده قـبـول شـده و بـلنـد مـى كـنـد خـداونـد بـراى او 

ھـفـتـاد درجـه و نـازل مـى كـند بر او رحمت را و گواھى مى دھند براى او مالئكه كه بھشت بر او واجب 

یھم السالم قرار داده اند با آن ھمه اجرھا و خیرھا كه در آن شده بـلكـه زيـارت ايـشان را بدل زيارت ائمه عل

جناب كاظم علیه السالم روايت كرده كه ھركس قدرت ندارد بر زيارت قبور ما پس  (كافى  )است ، چنانكه در 

 .زيارت كند صلحا و برادران ما را



وجود علما، موافق رواياتى كه  و ھـمـچـنـیـن بـرداشـتـه شـدن عـذاب دنـیـا و برزخ از گناھكاران به سبب

  (78). ذكرش در اينجا موجب تطويل است

شـعـار حـكـمـت آمـیـز را كـه در مـدح عـلم و عمل است در اينجا كـه شـايـسـتـه ديـدم ايـن ا: مـؤ لف گـويـد

 : ذكر نمايم

نیست از بھر آسمان ازل
 نردبان پايه به ز علم و علم

علم سوى در اله برد
 نه سوى ملك و مال و جاه برد

مرد را علم ره دھد به نعیم
 مرد را جھل در دھد به جحیم

علم باشد دلیل نعمت و ناز
 خنك آن را كه علم شد دمساز

علم خوان گر ز آدمى است رگى
 زانكه شد خاص شه به علم سگى

ننگ دارد بسى به جان و به دل
 سگ عالم از آدمى جاھل

ھركه را علم نیست گمراه است
 دست او زآن سراى كوتاه است

كار بى علم تخم در شور است
 علم بیكار زنده در گور است

ار بى علم بار و بر ندھدك
 تخم بى مغز پس ثمر ندھد

حجت ايزديست در گردن
 خواندن علم كار ناكردن

آنچه دانسته اى به كار درآر
 خواندن علم جوى از پى كار

تا تو در علم با عمل نرسى
 عالمى فاضلى ولى نه كسى

علم در مزبله فرو نايد
 كه دقم با حدث نمى پايد

د از اين تّرھات محتالىچن
 چشمھا درد والف كّحالى

دانش آن خوبتر ز بھر بسیج
 كه بدانى كه مى ندانى ھیچ



ـَْت ِاَلیـِْه  ) : نھم ـ قال علیه السالم ِانَّما َمَثُل اْلحاَجِة َمْن َاصاَب ماَلُه َحديثا َكَمَثِل الدِّْرَھِم فى َفِم َاالفـْعـى َان

ـْ ھمانا مـثـل حـاجـتـمـنـد بـودن بـه مـردم نـو كـسـیـه كـه : ؛ فرمود (79) (َت فـیـھا َعلى َخَطٍر مـُحـِْوٌج َو َان

ى مـال و بضاعت شده اند مانند درھمى است كه در دھان افعى باشد كه تو آن درھم حاجت بـتـازه دارا

 دارى و لكن بسبب آن افعى دچار خطر و نزديك ھالكتى

َو كـِتـْمـاُن َاْرَبٌع ِمْن ُكُنوِز اْلبِر، ِكْتماُن اْلحاَجِة، َو ِكْتماَن الصََّدَقِة، َو كـِتـْمـاُن اْلَوجـَِع،  ) : دھـم ـ قال علیه السالم

صدقه و كتمان حاجت و كتمان : ؛ يعنى چھار چیز است كه از گنجھاى بر و نیكويى است  (80) (اْلمـُصـیـَبِة 

 . كتمان درد و كتمان مصیبت

خـبـرى از احـنـف نقل شده كه ذكرش در اينجا مناسب است و آن  (مـجـمـوعـه وّرام  )در : مـؤ لف گـويـد

شكايت كردم به عموى خـويـش صـعـصـعـه ، وجـع و درد خـود را كه در دل : چنان است كه احنف گفت 

ھـرگاه مصیبتى بر تو وارد شد شكايت مكن آن را به ! رزنـد بـرادراى فـ: داشتم ، او مرا سرزنش كرد، فرمود

احدى مانند خودت ؛ زيـرا كـه آن شـخـصـى كـه بـه آن شـكـايـت مـى كـنـیـم يـا دوسـت تـو اسـت بـدحـال 

مـى شـود و يـا دشـمن تو است پس مسرور مى شود، ھمچنین آن دردى كه در تو است شـكـايـت مـكـن 

مـخـلوقـى كـه مـثـل تـو اسـت و قـدرت نـدارد كـه مثل آن را از خودش رفع كند تا چه رسد به  آن را بـه

ديگرى و لكن عرض كن آن را به آنكه تو را بـه آن مـبـتال كرده است و او قدرت دارد كه آن را از تو برطرف كند و 

ايـن دو چـشـم مـن چھل سال است كه  يـكـى از! فرجى از آن تو را كـرامـت فـرمـايـد، اى فـرزنـد بـرادر

بینايى آن رفته است و نمى بینم به آن چیزى نه بیابانى و نه كوھى و در ايـن مـدت مـطـلع نـكـرده ام ، بـه 

  (81)!آن زوجـه خـود را و نـه احـدى از اھل بیت خود را

كه فقره اول ، مضمون اين شعر است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به آن متمّثل مى : فـقـیـر گويد

 : شده

َفِاْن َتْسَئلینى َكْیَف َاْنَت َفِانَّنى
 َصلیُب َصُبوٌر َعلى َرْيِب الزَّماِن

َيِعزُّ َعَلىَّ َاْن ُيرى ِبَى َكاءَبٌة
  (82)َفَیْشُمَت عاٍد َاْو ُيساَم َحبیُب

ِاّياَك َو اْلَكَسَل َو الضََّجَر َفِانَُّھما ِمْفتاُح ُكلِّ َشرٍّ، َمْن َكِسَل َلْم يـَُؤدٍّ َحقَّا َو َمْن َضِجَر : علیه السالم  يـازدھـم ـ قاَل

بپرھیز از كسالت و مـاللت در امـور؛ زيـرا كـه ايـن دو چـیـز كـلیـد ھـر بـدى : ؛ فرمود (83)َلْم َيْصِبْر َعلى َحقٍّ

اسـت ، كـسـى كه به كسالت و واماندگى رود اداى ھیچ حقى نكند و كسى كه ماللت و بیقرارى گیرد بر 

 .بود ھیچ حقى صابر و شكیبا نتواند

كه در اين مقام حكايتى از شیخ عارف زاھد ابوالحجاج اقصرى در نظر دارم كه شايسته است : مؤ لف گويد

شیخ من ابوجعران است و آن حیوانى است كه سرگین را گرد كرده مـى غـلطـانـد و بـه سـوراخ : گفت 

: كردند كه مزاح مى كند، گفت  است ، مردم گمان) سوسك سرگین غلطان ) )جـعـل عـ )خـود بـرد و نـام او 

اين حیوان را كه قصد كرده برود نزد چراغ و چراغ روى پايه بود مـانـند مناره لكن : مزاح نـمـى كـنـم ، گـفـتـند

اين حیوان مى خواست باالى مناره چراغ . صاف و املس بود به حدى كه پاى حیوان به آن قرار نمى گرفت 

بر مى خاست باز بر مـنـاره بـلنـد شـد و بـه زحـمـت مقدارى مى رفت باز . رود پايش مى لغزيد و مى افتاد

مى افتاد، من شمردم اين كردار او را تا ھـفـتـصـد مـرتـبـه و ايـن حیوان از اين كار كسل و ملول نشد و من 



ديدم كه تعجب مى كردم تا آنكه من از مـنـزل بـیـرون شدم براى نماز صبح چون نماز گذاشتم و برگشتم 

باالى مناره رفـتـه پـھـلوى فتیله چراغ نشسته ، پس گرفتم از او آنچه گرفتم يعنى جد و ثبات در كار و به 

 .پايان رسانید آن را

ْتُرَك َالّتواُضُع الرِّضا ِباْلَمْجِلِس ُدوَن َشَرِفِه َو َاْن ُتَسلَِّم َعلى َمْن َلقیَت َو َاْن َت ) : دوازدھـم ـ قـاَل عـلیـه السالم

 تواضع و فـروتنى آن است كه راضى باشد شخص به نشستن در: ؛ فرمود (84) (اْلِمراَء َو َاْن ُكْنَت ُمِحّقا 

محلى كه پست تر است از محلى كـه مـقتضاى شرف او است ، و آنكه سالم كنى بر ھر كسى كه مالقات 

 .كنى ، و آنكه ترك كنى مراء و مجادله را اگرچه حق با تو باشد

 )بـِعـَُه صـاحـِبـُُه عـَاْلَحیاُء َو اْاليماُن َمْقُروناِن فى َقَرٍن َفاذا َذَھَب َاَحُدُھما تـَ ) : سـیـزدھـم ـ قـاَل عـلیـه السالم

ستن ، پس حیا و ايمان يك ريسمان مقرون و اين دو گوھر گرانمايه در يك سلك منظوم ھ: فرمود (85)؛

 .ھرگاه يكى از آن دو برود رفیقش نیز به مرافقت و مصاحبت او مى رود

كه روايات در فضیلت حیا بسیار است و كافى است در حق او آنكه حضرت رسـول صـلى الّله : مـؤ لف گويد

پس  (86) ( .ُه اْلَحیاُءَاال ْسالُم عـُْريـاٌن فـَِلباُس ) : عـلیـه و آله و سـلم او را لباس اسالم قرار داده فرموده

و روايت . ت ساتر عورات و قبايح ظاھره است ، حیا نیز ساتر قبايح و مساوى باطنه اس  ھمچنان كه لباس 

شده كه ايمان نیست بـراى كـسـى كـه حـیـا نـدارد، و آنـكه در ھر بنده ، كه حق تعالى اراده فرمايد ھالك 

  (87).او را، بیرون كند از او حیا را

و از حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سلم مروى است كه قیامت بر پا نخواھد شد تـا بـرود حیا از 

و لھذا اين صفت شريفه در حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله  (88)الى غیر ذلك ؛. كودكان و زنان 

و سلم و ائمه ھدى علیھم السالم بسیار و كـامـل بـود بـه حـدى كه روايت شده پیغمبر خدا صلى الّله علیه 

م مـى فـرمـود حیا مى كرد و عرق مى نمود، و فرو مى خوابانید چشم خود را و آله و سلم در وقتى كه تـكـل

 .از مردم از جھت حیا ھنگامى كه با او تكلم مى نمودند

 :و فـرزدق شـاعـر، امـام زيـن العـابـديـن عـلیـه السـالم را بـه ھـمـیـن خـصلت مدح كرده در قول خود

َيْغضى َحیاًء َو ُيْغضى ِمْن َمھاَبِتِه
 َفال ُيَكلَُّم ِاّال حیَن َيْبَتِسُم

حـیـا مى كرد و عرق مى نمود و فرو مى خوابانید چشم خود را از مردم از جھت حیا ھنگامى كه با او تكلم 

 .مى نمودند

و از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم نـقـل شـده كـه مـنـافـقـى وقـتـى بـراى آن حضرت نـقل كرد كه 

  (89). یان تو شراب مى خوردند حضرت صورت مقدسش عرق كرد از حیا و خجالتبعضى از شیع

را به كارى كه چون به جاى آوريد آن را دور شـود سـلطـان و  چھارده ـ فرمود آن حضرت آيا خبر ندھم شما

بـر شـما باد به دادن : ما را خبر فرماى تا آن را به جاى آوريـم ، فـرمـود: شـیـطـان از شما، ابوحمزه عرض كرد

صدقه در صبحگاھان ؛ چه اداى صدقه فرمودن روى شیطان را سیاه كند و قھر و ستیز سلطان را در آن روز 

رھم شكند، و بر شما باد كه در راه خـداى و رضـاى حـق بـا مـردم دوسـتـى و مـودت گیريد، يعنى دوستى د

شما از اين راه باشد و بر عمل صالح موازرت و معاونت نمايید؛ چه اين كار ريشه ظلم سلطان و وسوسه 

مرزش از حضرت پـروردگـار الحـاح و شـیـطـان را بـر مـى كـند، و چندان كه مى توانید در كار استغفار و طلب آ

  (90).ابـرام نـمـايـیـد؛ چـه ايـن كـردار گـنـاھـان را مـحـو و نـابـود گرداند



آيا ھمین بس است كـسـى را كـه ! پانزدھم ـ روايت شده كه آن حضرت به جابر جعفى فرمود كه اى جابر

شـیعه ما نیست مگر كسى ! تـشـیـع بـر خـود مـى بـنـدد كـه دعـوى مـحـبـت مـا اھـل بـیـت كـنـد، والّله 

پیشتر شیعیان را نمى شناختید مرگ ! كه اطاعت خدا نمايد و تقوى و پرھیزكارى داشـتـه بـاشـد، اى جابر

به تواضع و شكستگى و بسیار ذكر خدا و بسیارى نماز و روزه و تعھد ھمسايگان نمودن از فقراء و مساكین 

داران و يـتـیـمان و راستى در سخن و تالوت قرآن و زبان بستن از غیر نیكى مردم و امینان   و قرض 

يـابـن رسـول الّله مـن كـسـى را در اين زمان به اين : ـابـر گـفـت ج. خـويـشـان بـودنـد در جـمـیـع امـور

ھمین بس است مگر آدمى را . به اين خیالھا از راه مرو! كه اى جـابر: صفات نمى شناسم ، حضرت فرمود

كه گويد من على علیه السالم را دوسـت مـى دارم و واليـت او را دارم اگـر گـويـد كـه رسول خدا را دوست 

ى دارم و حال آنكه آن حضرت بھتر از امیرالمؤ منین علیه السالم است و به اعمال آن حضرت عمل ننمايد و م

پیروى سنت او نكند آن محبت ھیچ به كار او نمى آيد؟ پس از خدا بترسید و عمل كنید تا ثوابھاى الھى را 

محبوبترين بندگان نزد خدا كسى  بیابید، به درستى كه میان خدا و احدى از خـلق خـويـشـى نـیـسـت ، و

كه تقرب به ! است كه پرھیزكارى از محارم الھـى زيـادتـر كـنـد و عـمـل بـه طاعت الھى بیشتر نمايد، والّله 

خدا نمى توان جست مگر به طاعت او و ما براتى از آتش جھنم از براى شما نداريم و ھیچ كس را بر خـدا 

است ولى و دوست ما است و ھركه معصیت الھى مى كند او دشـمـن حـجـتـى نـیست ، ھركه مطیع خدا 

  (91).مـا اسـت و بـه واليـت مـا نـمـى تـوان رسـیـد مـگـر بـه پـرھـیـزكـارى و عمل صالح 

حكايت شده از شخصى كه گفت ديدم ابومیسره عابد را كه از كثرت عبادت و جـد و جـھـد در : مؤ لف گويد

َيْرَحُمَك الّلُه ِانَّ َرْحَمَة الّلِه واِسَعٌة؛ يعنى خدا تو را : طـاعـات دنـده ھـاى بدنش ظاھر شده بود من گفتم 

مگر از من چیزى ديدى كه داللت : خداوند واسع است ، ابومیسره در غضب شد و گفت  رحمت كناد رحمت

ھمانا رحمت خدا نزديك است به نیكوكاران ؛  (92) (َانَّ َرْحَمَت الّلِه َقريٌب ِمَن اْلُمْحِسنیَن  )نومیدى من كند 

شـايـسـتـه اسـت كـه عـقـال و دانـايـان نـظـر كـنـنـد   پس من از كلمات او به گريه درآمـدم و گـريـسـتـم پـس 

رف عمر خويش در عبادات كه شب و اجتھاد آنھا در طاعات و ص  در حـال رسـوالن و ابـدال و اولیـاء و كـوشش 

و روز آرام نداشتند و به ھیچ وجه سستى نمى نمودند و آيا آنھا حسن ظن به خدا نداشتند؟ نه چنین بود 

كه ايشان اعلم بودند به سعه رحمت خدا و حـسـن ظن ايشان به جود حق تعالى از ! بلكه به خدا سوگند

ظن بـدون جـد و اجـتـھـاد، آرزوى مـحـض و غـرور بـحـت  ھمه بیشتر بود لكن دانستند كه اين رجاء و حسن

اسـت الجـرم خـود را در تعب عبادت و طاعت درآوردنـد تـا مـحـقـق شـود بر ايشان رجاء و حسن ظنشان و 

بس است در اين مقام آنكه حضرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سلم در منبر آخرى كه در ايام مرض 

دعـوى نـكـنـد دعـوى كـنـنـده اى كـه ! ايـّھـا النـّاس : ظه فـرمـود ايـن مـطـلب را فـرمـودخويش مردم را موع

مـن بـى عـمـل رسـتـگـار مى گردم ، و آرزو نكند آروز كننده اى كه من بى طاعت خدا به رضاى او مى رسم 

مگر عمل نیكو با  ، به حق آن خداوندى كه مرا به حق فرستاده است كه نجات نمى دھد از عذاب خدا

  (93).َوَلْو َعَصْیُت َلَھوْيُت: رحمت حق تعالى ، آنگاه فرمود

ضرت كه فرمود ملكى است در خلقت خروس كه پنجه ھاى او در تـه زمـیـن شـانـزدھم ـ روايت شده از آن ح

اسـت و بـالھـاى او در ھـوا اسـت و گـردن او خـم شده است در زير عرش ، پس ھـرگـاه بـگـذرد از شب 

و چون اين ذكر شريف را  )ُرُه عـُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، َربُّ اْلَمالئكة و الرُّوح ، َربُّنا الرَّحـمـْاُن ال ِالِه غـَیـْ )نصف آن بگويد 

؛ يعنى برخیزند از خواب نماز شب گزارندگان ، پس در اين وقت خروسھا  (ِلَیُقِم اْلُمَتَھجِّدوَن  )گفت بگويد 

صداھا بـلنـد كـنـنـد پس آن ملك به صورت خروس ساكت شود به اندازه اى كه خدا خواسته ، آن وقت بگويد 

؛ يعنى بـرخـیـزنـد از خـواب ذكـر كنندگان ، و چون  (نا الرَّْحماُن ال ِالَه َغْیُرُه، ِلَیُقِم الّذاِكرُوَن ُسبُّوٌح ُقّدُوُس، َربُّ )



مؤ لف  (94). صبح طلوع كند بگويد َربُّنا الرَّْحماُن ال ِالَه َغْیُرُه ِلَیُقِم اْلغاِفُلوَن؛ يعنى برخیزند از خواب غافالن

كه شايد سبب كم كردن اين ملك عرش از ذكر سابق خود در ھر نوبت بعد، آن باشد كه آن رحـمـات و : گويد

مـى شـود در وقـت ذكـر اول بـراى مـتـھـجـّديـن كـه در آن وقـت  بـركـات و الطـاف و عـنـايـاتـى كـه عـابـد

شـب بـر مـى خـیـزنـد مثل آن عايد نمى شود براى ذاكرين كه در وقت ذكر دوم از خواب بر مى خیزند، لھذا 

و عناياتى كه  از ذكر خود َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوِح را كم كرده و چون صبح طلوع كرد غافالن برخاستند اين الطاف

براى ذاكرين بود براى ايشان نخواھد بود، اگرچه از رحمت واسعه الھى بـالكـلیـّة بى بھره نمانند، لھذا از ذكر 

را كم كرده اكتفاء نـمـود بـه ھـمـان ذكـر َربُّنـَا الرَّحـماُنال ِالَه َغْیُرُه و شايد كسى كه  (ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس  )خود، 

 .واب باشد بى نصیب و بى بھره و از سعادت محروم و بى روزى ماندبین الطلوعین در خ

 .ھذا ما َخَطَر ِببالى َوالّلُه َتعالى اْلعاِلُم. َفَمْن ناَم َبْیَنُھما ناَم َعْن ِرْزِقِه

 :و مناسب است در اين مقام قول بعض شعراء

ھنگام سفیده دم خروس سحرى
 دانى كه چرا ھمى كند نوحه گرى
نمودند در آيینه صبحيعنى كه 

 كز عمر شبى گذشت تو بى خبرى

 : و چه خوب گفته شیخ جامى

دال تا كى در اين كاخ مجازى
 كنى مانند طفالن خاك بازى

تويى آن دست پرور گستاخ
 كه بودت آشیان بیرون از اين كاخ

چرا زان آشیان بیگانه گشتى
 چو دونان مرغ اين ويرانه گشتى

ال و پر زآمیزش خاكبیفشان ب
 بپر تا كنگره ايوان افالك

ببین در رقص ازرق طیلسانان
 رداى نور بر عالم فشانان

ھمه دور جھان روزى گرفته
 به مقصد راه فیروزى گرفته

خلیل آسا در ملك يقین زن
 نواى الاحّب اال فلین زن

 م و بیان آنچه میان آن حضرت ومخالفان واقع شددر وفات حضرت امام محمدباقر علیه السال: فـصـل پـنجم 

: نگاشته ، فرموده  (جالءالعیون  )كه من در اين فصل اكتفا مى كنم به آنچه عالمه مجلسى در : مؤ لف گويد

سید بن طاووس رضى الّله عنه روايت كرده است به سند معتبر از حـضرت صادق علیه السالم كه در سالى 

لملك به حج آمده در آن سال من در خدمت پدرم به حج رفته بودم ، پس من در مكه از سالھا ھشام بن عبدا



روزى در مجمع مردم گفتم كه حمد مـى كـنـم خـداونـدى را كـه مـحّمد صلى الّله علیه و آله و سلم را به 

ق او و راستى به پیغمبرى فرستاد و ما را به آن حضرت گرامى گردانید، پس مايیم برگزيدگان خدا بر خل

پس سعادتمند كسى است كه مـتـابـعـت مـا . پـسـنـديـدگان خدا از بندگان او و خلیفه ھاى خدا در زمین 

كند، و شقى و بدبخت كسى است كه مخالفت ما نمايد و با ما دشمنى كند، پس بـرادر ھـشـام ايـن خـبر 

ـون بـه دمـشـق رسـیـد و مـا بـه سـوى را به او رسانید و در مكه مصلحت در آن نديد كه متعرض ما گردد و چ

مـديـنـه مـعـاودت كـرديـم پـیـكـى بـه سـوى عـامـل مـديـنه فرستاد كه پدرم را و مرا به نزد او به دمشق 

فرستد، چون وارد دمشق شديم سـه روز مـا را بـار نـداد، روز چـھـارم مـا را بـه مـجـلس خـود طـلبـیـد چـون 

ام بـر تـخـت پـادشـاھـى خـود نـشـسـتـه و لشـكـر خـود را مـسـّلح و مـكـّل دو صف در داخـل شـديـم ھـشـ

برابر خود باز داشته بود و آماج خانه يعنى محلى كه نشانه تیر در آن نـصـب كـرده بـودنـد در بـرابـر خـود 

حت خانه او داخل شديم ترتیب داده بود و بزرگان قومش در حضور او به گرو تیر مى انداختند، چون در سا

پدرم در پیش مى رفت و من از عقب او مـى رفـتـم چـون بـه نـزديـك رسـیـديـم بـه پدرم گفت كه با بزرگان 

قوم خود تیر بینداز، پدرم گفت كه من پیر شده ام و اكنون از من تیراندازى نمى آيد اگر مرا معاف دارى بـھـتـر 

ق آن خداوندى كه ما را به دين خود و پیغمبر خـود عـزيـز گردانیده تو اسـت ، ھشام سوگند ياد كرد كه به ح

 .را معاف نمى گردانم ، پس به يكى از مشايخ بنى امیه اشاره كرد كه كمان و تیر خود را به او بده تا بیندازد

ـامـت كـشـیـد پـس پـدرم كـمـان را از آن مـرد گرفت و يك تیر از او بگرفت و در زه كمان گذاشت و به قـوت ام

و بـر مـیـان نـشـانـه زد پـس تـیـر ديـگـر بـگـرفـت و بـر فـاق تیر اول زد كـه آن را تـا پـیـكـان بـه دو نـیـم كـرد و 

در مـیـان تـیـر اول قـرار گـرفـت ، پـس تیر سوم را گرفت و بر فاق تیر دوم زد كه آن را نیز به دو نـیـم كـرد و در 

كم شد تا آنكه نه تیر چنین پیاپى افكند كه ھر تیر بر فـاق تـیـر سـابـق آمـد و آن را به دو مـیـان نـشانه مح

نیم كرد و ھر تیر كه آن حضرت مى افكند بر جگر ھـشـام مـى نـشست و رنگ شومش متغیر مى شد تا 

در تیراندازى  نیك انداختى اى ابوجعفر و تو ماھرترين عرب و عجمى: آنكه در تیر نھم بى تاب شد و گفت 

پـس ، از آن تـكـلیـف پـشـیـمـان شـد و عـازم قتل پدر من . چرا مى گفتى كه من بر آن قـادر نـیـسـتـم 

 . گرديد و سر به زير افكند و تفكر مى كرد و من و پدرم در برابر او ايستاده بوديم

م مى شد نظر به سوى چـون ايـسـتادن ما به طول انجامید پدرم در خشم شد و چون آن حضرت در خش

آسمان مى كرد و آثار غضب از جبین مبینش ظاھر مى گرديد، چون ھشام آن حالت را در پـدرم مـشـاھده 

كرد از غضب آن حضرت ترسید و او را بر باالى تخت خود طلبید و من از عـقـب او رفـتـم چـون به نزديك او 

د نـشـانـیـد، پس دست در گردن من درآورد و مرا رسید برخاست و پدرم را در برگرفت و در دست راست خـو

پیوسته بايد كه قبیله قريش بر عرب : در جانب راست پدرم نشانید، پس رو به سـوى پـدرم گـردانـید و گفت 

و عجم فخر كنند كـه مـثـل تـويى در میان ايشان ھست ، مرا خبر ده كه اين تیراندازى را كى تعلیم تو نموده 

مـى دانـى كـه در مـیـان اھل مدينه اين صنعت شايع : مـدت آمـوخـتـه اى ؟ پـدرم فـرمـوداسـت و در چـه 

است و من در حداثت سن چند روزى مرتكب اين بودم و از آن زمان تا حـال تـرك آن كرده ام و چون مبالغه 

ـدارى ھـرگـز نـديـده مـثـل ايـن كـمـان: ھـشـام گـفـت . كرديد و سوگند داديد امروز كمان به دست گرفتم 

بـودم اى ابـاجـعـفـر در ايـن امـر مـثـل تـو ھـسـت ؟ حـضـرت فـرمـود كـه مـا اھـل بـیـت رسـالت عـلم و كمال 

 : و اتمام دين را كه حق تعالى در آيه

  (95). (ِالْسالَم دينا َاْلیـَْوَم َاكـْمـَْلُت َلُكْم ديَنُكم َو َاْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتى َو َرضیُت َلُكُم ا )

ه در او كامل به ما عطا كرده است از يكديگر میراث مى بريم و ھرگز زمین خالى نمى باشد از يكى از ما ك

باشد آنچه ديگران در آن قاصرند، چون اين سخن را از پدرم شنید بسیار در غـضـب شـد و روى نـحـسـش 



سرخ شد و ديده راستش كج شد، و اينھا عالمت غضب او بود و سـاعتى سر به زير افكند و ساكت شد، 

بدمنافیم يكى نیست ؟ پدرم پس سر برداشت و به پدرم گفت كه آيا نسب ما و شما كه ھمه فرزندان ع

فرمود كه چنین است و لكن حق تعالى مـا را مـخصوص گردانیده است از مكنون سّر خود و خالص علم خود 

به آنچه ديگرى را به آن مـخـصـوص نـگـردانیده است ، ھشام گفت كه آيا چنین نیست كه حق تعالى محّمد 

د مناف به سوى كافه خلق مبعوث گردانیده از سفید و سـیـاه صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم را از شـجـره عب

و سـرخ پـس از كـجـا ايـن مـیـراث مـخـصـوص شـمـا گـردانـیـده اسـت و حـال آنـكـه حـضـرت رسـول صلى 

َو لّلِه میراُث  ) :الّله علیه و آله و سلم بر ھمه خلق مبعوث است ، خدا در قـرآن مـجـیـد مـى فرمايد

؛ پس به چه سبب میراث علم مخصوص شما شد و حال آنكه بعد از محّمد صلى  (96) (ِت َواَالْرِض السَّموا

 .لم پیغمبرى مبعوث نگرديد و شما پیغمبران نیستیدالّله علیه و آله و س

- ۵ - 

 
 

الُتَحرِّك ِبِه ِلساَنَك  )از آنجا خدا ما را مخصوص گردانیده كه به پیغمبر خود وحى فرستاد كه : پـدرم فـرمـود

؛ و امر كرد پیغمبر خود را كه مـخصوص گرداند ما را به علم خود و به اين سبب حضرت  (97) (ِلَتْعَجَل ِبِه 

رسالت صلى الّله علیه و آله و سلم برادر خود على بن ابى طالب علیه السالم را مخصوص مى گردانید به 

 (َو تـَعـِیـَھـا ُاْذٌن واعـِیـٌَة  )د كـه از سـايـر صـحـابـه مـخـفـى مـى داشـت و چـون ايـن آيـه نـازل شـد رازى چن

يـعنى حفظ مى كند آنھا را گـوشـھـاى ضـبـط كـنـنـده و نـگـاه دارنـده ، پـس حـضـرت رسـول صـلى الّله  (98)

مـن از خـدا سـؤ ال كردم كه آنھا را گوش تو گرداند و به اين جھت ! يـا عـلى : عـلیـه و آله و سـلم فـرمـود

الّله علیه و آله و سلم ھزار باب از علم تعلیم  على بن ابى طالب علیه السالم مى فـرمـود كـه حضرت صلى

مى نمود كه از ھـر بابى ھزار باب ديگر گشوده مى شود؛ چنانچه شما راز خود به مخصوصان خود مى 

گـويـیـد و از ديـگـران پـنـھـان مـى داريـد ھـمـچـنـیـن حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم رازھـاى 

ى عـلیـه السـالم مى گفت و ديـگـران را مـحـرم آنـھـا نـمـى دانـسـت ، ھـمـچـنـین على بن خـود را بـه عـل

ابى طالب علیه السالم كسى از اھـل بـیت خود را كه محرم آن اسرار بود و به آن رازھا مخصوص گردانید، و 

اين مى كرد كه من على دعوى : به اين طريق آن عـلوم و اسرار به ما میراث رسیده است ، ھشام گفت 

علم غیب مـى دانـم و حـال آنـكـه خـدا در علم غیب احدى را شريك و مطلع نگردانیده است پس از كجا اين 

دعـوى مـى كـرد؟ پـدرم فـرمـود كـه حـق تـعـالى بـر حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم كتابى 

َو َنزَّْلنا َعَلْیَك  ) : بود تا روز قیامت چنانچه فرموده استفرستاد و در آن كتاب بیان كرده آنچه بوده و خواھد 

  (99). (اْلِكتاَب ِتْبیاَنا ِلُكّل َشى ء َو ُھدًى َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَّقیَن 

ما َفرَّْطنا ِفى  )و فرموده است كه  (100) (َو ُكلُّ َشى ٍء َاْحَصْیناُه ِفى ِاماٍم ُمبیٍن  ) : و بـاز فـرمـوده است

  (101) ( .اْلِكتاِب مِْن َشى ٍء

سوى پیغمبر خود كه ھر غیب و سّر كه به سوى او فـرسـتـاده البـتـه  پـس حـق تـعـالى وحـى فـرسـتـاد به

عـلى عـلیـه السـالم را بـر آنـھـا مـطـلع گـردانـد و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم امر كرد 

ديگرا را على علیه السالم را كه بعد از او قرآن را جـمـع كـن و مـتـوجـه غسل و تكفین و حنوط او شود و 

حاضر نكند و به اصحاب خود گفت كه حرام است بر اصحاب و اھل من كه نظر كنند به سوى عورت من مگر 



برادر من على كـه او از من است و من از اويم و از او است مال من و بر او الزم است آنچه بر من الزم بود و 

به اصحاب خود گفت كه على بن ابـى او است ادا كننده قرض من و وفا كننده به وعده ھاى من ، پس 

طـالب عـلیـه السـالم بـعـد از مـن قـتـال خـواھـد كـرد بـا مـنـافـقـان بـر تـاءويـل قـرآن چـنـانـچـه مـن قـتـال 

كـردم بـا كـافـران بـر تـنـزيـل قـرآن و نـبـود نـزد احـدى از صـحـابـه جـمـیـع تـاءويـل قـرآن مـگـر نـزد عـلى 

ـه السـالم و بـه ايـن سـبـب حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سلم فرمود كه داناترين مردم به عـلی

و عمر بن خّطاب مكّرر . علم قضا على بن ابى طالب علیه السالم است ، يعنى او بايد كه قاضى شما باشد

آن حضرت مى داد و ديگران  اگـر عـلى نـمـى بـود عـمـر ھـالك مى شد، عمر گواھى به علم: مى گـفـت 

 .انكار مى كردند

ھر حاجت كه دارى از من طلب كن ؟ : پس ھشام ساعتى طويل سر به زير افكند پس سر برداشت و گفت 

پدرم گفت كه اھل و عیال من از بیرون آمدن من ، در وحشت و در خوف اند استدعا دارم كه مرا رخصت 

پس پدرم دست در گردن او آورد وداع  .مین روز روانه شورخصت دادم در ھ: مراجعت دھى ، ھشام گفت 

 . كرد و من نیز او را وداع كرده و بیرون آمديم

چـون به میدان بیرون خانه او رسیديم در منتھاى میدان جماعت كثیرى ديديم كه نشسته اند، پدرم پرسید 

ن كوه عـالمـى دارنـد كـه قّسیسان و رھبانان نصارى اند در اي: كه ايشان كیستند؟ حاجب ھشام گفت 

دانـاتـريـن عـلمـاى ايـشـان اسـت و ھـر سـال يـك مـرتـبـه بـه نـزد او مـى آيـنـد و مـسـائل خـود را از او سـؤ 

پس پدرم به نزد ايشان رفت و من نیز با او رفـتم ، پدرم سر . ال مـى كـنـنـد و امروز براى آن جمع شده اند

او را نشناسند و با آن گروه نصارى به آن كـوه بـاال رفـت ، و چـون نـصـارى  خود را به جامه پیچید كه

نـشـسـتند پدرم نیز در میان ايشان نشست و آن ترسايان مـسـندھا براى عالم خود انداختند و او را بیرون 

ريافته بود و آوردند و بر روى مسند نشاندند و او بسیار مـعـّمر شده بود و بعضى حواريون اصحاب عیسى را د

افتاده بود، پس ابروھاى خود را به حرير زردى بر سر بست و ديده ھاى   از پیرى ، ابروھاى او بر ديده اش 

خـود را مانند ديده ھاى افعى به حركت درآورد، و به سوى حاضران نظر كرد، و چون خبر ھشام رسید كه آن 

آنچه مـیـان ايـشان و آن حضرت مى گذرد او  حضرت به دير نصارى رفت كسى از مخصوصان خود فرستاد كه

بلكه از امت : تـو از مـايى يا امت مرحومه ؟ حضرت فرمود :را خبر دھد، چون نظر آن عالم بر پدرم افتاد گفت 

مرحومه ام ، پرسید كه از علماى ايشان يا از جھال ايشان ؟ فرمود كه از جھال ايشان نیستم ، پس بسیار 

تـو سـؤ ال  :ن از تـو سـؤ ال كـنـم يـا تـو از مـن سـؤ ال مـى كـنـى ؟ پـدرم فـرمـودمـ: مضطرب شد و گفت 

غريبه است كه مردى از امت محّمد صلى الّله عـلیـه و آله و ! اى گروه نصارى : نـصـرانـى گـفت ! كـن 

و بپرسم ، پس گفت سـلم بـه مـن مـى گـويـد كـه از مـن سـؤ ال كن ، سزاوار است كه مساءله اى چند از ا

مابین طلوع صبح است تا : خبر ده مرا از ساعت كه نه از شب است و نه از روز؟ پدرم فرمود! اى بنده خدا: 

پـس از كدام ساعتھا است ؟ پدرم فرمود كه از ساعات بھشت است و در اين ساعات  : طلوع آفتاب ، گـفـت

، و كسى را كه شب خواب نبرد در اين ساعت به بـیـمـاران ما به ھوش مى آيند، و دردھا ساكن مى شود

خواب مى رود و حق تعالى اين ساعت را موجب رغبت رغبت كنندگان به سوى آخرت گـردانـیـده و از بـراى 

عـمـل كـنـنـدگـان بـراى آخـرت دلیـل واضـحـى سـاخـتـه و بـراى انـكـار كـنـنـدگـا و مـتـكـبـران كـه عـمـل 

راست گفتى ، مرا خبر ده از آنـچـه دعـوى مـى : كنند حجتى گردانیده نصرانى گفت  بـراى آخـرت نـمـى

كـنـیـد كـه اھـل بـھـشـت مـى خـورنـد و مـى آشـامـن و از ايـشـان بـول و غـايـط جدا نمى شود، آيا در دنیا 

مى خورد و از او بلى جنین در شكم مـادر مـى خـورد از آنـچـه مـادر او : نظیر آن ھست ؟ حضرت فرمود

حـضـرت فـرمـود ! تو نـگـفـتـى كـه مـن از عـلمـاى ايـشـان نـیـسـتـم ؟: نصرانى گفت . چیزى جدا نمى شود



مرا خبر ده از آنچه دعوى مى كنید كه میوه : نصرانى گفت . كـه مـن گـفـتـم از جـھـال ايـشـان نـیستم 

نـاول مـى كـنـنـد بـاز بـه حـال خـود ھـسـت آيا در دنیا ھاى بھشت بـرطـرف نـمـى شـود ھـرچـنـد از آن تـ

نظیرى دارد؟ حضرت فرمود كه بلى نظیر آن در دنیا چراغ است كـه اگـر صـد ھـزار چـراغ از آن بیفروزند كم 

از تـو مـسـاءله اى سـؤ ال مـى كـنـم كـه نـتـوانـى جـواب : نصرانى گفت . نمى شود و ھمیشه ھست 

مرا خبر ده از مردى كه با زن خود نزديكى كرد : رت فـرمـود كـه سـؤ ال كـن ، نـصـرانـى گـفـت گـفـت ، حـضـ

و آن زن به دو پـسـر حـاله شـد و ھر دو در يك ساعت متولد شدند و در يك ساعت مردند و در وقت مردن 

نـدگانى كرده بود؟ حضرت فرمود يكى پـنـجـاه سـال از عـمـر او گـذشـتـه بـود و ديـگـر صـد و پـنـجـاه سـال ز

كه آن دو فرزند عزير و عزر بودند كه مادر ايـشـان بـه ايـشـان در يـك شـب در يـك سـاعـت حـامـله شـد و در 

يك ساعت متولد شدند و سى سـال بـا يـكـديـگـر زنـدگـانـى كـردنـد پـس حـق تـعـالى عـزير را میراند و بعد 

. و بیست سال ديگر با برادر خود زندگانى كرد و ھر دو را يك ساعت فـوت شـدنـد از صد سال او را زنده كرد

از من داناترى را آورده ايد كه مرا رسوا كـنـد بـه خدا سوگند كه تا اين مرد : پس آن نصرانى برخاست و گفت 

 .در شام است ديگر من با شما سخن نخواھم گفت ھرچه خواھید از او سؤ ال كنید

ـت ديـگـر چـون شـب شـد آن عـالم به نزد آن حضرت آمد و معجزات مشاھده كرد و مـسـلمـان و بـه رواي

شد، چون اين خبر به ھشام رسید و به او گفتند خبر مباحثه حضرت امام محمدباقر عـلیـه السـالم بـا 

جايزه اى براى پدرم  نـصـرانـى در شـام مـنـتـشـر شـده و بـر اھـل شـام عـلم و كـمـال او ظـاھر گرديده او

 .فرستاد و ما را به زودى روانه مدينه كرد

و بـه روايـت ديـگـر آن حـضـرت را بـه حـبـس فـرسـتـاد، بـه ھـمـان مـلعـون گـفـتـنـد كـه اھل زندان ھمه 

مريد او گرديده اند پس به زودى حضرت را روانه مدينه كرد، و پیش از ما پـیـك مـسـرعـى فرستاد كه در 

شھرھا كه در سر راه است ندا كنند در میان مردم كه دو پسر جـادوگـر ابـوتـراب مـحـمـّد بـن عـلى و جـعفر 

بن محّمد كه من ايشان را به شام طبیده بودم مـیـل كـردنـد بـه سوى ترسايان و دين ايشان را اختیار كردند 

ايشان مصافحه كند خونش ھدر است ، چون پس ھركه به ايشان چیزى بفروشد يا بر ايشان سالم كند يا با 

پیك به شـھـر مـديـن رسـیـد بـعـد از آن مـا وارد شـھـر شـديـم و اھـل آن شـھـر درھـا بـر روى مـا بـستند و 

ما را دشنام دادند و ناسزا به على بن ابى طالب عـلیـه السـالم گـفتند و ھرچند مالزمان ما مبالغه مى 

و آذوقه به ما نمى دادند، چون ما به نزديك دروازه رسیديم پدرم با ايشان به مدارا كردند در نمى گشودند 

سخن گفت و فرمود از خدا بترسید ما چنان نیستیم كه به شما گفته اند، و اگر چنان باشیم ، شما با يھود و 

ه شما از يھود و نصارى نـصـارى مـعـامـله مى كنید، چرا از مبايعه ما امتناع مى نمايید، آن بدبختان گفتند ك

 .؛ زيرا كه ايشان جزيه مى دھند و شما نمى دھید)نعوذبالّله (بدتريد 

ھـرچـنـد پـدرم ايشان را نصیحت كرد سودى نبخشید و گفتند در نمى گشايیم بر روى شما تـا شـمـا و 

! اى جـعـفـر: مـودحضرت چون اصرار آن اشرار مشاھده نمود پیاده شـد و فـر. چـھـارپايان شما ھالك شويد

و كوھى در آن نزديكى بود كه بر شـھـر مـديـن مـشـرف بـود حـضرت بر آن كوه . تـو از جاى خود حركت مكن 

برآمد و رو به جانب شھر كرد و انگشت بر گـوشـھـاى خـود گـذاشـت و آيـاتـى كـه حـق تـعـالى در قـصـه 

گرديدن شعیب بر اھل مدين و معذب گرديدن ايشان شـعـیـب فـرسـتـاده اسـت و مشتمل است بر مبعوث 

 (َبِقیَُّةالّلِه َخْیٌر َلُكْم ِاْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنیَن  ) :به نافرمانى او، بـر ايـشـان خواند تا آنجا كه حق تعالى مى فرمايد

.(102)  

پـس فـرمـود كه مايیم به خدا سوگند بقیه خدا در زمین ، پس حق تعالى باد سیاھى تیره بـرانـگـیخت كه آن 

مھا صدا را به گوش مرد و زن و صغیر و كبیر ايشان رسانید و ايشان را دھـشـت عظیم عارض شد و بر با



برآمدند و به جانب آن حضرت نظر مى كردند پس مرد پیرى از اھل مدين پدرم را به آن حالت مشاھده كرد و 

به صداى بلند ندا كرد در میان شھر كـه از خـدا بـتـرسـیـد اى اھـل مدين كه اين مرد در موضعى ايستاده 

ستاده بود، و به خدا سوگند كه اگر است كه در وقتى حضرت شعیب قوم خود را نفرين كرد در اين موضع اي

در به روى او نـگـشـايـیـد مـثـل آن عـذاب بـر شـمـا نـازل خواھد شد، پس ايشان ترسیدند و در را گـشـودنـد 

پس والى مدين اين . و مـا را در مـنـازل خـود فـرود آوردند و طعام دادند و ما روز ديگر از آنجا بیرون رفـتیم 

و به روايت ديگر آن مرد پیرد . وشت آن ملعون به او نوشت كه آن مرد پیر را به قتل رسانیدقصه را به ھشام ن

پس ھشام لعین به والى مدينه نوشت . را طلبید و پیش از رسیدن به ھشام به رحـمـت الھى واصل گرديد

ـه درك اسفل جحیم واصل كه پدرم را به زھر ھالك كـنـد و پـیـش از آنـكـه ايـن اراده بـه عـمـل آيـد ھـشـام ب

  (103).شد

حضرت امام محمدباقر علیه  روزى از: و كـلیـنـى بـه سـنـد صـحـیـح از زراره روايـت كـرده اسـت كـه گـفت 

در خواب ديدم كه بر سر كوھى ايستاده بودم و مـردم از ھر طرف آن كوه باال مى : السالم شنیدم كه فرمود

آمدند به سوى من چون مردم بسیار جمع شدند بر اطراف آن كوه ، ناگاه كوه بلند شد و مردم از ھر طرف 

وه مـى ماندند و پنج مرتبه چنین شد، و گويا آن حضرت اين فرو مى ريختند تا آنكه اندك جماعتى بر آن كـ

خواب را به وفات خود تـعـبـیـر فـرمـوده بـود، بـعـد از پـنـج شـب از ايـن خـواب بـه رحـمـت ربـّاالربـاب واصل 

  (104).گرديد

و كلینى به سند معتبر روايت كرده است كه روزى يكى از دندانھاى حضرت امام محمدباقر علیه السالم جدا 

حضرت امام جعفر صـادق عـلیه السالم را گفت   الحمدلّله ، پس : شد آن دندان را در دست گرفت و گفت 

كه چون مرا دفن كنى اين دندان را با من دفن كن ، بعد از چند سال دندان ديگر آن حضرت جدا شد و باز در 

 الحمدلّله و فرمود كه اى جعفر چون من از دنیا بروم اين دندان را با من دفن كن : كف راست گذاشت و گفت

.(105)  

و ساير كتب معتبره روايت كرده اند كه حضرت صادق علیه السالم فرموده  (بصائرالدرجات  )و  (كافى  )و در 

شدند و اھل بیت آن حضرت گريان شد كه اكثر مردم بر آن حضرت خائف   كه پدرم را بیمارى صعبى عارض 

شدند، آن حضرت فرمود كه من در ايـن مـرض نخواھم رفت ؛ زيرا كه دو كس به نزد من آمدند و مرا چنین 

پس ، از آن مـرض صـحـت يافت و مدتى صحیح و سالم ماند، پس روزى حضرت امام جعفر صادق . خبر دادند

اى : اھل مدينه را حاضر كن چون ايشان را حاضر كردم فـرمـودعلیه السـالم را طـلبـید و فرمود كه جمعى از 

چـون مـن بـه عـالم بـقـاء رحـلت كـنـم مـرا غـسـل بـده و كفن بكن و در سه جامه كه يكى رداى ! جـعـفـر

حبره بود كه نماز جمعه در آن مى كرد و يكى پیراھنى كه خود مى پوشید؛ و فرمود كه عمامه بر سرم ببند 

را از جامه ھاى كفن حساب مكن و براى من زمین را شّق كن به جاى لحد؛ زيرا كه من فربه ام و  و عمامه

در زمین مدينه براى من لحد نمى توان ساخت و قبر مرا چھار انگشت از زمین بلند بلند كن و آب بر قبر من 

آنچه فـرمودى به عمل مى آورم و ! اى پدر بزگوار: بـريـز، و اھـل مدينه را گواه گرفت ، چون بیرون رفتند گفتم 

بـراى ايـن گـواه گـرفتم كه بدانند تويى وصى من و در ! به گواه گرفتن احتیاج نبود، حضرت فرمود كه اى فرزند

من امروز تو را از ھمه روز صحیح تر مى يابم و آزار در ! اى پدر بزرگوار: پس گـفتم . امامت با تو منازعه نكنند

آن دو كس كه در آن مرض مرا خبر دادند كه صحت مى يابم در : ى كـنـم ، حـضرت فرمودتو مـشـاھـده نـمـ

: اين مرض به نزد من آمدند و گفتند در اين مرض به عالم بقاء رحلت مى نمايى ، و بـه روايـت ديـگـر فرمود

كرد كه اى محّمد مگر نشنیدى كه حضرت على بن الحسین علیه السـالم مـرا از پس ديوار ندا ! كه اى فرزند

  (106). بیا و زود باش كه ما انتظار تو مى بريم



امام جعفر صادق علیه السالم فـرمـود كـه در شـب وفـات  مـنـقول است كه حضرت (بـصـائرالدرجـات  )و در 

پـدر بزرگوار خود به نزد آن حضرت رفتم كه با او سخن بگويم ، مرا اشاره كرد كه دور رو و با كسى رازى مى 

گفت كه من او را نمى ديدم يا آنكه بـا پـروردگـار خـود مـناجات مى كرد، پس بعد از ساعتى به خدمت او 

  مـن در ايـن شـب دار فـانـى را وداع مـى كـنـم و بـه ريـاض قـدس ! ود كه اى فـرزنـد گـرامـى رفتم فرم

ارتـحـال مـى نـمـايـم و در ايـن شب حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سلم به عالم بـقـاء رحـلت نـمـود 

ن شربتى آورد كه من آشامیدم و مرا و در ايـن وقـت پـدرم حـضـرت عـلى بـن الحـسـین علیه السالم براى م

  (107).بشارت لقاى حق تعالى داد

یه السالم روايت كرده است كه چون شب وفـات پـدر و قـطب راوندى به سند معتبر از حضرت صادق عل

بـزرگـوارم شـد و حال او معتبر گرديد چون آب وضوء آن حضرت را ھر شب نـزديـك رختخواب او مى گذاشتند 

من : دو مرتبه فرمود كه بريز آب را مردم گمان كردند كه حـرت از بى ھوشى تب ، اين سخن مى فرمايد

كه موشى در آن آب افتاده بود و حضرت به نور امامت در آن حالت دانسته رفتم و آب را ريختم ديدم 

  (108).بود

از آن حـضـرت روايـت كـرده اسـت كـه مـردى چـنـد مـیـل از مـديـنـه دور بـود در و كـلیـنـى بـه سـنـد صـحـیـح 

برو نماز كن بر امام محّمدباقر علیه السالم كه مالئكه او را در بقیع غسل مى ] گـفتند[خـواب ديـد كـه 

و ايضا به سند حسن روايت كـرده اسـت كـه حضرت امام محمدباقر علیه السالم ھشتصد  (109).دھند

و بـه سـند موثق از حضرت صادق علیه السالم روايت  (110).درھم براى تعزيه و ماتم خود وصـیـت فـرمـود

از مـال مـن وقـفى بكن براى ندبه كنندگا كه در سـال در منى در ! اى جـعـفـر: كـرده اسـت كـه پـدرم گـفـت 

  (111).من ندبه و گريه كنند و رسم ماتم را تجديد نمايند و بر مظلومیت من زارى كنندموسم حج بر 

ت آن حضرت اختالف است و مختار احقر آن است كه در روز دوشـنـبه ھفتم مؤ لف گويد كه در تاريخ وفا

ذيحجه سنه صد و چھاردھم به سن پنجاه و ھفت در مدينه مشرفه واقع شد و ايـن در ايـام خالفت ھشام 

بن عبدالملك بود، و گفته شده كه من حضرت را ابراھیم بن ولید بـن عـبـدالمـلك بـن مـروان بـه زھـر شھید 

رده و شايد به امر ھشام بوده ؛ و قبر مقدس آن حضرت به اتفاق در بقیع واقع شده است در پھلوى پدر و ك

 . عم بزرگوار خود حضرت امام حسن علیه السالم

و كـلیـنى به سند معتبر روايت كرده است كه چون حضرت امام محمدباقر علیه السالم به دار بقاء رحلت 

مى فرمود كه ھر شب چراغ مى افروختند در حجره اى كه آن حضرت در آن  نمود حضرت صادق علیه السالم

  (112).حجره وفات يافته بود

 ر اوالد و احفاد حضرت امام محمدباقر علیه السالمدر ذك: فصل ششم 

بدان كه اوالد آن حضرت بنابر آنچه شیخ مفید و طبرسى و ديگران ذكر كرده اند از ذكور و انـاث ھـفـت 

ابوعبدالّله جعفر بن محّمد علیه السالم و عبدالّله كه از مخّدره نجیبه جناب ام فروه بنت قاسم بن : نـفـرند

بكر بودند، و ابراھیم و عبیدالّله كه از ام حكیم بـودنـد و ھـر دو در ايـام حیات پدر بزرگوارشان محّمد بن ابى 

 وفات كردند، و على و زينب و ام سلمه كه از ام ولد بودند و بعضى گفته اند كه اّم سلمه از مادر ديگر بوده

.(113)  

شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه عبدالّله در فضل و صالح مشارالیه بود، و روايت شده كه داخـل شد بر 

مكش تا مـن از بـراى تـو شـفاعت  مرا : مردى از بنى امیه ، آن مرد اموى خواست او را بكشد، عبدالّله گفت

  (114). تو را اين مقام و مرتبه نیست پس او را زھر داد و شھید كرد انتھى: كنم نزد خداى ، اموى گفت 

و عـبـدالّله را پـسـرى اسـت اسـمـاعـیـل نـام كـه عـلمـاء رجـال او را از اصـحاب حضرت صادق علیه السالم 



است كه عبدالّله پسر امام محمدباقر علیه السالم را دخترى بوده  (شرح كافى مّال خلیل  )شمرده اند، و در 

غـايـة اال  )خیر در مدينه منسوب به او است ، و تاج الّدين ابن زھره حسین در  كـه بئراّم (اّم خـیـر  )مكّناة به 

گفته كه على پسر امام محمدباقر علیه السالم دخترى داشت  (خـتـصـار فـى اءخـبـار البـیـوتـات العـلويـّه 

حله جفعريه در فاطمه نام تزويج كرد او را حضرت امام موسى كاظم علیه السالم و قبر على در بغداد در م

 . ظاھر سور بغداد واقع است

طاھر در جعفريه است و گفته آن قـريـه اى اسـت ) مزار(محب الّدين بن نجار مورخ در تاريخ خود گفته مشھد 

 :از اعمال خالص نزديك بغداد، ظاھر شد در آن قبرى قديم و بر آن سنگى بود كه بر آن نوشته شد

رَّحیِم ھذا َضريُح الّطاِھِر َعِلىَّ ْبِن ُمَحمَّد ِبْن َعلىِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِن َعلىِّ ِبِن َابى طاِلٍب بـِسـِْم الّلِه اْلرَّحـْمِن ال

 .علیھم السالم 

و بـقیه از او جدا شده بود پس بنا كردند بر آن قبه اى از خشت ، پس از آن تعمیر كرد آن را عـلى بـن نـعـیـم 

وان خالص با او بود و آراست و زينت كـرد آن را و قـنـديلھايى از مس بر آن شـیخى از مستوفیان كه كتابت دي

تاج . آويزان كرد و در آن صحنى گشاده بنا كرد، پس او بـعـد از اين تعمیرات يكى از مشاھد مزارات گشت 

منازل دارند و  الّدين گفته كه آن مشھد در زمان ما مـجـھـول و خـراب اسـت و جـمـاعـتـى از فـقـراء در آنـجـا

  (115).نزديك است كه آثارش محو و نابود شود

محمدالباقر علیه السالم در ناحیه كـاشـان در آنكه مشھور است در زمان ما قبر على بن : مؤ لف گويد

مـشـھـد اردھـال اسـت و مـعـروف اسـت بـه شاھزاده سلطانعلى ، و تاءيید مى كند بودنش را در اين 

 :است كه فرمود (بحراال نساب  )مشھد آنچه در 

ُدِفَن فى ناِحَیِة كاشان ِبَقْرَيٍة ُيقاُل َلھا باركوْسب عـَِلىُّ بـُْن مـُحـَمٍَّد اْلبـاِقِر َعلیه السالم َلم َيْعِقُب ِسوى ِبْنٍت َو 

 . فى َمْشَھٍد انتھى

نـیـز نـقـل شـده كـه فرمود قبر على بن  (ريـاض العـلمـاء  )و از فـاضـل خـبـیـر آمـیـرزا عـبـدالّله صـاحـب 

ـه و از براى او است كرامات محّمدالباقر علیه السالم در حوالى بلده كاشان است و بـر او اسـت قـبـه رفـیـع

ظاھره و در اصفھان نزديك مسجد شاه بقعه و مزارى است به نام احمد بن على بن امام محّمدالباقر علیه 

بـِْسِم الّلِه الرَّْحماِن الرَّحیِم ُكلُّ : السالم و سنگى در آنجا اسـت بـه خـط كـوفـى بـر آن نـوشـتـه اسـت 

ھذا َقْبُر احمد ْبن َعلّى بن ُمَحمَّدالباقر علیه السالم َو َتجاَوْز عن َسِیئاِتِه َو اْلحـَقـُْه  .ٌةَنْفٍس ِبما َكَسَبْت َرھیَن

به تاريخ . بـِالصـّاِلحـیـَن و در بـیـرون بـقـعـه سـنـگـى اسـت مـسـتـطـیـل بر آن نقش است آمین رّب العالمین 

مام زاده است قبر مرحوم عالم فاضل فقیه نبیه جناب آقا شیخ َسنة َثلث َو ِسّتیَن َو َخْمسماءَة و نزديك اين ا

روضـات  )محّمد تقى معروف بـه آقـا نـجـفـى در بـقـعـه بزرگى با قّبه عالیه ـ َاْسَكَنُه الّلُه فى َجنٍَّة ـ و صاحب 

در ترجمه امیر سید محمدتقى كاشى پشت مشھدى گفته كه در پشت مـحـمـدبـاقـر عـلیـه  (الجّنات 

السـالم و بـعـضى گفته كه منسوب است به يكى از اوالدھاى حضرت موسى بن جعفر علیه السالم و 

  (116). اسمش حبیب است والّله العالم

و اّم سلمه زوجه محّمد ارقط بن عبدالّله الباھر بن امام زين العابدين علیه السالم بوده و او مـادر 

  (117). اسـمـاعـیـل بـن مـحـمـّد ارقـط است كه با ابوالّسرايا خروج كرده ، َكذا فى َبْعِض اْلُمَشّجرات

 منتهى االمال



 باب هـفتم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى
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در تـاريخ حضرت امام بحق ناطق مبین المشكالت و الحقائق جناب ابو عبدالّله جعفر بن : بـاب ھـشـتـم 

 . محّمد الصادق علیه السالم است

 و در آن چند فصل است

 ر بیان والدت و اسم و لقب و احوال والده آن حضرت استد: فصل اول 

والدت بـاسـعـادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در روز دوشنبه ھفدھم ماه ربیع اال ول سـنـه 

ھـشـتـاد و سـه واقـع شـده كـه مـوافـق اسـت بـا روز والدت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

ت شـريف عظیم البركة كه پیوسته صـالحـین از آل محّمد علیھم السالم از قديم اال يام بزرگ و آن روزى اسـ

و در روزه اش فضل كبیر و ثواب عظیم وارد شده و . مى شمردند آن روز را و مراعات مـى كردند حرمت آن را

ات و مـسـرور نـمـودن مستحب است در آن روز صـدقـه و زيـارت مـشـاھـد مـشـرفـه و بـه جـا آوردن خـیـر

 . اھل ايمان

صابر و فاضل و : اسـم مـبـارك آن حـضـرت ، جـعـفـر بـود و كـنـیت شريفش ، ابوعبدالّله و القاب آن حضرت 

 . طاھر و صادق بود و مشھورترين القاب آن جناب ، صادق است

لیه السالم پـرسـیدند كه امام بعد ابن بابويه و قطب راوندى روايت كرده اند كه از حضرت امام زين العابدين ع

محمدباقر كه علم را مى شكافد شكافتنى ، پـرسـیـدنـد كـه بـعـد از او امـام كـه : از تو كیست ؟ فرمود

چـرا بـه خـصـوص او : جـعـفـر كـه نـام او نـزد اھـل آسـمـانـھـا صـادق اسـت ؛ گـفـتـنـد: خـواھـد بـود؟ فـرمـود

ـد و حـال آنـكـه ھـمـه شـمـاھـا صـادق و راسـتـگـويـیـد؟ فـرمـود كـه خبر داد مرا پدرم از را صـادق مـى نـامـن

پدرش رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سلم كه آن حضرت فرمود چون متولد شود فرزند من جـعـفـر بـن 

از فـرزنـدان او جـعـفـر نام مـحـمـّد بـن عـلى بـن الحسین علیھم السالم او را صادق نامید؛ زيرا كه پنجم 

خواھد داشت و دعوى امامت ، خواھد كرد به دروغ از روى افتراء و او نزد خدا جعفر كذاب افترا كننده بر خدا 

است ، پس حضرت امام زين العابدين علیه السالم گـريـسـت و فرمود كه گويا مى بینم جعفر كذاب را كه 

 بر تفتیش و تفحص امام پنھان يعنى صاحب الّزمان علیه السالم برانگیخته است خلیفه جور زمان خود را

.(1)  

و سـفـیـد بـدن و  و در شمايل حضرت صادق علیه السالم گفته اند كه آن حضرت میانه باال و افروخته رو

و به روايت  (2).خـال سـیاھى بود  كـشـیـده بـیـنـى و مـوھـاى او سـیـاه و مـجـعـد بـود و بـر خـّد رويـش 

و به روايت ديگر  (3) (َالّلُه َوِلّیى َو ِعْصَمتى ِمْن َخْلِقِه  )نگین آن حضرت   لسالم نقش حضرت امام رضا علیه ا

و به  (5) (انت ثقتى فـاعـصـمـنـى مـن النـاس  )و بـه روايـت مـعـتـبـر ديـگـر  (4) (َالّلُه خـاِلُق كـُلِّ شـَى ٍء  )

 . از ايـنـھـا نـیـز نقل شدهبـوده ، و غـیـر  (6) (ماشاَء الّلُه الُقوََّة ِاال بـِالّلِه َاسـْتـَغـْفـُِر الّلَه  )روايت ديگر 

والده ماجده آن حضرت نجیبه جلیله مكرمه علیا جناب فاطمة مسّماة به اّم فروة بن قاسم بن مـحـمـّد بـن 

كاَنْت ُاّمى مـِمَّْن آمـَنـَْت َو اتَّقـَْت َو َاْحَسَنْت  )ابى بكر است كه حضرت صادق علیه السالم در حق او فرموده 

يعنى مادرم از جـمله زنانى بود كه ايمان آورد و تقوى و پرھیزكارى را اختیار كرد  (7)؛ (اْلُمْحِسنیَن َوالّلْه ُيِحبُّ 

ھمانا حضرت صادق علیه السالم در اين كلمه . نیكوكاران را و احسان و نیكوكارى نـمـود و خـدا دوست دارد

موجزه وصـف كـرده آن مـخدره را به تمام اوصاف شريفه ھمانطور كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السـالم در 



ِاتَِّق  ) : جـواب ھّمام بن عباده كه سؤ ال كرد از آن حضرت كه وصف كند براى او متقین را اكـتفا كرد به كلمه

  (8)؛ (لّلَه َو َاْحِسْن َفِانَّ الّلَه َمَع الَّذيَن اتَّقْوا َوالَّذيَنُھْم ُمْحِسنُوَن ا

از تقوى ، اجتناب كردن است از آنچه خـداى تـعـالى  چـه آنـكـه عـلمـا در شرح آن گفته اند كه گويا مراد

نـھـى فرموده و احسان به جا آوردن ھر چیزى است كه حق تعالى به آن امر فـرمـوده ، پـس ايـن كـلمـه 

 )جـامـع اسـت صـفـات مـتـقـیـن و فـضـايـل ايـشـان را، و شـیـخ جـلیل على بن الحسین المسعودى در 

وده كه اّم فروه از تمامى زنان زمان خود تقوايش زيادتر بود، روايت كرده از حضرت امـام فرم (اثبات الوصّیة 

من ! زيـن العـابـديـن عـلیـه السـالم احـاديـثـى از جـمـله آنـھـا اسـت قول آن حضرت به او كه اى اّم فروة 

و طلب آمرزش مى كنم  دعا مى كنم براى گناھكاران شیعیان ما در روز و شب صد نوبت ، يعنى استغفار

برايشان ؛ زيرا كه ما صبر مى كنیم بر چیزى كه مى دانیم و ايشان صبر مى كنند بر چیزى كه نمى 

  (9).دانند

فـروه چـنـدان مجّلله و مكرمه بود كه به سبب آن از حضرت صادق عـلیـه السـالم  كـه اّم: مـؤ لف گـويـد

ديـدم اّم فـروه را كـه پـوشـیـده : و روايت شده از عبداال على كه گفت . گـاھى به ابن المكرمه تعبیر كردند

جراال سود را به بـود كـسـايى و طواف كعبه مى كرد متنّكرًة كه كسى او را نـشناسد، پس استالم كرد ح

خطا كردى در ! ؛ اى كنیز خدا (قـَْد َاخـْطـَْاِت السُّنََّة ! يا َامـََة الّلِه ) : دست چپ ، مردى در آنجا به وى گفت

؛ يعنى نمى خواھد چیزى ياد  (اّم فروه ِاّنا َالْغِنیاُء ِمْن ِعْلِمَك  )سنت و آداب كه با دست چپ استالم كردى ؛ 

  (10). ز علم شما بى نیازيمما دھى ھمانا ما ا

ظـاھرا آن مرد از فقھاء عامه بوده و چگونه غنى و بى نیاز نباشد از فقه عـامه زنى كه : فـقـیـر گـويـد

اولین و آخرين باشد، و پدر شوھرش حضرت امام زين العابدين علیه السالم ، و فرزندش  شوھرش باقر علوم

ينبوع علم و معدن حكمت و يقین جعفر بن محّمد الصادق اال مین علیه السالم باشد و پدرش از ثقات و 

ده و در معتمدان على بن الحسین علیه السالم و يكى از فـقـھاء سبعه مدينه باشد در حجر علم تربیت ش

زوجه اسحاق عريض ابن  (اّم حكیم  )بیت فقه نشو و نما كرده ، و اّم فـروه را خـواھرى است معروفه به 

عبدالّله بن جـعـفـر بـن ابـى طـالب رضـى الّله عـنـھـم والده قـاسـم بـن اسـحـاق كـه مـردى جـلیـل و امـیر 

به ابوھاشم جعفرى بغدادى و بیايد ذكرش در  يمن بوده و او پدر داود بن القاسم است كه معروف است

 . اصحاب حضرت ھادى علیه السالم

در مختصرى از مناقب و مكارم اخالق و سیرت حمیده آن حضرت و اعتراف دوست ودشمن و : فـصـل دوم 

 مخالف و مؤ الف به فضل آن جناب علیه السالم

ـَْت يا َجْعَفُر َفْوَق اْلَمْدِح َواْلَمْدِح َعنا ) ٌء ِانَّما اَالْشراُف َاْرٌض َو َلُھْم َاْنَت َسماٌء جاَز َحدَّ اْلَمْدِح َمْن َقْد َولَدْتُه َان

 (اَالْنِبیاُء 

شیخ مفید رحمه الّله فرموده كه حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در میان برادران خود خـلیـفه پدرش 

بعد از آن حضرت بـود و از تمامى برادران خود افضل امام محمدباقر علیه السالم و وصى و قائم به امر امامت 

و مبّرزتر بود و قدرش اعظم و جاللتش بیشتر بود در مـیـان عـامـه و خـاصـه ، و آن قـدر مـردمـان از عـلوم آن 

جـنـاب نـقـل كـرده انـد كـه به تمام بغداد و شھرھا منتشر گشته و اصقاع عالم را فرا گرفته و نـقـل نـشـده 

احـدى از عـلمـاء اھـل بـیـت آنـچـه از آن حـضـرت نـقـل شـده ، و نـقـله اخـبـار و سـدنـه آثـار نـقل نكرده  از

 .اند از ايشان مانند آنچه از آن حضرت نقل كرده اند

ھمانا اصحاب حديث جمع كرده اند اصحاب راويان از آن جناب را از ثقات با اختالفشان در آراء و مـقـاالت 

ـان بـه چـھـار ھـزار رسـیـده ، و آن قـدر دالئل واضحه بر امامت آن حضرت ظاھر شده كه دلھا را عـددش



  (11). روشن نموده و زبان مخالف را گنگ كرده از طعن زدن در آن دالئل به ايراد شبھات انتھى

و سـید شبلنجى شافعى گفته كه مناقب آن حضرت بسیار است به حدى كه محاسب نتواند تمام را در 

 .حساب آورد و مستوفى ھشیار دانا از انواع آن در حیرت شود

م ايـشـان مـانند يحیى بن روايـت كـرده انـد از آن جـنـاب جـمـاعـتـى از اعـیـان ائمـه اھـل سـنـت و اعـال

ابن قتیبه  (12). سعید و ابن جريح و مالك بن انس و ثورى و ابن عـیـیـنـه و ابـوايوب سجستانى و غیر ايشان

گـفته كه كتاب جفر را امام جعفر صادق علیه السالم نوشته و در آن است آنـچـه  (الكـاتـب ادب  )در كتاب 

 :مـردم بـه دانستن آن احتیاج دارند تا روز قیامت و به ھمین جفر اشاره كرده ابوالعالء معّرى در قول خود

َلَقْد َعِجُبوا ال ِل اْلَبْیِت َلّما
 ٍراتاُھْم ِعْلُمُھْم فى ِجْلِد َجْف

َو ِمراُة اْلُمَنجِِّم َو ِھَى ُصْغرى
  (13)ُترِيه ُكلِّ عاِمَرٍة َوَقْفٍر

ـد ايـشـان را عـلم اھـل بیت در پوست بزغاله كه يـعـنـى مـردم تـعـجـب كـردنـد از اھـل بـیـت وقـتـى كـه آم

جفر باشد، يعنى مى گويد چگونه مى شود كه اين ھمه علم در پـوسـت بـزغـاله چـھـارماھه جمع شود، 

آيینه مـنـجـم كـه اسـطرالب باشد با آنكه چیز كوچكى است مى : پس براى رفع استبعاد ايشان مى گويد

 .و جاھاى معمور و غیر معمور را نماياند به منجم آسمان و زمین

و روايـت شده كه آن حضرت مجلسى داشت از براى عامه و خاصه ، مردم از اقطار عالم به خـدمـتـش مـى 

رسـیـدنـد و از حـضـرتـش از حـالل و حـرام و از تـاءويـل قرآن و فصل الخطاب سؤ ال مى نمودند و احدى از 

 .ه مرضى و پسنديده اش بودخدمتش بیرون نمى آمد مگر با جوابى ك

 . كه ظاھرا اين مجلس در ايام حج بوده براى آن حضرت: فقیر گويد

و بالجمله ؛ نقل نشده از احدى آنچه نقل شده از آن حضرت از علوم و با آنكه چھار ھزار نفر از آن جناب 

ھـنـوز عـشـرى از  روايت كرده اند و بطون كتب و اسفار دينیه از احاديث و علوم آن حضرت مملو است ،

اعـشـار عـلم آن حـضـرت نـمـايـان نـشـده بلكه قطره اى ماند كه از دريا بـرداشـتـه شده و گفته شده كه 

بعضى از علماء عامه از تالمذه و از خّدام و اتباع آن جناب بـوده انـد و از آن بـزرگـوار اخـذ كـرده انـد مـانـند 

يزيد طـیـفـور سّقاء آن حضرت را خدمت كرده و سقايت نموده و ابراھیم بن ابوحنیفه و محّمد بن حسن ، و ابو

  (14).ادھم و مالك بن دينار از غالمان آن حضرت بوده اند

 . سته باشد كه ما در اين مقام به ذكر چند روايت تبرك جويیمو شاي: مؤ لف گويد

شـنـیـدم كـه : نـقـل كـرده كـه حـسـن بـن زيـاد گـفـت  (مـسـنـد ابـوحـنـیـفـه  )اول ـ ابـن شـھـر آشـوب از 

عفر بن ج: بیشتر باشد؟ گفت   از ابـوحـنـیـفـه سـؤ ال كـردنـد كـه را ديـدى كـه از تـمـامـى مردم فقاھتش 

زمانى كه منصور او را از مدينه طلبیده بود فرستاد نزد من و گفت اى ابوحنیفه مردم مفتون جـعـفـر ! محّمد

بـن مـحـمـّد شـده انـد مـھـیـا كـن بـراى سـؤ ال از او مـسـاءله ھـاى مـشـكـل و سـخـت خـود را، پـس مـن 

بود من  (حیره  )ا به نزد خود طلبید، و در آن وقت و در آمـاده كـردم بـراى او چـھـل مـساءله ، پس منصور مر

بـه سـوى او رفتم ، پس چون وارد شدم بر او ديدم حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در طـرف راسـت 

مـنـصـور نـشـسـتـه بود ھمین كه نگاھم به او افتاد ھیبتى از آن جناب بر من داخل شد كه از منصور فّتاك بر 

سالم كردم به او، اشاره كرد بنشین ، من نـشـستم آن وقت رو كرد به جناب صادق   د، پسمن داخل نش



بـلى مـى شـنـاسـم او را، آنـگـاه : فـرمـود. اين ابوحنیفه اسـت ! اى ابوعبدالّله : علیه السالم گفت 

رسیدم از آن حضرت او بپرس از ابـوعـبدالّله سؤ االت خود را، پس من مى پ: مـنـصـور رو به من كرد و گفت 

جواب مى داد، مى فرمود شما در اين مساءله چنین مى گويید و اھل مدينه چنین مى گويند و فتواى 

خودش گاھى موافق مـا بـود و گـاھـى مـوافـق اھـل مـديـنـه و گـاھـى مـخـالف جـمـیـع و يـك يـك را جـواب 

پس كسى كـه : اخالل ننمود، آن وقت ابوحنیفه گفت  داد تـا چھل مساءله تمام شد و در جواب يكى از آنھا

  (15).اعـلم مـردم بـاشـد بـه اخـتـالف اقـوال ، از ھـمـه عـلمـش بیشتر و فقاھتش زيادتر خواھد بود

من : دوم ـ شـیـخ صـدوق از مـالك بـن انـس فـقـیـه اھـل مـديـنـه و امـام اھـل سـنـّت روايت كرده كه گفت 

وارد مى شدم بر حضرت امام جعفر صادق علیه السالم پس براى من ناز بالش مى آورد كه تكیه كنم بر آن 

دارم ، پس من مسرور مى گشتم به  مـن تو را دوست مى! اى مـالك : و مى شناخت قدر مرا و مى فرمود

يا روزه دار : اين و حمد مى كردم خدا را بر آن ، و چـنـان بـود آن حـضرت كه خالى نبود از يكى از سه خصلت 

بود و يا قائم به عبادت بود و يا مشغول به ذكر؛ و آن حضرت از بزرگان عّباد و اكابر زھاد و از كسانى بود كه 

و . از حق تعالى را، و آن حضرت كثیرالحديث و خوش مـجـالسـت و كـثـیـرالفوائد بود دارا بودند خوف و خشیت

گاه سبز مى ! قاَل َرُسوُل الّلِه صلى الّله علیه و آله و سلم رنگش تغییر مى كرد: ھرگاه مى خواست بگويد

ـانـا بـا آن گشت و گاھى زرد به حدى كه نمى شـنـاخـت او را كـسـى كـه مـى شـنـاخـت او را؛ و ھـم

  حـضـرت در يـك سـال به حج رفتیم ھمین كه شترش ايستاد در محل احرام خواست تلبیه گويد چنان حالش

مـنـقـلب شد كه ھرچه كرد تلبیه بگويد صدا در حلق شريفش منقطع شد و بیرون نیامد و نـزديـك شـد كـه 

تـلبـیـه را بـگـو و چـاره نـیـسـت جـز گفتن آن ،  ! هاز شـتـر بـه زمـیـن افـتـد، مـن گـفـتـم يـابـن رسـول الّل

و مى ترسم كه حق عز و جل  (َلبَّْیَك َالّلُھمَّ َلبَّْیَك  )چـگـونـه جـراءت كـنـم بـگـويـم ! اى پسر ابى عامر: فرمود

  (16) ( .الَلبَّْیَك َو الَسْعَدْيَك )بفرمايد 

كه خوب تاءمل كن در حال حضرت صادق علیه السالم و تعظیم و توقیر او از رسـول خـدا صـلى : مـؤ لف گـويد

ونه حالش الّله عـلیـه و آله و سـلم كـه در وقـت نقل حديث از آن حضرت و بردن اسم شريف آن جناب چگ

تغییر مى كرده با آنكه پـسـر پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم و پاره تن او است ، پس ياد بگیر اين را و با 

نـھايت تعظیم و احترام اسم مبارك حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم را ذكر كن و صـلوات بـعـد از 

نوشتى صلوات را بـدون رمـز و اشـاره بـعد از اسم اسـم مباركش بفرست و اگر اسم شريفش را در جايى 

و نحو آن اكتفا مكن بلكه  (صلعم  )و يا  (ص  )مباركش بنويس و مانند بعضى از محرومین از سعادت به رمـز 

بدون وضو و طھارت اسـم مـبـاركـش را مگو و ننويس و با ھمه اينھا باز از حضرتش معذرت بخواه كه در 

 :آن حضرت كوتاھى نمودى و به زبان عجز و البه بگووظیفه خود نسبت به 

ھزار مرتبه شويم دھان به مشك و گالب
 ھنوز نام تو بردن كمال بى ادبى است

من در مدينه جلیس حضرت صادق علیه السـالم : از ابـى ھـارون مـولى آل جـعده روايت است كه گفت 

اى : ، بعد كه خدمتش مشرف گشتم فرمود بـودم ، پـس چـنـد روزى در مـجـلسـش حـاضـر نـشـدم

جھتش آن بود كه پسرى بـراى مـن مـتولد شده بود، : چند روز است كه تو را نمى بینم ؟ گفتم ! ابوھارون 

محّمد، حضرت چون نام محّمد شنید صورتش را برد : باَرَك الّلُه َلَك فیِه، چه نام نھادى او را؟ گفتم : فرمود

: تا آنـكه نزديك شد صورتش بچسبد به زمین پس از آن فرمود! محّمد، محّمد، محّمد : نزديك به زمین و گفت



: جانم ، مادرم ، پدرم و تمامى اھل زمین فداى رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم باد، پس فرمود

د باشد مگر دشنام مده اين پسر را و مزن او را و بد مكن با او و بدان كه نیست خانه اى كه در آن اسم محّم

  (17).آنكه آن خانه در ھر روزى پاكیزه و تقديس كرده شود

حضرت رسول صلى الّله  اسـت كـه مـفـضـل بـن عـمـر در مسجد (كـتـاب تـوحـیـد مـفـضـّل  )سـوم ـ در 

علیه و آله و سلم بو، شنید ابن ابى العـوجـا بـا يـكـى از اصـحـابـش مـشـغـول اسـت بـه گـفـتـن كـلمـات 

َاْلَحْدِت ِفى ديِن الّلِه َو َانـْكـَْرَت ! َعُدوَّالّلِه )كـفـرآمـیـز، مـفـضـل خوددارى نتوانست كرد فرياد زد بر او كه يا 

و از اين نحو . در دين خدا الحاد ورزيدى و منكر بارى تـعـالى شد! ؛ اى دشمن خدا (قـُْدسـُه  اْلبـارى جـَلَّ

اگر تو از اھـل كـالمـى بـیـا با ھم تكلم كنیم ، ھرگاه تو ! اى مرد: كلمات با وى گفت ؛ اب ابى العوجا گفت 

ه ندارى ما با تو حرفى نداريم ، و اگر تو از اثبات حجت كردى ما متابعت تو مى نمايیم و اگـر از عـلم كـالم بـھر

اصحاب جعفر بن مـحـمـدى آن حـضـرت بـا مـا بـه ايـن نـحـو مـخـاطـبـه نـمـى كـنـد و بـه مـثـل تـو بـا ما 

و به تحقیق كه شنیده است از اين كلمات بیشتر از آنچه تـو شنیدى و ھیچ فحش به ما . مجادله نمى نمايد

واب ما به ھیچ وجه تعدى ننموده و ھمانا او مـردى است حلیم باوقار، عاقل محكم و ثابت نداده است و در ج

كه از جاى خود به در نرود و از طريق رفق و مدارا پا بیرون نگذارد و غضب او را سبك ننمايد، بشنود كالم ما را 

ر حجت كه داريم بیاوريم به و گوش دھد به تمام ، حـجـت و دلیلھاى ما تا آنكه ما ھرچه دانیم بگويیم و ھ

نحوى كه گمان كنیم بر او غلبه كرديم و حجت او را قطع نموديم ، آن وقت شروع كند به كالم پـس بـاطـل 

كـند حجت و دلیل ما را به كالم كمى و خطاب غیر بلندى ملزم كند ما را به حجت خـود و عـذر مـا را قطع 

پس ھرگاه تو از  : (َفِاْن ُكْنَت ِمْن َاْصحاِبِه َفخاِطْبنا ِبِمْثِل ِخطاِبِه  )كند و ما را از رد جواب خود عاجز نمايد 

  (18).اصحاب آن جنابى با ما مخاطبه كن به مثل خطاب او

 :در برآوردن آن حضرت حاجت شقرانى و موعظه فرمودن او راچھارم ـ 

است كه از مكارم اخالق حضرت صادق علیه السالم اسـت آن چـیـزى كـه  (تذكره سبط ابن الجوزى  )در 

نـقـل كـرده از اوالد يـكـى از آزاد كـرده ھـاى حـضـرت رسـول صـلى الّله  (ربـیـع اال بـرار  )زمـخـشـرى در 

در ايامى كه منصور شروع كرده بود به عـطـا و جـايـزه دادن به مردم ، من : آله و سلم كه گفت عـلیه و 

كسى نداشتم كه براى من نزد منصور شفاعت كند و جايزه بـراى مـن بـگـیرد، الجرم رفتم بر در خانه او 

حـاجـت خـود را بـه آن جـنـاب متحیر ايستادم كه ناگاه ديدم جعفر بن محّمد عـلیـه السـالم پـیـدا شـد و مـن 

عـرض كـردم ، حـضـرت داخـل شـد بر منصور و بیرون آمد در حالى كه عطا براى من گرفته بود و در آستین 

 :نھاده بود پس عطاى مرا به من داد و فرمود

 ؛ (ِانَّ اْلَحَسَن ِمْن ُكلِّ َاَحٍد َحَسٌن ِانَُّه ِمْنَك َاْحَسُن ِلَمكاِنَك ِمّنا  )

ـنـى خـوبى از ھركس باشد نیكو است و لكن از تو نیكوتر است به سبب مكان و منزلت تـو از مـا، يـعنى يـع

انتساب تو به ما كه مردم تو را مولى و آزاد كرده ما مى دانند، و بدى و قبیح از ھركس بد است و لكن از تو 

 .قبیح تر است به جھت مكانت تو از ما

علیه السالم به او براى آن بود كه شقرانى شراب مى خورد، و اين از مكارم و ايـن فـرمـايـش حضرت صادق 

اخالق آن جناب بود، او را ترحیب كرد و حاجتش را برآورد با علمش به حـال او و او را بـه نـحـو تـعـريـض و 

 ( . بیاِء علیھم السالمَو ھذا ِمْن َاْخالِق اَالْن )بـدون تـصـريـح بـه عمل زشت او، : كـنـايـه مـوعـظـه فـرمـود

(19)  

 :وصله دار  پنجم ـ در حفظ كردن آن حضرت است لباس زينت خود را به لباس 

لیه السالم بر آن حضرت وارد شد ديـد آن جـنـاب روايت شه كه روزى يكى از اصحاب حضرت صادق ع



پـیراھنى پوشیده كه گريبان آن را وصله زده اند، آن مرد پیوسته نظرش بـر آن پـیـنـه بـود و گـويـا از 

چه شده ترا كه نظر به سوى من دوخته  :پـوشـیـدن آن حـضرت آن پیراھن را تعجب داشت ، حضرت فرمود

بردار اين كتاب را و بخوان آن : اى است كه در گريبان پیراھن شما است ، فرمودنظرم به پینه : اى ؟ گفت 

 . چیزى كه در آن نوشته است

مقابل آن حضرت يا نزديك آن حضرت كتابى بود پس آن مرد نظر افكند در آن ديد نوشته است در : رواى گفت 

 : آن

 ؛ (َلُه َو الَجديَد ِلَمْن الَخِلَق َلُه  الايماَن ِلَمن الَحیاَء َلُه َو الماَل ِلَمْن الَتْقديَر )

يـعـنـى ايـمـان نـدارد كـسـى كـه حـیـاء نـدارد، و مـال نـدارد كـسـى كـه در مـعـاش خـود تـقـديـر و انـدازه 

  (20).نـدارد، و نـو نـدارد كـسـى كـه كـھـنـه ندارد

كـه گـذشـت در ذيـل مواعظ و كلمات حكمت آمیز حضرت امام محّمدباقر علیه السالم كلماتى : مـؤ لف گـويـد

 .در حیا و بیانى در تقدير معیشت ، به آنجا رجوع شود

 : استششم ـ در تسلیت والد دختران از اندوه روزى ايشان 

شـیـخ صـدوق روايـت كـرده كـه روزى حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم پـرسـیـد از حـال يـكى از اھل 

پس حضرت به عیادت او تشريف بـرد و نـشـسـت نـزد سـر او . علیل است : مجلسش كه كجا است ؟ گفتند

یكو كن گمان خود را به خدا، آن مرد ديـد كه آن مرد نزديك به مردن است ، فرمود به او احسن ظّنك بـالّله ، نـ

گمانم به خدا نیك است و لكن غم من براى دخترانم است مرا ناخوش نكرد مگر غصه آنھا، حضرت : گفت 

 :فرمود

 ؛ (َالَّذى َتْرُجوُه ِلَتْضعیِف َحَسناِتَك َو َمْحِو َسیِّئاِتَك َفاْرِجِه ِالْصالِح َبناِتَك  )

ه او بـراى مـضـاعف كردن حسناتت و نابود كردن گناھانت پس امـیـدوار بـاش آن خـدايـى كـه امـیـدوارى بـ

بـراى اصـالح حـال دخـتـرانـت ، آيـا نـدانـسـتـى كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم فـرمـود 

ن ديـدم بـعـضـى كه در لیلة المعراج زمانى كه گذشتم از سـدرة المـنـتـھـى و رسـیـدم بـه شـاخـه ھـاى آ

مـیوه ھاى آن شاخه ھا را كه پـسـتـانـھـاى آنـھـا آويـزان اسـت بـیـرون مـى آيـد از بعضى از آنھا شیر و از 

بعض ديگر عـسـل و از بـعـضـى روغـن و از بـعـضـى ديـگـر مانند آرد خوب سفید و از بعضى جامه و از 

ـیـن مـى رفـتـنـد بـه سـوى زمـیـن ، پـس مـن در دل خـود گـفـتـم بـعـضـى چـیـزى مـانـنـد سـدر و ايـنـھـا پـاي

كـه ايـن چـیـزھـا كـجـا فـرود مـى آيـد و نـبـود بـا مـن جبريیل ؛ زيرا كه من از مرتبه او تجاوز كرده بودم و او 

مـن ايـنـھا را ! ـّدمانده بود از مقام من ، پس ندا كرد مـرا پـروردگـار عـز و جـل در سـّر مـن كـه اى مـحـم

رويانیدم از اين مكان كه باالترين مكانھا است به جھت غذاى دختران مؤ منین از امت تو و پسران ايشان ، 

پس بگو به پـدران دخـتـرھـا كه سینه تان تنگى نكند بر بى چیزى ايشان پس ھمچنان كه من آفريدم ايشان 

  (21).مى دھم ايشان را] ھم [را روزى 

 : مـنـاسـب ديـدم كـه در ايـن مـقـام ايـن چـنـد شـعـر را از شـیـخ سـعـدى نقل كنم ، فرموده: مـؤ لف گـويـد

يكى طفل دندان برآورده بود
 و برده بودپدر سر بفركت فر

كه من نان و برگ از كجا آرمش
 مروت نباشد كه بگذارمش

چو بى چاره گفت اين سخن پیش جفت



 نگر تا زن او را چه مردانه گفت
مخور ھول ابلیس تا جان دھد

 كه ھركس كه دندان دھد نان دھد
توانا است آخر خداوند روز

 كه روزى رساند تو چندين مسوز
كودك اندر شكمنگارنده 

 نويسنده عمر و روزيست ھم
خداوندگارى كه عبدى خريد

 بدارد فكیف آنكه عبد آفريد
ترا نیست اين تكیه بر كردگار

 كه مملوك را بر خداوندگار

 : ھفتم ـ در عفو كرم آن حضرت است

پـسـر : سید و عـرض كـردنقل است كه مردى خدمت حضرت صادق علیه السالم ر )مـشـكـاة اال نـوار عـ )از 

حضرت . عـمـويت فالن ، اسم جناب تو را برد و نگذاشت چیزى از بدگويى و ناسزا مگر آنكه براى تو گفت 

كنیز خود را فرمود كه آب وضو برايش حاضر كند، پس وضو گرفت و داخل نماز شد، راوى گفت من در دلم 

اين ! اى پروردگار من  : كعت نماز گذاشت و گفتگفتم كه حضرت نفرين خواھد كرد بر او، پس حضرت دو ر

حق من بود من بـخـشـیـدم بـراى او، و تـو جـود و كـرمت از من بیشتر است پس ببخش او را و مگیر او را به 

كردارش و جزا مده او را به عملش ، پس رقت كرد آن حضرت و پیوسته براى او دعا كرد و من تعجب كردم از 

  (22). حال آن جناب

 : ھشتم ـ در نان بردن آن حضرت است براى فقراء ظّله بنى ساعده در شب

از خـانه بیرون  شبى حضرت صادق علیه السالم: شـیـخ صدوق روايت كرده از معّلى بن خنیس كه گفت 

، يعنى سايبان بنى ساعده كه روز در گـرمـا در آنـجـا جـمـع مى شدند و  (ظّله بنى ساعده  )شد به قصد 

شب فقراء و غرباء در آنجا مى خوابیدند و آن شب از آسمان باران مى باريد، من نیز از عقب آن حضرت بیرون 

ِبْسِم الّلِه َالّلُھمَّ ُردَُّه  ) : بر زمین افتاد آن جناب گفتشدم و مى رفتم كه ناگاه چیزى از دسـت آن حـضـرت 

: گـفـتـم ! معّلى : پس من نزديك رفتم و سالم كردم فرمود. آنـچـه افتاد به من برگردان ! ؛ خـداونـدا (َعَلْینا 

و به من رد كن ،  دسـت بـمـال بـر زمـیـن و ھرچه به ست بیايد جمع كن: فـداى تـو شـوم ، فـرمـود! َلبَّیـْك 

گفت دست بر زمین مالیدم ديـدم نـان است كه بر زمین ريخته شده است پس جمع مى كردم و به آن 

بگذار من اين انبان را به ! فداى تو شوم : حضرت مى دادم كه نـاگاه انبانى از نان يافتم پس عرض كردم 

تن آن و لكن تو را رخصت مى دھم كه نه بلكه من اولى ھستم به برداش: فرمود. دوش كـشـم و بیاورم 

گفت پس با آن حضرت رفتم تا به ظله بنى ساعده رسیديم ، پـس يـافـتـم در آنـجـا . ھمراه من بیايى 

گروھى از فقراء را كه در خواب بودند حضرت يك قرص يا دو قـرص نـان در زير جامه آنھا مى نھاد تا به آخر 

اين گروه حق ! فداى تو شوم : ت او گـذاشـت و بـرگـشـتیم ، من گفتم جماعت رسید و نان او را نیز زير رخ

 نمك كوبیده: َوالدَُّقة ِھَى اْلِمْلح (َلْو َعَرُفوا َلْو َاَسْیناُھْم بالدَُّقِة : قاَل )را مى شناسند، يعنى از شـیـعـیـانـنـد؟ 

و نمكى نیز بر نانشان اضافه مى  اگـر مـى شناختید با آنھا از خورش نیز مساوات مى كردم: فـرمـود ( (

  (23). كردم



ھر اگر حق را مى شناختند : اين عبارت از خبر به اين نحو معنى شده فرمود (كلمه طیبه  )كه در : فقیر گويد

  (24). آينه مواسات مى كرديم با ايشان به نمك يعنى در ھرچه داشتیم تا نمك ايشان را شريك مى كرديم

 : نھم ـ در عطاى پنھانى آن حضرت است

حضرت امام جعفر صادق علیه السـالم : ھـر آشـوب از ابـوجـعـفـر خـثعمى نقل كرده كه گفت ابـن شـ

آن مـال : اين را بده فالن مرد ھاشمى و مگو كدام كس داده ، راوى گـفـت : ھـمـیـانـى زر به من داد و فرمود

ـال را بـراى مـن فـرستاده كه خـدا جـزاى خـیـر دھـد بـه آنـكـه ايـن م: را چـون بـه آن مـرد دادم گـفـت 

ھمیشه براى من مى فرستد و من به آن زندگانى مى كنم و لكـن جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم يـك درھـم 

  (25).بـراى مـن نـمـى دھـد بـا آنـكـه مال بسیار دارد

 : دھم ـ در عطوفت و رحم آن حضرت است

از سفیان ثورى روايت شده كه روزى به خدمت آن حضرت رسید آن جناب را متغیرانه ديدار كرد، سبب تغیر 

 رنگ را پرسید آن حضرت فرمود كه من نھى كرده بودم كه در خانه كسى باالى بام برود، اين وقت داخل

خانه شدم يكى از كنیزان را كه تربیت يكى از اوالدھاى مرا مى نمود يافتم كه طفل مرا در بردارد و باالى 

نردبان است چون نگاھش به من افتاد متحیر شـد و لرزيـد و طـفـل از دسـت او افـتـاد بـر زمـین و بمرد و تغیر 

آن تـرسـى اسـت كـه آن كـنـیـزك از مـن رنگ من از جھت غصه مردن طـفـل نـیـسـت بـلكـه بـه سـبـب 

پـیـدا كـرد و بـا اين حـال آن حـضـرت كنیزك را فرموده بود تو را به جھت خدا آزاد كردم باكى بر تو نیست ، 

  (26).باكى نباشد تو را

 :يازدھم ـ در طول دادن آن حضرت است ركوع را

وارد شدم بر حضرت صادق علیه : مسندا از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفت  (كافى  )ثـقـة اال سالم در 

 (27). السالم ھنگامى كه مشغول نماز بود پس شمردم تسبیحات او را در ركوع و سجود تا شصت تسبیحه

 

و نـیز در آن كتاب روايت كرده كه چون حضرت صادق علیه السالم روزه مى گرفت بوى خوش استعمال مى 

  (28). زه دار استالطیب تحفة الصائم ؛ بوى خوش تحفه رو: نمود و مى فرمود

 : دوازدھـم ـ در اسـتـعـمـال آن حـضـرت اسـت طـیـب را در حال روزه

روزه مى گرفت بوى خوش استعمال مى  و نـیز در آن كتاب روايت كرده كه چون حضرت صادق علیه السالم

  (29). ؛ بوى خوش تحفه روزه دار است (الّطیُب ُتْحَفة الّصاِئم  ) :نمود و مى فرمود

 :ضرت در بستان خودسیزدھم ـ در عمله گرى آن ح

ديدم حضرت صادق علیه السـالم را كـه : و نـیـز در آن كـتـاب از ابـوعـمرو شیبانى روايت كرده كه گفت 

بـیـلى بر دست گرفته و پیراھن غلیظى پوشیده بود و در بستان خويش عـمـله گـرى مـى كـرد و عـرق از 

ھمانا : شـوم بـیل را به من بده تا اعانت تو كنم ، فرمودفـداى تـو : گـفـتـم . پـشـت مـبـاركـش مـى ريـخـت 

  (30). من دوست مى دارم كه مرد اذيت بكشد به حرارت آفتاب در طلب معیشت

 :ـزد دادن آن حـضـرت اسـت بـه عـمـله در اول وقت فراغش از كارچـھـاردھـم ـ در م

جماعتى را اجیر كرديم كه در بستان حضرت صادق عـلیـه السـالم : و نـیـز از شـعیب روايت كرده كه گفت 

عـمله گرى كنند و مدت عمل ايشان وقت عصر بود چون از كار خود فارغ شد حـضـرت بـه مـعـتـب غـالم خـود 

  (31).ود كـه مزد اين جماعت را بده پیش از آنكه عرقشان خشك شودفـرمـ

 :پانزدھم ـ در خريدن آن حضرت است خانه اى در بھشت براى دوست جبلى خود

دى و ابـن شـھـر آشـوب از ھـشـام بـن الحـكـم روايـت كـرده اند كه مردى از ملوك جـبـل از قـطـب راونـ



دوسـتـان حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم بـود و ھـر سـال بـه جـھـت مـالقـات آن جـنـاب بـه حـج مـى رفـت 

بـت و ارادتـى كـه بـه آن جـنـاب و چـون مـديـنـه مـى آمـد حـضرت او را مـنـزل مـى داد و او از كـثـرت مـحـ

داشـت طول مى داد مكث خود را در خدمت آن حضرت تا يك نوبت كه به مدينه آمد پس از آنكه از خدمت آن 

جناب مرخص شده به عزم حج خواست حركت كند ده ھزار درھم به آن حضرت داد تا براى او خانه اى بخرد 

آن مبلغ را تسلیم آن حضرت نـمـود و بـه جـانـب حـج رفـت ، كه ھرگاه مدينه بیايد مزاحم آن جناب نشود 

بلى و : براى من خانه خريديد؟ فرمود :چون از حج مراجعت كرد و خدمت آن جناب شرفیاب شد عرض كرد

اين قباله آن خـانـه است ، آن مرد چون آن قباله را خواند ديد نوشته : كاغذى به او مرحمت فرمود و گفت 

ايـن قـبـاله خانه اى است كه جعفر بن محّمد خريده از براى فالن بن فالن . ّلِه الرَّْحماِن الرَّحیِمِبْسِم ال: اند

حـد اول به خانه رسول خدا صلى : جبلى و آن خانه واقـع اسـت در فـردوس بـريـن مـحـدود بـه حـدود اربـعـه 

حـد سـوم حـسـن بـن عـلى عـلیه السالم و  الّله علیه و آله و سلم ، حد دوم امیرالمؤ منین علیه السالم ،

فـدايـت شـوم راضـى : چون آن مرد نـوشـتـه را خـوانـد عـرض كـرد. حد چھارم حسین بن على علیه السالم 

فرمود كه من پول خانه را پخش كردم در فرزندان حسن و حسین علیھما السالم و . ھـسـتم به اين خانه 

پس آن مرد آن قباله . ـبـول فـرمـوده بـاشد و عوض در بھشت به تو عطا فرمايدامیدوار كه حق تعالى از تـو ق

منقضى شد و علت موت او را دريافت ، پس جمیع   را بـگـرفت و با خود داشت تا ھنگامى كه ايام عمرش 

را  اھل و عیال خود را در وقت وفات جمع كرد و ايشان را قسم داد و وصیت كرد كه چون من مردم اين نوشته

در قبر من بگذاريد، ايشان نیز چنین كردند روز ديگر كه سر قبرش رفـتـنـد ھمان نوشته را يافتند كه در روى 

جـعـفـر بـن مـحـمـّد عـلیـه السـالم وفـا كـرد به ! قبر است و بر آن نوشته شده است كه به خدا سـوگـنـد

  (32).آنچه براى من گفته و نوشته بود

 

- ٢ - 

 
 

 :شانزدھم ـ در ضمانت آن حضرت بھشت را براى ھمسايه ابوبصیر

به  ابن شھر آشوب از ابوبصیر روايت كرده كه من ھمسايه اى داشتم كه از اعوان سلطان جور بـود و مـالى

دست كرده بود و كنیزان مغّنیه گرفته بود و پیوسته انجمنى از جماعت اھل لھو و لعب و عیش و طرب 

آراسته و شراب مى خورد و مغّنیات براى او مى خواندند و به جـھت مجاورت با او پیوسته من در اذيت و 

مرتدع نشد باالخره در اين  صدمه بودم از شنیدن اين منكرات الجرم چند دفعه به سوى او شكايت كردم او

مـن مـردى ھـستم مبتال و اسیر شیطان ! باب اصرار و مبالغه بى حد كردم جـواب گـفـت مـن را، كـه اى مـرد

و ھوا و تو مردى ھستى معافى ، پس اگر حال مرا عرضه دارى خدمت صاحب يعنى حضرت صادق علیه 

نجات دھد، ابوبصیر گفت كالم آن مرد در من اثر كرد پس السالم امید مـى رود كه خدا مرا از بند نفس و ھوا 

صبر كردم تا ھنگامى كه از كوفه به مدينه رفتم چون شرفیاب شدم خدمت امام علیه السالم حال ھمسايه 

ھنگامى كه به كوفه برگشتى آن مرد به ديدن تو مى آيد پس بگو به او : را براى آن جناب نقل كردم فرمود

ى گويد ترك كن آنچه را كه به جا مى آورى از منكرات الھى تا من ضامن تو شوم از كه جعفر بن محّمد م

 .براى تو بر خدا بھشت را



پس چون به كوفه مراجعت كردم مردمان به ديدن من آمدند آن مرد نیز به ديدن من آمد، چون خـواسـت برود 

ھـمـانـا من حال ترا به ! او را، اى مـرد گفتم  من او را نگاه داشتم تا آنكه منزلم از واردين خالى شد، پس 

جناب صادق علیه السالم عرض كردم ، فرمود كه او را سالم بـرسـان و بـگـو ترك كند آن حال خود را و من 

ترا به خدا سوگند كه : ضامن مى شوم بھشت را براى او، آن مرد از شـنـیـدن ايـن كـلمات گريست و گفت 

چـنـیـن گـفـت ؟ من قسم ياد كردم كه چنین فرمود، گفت ھمین بس است جعفر بن محّمد علیه السالم 

پس چند روزى كه گذشت نزد من فرستاد و مرا نزد خود طلبید، چون در خانه او . مرا، اين بگفت و برفت 

آنـچـه در منزل خود از اموال داشتم  !اى ابـوبـصـیـر: رفتم ديدم بـرھـنـه در پـشـت در اسـت و مـى گـويـد

بیرون كردم و اال ن برھنه و عريانم چنانكه مشاھده مى كنى ، چون حـال آن مـرد را ديـدم نـزد بـرادران دينى 

خود رفتم و از براى او لباس جمع كردم و او را بـه آن پـوشـانـیـدم ، چـنـد روز نـگـذشـت كـه بـاز بـه سـوى 

ا، پس من پیوسته به نزد او مى رفتم و مى آمدم و مـن فـرسـتـاد كـه مـن عـلیـل شـده ام بـه نـزد من بی

معالجه مى كـردم او را تـا ھـنـگـامـى كـه مـرگـش در رسـیـد، مـن در بـالیـن او نـشـسـتـه بـودم و او 

! اى ابـوبـصـیـر: مـشـغـول بـه جـان كـنـدن بـود كه ناگاه غشى او را عارض شد چون به ھوش آمد گفت 

عـفر بن محّمد علیه السالم وفا كرد براى من به آنچه فرموده بود اين بگفت و دنیا را صـاحـبـت حـضـرت جـ

 .وداع نمود

پس از مردن او، چون به سفر حج رفتم ھمین كه مدينه رسیدم خواستم خدمت امام خود برسم در خـانه 

صـحـن خـانـه كـه  استیذان نمودن و داخل شدم چون داخل خانه شدم يك پايم در داالن بود و يك پايم در

حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم از داخـل اطـاق مـرا صـدا زد اى ابـوبـصیر ما وفا كرديم براى رفیقت آنچه را كه 

  (33). ضامن شده بوديم

 : ھفدھم ـ در حلم آن حضرت است

شـیخ كلینى روايت كرده از حفص بن ابى عايشه كه حضرت صادق علیه السالم فرستاد غـالم خـود را پـى 

حـضـرت بـه دنبال او شد تا ببیند او را كه در چه كار است ، يافت او . حـاجـتـى ، پـس طـول كـشـیـد آمـدن او

: او نشست و او را باد زد تا از خواب خود بیدار شد آن وقت حضرت به او فرمود را كه خوابیده ، حضرت نزد سر

والّله نـیست براى تو اينكه شب و روز بخوابى ، از براى تو باشد شب ، و از براى ما باشد ! اى فالن 

  (34).روز

در پـاره اى از كـلمـات حـكمت آمیز و مواعظ و نصايح حضرت امام جعفر صادقعلیه السالم : فـصـل سـوم 

 است

نظر كن به كسى كه پست تر از تو است در تـوانگرى و توانايى ! اول ـ فرمود به حمران بن اعین ، اى حمران 

التر از تو است ، پس ھرگاه به آنچه گفتم رفتار كنى قانعتر خواھى شد به آنچه و نظر مكن به كسى كه با

قسمت و روزى تو شده و سزاوار است براى ايـنـكـه مـسـتـوجـب شـوى زيـادى را از پـروردگـار خـود؛ و بـدان 

ن كه نیست ورعـى با كـه عـمـل دائم و كـم بـا يـقـیـن بـھتر است نزد خدا از عمل بسیار به غیر يقین ؛ و بدا

منفعت تر از اجتناب كردن از محارم الھى و ترك كردن اذيت مؤ منان و غیبت ايشان ؛ و نـیـست عیشى 

گواراتر از حسن خلق و نیست مالى با نفعتر از قناعت به چیز كافى و نیست جھلى با ضررتر از عجب و 

  (35). خودپسندى

دوم ـ فرمود آن حضرت اگر بتوانى كه از منزلت بیرون نیايى بیرون میا؛ زيرا كه تو الزم است در بیرون آمدن كه 

نـه نـكـنـى ، حـفـظ غیبت نكنى و دروغ نگويى و حسد نبرى و ريا و تـصـنـع و مـداھـ: خود را حفظ كنى 

كـردن شـخـص خـود را از ايـن مـعـاصـى در بـیـن مـردم مـشـكـل اسـت ، لكـن اگر در منزل بماند و بیرون 



فرمود خـوب صـومـعـه اسـت بـراى آدم مـسلمان خانه اش ، نگه مى دارد   نیايد از شّر آنھا آسوده است پس 

  (36).در آن چشم و زبان و نفس و فرج خود را

كـه تـرغـیـب فـرمـوده آن حـضـرت در ايـن فـرمـايـش اعـتـزال و كـنـاره كـردن از مـردم و انـس : مـؤ لف گـويـد

ر بـاب اعـتـزال مـختلف است جمله اى در مدح آن وارد شده و پاره اى در بـا حـق تـعـالى را، و روايـات د

 : كراھت از آن و شايد نسبت به اشخاص و اوقات ، مختلف باشد و ما در اينجا به ھر دو اشاره مى كنیم

ـھـا امـا آنـچـه در مـدح اعتزال وارد شده به غیر از آنچه كه ذكر شد روايتى است كه شیخ احمد بـن فـھـد آن

 كـه در عـزلت و خمول است ذكر كرده ؛ (كـتـاب تـحـصـیـن  )را در 

ھر آينه اى : از جـمـله روايـت كـرده از ابـن مـسـعـود كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سلم فرمود

سر كوه به سر خواھد آمد بر مردم زمانى كه به سـالمـت نـمـانـد ديـن صـاحـب ديـنى مگر آنكه فرار كند از 

كوه ديگر و از سوراخى به سوراخى مانند روباه با بچه ھايش ، يعنى ھمچنان كه روباه از ترس آنكه مـبـادا 

گـرگ بـچه ھايش را به دندان گرفته از اين سوراخ به آن سوراخ فرار مى كند كـه بـچـه اش مـحـفـوظ بـمـانـد 

يا رسول الّله صلى : گفتند. مـردم بـه اعـتـزال از آنـھا حفظ كند ھـمـیـنـطـور صـاحـب ديـن بـايـد ديـنـش را از

در وقـتـى كـه تـرسـد مـعـیـشـت مـگـر بـه : الّله علیه و آله و سلم چه زمان است آن زمـان ؟ فـرمـود

يا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و : گفتند. معصیت ھاى خدا پس در آن وقت حـالل مـى شـود عزوبت 

بلى و لكن در آن زمان ھالك مرد بر دست پدر و مادرش است : شما ما را امر فرموديد به تزويج ؟ فرمود سلم

و اگـر پـدر و مـادر نـداشـتـه بـاشـد ھالكش به دست زنش و اوالدش است و اگر زن و اوالد نـداشـتـه بـاشـد 

سرزنش مى : ا است ؟ فرمودچگونه ھالكش بر دست آنھ: گفتند. به دست خويشان و ھمسايگانش است 

كنند او را به تنگى معاش و تكلیف مى كنند به چیزى كه طاقت آن را ندارد تا وارد مى كنند او را در موارد 

  (37). ھالك

 : است كه روايت شده (اربعین شیخ بھائى  )در 

با كسى : ما با كى مجالست كنیم ؟ فرمود! حواريون به حضرت عیسى علیه السالم گفتند كه يا روح الّله 

. كه رؤ يت او خدا را به ياد شما بیاورد و زياد كند در علم شما كالم او و رغـبت دھد شما را به آخرت عمل او

حديث فرموده كه مخفى نماند، مـراد از مـجـالسـت در ايـن حـديـث آن چـیـزى  شیخ بھائى در بیان اين

اسـت كـه شـامل شود الفت و مخالطت و مصاحبت را و در اين حديث اشعار است به آنكه ھر كه داراى اين 

 .صفات نباشد شايسته نیست مجالست و مخالطت با او تا چه رسد به آنكه دارا باشد ضد ايـن صـفـات را

مـثـل بـیـشـتـر اھـل زمـان مـا پـس خـوشـا بـه حـال كـسـى كـه حـق تـعـالى او را تـوفـیـق دھـد كـه از 

ايـشـان دورى و اعتزال جويد و از ايشان وحشت كند و انس به خداى تعالى گیرد، ھمانا مخالطت با اين 

سبب آن براى نفس ملكاتى كـه مردم دل را مـى میراند و دين را فاسد مى نمايد و حاصل مى شود به 

مـھـلك اسـت و مى رساند شخص را به خسران مبین و وارد شدده در حديث كه فرار كن از مردم مانند فرار 

 .كردن از شیر

و مـعـروف كـرخـى بـه حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم عـرض كـرد كـه يـابـن رسـول الّله مـرا وصـیـتـى فـرما، 

نشناخته گیر شناختگان خود : زيادتر بفرما، فرمود :ان و آشنايان خود را، عرض كردكم كن شناختگ: فرمود

  (38).را

 : اشـعـار را نقل نمايم كـه مـنـاسـب ديـدم در ايـن مـقـام ايـن: فـقـیـر گـويـد

سالھا شد كه روى بر ديوار



 دل برآرم به گرد شھر و ديار
تا بیابم نشان آدمى

 كايد از وى نسیم محرمیى
بروم خاكپاى او باشم

 نقد جان ، زير پاى او پاشم
ديدنش از خدا دھد يادم

 كند از ديدن خود آزادم
سخنش را چو جا كنم در گوش

 از سخنورى خاموش سازدم
وه كز اين كس نشانه پیدا نیست

 اثرى در زمانه قطعا نیست
ور كسى را گمان برم كه وى است

 چون شود ظاھر آنچنان كه وى است
يابمش معجبى به خود مغرور

 طورش از اھل دين و دانش دور
نه از اين كار در دلش دردى

 نه از اين راه بر رخش گردى
علم درايتش خبرىنه ز 

 نه ز سّر روايتش اثرى
سخن او به غیر دعوى نه

 ھمه دعوى و ھیچ معنى نه
طالبان را شود به توبه دلیل

 بنمايد به سوى زھد سبیل
بر سر راه خلق چاه كن است

 رھنما نیست ، او كه راھزن است
چون شوم گم به سود حق ره از او

 ز اوھست شیطان نعوذبالّله ا
گر كسى را بود شكیبايى

 وقت تنھايى است و يكتايى
خانه در سوى انزوا كردن

 رو به ديوار عزلت آوردن
دل به يك باره بر خدا بستن

 خاطر از فكر خلق بگسستن
بر در دل نشستن از پى پاس

 تا به بیھوده نگذرد انفاس
ور ز غوغاى نفس اّماره

 رهاز جلیسى نباشدت چا



شو انیس كتابھاى نفیس
 اّنھا فى الّزمان خیر جلیس

گوشه اى گیر و گوش با خود دار
 ديده عقل و ھوش با خود دار

بگذر از نفس و صاحب دل باش
 حسب اال مكان مراقب دل باش

، راھب من راھب نیستم : گفت ! اى راھب : و حـكـايـت شـده كـه بـه راھـبـى از رھـبانان چنین گفتند

كجاست كه از حق تعالى بترسد و حمد كند خدا را بر نعمت ھايش و صبر كند بر باليش و پـیـوسـتـه فـرار 

كـنـد به سوى خدا و استغفار كند از گناه خود و اما من پس سگى گزنده ھـسـتـم خـود را در ايـن صـومـعـه 

  (39).احـت باشندحـبـس كـرده ام كـه مـردم را اذيـت نـكـنـم و از شـر مـن ر

راھـبـى را ديـدم بـر بـاب بـیـت المـقـدس مثل واله يعنى مانند : و نـقـل شـده از قـثـم زاھـد كـه گـفـت 

: اندوه يا سرگشته شده از عشق ، به او گفتم كـه مـرا وصـیـتـى كـن ، گـفـت كسى كه بى خود شده از 

او خائف و ترسان است مى ترسد كه   در دنـیا مثل كسى باش كه درندگان او را در میان گرفته بـاشـند پس 

در حالى  غفلت كند او را پاره كنند يا بازى كند به دندان او را بگزند، پس شب او مى گذرد به خوف و ترس

كه ايمن اند در آن مـغـرور شـدگان ، و روزش مى گذرد به اندوه و حزن در حالى كه فرحناك و خوشحالند در 

آدم تشنه قناعت مى كند به : ، زيادتر بگو، فرمود:آن مـردمـان نـاچـیـز و بـى كـار، ايـن را گفت و رفت ، گفتم 

 . آب كم

 : شیخ سعدىمناسب است اين چند شعر در اين مقام از 

اگر لذت ترك لذت بدانى
 دگر لذت نفس لذت نخواھى

ھزاران در از خلق بر خود ببندى
 گرت باز باشد در آسمانى

چنان مى روى ساكن و خواب در سر
 كه مى ترسم از كاروان بازمانى

وصیت ھمین است جان برادر
 كه اوقات ضايع مكن تا توانى

گفتند كه چه چیز تو را به اين داشت از مردم كناره كنى ؟ گفت ترسیدم كه دينم  و گفته شده كه به راھبى

 . ربوده شود و من متلفت نباشم

 :َو َلِنْعَم ما قیَل

معرفت از آدمیان برده اند
 آدمیان را ز میان برده اند

بانفس ھر كه برآمیختم
 مصلحت آن بود كه بگريختم



سايه كس فّرھمايى نداشت
 ت كس بوى وفايى نداشتصحب

صحبت نیكان ز جھان دور گشت
 شاءن عسل خانه زنبور گشت

معرفت اندر گل آدم نماند
 اھل دلى در ھمه عالم نماند

 اعَتَزْلَت الّناَس؟ !َياْبَن َرُسوِل الّلِه: قاَل الثَّْورى ِلَجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد علیه السالم  )

 (َفَسَد الزَّماُن َو َتَغیََّر اَالْخواُن َفَرَاْيُت اِالِنفراَد َاْسَكَن ِلْلُفؤ اِد ! ْفیاُنيا ُس: َفقاَل علیه السالم 

 : ُثمَّ قاَل علیه السالم

َذَھَب اْلَوفاَء َذھاَب َاِمس الّذاِھِب
  (40)َوالّناَس َبْیَن ُمخاِتِل َو ُمواِرِب

َيْفُنوَن َبْیَنُھْم اْلَمَودََّة والصَّفا
  (41)َو ُقُلوُبُھْم َمْحُشوٌَّة ِبَعقاِرٍب

امـا آن چـیـزى كـه در كراھت از اعتزال وارد شده پس بسیار است و ما اكتفا مى كنیم در اين مقام به آنچه 

ذكر كرده ، ملّخصش آن است كه اعتزال از عامه خلق در اين  (عین الحیوة  )عالمه مجلسى رحمه الّله در 

لت ديدن برادران مـؤ مـن و مـالقـاتـت ايـشان و عیادت امت ممدوح نیست ، چنانكه احاديث بسیار در فضی

بیماران ايشان و اعانت محتاجان ايشان و حاضر شدن به جنازه مرده ھاى ايشان و قضاى حوائج ايشان وارد 

شده است و ھیچ يك از اينھا با عزلت جمع نـشـود و ايـضـا بـه اجـمـاع و احـاديـث مـتـواتـره جـاھـل را 

ئل ضروريه واجب است و بر عالم ، ھدايت خلق و امر به معروف و نھى از منكر واجب است و تـحـصیل مسا

 .ھیچ يك از اينھا با عزلت جمع نمى شود

چـنـانـچـه كـلیـنـى بـه سـنـد مـعتبر روايت كرده كه شخصى به خدمت حضرت صادق علیه السـالم عـرض 

عتقاد خود را درست كرده اسـت و در خـانـه كـرد كـه شـخصى ھست مذھب تشیع را دانسته است و ا

خـود نـشسته است و بیرون نمى آيد و با برادران خود آشنايى نمى كند، حضرت فرمود كه اين شخص 

 .چگونه مسائل خود را ياد مى گیرد

و به سند معتبر از آن حضرت روايت كرده است كه بر شما باد به نماز كردن در مساجد و بـا مـردم نـیكو 

به درستى كه ناچار است شما را  . اورت كردن و گواھى براى ايشان دادن و به جنازه ايشان حاضر شدنمج

از معاشرت مردم و تا آدمى زنده ھست از مردم مستغنى نیست و مـردم ھـمـگـى بـه يـكـديـگـر 

ه صبح كند و اھتمام به و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم فـرمـود كـه كـسـى كـ. مـحـتـاجـنـد

امور مـسلمانان نداشته باشد او مسلمان نیست ، و كسى كه بشنود كه كسى استغاثه مى كند و از 

و از آن حضرت پرسیدند كه محبوبترين . مـسـلمـانـان اعـانـت مـى طـلبـد و اجـابـت نكند، او مسلمان نیست 

 مردم نزد خدا كیست ؟

 .ن بیشتر مى رسدكسى كه نفعش به مسلمانا: فرمود

و از حضرت صادق علیه السالم منقول است كه ھركه زيارت برادر مؤ من خود را از براى خـدا بـكـنـد خـداونـد 

خوشا حـال تـو و گـوارا بـاد بـھشت از براى : عـالمـیـان ھـفـتـاد ھـزار مـلك را مـوكـّل گـرداند كه او را ندا كنند



وايت كرده است كه بـه خـدمت حضرت امام محّمدباقر علیه السالم رفتم كه و به سند معتبر از خیثمه ر! تو

ھركس از شیعیان و دوستان ما را كه بینى سالم من به ايشان ! آن حضرت را وداع كنم فرمود كه اى خیثمه 

ان برسان و ايشان را از جـانـب مـن وصیت كن به پرھیزكارى خداوند عظیم و اينكه نفع رسانند اغنیاء شیعی

به فـقـراء ايـشان و اعانت نمايند اقوياء ايشان ضعفاء را و حاضر شوند زندگان ايشان به جنازه مردگان و در 

خانه ھا يكديگر را مالقات كنند به درستى كه مالقات ايشان و صحبت داشتن ايشان باعث احیاء امر تشیع 

حـضرت صادق علیه السالم فرمود به اصحاب و . مى شود، خدا رحم كند بنده اى را كه مذھب ما را زنده دارد

خود كه با يكديگر برادران باشید و بـا يـكـديـگر از براى خدا دوستى و مھربانى كنید و بر يكديگر رحم كنید و 

و در حديث ديگر فرمود كـه . يكديگر را مـالقـات نـمايید و در امر ديدن مذاكره نمايید و احیاء مذھب حق بكنید

در حاجت برادر مؤ من نزد من بھتر است از اينكه ھزار بنده آزاد كنم و ھزار كـس را بـر اسـبـان سـعـى كـردن 

 . زيـن و لجـام كـرده سـوار كـنـم و بـه جـھـاد فـى سبیل الّله فرستم

و بـدان كـه در ھر يك از اين امور احاديث متواتره وارد شده است و ظاھر است كه عزلت موجب محرومى از 

فضايل است و بعضى از اخبار كه در باب عزلت وارد شده است مراد از آنھا عـزلت از بـدان خـلق اسـت ، اين 

در صـورتـى كـه مـعـاشرت ايشان موجب ھدايت ايشان نگردد و ضـرر ديـنـى بـه ايـن كـس رسـانـنـد و اگر نه 

ضل عبادات است بلكه آن عزلتى كه معاشرت با نیكان و ھدايت گمراھان شیوه پـیـغـمـبـران اسـت و از اف

ممدوح است در میان مردم نیز مـیسر است و آن معاشرتى كه مذموم است در خلوت نیز مى آيد؛ زيرا كه 

مفسده معاشرت خلق مـیـل بـه دنـیـا و تـخـّلق بـه اخـالق ايـشـان و تـضـیـیـع عـمـر بـه مـعـاشـرت اھـل 

و بـسـیـار اسـت كـسـى كـه مـعـتـزل از خـلق اسـت و شـیـطـان . ـت بـاطـل و مـصـاحـبـت بـا ايـشـان اس

در آن عـزلت جـمـیـع حـواس او را مـتـوجـه تـحـصـیـل جـاه و اعـتـبـار دنـیا گردانیده است و ھرچند از ايشان 

چه  دور است اما به حسب قلب با ايـشـان معاشرت دارد و اخالق ايشان را در نفس خود تقويت مى كند و

بسیار كسى كه در مـیـان مـجالس اھل دنیا باشد و از اطوار ايشان بسیار مكدر باشد و آن معاشرت باعث 

زيادى آگـاھـى و تـنـبـّه او و نـفرت او از دنیا گردد و در ضمن معاشرت چون غرض او خدا است از ھـدايـت 

 .حاصل كندايـشـان يـا غـیـر آن از اغـراض صـحـیـحـه ثـوابـھـاى عـظـیـم 

چـنـانـچـه بـه سـنـد صـحـیـح از حـضـرت امـام صـادق عـلیـه السـالم مـنـقول است كه خوشا حال بنده 

خاموش و گمنامى كه مردم زمانه خود را شناسد و به بدن بـا ايـشـان مـصـاحـبـت كـنـد و بـا ايـشـان در 

 .اسند و او ايشان را در باطن شناسداعـمـال ايـشـان بـا دل مصاحبت ننمايد پس او را بظاھر شن

پـس آنـچـه مـطـلوب اسـت از عـزلت آن اسـت كـه دل مـعتزل باشد از اطوار ناشايسته خلق و برايشان در 

امور اعتماد نداشته باشد و پیوسته توكل به خداوند خود داشته باشد و از فوائد ايشان منتفع گردد و از 

نـه پـنـھـانـى از خـلق چـاره كـار آدمى نمى كند بلكه اكثر صفات ذمیمه  مفاسد ايشان محترز بـاشـد و اگـر

  (42). را قويتر مى كند مانند عجب و ريا و غیر ذلك

 (ِاذا ُاضیف اْلَبالُء ِاَلى اْلَبالِء كاَن ِمَن الَبالِء عاَفِیٌة؛  ) : مسوم ـ قاَل علیه السال

  (43).ھرگاه برآيد باليى بر بالء، خواھد بود از آن بالء عافیت : يـعـنـى فـرمـود آن حضرت 

 : اين فرمايش حضرت شبیه است به كالم جدش امیرالمؤ منین علیه السالم كه فرموده: فـقیر گويد

نـزد پـايـان رسـیـدن سختى ،  : (ِعنَد َتناِھى الشِّدَِّة َتكُوُن اْلُفْرَجُة َو ِعْنَد َتضاُيِق ِحَلِق الِبالِء َيُكوُن الرَّخاُء  )

  (44). است  تنگ شدند حلقه ھاى بال، آسايش  گشايش است و نزد

به درستى كه : ؛ يعنى حق تعالى فرموده  (45) (َفِانَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرا، ِانَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرا  )قال الّله تعالى 

 : با دشوارى آسانى است ، باز فرموده



 . ھمانان با دشوارى آسانى است

اِت غاياٌت الُبدَّ َاْن َتْنَتِھَى ِاَلْیھا َفِاذا ُاحـْكـَِم عـَلْى َاحـَِدكـُْم ِانَّ ِللنََّكب: و قـال امیرالمؤ منین علیه السالم  )

؛ يعنى حضرت  ( فـَْلیـَطـْاطاء َلھا َو ْلَیْصِبْر َحّتى َتْجوَز َفِانَّ َاْعماَل اْلحیَلِة فیھا ِعْنَد ِاقـْبـاِلھـازا ئٌد فـى مـَكـْرُوِھھا

ه ھـمـانـا بـراى نكبتھاى روزگار نھايات است كه البّد و ناچار بايد به آن امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده ك

نھايت برسند، پـس ھـرگـاه اسـتوار و محكم گرديد بر يكى از شماھا پست كند سر خود را از براى آن و 

در مكروه  صـبـر نمايد تا بگذرد ھمانا به كار بردن حیله و تدبیر در آن ھنگامى كه رو نموده است زياد مى كند

  (46). آن

اى دل صبور باش و مخور غم كه عاقبت
 و اين شام صبح گردد و اين شب سحر شود

شاند به ايشان محاسن غیر ايشان را و ھرگاه پشت كرد بر ھرگاه دنیا رو كرد بر قومى بپو: چھارم ـ فرموده 

  (47).ايشان بر بايد از ايشان محاسن ايشان را

 :ش امیرالمؤ منین علیه السالم كه فرموده كه اين كالم شبیه است به كالم جد: مؤ لف گويد

 : (ِاذا َاقـْبـََلِت الدُّْنیا َعلى َاَحٍد َاعاَرْتُه َمحاِسَن َغْیِرِه َو ِاذا َاْدَبَرْت َعْنُه َسَلَبْتُه َمحاِسَن َنْفِسِه  )

از او، مى  يعنى چون روى نھاد دنیا بر كسى عاريه مى دھد بر او نیكويیھاى ديگران را و چون پشت گردانید

  (48).ربايد از او محاسن و نیكوھاى نفس او را

رمـكـى قـسـم در ايـامى كه آل برامكه را بخت و طالع مساعد بود، رشید در حق جعفر بن يحیى بـ: گـويـنـد

مـى خـورد كـه او افـصـح اسـت از قّس بن ساعده و شجاعتر است از عامر بن طفیل ، و اكتب ، يعنى 

نويسنده تر است از عبدالحمید و سیاسى تر است از عمر بن الخطاب و خـوش صـورت تـر اسـت از مـصعب 

است از براى او از حجاج براى عبدالملك  صورت نبود، و انصح ، يعنى خیرخواه تر  بن زبیر با آنكه جعفر خوش 

و چون طالع ايشان سرنگون ! و سخى تر است از عبدالّله بن جـعـفر و عفیف تر است از يوسف بن يعقوب 

شد تمام را منكر شـد حـتـى اوصـافـى كـه در جـعـفـر بـود و كـسـى مـنـكـر آن نبود مانند كیاست و 

دنیا و طالب متاع اين جھانند پس در ھركه يافتند او را دوست دارند و حاصل آنكه مردم ، ابناء . سماحت او

بـراى او كـمـاالت و محاسنى نقل كنند و از عیبھاى او چشم بپوشند بله عیبھاى او به چشم ايـشـان 

است كه شاعر پـس حال مردم دنیاپرست چنان  . (عـَیـُْن الرِّضـا عـَْن كـُلِّ عـَیـٍْب كـَلیـَلٌة  )درنـیـايـد؛ چـه 

 : گفته

دوستند آنكه را زمانه نواخت
 دشمنند آنكه را زمانه فكند

  (49) ( .َالّناُس َاْبناُء الدُّنیا َو الُيالُم الرَُّجُل َعلى ُحبِّ ُامِِّة ) : قـاَل امـیـرالمـؤ مـنـین علیه السالم

كه مھیا و آماده كن ساز و برگ سفر آخرتت را و : پنجم ـ فرمود به آن كسى كه از آن جناب وصیتى خواست 

بفرست از پیش ، توشه خود را و بوده باش وصى خودت و مگو به غیر خودت كه بفرستد براى تو چیزى كه 

  (50). ستبراى تو در كار ا

برگ عیشى به گور خويش فرست



 كسى نیارد ز پس تو پیش فرست

 : و لقد احسن من قال

زان پیش كه دست ساقى دھر
 در جام مرادت افكند زھر

دست ده اين كاله و دستار از
 جھدى بكن و دلى به دست آر

كاين راءس ھمیشه با كله نیست
 وين روى ھمیشه ھمچو مه نیست

احسان كن و بھر توشه خويش
 زادى بفرست از خودت پیش

اھره شیخ ابوالفتح رازى رحمه الّله روايت كرده كه چون حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم از دفن صديقه ط

سالم بر شما اى اھـل گـورھـا، مالھايتان تقسیم شد و : علیھا السالم فارغ شد به قبرستان رفت و فرمود

سراھايتان در او نشستند و زنان شما شوھر كردند اين خبر آن است كه نزد ما است ، خبر آنكه نزد شما 

 است چیست ؟

یش فرستاديم يافتیم ، و آنچه باز گذاشتیم زيان ھـاتفى آواز داد كه ھرچه خورديم سود كرديم و آنچه از پ

 : كرديم و شايسته است در اين مقام اين چند بیت از شیخ سعدى

خور و پوش و بخشاى و راحت رسان
 نگه مى چه دارى براى خسان

زر و نعمت اكنون بده كان تواست
 كه بعد از تو بیرون ز فرمان تست

تو با خود ببر توشه خويشتن
 شفقت نیايد ز فرزند و زن كه

غم خويش در زندگى خود كه خويش
 بمرده نپردازد از حرص خويش

به غمخوارى چون سرانگشت تو
 نخارد كسى در جھان پشت تو

كم كن خواب خود را در ! كه اى پسر جندب : شـشـم ـ فرمود آن حضرت در وصیت خود به عبدالّله بن جندب 

ز، ھمانا نیست در جسد چیزى كه شكرش كمتر باشد از چـشـم و زبـان ، پـس بـه شب و كالم خود را در رو

بپرھیز از خواب ، يعنى خواب ! درسـتى كه مارد سلیمان علیه السالم به سلیمان گفت ، اى پسرجان من 

 . زياد؛ زيرا كه آن محتاج مى كند ترا در روزى كه محتاجند مردم به اعمالشان

كن به آنچه كه خداوند قسمت تو كرده و نظر مكن به آن چیزى كه نزد خوددارى و  و فرمود حضرت كه قناعت

آرزو مكن چیزى را كه به آن نخواھى رسید، ھمانا كسى كه قناعت ورزيد سـیـر گـرديـد و كسى كه قناعت 



سـپـاسـى نكرد سیر نگشت و بگیر بھره خود را از آخرت خود، و در حـال غـنـى و تـوانـگـرى ، تـكـبـر و نـا

مـكـن و در حال فقر و بى چیزى ، جزع و بیتابى منما و فّظ غلیظ مباش كه مردم نزديك شدن به تو را 

كـراھـت داشـتـه بـاشـنـد و سـسـت مباش كه حقیر شمرد تو را كسى كه بشناسد تو را و مـخـاصـمـه 

ت تـر از تـو اسـت و مـنـازعـه مكن با كسى كه باالتر از تو است و استھزاء و سخريه مكن با كسى كه پس

مـكـن در امـر و فـرمـان بـا كـسـى كـه اھـل او اسـت ، و اطـاعت مكن سفیھان و بى خردان را، و خوار 

مباش كه ھر كس تو را تحت قرار دھـد و اتـكـال و اعـتـمـاد مـكـن بـر كـفـايـت احـدى ، و بـايـسـت نـزد ھر 

در آن و راه خـارج شـدن از آن را پـیـش از آنـكـه داخل در آن كار شوى و كارى تابشناسى راه داخـل شـدن 

  (51). پشیمان شوى

 : رآورده فرمودهكه مضمون فقره اخیر را شیخ نظامى به نظم د: مؤ لف گويد

در سر كارى كه درآيى نخست
 رخنه بیرون شدنش كن درست

تا نكنى جاى قدم استوار
 پاى منه در طلب ھیچ كار

روايـت شـده كـه شخصى از حضرت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم درخواست كرد كه او را وصیتى 

تى اقدام به امرى كـنـى تـاءمـل كـنـى بـه عـاقـبـت آن وصیت مى كنم تو را كه ھرگاه خواس: فرمايد، فرمود

ت است كه و نیز رواي (52). ، پـس اگـر رشـد و صالح است اقدام كنى و اگر غّى و ضاللت است اقدام نكنى

مردى يھودى از آن حضرت مـسـاءله اى پرسید، پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم ساعتى مكث كرد آنگاه 

براى توقیر و بزرگ : براى چه مكث فرموديد در چیزى كه مى دانستید؟ فرمود: او را جواب داد، يھودى پرسید

  (53). داشتن حكمت

َمَع التََّثبُِّت تُكوُن السَّالَمُة َو َمَع اْلَعَجَلِة، َتُكوُن النَّداَمُة َو َمِن اْبَتَدَء َبَعَمٍل فى َغْیِر  ) : ھفتم ـ قاَل علیه السالم

 . (حیِنِه  َوْقِتِه كاَن ُبُلوُغُه فى َغْیِر

سـالمـت در تـاءمـل و تاءنى است و با عجله نداشت و : يـعـنـى حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم فـرمـود

 پشیمانى است و كسى كه شروع كند به امرى در غـیـر وقـتـش خـواھـد بـود رسـیـدن او در غـیـر وقـتـش

 : حاصل آنكه (54).

مكن در مھمى كه دارى شتاب
 ز راه تاءنى عنان بر متاب

كه اندر تاءنى زيان كس نديد
 ز تعجیل بسیار خجلت كشید

عـاقـل ، با فھم ، فقیه ، حلیم ،  ھـشـتـم ـ فـرمـود كـه مـا دوسـت مـى داريـم ھـركـسـى كـه بـوده بـاشـد،

گـردانید پیغمبران علیھم   به درستى كه حـق تـعـالى مـخـصـوص . مدارا كننده ، صبور، صدوق ، وفا كننده 

السالم را به مكارم اخالق ، پس ھركه داراى آنھا باشد حمد كند خدا را بر آن و كسى كه داراى آنھا نباشد 

ورع و قناعت و صبر و شكر و : آنھا چیست ؟ فرمود: كند آنھا را، گفتند تضرع كند به سوى خدا و مسئلت

حلم و حیا و سخاوت و شجاعت و غیرت و راستگويى و نیكى كردن و اداى امانت و يقین و خوش خلقى و 



  (55). مروت

الَيراَك الّلُه َحْیُث  ) :روايـت شـده كـه از آن حـضـرت سـؤ ال كردند كه مروت چیست ؟ فرمود: مـؤ لف گـويـد

؛ يعنى مروت آن است كه نبیند تو را خداوند تعالى در جايى كه نھى كرده  (َنھاَك َو ال َيْفُقُدَك ِمْن َحْیُث َاَمَرَك 

و بدان كه در ايـن اخـالق شـريفه ورع  (56).نـجـا و مفقود نكند تو را از جايى كه امر كرد تو را به آنجاتو را از آ

رتبه اش از ھمه بـاالتـر بـاشـد؛ زيـرا كـه ورع كـه ترك مقدم بر ھمه ذكر شده و شايد توان گفت كه م

محرمات و شبھات بلكه بعضى مباحات باشد مرتبه اى است بسیار رفیعه و درجه اى است بسیار عالیه كه 

لھذا بسیار شده كه حضرت صادق علیه السالم شیعیان . به سھولت ھمه كس به آن مقام نخواھد رسید

 .دندخود را به ورع توصیه فرمو

روايت شده كه عمرو بن سعید ثقفى خدمت آن حضرت عرض كرد كه من ھمیشه شما را مالقات نـمـى 

تو را وصیت مـى كـنـم بـه تـقـوى الّله و : حضرت فرمود. كنم پس چیزى به من بفرمايید كه به آن رفتار كنم 

نمى كند اجتھادى كه ورع با  ورع و اجتھاد، يعنى سعى و كوشش و اھتمام نمودن در عبادت و بدان كه نفع

و روايت شده كه به ابوالّصباح فرمود كه چه بسیار كم است در میان شما كسى كه متابعت  (57).آن نباشد

از اصـحـاب مـن نـیـسـت مـگـر كـسـى كـه ورعـش شـديـد و عـظـیـم بـاشـد و از براى ھمانا . جعفر نمايد

و  (58).خالق و آفـريـدگـارش عـبـادت كـنـد و امـیـد ثـواب از او داشـتـه بـاشـد ايـن جـمـاعـت اصـحـاب مـن اند

كسى كه بپرھیزد از : در روايتى است كه از آن حضرت پرسیدند كه صاحب ورع از مردمان كیست ؟ فرمود

  (59). چیزھايى كه خدا حرام كرده است

و نیز از  (60).اورع مردم كسى است كه توقف كند نزد شبھه : و ھـم از آن حـضـرت مـروى اسـت كـه فـرمود

بر شما باد به ورع و ترك محرمات و شبھات ، ھمانا ورع دينى است كه ما : روى است كه فرمودآن حضرت م

پیوسته مالزم آن مى باشیم و خدا را به آن عـبـادت مـى كـنـیـم و آن را اراده مـى نـمـايـیـم از مـوالیان و 

ه مرتكب محرمات شويد و بر ما ما را به تعب نـیـنـدازيـد در شـفـاعـت خـود بـه ايـنك  شیعیان خود، پس 

  (61).دشوار باشد شفاعت شما

ـفـت بـدارد و در روايـت ديگر فرمودند كه نیست شیعه جعفر مگر كسى كه شكم و فرج خود را از حرام بـه ع

و سـعـى او در عـبـادت شـديد باشد و براى آفريدگار خود كار كند امید ثـواب و تـرس عـقـاب او داشـتـه 

  (62).بـاشـد، پـس اگـر ايـن جـمـاعـت را ببینى ايشان شیعه من اند

سـزاوارتـريـن مـردم بـه ورع آل مـحـمـّد صـلى الّله علیه و آله و : و نـیـز روايـت شـه از آن حـضـرت كـه فـرمـود

و از كـثـرت ورع صـفوان بن يحیى كه از . سلم و شیعیان ايشانند به جھت آنكه رعیت اقتدا كنند به ايـشـان 

م موسى و امام رضا علیه السالم است نقل شده كه يكى از ھمسايگانش در مكه دو اصحاب حضرت اما

بـه جـھـت حمل آن اذن ) سـاربـان (دينار جزء اسباب من نبوده پس مـھـلت خـواسـت و رفـت از جـمـال 

  (63). گرفت

و بیايد ذكرش در ضمن احـوال صـفوان بن يحیى در  (64)و قـريـب بـه ھـمـیـن از موالنا اال ردبیلى نقل شده 

نقل كرده كه عبدالّله بن مبارك در شام  (حیاة الحیوان  )و دمیرى در . صحاب حضرت امام رضا علیه السالم ا

قلمى عاريه كرده پس سفرى براى او اتفاق افتاد چون به انطاكیه رسید يادش آمد عاريه نزد او مانده پس 

  (65). پیاده مراجعت به شام كرد و قلم را رد كرد به صاحبش و برگشت

- ٣ - 



 

نـقـل كـرده كـه مـخـلوط شـده گـوسـفـنـد غـارتـى بـا  (كـشـكـول  )و شـیـخ بـھـائى رحـمـه الّله در 

اھـل ورع كـه از عـبـاد كـوفـه بـود اجـتـنـاب كـرد از خـوردن گـوشـت گـوسـفـنـدان كـوفـه ، پـس يكى از 

گـوسـفـنـد چـنـد مـدت در دنـیـا مـى مـانـد؟ : گـوسـفـنـد تـا ھـفـت سـال بـه جـھـت آنـكـه پـرسـیـد

نـقـل كرده از جناب سید بن طاووس كه  (كـلمـه طـیـبـه  )و شـیـخ مـا در  (66). ھـفـت سـال: گـفـتـنـد

احتیاط فرموده از خوردن ھر طعامى كه از براى غیر خـدا تـرتـیـب داده شـده بـه جـھت آيه نھى از خوردن 

  (67).ندحیوانى كه به غیر نام خدا كشته شده باش

شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله روايـت كـرده از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم سـؤ ال كـردنـد كـه 

 طمع: ورع ، عـرض كردند كه چیست باعث زوال ايمان ؟ فرمود: ن ؟ فـرمـودچـیـسـت بـاعـث ثـبـات ايـمـا

.(68)  

جزع و عدم صبر او، داخل مى كند او نـھـم ـ فـرمـود آدمـى جـزع و بـى تـابـى مـى كند از ذلت كم پس اين 

  (69). را در ذلت بزرگ

زه داد آن جناب است در آن شبى كه منصور اجا (مرازم  )كـه ايـن فـرمـايـش از آن حضرت به : مـؤ لف گـويـد

كه يكى از اصحابش  (مرازم  )و  (مصادف  )را كه از حیره به مدينه رود و حضرت حركت فرمود با غالمش 

است ھمین كه رسیدند به نگھبانان ، در مـیـان آنـھـا يـك نـفـر باج گیر بود او متعرض حضرت شد و گفت 

ست كرد كه بگذار، بروند؛ آن مرد ابا داشت و نمى گذارم بروى ، حضرت با زبان خوش و اصرار از او درخوا

اين سگ شما را اذيت كرد و مى تـرسـم شما را ! فدايت شوم : عرض كرد (مصادف  ) . نـمـى گـذاشت

برگرداند و مبتالى به منصور شويد اذن بدھید من و مرازم او را بكشیم و در مـیـان نـھـرش افـكـنـیـم و بـرويـم 

 .ال خود را باز داراز ايـن خی: ، فـرمـود

پس پیوسته با آن مرد در باب اجازه رفتن تكلم فرمود تا آنكه بیشتر شب گذشت آن وقت آن مرد اذن داد و 

اين چیزى كه شما گفتید كـه كـشتن آن مرد باشد بھتر بود ! اى مرازم : حضرت تشريف برد، پس از آن فرمود

صلش ايـن اسـت كه مدارا با اين مرد و معطل كردن او ما را يا اين ؟ آن وقت فرمود آن كالم را كه ذكر شد، حا

 ذلت كوچكى است اما كشتن او سبب مى شد كه ما دچار ذلتھاى بزرگ مى شديم براى تدارك آن ، انتھى

.(70)  

؛ يعنى مقابلى نمى كند و نمى آرزد عزت  (الَيُقوُم ِعزُّ اْلَغَضِب ِبُذلِّ اِالْعِتذاِر  ) :و از ايـنجا است كه گفته اند

 .غضب به ذلت عذرخواھى آن 

ـْلیـَس جـُنـٌْد َاَشدُّ ِمَن النِّساِء َواْلَغَضِب  ) : دھـم ـ قـاَل عـلیـه السـالم نیست از براى : مود؛ فر (َلیـَْس َالب

  (71). ابلیس لعین لشكرى سخت تر از زنھا و غضب

ن مـعـلون پـرسـیـد كه در حديث يحیى پیغمبر علیه السالم و ابلیس است كه آن حضرت از آ: مـؤ لف گـويد

زنان كه ايشان تله ھاى و دامھاى من : كه چه چیز بیشتر موجب سرور و روشنى چشم تو مى گردد؟ گفت 

اند، و چون نفرينھا و لعنتھاى صالحان بر من جمیع مى شود به نزد زنان مى روم و از ايشان دلخوش مى 

  (72). شوم

و در روايـت اھـل سـنـت اسـت كـه ابـلیـس بـه حـضـرت يـحـیـى عـلیه السالم گفت كه چیزى مـثـل زنـان 

خـطـا  كمر مرا محكم نمى كند و چشم مرا روشن نمى نمايد، ايشانند تله ھا و دامھاى من و تـیـرى كـه

! ؛ يعنى پدرم به قربان ايشان  (ِبَابى ُھنَّ َلْو َلْم َيُكَن ُھنَّ ما َاَطْقُت َاْضالَل َاْدنى آدمـِي  ) .نخواھم كرد به او



اگر چنانچه ايشان نبودند من طاقت نداشتم كـه پـسـت تـريـن مردم را گمراه كنم ، چشم من به ايشان 

ادم مى رسم و به سبب ايشان مردم را در مھلكه ھا مى افكنم روشن است ، به واسطه ايشان من بـه مر

َفُھنَّ َسیِّداِتى َو َعلى ُعُنقى  ) :و از اين نحو كلمات در حـق زنـان بـسـیـار مـى گـويـد تـا آنكه عرض مى كند. 

ى ؛ يعنى آنھا خانمھاى من اند و جاى ايشان بر گردن من است و بر من است كه آرزوھـا (ُسْكناُھنَّ 

ايـشـان را بدھم ، ھرگاه آن زنى كه از دامھاى من است چیزى خواھش كند من به سر عـقـب خـواھـش و 

حـاجـتـھـاى او مـى روم ؛ زيـرا كـه ايـشـان امـیـد مـن انـد و قـوت من و سند من و محل اعتماد و فريادرس 

  (73).من اند

 در ذكر چند معجزه از امام جعفر صادق علیه السالم است: فصل چھارم 

 اول ـ در اطالع آن حضرت است بر غیب

نشسته بودم خدمت حضرت صادق عـلیـه : شـیخ طوسى از داود بن كثیر رّقى روايت كرده كه گفت 

به تحقیق كه عرضه شـد بـر مـن عـمـلھـاى ! اى داود: كـه نـاگاه ابتدا از پیش خود به من فرمود السـالم

شـمـا روز پـنـجـشـنـبـه ، پـس ديـدم در بـیـن اعـمـال تو صله و احسان تو را به پسر عمت فالن پس اين 

او زود فـانـى و اجـل او مـنـقـطـع  مطلب مرا خشنود گردانید ھمانا صـله تـو مـرا او را سـبـب شـود كـه عـمـر

مـرا پـسـر عـمـى بـود مـعـانـد و دشـمـن اھل بیت و مردى خبیث ، خبر به من رسید : شـود، داود گـفـت 

كه او و عیاالتش بد مى گذرانند، پس براى نفقه او بـراتـى نوشتم و نزد او فرستادم پیش از آنكه به سوى 

  (74). یدم خبر داد مرا به اين مطلب حضرت امام جعفر صادق علیه السالممكه توجه كنم چون به مدينه رس

 دوم ـ در نشان دادن آن حضرت است عالمت امام را به ابوبصیر

روزى در خدمت موالى خود حضرت : نقل شده كه ابوبصیر گفت  (دالئل حـمـیـرى  )از  (ـّه كـشـف الغـم )در 

آيا امامت را مى شناسى ؟ گفتم ! اى ابومحّمد: صادق علیه السالم نشسته بـودم كـه آن حـضـرت فـرمـود

: فرمود. يا ران آن حضرت نھادم و دست خود را بر زانو . بلى ، َوالّلِه الِّذى ال ِالَه ِاّال ُھَو، تويى امام من : 

مى : گفتم   راست گفتى امام خود را مى شناسى پس چنگ زن به دامان او و متمسك شو به او، پس 

ھنگامى كه به كوفه مـراجـعـت كردى ! اى ابومحّمد :خواھم كه عالمت امام را به من عطا فرمايید، فرمود

ه نام عیسى و بعد از او اوالدى ديگر شود به نام محّمد و شده ب] متولد]خواھى يافت كه اوالدى از براى تو 

بعد از اين دو پسر، دو دختر براى تو خواھد شد، و بدان كـه ايـن دو پـسـر تو نامشان نوشته شده نزد ما در 

صحیفه جامعه در عدد اسامى شیعیان و نـام پـدران و مـادران و اجداد و انساب ايشان و آنچه متولد شود تا 

  (75).پس حضرت صحیفه اى بیرون آورد كه رنگ آن زرد بود و به ھم پیچیده بود. قیامت روز 

 سوم ـ در اخبار آن حضرت است به مردن زنى بعد از سه روز

ھـر آشـوب و قـطـب راونـدى روايـت كـرده انـد از حسین بن ابى العالء كه گفت نزد حـضـرت صـادق ابـن شـ

عـلیـه السـالم بـودم كـه خدمت آن حضرت آمد مردى با يكى از غالمان او و شـكـايت كرد به آن حضرت از زن 

ضرت به او فرمود كه چه عیبى دارد چـون آن زن آمـد، ح. بیاور او را نزد من : خود و بدخلقى او، حضرت فرمود

حـضـرت فـرمـود كـه اگر . شوھر تو؟ آن زن شروع كرد به نـفـريـن كـردن بـه شـوھـرش و بـد گـفـتـن بـراى او

باكى ندارم به جھت آنكه نمى خواھم بـبـیـنم او : به اين حـال بـمانى زنده نخواھى ماند مگر سه روز، گفت 

چون روز . بگیر دست زنت را ھمانا نخواھد بود مابین تو و او مگر سه روز: ن مردحضرت فرمود به آ! را ھرگز

! بـه خـدا سـوگـنـد: زنـت چـه كـرد؟ گـفـت : سوم شد آن مرد خدمت آن حضرت مشرف شد حضرت فرمود

عمر او او زنى بود تعدى كننده ، حق تعالى : اال ن او را دفـن كردم ، من پرسیدم كه چه بود حال ؟ او فرمود

  (76).را قطع كرد و شوھرش را از او راحت نمود



 چھارم ـ در نجات دادن آن حضرت است برادر داود را از مردن به تشنگى

بیرون شدند از كوفه دو نفر برادران من به قصد رفتن به : داود رّقى كه گفت  ابن شھر آشوب نقل كرده از

بار ديگر . مزار، در بین راه يكى از آن دو نفر را تشنگى سخت عارض شد به حدى كـه تاب نیاورد از حمار افتاد

تـعـالى را و مـحّمد  به نماز ايـسـتـاد و نـمـاز گـزارد و خـوانـد الّله  از حال او سرگشته و متحیر شد، پس 

صلى الّله علیه و آله و سلم و امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیه السالم و ائمه علیھم السالم را يك يك تا رسید به 

پس پیوسته آن حضرت را خوانده و به آن جناب التجاء برد كـه . امام جعفر صادق علیه السالم   امام زمانش 

اى مرد چیست قصه تو؟ پس او حال را براى او نقل  :ـتـاده مـى گـويدنـاگـاه ديـد مـردى بـاالى سـرش ايـس

چـون آن چـوب را گذاشت . بگذار اين را مابین لبھاى بـرادرت : كرد، آن مرد قطعه چوبى به او داد و گفت 

. آمده و چشمان خود را گـشود و برخاست نشست و تشنگیش رفت   مابین لبھاى او، برادرش به ھوش 

رت قبر رفتند و چون برگشتند بـه كـوفـه ، آن بـرادرى كـه دعـا مـى كـرده بـه مدينه مشرف شد پس به زيا

پس خدمت حضرت علیه السـالم رسـیـد حـضـرت فـرمـود بـه او بـنـشـیـن چـگـونـه اسـت حـال بـرادرت ، 

ديدم غصه و غمم براى او چـون بـرادرم را بـه آن حال ! اى آقـاى مـن : كـجـا اسـت آن چـوب ؟ عـرض كـرد

سخت شد پس چون حق تعالى روحش را به او برگردانید از بـسـیـارى خـوشـحـالى ديـگـر بـه چـوب 

ھمان ساعت كه تو در غم برادر خود بودى : حـضرت فرمود. نپرداختم و از آن غفلت كرده و فراموشش نمودم 

او فرستادم به سوى تو قطعه اى از چوب درخت ، برادر من خضر علیه السالم آمـد نزد من ، من بر دست 

چون سبد را آورد حضرت آن را گشود و از آن . طوبى ، پس رو كرد به خادم خود و فرمود بیاور آن سبد را

قـطـعـه چوبى بیرون آورد به عین ھمان چوب و نشان او داد و شناخت آن را آنگاه حضرت آن را رد كرد به 

  (77).جاى خود

 پنجم ـ در ذلیل شدن شیر است براى آن حضرت

و نـیـز ابـن شھر آشوب روايت كرده از ابوحازم عبدالغفار بن حسن كه وارد شد ابراھیم بن ادھم به كوفه و 

و اين در ايام منصور بود و اتفاقا در آن ايام حضرت جعفر بـن مـحـمـّد عـلوى وارد كـوفـه گـشـت  من با او بودم

و چون بیرون شد از كوفه كه به مدينه رجوع كند مـشـايـعـت كـردنـد آن حـضـرت را عـلمـا و اھـل فـضـل از 

ثورى و ابراھیم ادھـم بـود و آن  اھـل كـوفـه و از جمله كسانى كه به مشايعت آن حضرت آمده بودند سفیان

اشـخـاص كـه بـه مـشـايـعـت آمده بودند جلوتر از آن حضرت مى رفتند كه نـاگاه به شیرى برخوردند كه در 

سر راه بود، ابراھیم ادھم به آن جماعت گفت بايستید تـا جـعفر بن محّمد علیه السالم بیايد ببینیم بااين 

آورد امر شیر را به میان آوردند حضرت رو كرد به شیر و رفت تا به او  پس حضرت تشريف! شیر چه مى كند

آگاه باشید اگر مـردم : رسید گوش او را گـرفـت و او را از راه دور كـرد آنـگـاه رو كرد به آن جماعت و فرمود

  (78).اطـاعـت مـى كـردنـد خـدا را حـق طاعت خدا، ھر آينه بار مى كردند بر شیر بارھاى خود را

 . كه ظاھرا در اين فرمايش حضرت تعريض باشد به ابراھیم ادھم و سفیان ثورى و امثال ايشان: فـقـیـر گويد

 ه سبب آن حضرتششم ـ در نسوزاندن آتش ، ھارون مكه را ب

در خدمت آقايم حضرت صادق علیه السالم بـودم كـه وارد : و نـیـز روايـت كـرده از مـاءمـون رقـّى كه گفت 

از ! يـابـن رسـول الّله : شـد سـھـل بـن حـسـن خراسانى و سالم كرد بر آن حضرت و نشست و گفت 

ـت ايـد چه مانع است شما را كه از حق خود بـراى شـمـا اسـت راءفـت و رحـمـت و شـمـا اھـل بـیـت ام

بنشین اى : بنشینى با آنكه مى يابى از شیعیانت صد ھزار نفر كه مقابلت شمشیر بزنند؟ حضرت فرمود

پس آن كنیز تنور را گرم كرد كه . اى حنیفه تنور را گرم كن : رعى الّله حـقـّك ، سـپس فرمود! خراسانى 

برخیز و بنشین در تـنـور، مـرد ! اى خراسانى : ن سفید گرديد آنگاه فرمودمانند آتـش سـرخ شـد و باالى آ



مـرا عـذاب مـكـن بـه آتـش و از مـن بـگـذر خـدا  ! اى آقـاى مـن ، يـابـن رسـول الّله: خـراسـانـى عـرض كـرد

ش را به انگشت از تو گذشتم ، پس در اين حال بودم كه ھارون مكى وارد شد و نعلین: از تـو بگذرد، فرمود

بینداز نعلین را از : حـضـرت فـرمود! السـالم عـلیـك يـابـن رسـول الّله : كـرد  سبابه اش گـرفـتـه بـود عـرض 

دستت و بنشین در تنور، راوى گفت كه ھارون كفش را از دست انداخت و نشست در تنور و حضرت رو كرد 

گفتن مانند كسى كه مشاھده مى كند آن را، پس  به مرد خراسانى و شروع كـرد بـا او حـديث خراسان

فرمود برخیز اى خـراسـانـى و نـظر كن به داخل تنور، گفت برخاستم و نظر كردم در تنور ديدم ھارون را كـه 

در خراسان چند نفر مثل اين : حضرت فرمود. چـھـار زانـو نـشسته ، آنگاه از تنور بیرون آمد و بر ما سالم كرد

 ! ت به خدا قسم يك نفر نیستمرد است ؟ گف

مـا خـروج نمى كنیم در زمانى كه نمى بینى در آن پنج نفر كه معاضد باشند از براى ما، ما داناتريم : فـرمـود

  (79). به وقت خروج

 ھفتم ـ در اخبار آن حضرت است از مالجم

ُكْنُت ِعْنَد َاِبى َعْبِدالّلِه علیه السالم َو  :فـِى اْلِبحار َعن َمجاِلِس اْلُمفید ُمْسَندا عن ُسَدْيِر الصَّْیَر فى قاَل )

 (ا َقْبَل َاْن الَتُحجُّوا؛ ِعْنَدُه َجماَعٌة ِمْن َاْھِل اْلُكوَفِة َفَاْقَبَل َعَلْیِھْم َو قاَل َلُھْم َحجُّو

: شیخ مفید رحمه الّله با سند از سدير صـیرفى منقول است كه گفت  (مجالس  )از  (بـحـار  )يـعـنـى در 

: بودم نزد حضرت صادق علیه السالم و نزد آن جناب بود جـمـاعتى از اھل كوفه پس رو كرد به ايشان و فرمو

: رويـد، قـَْبَل َاْن َيْمَنَع اْلَبرجاِنیَُّة؛ عالمه مجلسى در بیان اين كلمه فرموده حج برويد پیش از آنكه حج نتوانید بـ

 (البـرجانیه  )يعنى حج كـنـیـد پـیـش از آنـكـه بـیـابـان مـخـوف شـود و مـمـكـن نشود سیر كردن در آن و گويا 

طه دانسته اند و آن را دو كلمه كه آخرش ياء با دو نقطه است غلط دانسته اند و صحیحش را با باء يك نـق

معّرب  (برجانیه  )و لكـن از بـعـضـى از اھل تحقیق نقل شده كه  (جانبه  )يعنى بیابان و  (البّر  )دانسته 

بعد از آن ، . بريطانیه است كه بـريطانیا باشد يعنى حج كنید پیش از آنكنه دولت بريطانیا مردم را منع كند

ـد پـیش از آنكه خراب شود مسجدى در عراق مابین درخت خرما و نـھـرھـا، حـج حـج كـنـی: حـضـرت فـرمـود

كنید پیش از آنكه بريده شود درخت سدرى در زوراء كه واقع است بر ريشه ھـاى نـخـله اى كـه حضرت مريم 

مى پس وقتى كه اينھا واقع شد از حـج كردن ممنوع مى شويد و میوه ھا كم . چیده است از آن رطب تازه 

شود و خشكسالى در شھرھا پديد آيد و مبتال مى شويد به گرانى نرخھا و ستم كردن سلطان و فاش شود 

پس واى بر . در میان شما ظلم و ستم يا بال و وبـا و گـرسـنـگـى و رو آورد بـه شـمـا فـتـنه ھا از جمیع آفاق 

رايـتـھـا و عـلمـھا از خراسان و واى بر اھل  ھـنـگـامـى كـه بـیـايـد بـه سـوى شـمـا! اى اھـل عـراق ! شما

 (ثـط  )گفتم اى مـوالى مـن  :سدير گفت ! رى از ترك و واى بر اھل عراق از اھل رى و واى بر ايشان از ثط

قومى ھستند كه گوشھاى ايشان مانند گوشھاى مـوش اسـت از كـوچـكى ، لباس ايشان : كیست ؟ فرمود

پناه ببريد . د كالم شیاطین است ، كوچك حدقه ھستند امرد و بى مو ھستندآھن است ، كالم ايشان منانن

به خدا از شر ايشان ، ايشانند كه گشوده مى شـود بـر دسـتـشـان ديـن و مـى بـاشـنـد سبب امر ما، به 

  (80).اين معنى كه ايشان مقدمه ظھور مى باشند

 ھشتم ـ در ظاھر شدن آب است براى آن حضرت در بیابان

عـلى بـن اسـبـاط نقل كرده كه او روايت كرده از ابن طّبال از محّمد بن معروف  (نـوادر  )از  (بـحـار  )در 

در ايام سّفاح در حیره در : و ھـشـت سـال عـمـر كرده كه گفت  ھاللى كه از معمرين بوده و صد و بـیـسـت

خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم رفتم ديدم كه مردم دور آن جناب را گرفته اند به نحوى كه 

رسـیـدن مـمـكـن نـیـست ، سه روز متوالى رفتم به ھیچ حیله نتوانستم خود را به آن حضرت   خدمتش 



سـیـارى جـمـعـیـت و كثرت مردم ، چون روز چھارم شد و مردم كم شده بودند حـضـرت مـرا بـرسـانـم از بـ

ديد و نزديك طلبید، پس حركت كرد برود به زيارت قبر امیرالمؤ منین علیه السـالم مـن نـیـز ھـمـراه آن 

ه خود را كنارى كشید و ريگھا جـنـاب رفـتـم چـون پـاره اى راه رفـتـم بـول فـشـار داد آن جـنـاب را، پس از جاد

كرد آبى براى آن حضرت ظاھر شد كه تطھیر كرد براى نماز، سپس برخاست و دو   را با دست خود پس 

 :ركعت نماز گذاشت و دعا كرد، دعايش اين بود

 ( .ْجَعْلنى ِمَن النََّمِط اَالْوَسِطَالّلھـُمَّ التـَجـْعـَْلنـى مـِمَّْن تـَقـَدََّم فـََمَرَق َو ال ِممَّْن َتَخلََّف َفَمَحَق َوا )

از براى دريا ھمسايه اى نیست ، و براى سلطان ! اى پسر: پس بنا كرد به رفتن و من ھم با او بودم فرمود

: سپس فرمود. صديقى نیست و عافیت ثمن ندارد و چه بسیار كس كه آسوده و راحت است و نـمى داند

استخاره و طلب خیر را، و تـبـرك بـجويید به سھولت ، و زينت دھید  مقدم بداريد: تمسك بجويید به پنج چیز

فرار : فرمود  سپس . خود را به حلم و بردبارى ، و دورى كنید از دروغ گفتن ، و تمام دھید پیمانه و ترازو را

گذشت در  (َع اْلَحجَّ َمَنَع اْلَبْرجاِنَیُة َواْنَقَط )كنید وقتى كه عرب دھنه را از سـر بردارد و گسسته مھار شود و 

حـج كـنید : حـديـث قـبـل اين كلمه يعنى دولت بريطانیا منع كند مردم را و راه حج منقطع شود ـ آنگاه فـرمـود

كشته مى شود در اين طرف : پیش از آنكه نتوانید و اشاره كرد به سوى قبله با انگشت ابھام خود و فرمود

  (81). ھفتاد ھزار نفر در زيادتر الخ

ايـن پنج چیزى كه حضرت صادق علیه السالم امر فرموده تمسك به آن را، از آداب تـجـارت و : مـؤ لف گـويـد

عـلیـه السـالم ھـر روز اھـل كـوفـه را به اينھا و چند چیز ديگر كـسـب اسـت و حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن 

روايت كرده از جابر از حضرت امام محّمدباقر علیه السالم  (كافى  )امر مى فرمود؛ چنانكه شیخ كلینى در 

زى در اول بود امیرالمؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم در كـوفـه نـزد شـمـا كـه بـیـرون مـى رفـت در ھـر رو: كه فرمود

داشت كه دو سر داشت و او  پس مى گرديد در يك يك از بازارھاى كوفه و تازيانه بر دوش . روز از داراال ماره 

پرھیز كنید از ! مى گفتند، پس مى ايستاد در سر ھر بازار و نـدا مـى كرد كه اى گروه تّجار (سبیبه  )را 

مـى انـداخـتـنـد آنـچـه را كـه در دسـت داشـتـنـد و  عذاب خدا، چون مردم مى شنیدند صداى آن حـضـرت را

دل خـود را مـتـوجـه آن حـضرت مى نمودند و گوش مى دادند تا چه فرمايد، مى فرمود كه مـقـدم داريـد 

طلب خیر را و بركت بجويید به خوش معاملگى و نزديك شويد به مشتريان يـعـنـى جـنـس را قـیمت گران 

و زينت كنید خود را بر بردبارى و نگاه داريد خود را از . از قیمتى كه مشترى مى گويد نگويید كه دور باشد

قسم ، يعنى ھرچند كه حق باشد و اجتناب كـنـیـد از دروغ و دروى كـنید از ستم و انصاف دھید مظلمومان 

به ھم بزنید، و نزديك  را، به اين معنى كه چون كسى مـغـبـون شـود و اسـتقاله نمايد اقاله كنید و معامله را

مى شويد به ربـا بـه اين معنى كه احتراز كنى از ھرچه كه احتمال ربا در آن ھست و تمام دھید پیمانه و 

سپس مى گرديد در جمیع بازارھاى . تـراز را و كـم نـدھـیـد حـقـوق مـردمـان را و فـسـاد نكنید در زمین 

  (82). ى داورى میان مردمانكوفه و بعد از آن بر مى گشت و مى نشست برا

 نھم ـ در ظاھر كردن آن حضرت است طالھاى بسیار از زمین

بوديم ما : ق علیه السالم كه گـفـتندشـیخ كلینى رحمه الّله روايت كرده از جماعتى از اصحاب حضرت صاد

نزد ما است خزينه ھاى زمین و كلیدھاى آنھا و اگر بخواھم كه اشاره كنم با يكى : نزد آن حضرت كه فرمود

بعد از آن اشاره كرد به ! از دو پاى خود كه اى زمین بیرون كن آنچه در تو است از طـال، ھـر آينه بیرون كند

ن آورد شمشه طاليى كه مقدار يك وجب بود پس از آن فرمود خوب نگاه كنید در يكى از آن دست برد و بیرو

شكاف زمین ، نگاه كرديم ديديم شمش ھاى بسیار بود بعضى از آنھا بر روى بعضى ديگر مى درخشید، 

خدا به شما اين ھمه عطا كرده و ! فدايت شوم : پس بـه آن حـضـرت عـرض كـرد بـعـضى از آن جماعت 



به درستى كه حق تعاى جمع خواھد كرد براى ما و شـیـعـه مـا دنـیـا و : ما محتاجانند؟ فرمودشیعیان ش

  (83). آخـرت را و داخـل خـواھـد كـرد ايـشـان را در جـنـات نـعـیـم و داخل خواھد كرد دشمن ما را جحیم

 دھم ـ در اطالع آن حضرت است به چیزھاى نھانى

آيا مى دانـى كـه بـه : و نـیـز روايـت كرده از صفوان بن يحیى از جعفر بن محّمد بن اشعث كه گفت به من 

ل بـیـت و مـعـرفت به امام پیدا چـه سـبـب مـا داخـل شـديـم در ايـن امـر، يـعـنـى تـشـیـع و واليـت اھـ

كرديم و حال آنكه نبود در سلسله ما از تشیع ذكرى و نه مـعـرفـتـى بـه چـیـزى از آنـچـه كـه نـزد مـردم 

ابوجعفر دوانیقى به پدرم محّمد : چه بود؟ گفت   سببش : اسـت از فـضايل اھل بیت علیھم السالم ؟ گفتم 

براى من مردى را كه او را عقلى باشد كه خوب به جا آورد از جـانـب طلب كن ! اى محّمد: اشعث ، گفت 

پـدرم گـفت پیدا كردم براى اين كار فالن ابن مھاجر خـالوى خـود را، گـفـت بـیاور او . مـن كـارى را كـه دارم 

را بـرو به مدينه و  بـگـیـر ايـن مـال! اى پـسـر مـھـاجـر: آوردم نزد او خالوى خود را، ابوجعفر به او، گفت . را

برو نزد عبدالّله بن حسن و جمعى از اھل بیت او كه از جمله ايشان باشد جعفر بن محّمد پس بگو به 

ايشان كه من مردى غريبم از اھـل خـراسـان و در آنـجـا جماعتى از شیعیان شما ھستند فرستادند به 

ال به شرط چنان و چنان ، يعنى به شرط آنكه در سوى شما اين ما را و بـده بـه ھـر يـك از آنـھـا از آن م

 .خلوت باشد و اظھار اراده خروج نباشد تا معلوم شود كه كدام اراده خروج دارد

پـس ھـرگـاه مـال را قـبـض كـردنـد بـگـو من مردى رسولم و دوست مى دارم كه با من باشد خـطـھـاى 

پـس گـرفـت خـالو آن مال را و رفت به مدينه پس از مدينه . دشـمـا بـه گـرفـتـن شـمـا مـالى را كـه گـرفـتـیـ

چه خبر آوردى از : برگشت به سوى ابوجعفر دوانیقى و محّمد بن اشعث نـزد او بـود، ابوجعفر دوانیقى گفت 

رفتم نزد آن جـمـاعـت و ايـن خـطـھـاى ايـشـان اسـت بـه گـرفـتـن ايـشـان مـال را  : آنجا كه آمدى ؟ گفت

واى جـعـفـر بـن مـحـمـّد كـه رفـتـم نـزد او و او مـشـغـول بـه نـماز بود در مسجد پیغمبر، پس نشستم سـ

پشت سر او و با خود گفتم كه صبر كـنـم نـمـازش كـه تمام شد با او مذكور كنم آنچه را كه مذكور كردم براى 

بپرھیز از عذاب خدا و فريفته ! اى فالن : فرمود ياران او، پس شـتاب كرد و نماز را تمام نمود و رو به من كرد و

مكن اھل بیت محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم را چه ايشان اندك وقتى است كه از دولت آل مـروان كـه 

شده اند و جمیع ايشان محتاجند، مراد اينكه مضطّرند به گرفتن مال و   بـر ايـشان ظلم مى كردند خالص 

پس نزديك كرد  (َاصـَلَحَك الّلُه؟  )چیست آن فريفتن و بـازى دادن : من گفتم . دارندمعذورند، قصد خروج ن

سرش را به من تا كسى نشنود و خـبر داد مرا به تمام آنچه مابین من و تو گذشته بود گويا او بود در مجلس 

بدان كه نیست از ! اى پسر مھاجر: سفارشھاى تـو بـه مـن و سـوم مـا بـوده ، ابـوجـعـفر دوانیقى گفت 

اھـل بـیـت نبوتى مگر آنكه در میان ايشان محّدثى است ، يعنى شخصى كه مالئكه او را خبر دھـنـد و بـا او 

راوى خبر ـ جعفر بن محّمد اشـعـث ـ گـفـت كـه ايـن ! سـخـن گويند، محدث ما امروز، جعفر بن محّمد است 

  (84). م سـبـب شـد كـه مـا قائل به تشیع شديمداللت و مـعـجـزه حـضـرت صـادق عـلیـه السـال

 يازدھم ـ در زنده كردن آن حضرت گاو مرده را به اذن الّله

راه مى رفتم با حضرت صـادق عـلیـه السـالم : بن عمر كه گفت است كه روايت شده از مفضل  (خرايج  )در 

در مـنـى ، كـه گـذشـتـیـم بـه زنـى كـه در مـقـابـل او مـاده گاو مرده اى بود و آن زن و : در مـكـه ، يـا گـفـت 

ن چیست قـصـه شـمـا؟ آن زن گـفـت كـه مـن و كـودكـانـم از ايـ :بچه ھايش مى گريستند، حضرت فرمود

دوست مى دارى : گـاو مـعـاش مـى كـرديـم و الحـال مـرده است و من متحیر مانده ام كه چه كنم ، فرمود

چنین نیست من قصد  :با ما تمسخر مى كنى ؟ فرمود! اى مرد: گـفـت ! كه حق تعالى او را زنـده گـردانـد

او پس آن گاو مرده زنده شد  تمسخر نـداشـتـم پـس دعـايى خواند و پاى مبارك خود را به گاو زد به



حضرت خود را در میان مردم داخل ! به پرودگار كعبه اين عیسى است : آن زن گفت ! برخاست به شتاب 

  (85).كرد كه شناخته نشود

 دوازدھم ـ در علم آن حضرت است به نطق حیوانات

نزد حضرت صـادق عـلیـه : و نـیـز در آن كـتـاب اسـت ، روايت است از صفوان بن يحیى از جابر كه گفت 

السالم بودم پس بیرون شديم با آن جناب كه ناگاه ديديم مردى بزغاله اى را خوابانیده كه ذبح كند، آن 

: يد صیحه كشید حضرت فرمود بـه آن مـرد كـه قیمت اين بزغاله چیست ؟ گفت بزغاله چون حضرت را د

بـزغـاله را رھـا كـن بـراى : چھار درھم ، حضرت از كیسه خود چھار درھم درآورد و بـه او داد و فـرمـود

ن دّراج خـودش ، پـس گـذشـتـیم ناگاه بـرخـورديـم بـه شـاھـیـنى كه عقب دّراجى را گرفته تا صید كند، آ

صیحه كشید، حضرت صادق علیه السالم اشاره كرد به آن شاھین با آستین خود، آن شاھین از صید دّراج 

بلى ، ھمانا آن بزغاله كـه آن : فرمود! ما امرى عجیب ديديم از شما: گـذشـت و بـرگـشت من گفتم 

جیُر بـِالّلِه َو بـِكـُْم َاھـَْل اْلبـَیـِْت مـِمـّا َاْسَت ) : شـخص او را خوابانیده بود ذبح كند چون نظرش بر من افتاد گفت

و دراج نیز ھمین . طـلب مـى كـنـم از خـدا و شـمـا اھـل بـیت كه مرا رھايى دھید از كشتن  (يـُراُد مـِنـّى ؛ 

  (86).را گفت و اگر شیعیان استقامت داشتند ھر آينه مى شنوانیدم به شما منطق طیر را

 سیزدھم ـ در اخبار آن حضرت به واقعه صاحب شب نھر بلخ

من برادرى داشـتـم جـارودى : است كه از ھارون بن رثاب روايت است كه گفت  )خـرائج عـ )و نـیـز در 

تى بر حضرت صادق علیه السالم وارد شدم حضرت فرمود كه چـگـونـه اسـت بـرادرت كه مـذھـب وقـ

او پسنديده و مرضى است نزد قاضى و نـزد ھـمـسـايـگـان ، و در ھـمـه حـاالت خود : جارودى است ؟ گفتم 

گمانش اين است :  چه مانع است او را از اين ؟ گفتم: فرمود. عیبى ندارد مگر آنكه اقرار ندارد به واليت شما

كـجـا بود ورع او در شب نھر بلخ ؟ راوى گفت كه وارد شدم : فـرمـود . كه اين از ورع و خداپرستى او اسـت

بر برادرم و بـه او گفتم مادرت به عزايت بنشیند چه بوده است قصه شب نھر بلخ و حكايت خود را با حـضـرت 

آيا حضرت صادق علیه السالم تو را خبر : ـل كردم ، برادرم گفت صـادق عـلیـه السـالم در بـاب او بـرايـش نـق

خبر بده از : گفتم . شـھادت مى دھم كه او است حجت رب العالمین : گـفـت . بـلى : داد به اين ؟ گفتم 

مى آمدم از پس نھر بلخ و رفیق شد با من مردى كه با او بود كنیزى آوازه خوان پس آن : قصه خود، گفت 

ـت كـه يـا تو آتشى براى من طلب كن و من حفظ مى كنم چیزھاى تو را يا من به طـلب آتـش مـى مـرد گـف

روم و تـو حـفـظ چـیـزھاى من را، من گفتم تو برو پى آتش ، من حفظ مى كنم آنچه دارى ، پس چون آن مرد 

شد، و به خدا سوگند كه  برخاستم به سوى آن كنیزك و واقع شد مـابـیـن مـن و او آنـچه  رفت به طلب آتش 

نه آن كنیزك اين امر را فاش كرد و نه من فـاش كـردم بـه احـدى و نـمـى دانـسـت اين را مگر خداوند تعالى ، 

پس برادرم را ترسى عارض شد و در سال ديگر با او بیرون شديم و رفتیم خدمت حضرت صادق علیه السالم 

  (87). د مـگـر آنـكـه قائل شد به امامت آن حضرت، پـس از نـزد آن حـضـرت بـیـرون نـیـامـ

 چـھـاردھـم ـ در آن چـیـزى كـه مـشـاھـده كـرد داود رقـّى از دالئل آن حضرت در سفر سند

من با حضرت صادق علیه السالم بودم كه حـضـرت به من : در آن كـتـاب اسـت كـه داود رقى گفت و نـیـز 

تغییر داده آن را قرضى بـزرگ كـه رسـوا كننده است و من : فرمود چه شده كه مى بینم تغییر كرده ؟ گفتم 

ھرگاه : ن ، فرمودقصد كرده ام براى قرضم به كشتى سوار شوم بروم بـه سـنـد بـه نـزد بـرادرم فال

: باز مى گـردانـد مـرا از تـوجه به اين سفر ھولھاى دريا و زلزله ھاى آن ، فرمود: خواستى بروى برو، گفتم 

اگر ما نبوديم نھرھا ! آن خدايى كه تـو را حـفـظ مـى كند در خشكى ، حفظ مى كند تو را در دريا؛ اى داود

من سوار كشتى شـدم و  :داود گفت . رختھا سبز نمى گشت جـارى نـمـى شـد و مـیوه ھا نمى رسید و د



سـیر كردم تا رسیديم به ساحل ھمان جايى كه خدا خواسته كشتى آنجا برود پس بـیرون آمدم از كشتى 

بعد از آنكه صد و بیست روز بود كه در كشتى بودم و اين وقت پیش از زوال جـمـعـه بـود و آسمان را ابر 

نورى درخشنده ظاھر شد از كـنـار آسـمـان تا روى زمین پس صدايى آھسته به گوشم  پس ناگاه. گرفته بود

اين وقت زمان قـضـاى ديـن تـو اسـت سـر بـلنـد كن كه سالم ماندى ، گفت سر بلند  !رسید كه اى داود

رخ كردم ندايى به من رسـیـد كه برو پشت آن پشته سرخ چون به آنجا رفتم ديدم صفحه ھايى از طالى س

ھذَا َعطاُءنا  ) : در آنـجـا اسـت كـه يـك طرفش صاف است و در جانب ديگرش اين آيه شريفه نوشته شده

؛ يعنى اين بخشش ما است به تو پس عـطـا كـن از آن بر ھر كه خواھى يا  (َفَاْمُنْن َاْو َاْمِسْك ِبَغْیِر ِحساٍب 

  (88). منع كن آن را از ھر كه خواھى كه حسابى بر تو نیست

پس از آن طالھا برداشتم و آنھا را قیمتى بود كه احصا نمى شد، گفتم كارى بـه آن نمى كنم : راوى گفت 

! اى داود: شدم بر حضرت صادق علیه السال آن حضرت فرمود تا بروم مدينه ، پس آمدم به مدينه و وارد

عطاى ما به تو آن نورى بود كه درخشید براى تو نه آن طـال كـه رفـتـى نـزد آن و لكـن آن بـراى تـو گـوارا بـاد، 

ضـرت ، داود گـويـد از مـعـتـب خـادم حـ. عـطـايـى اسـت بـر تـو از پـرورگـار كـريـم پـس حـمـد كـن خـدا را

سـؤ ال كـردم كـه حـضـرت در آن وقـت كـه مـن از كشتى بیرون آمدم چه مى كرد؟ گفت آن حضرت وقـتـى 

كـه تـو مـى گـويـى حـضرت مشغول بود به حديث گفتن با اصحابش كه از جمله ايـشـان بـود خـیثمه و 

مثل آنچه ذكر كردى ، پس چون حمران و عبداال على رو كرده بود به ايشان و حديث مى كرد ايشان را به 

سـؤ ال كـردم ايـن را از آن جـمـاعـت : داود گـفـت . وقت نماز شد حضرت برخاست و نماز گذاشت با ايشان 

  (89).، ايـشـان نـیـز ھـمـیـن حـكـايـت را بـرايـم نقل كردند

 پـانـزدھـم ـ در زنـده كـردن آن حـضـرت اسـت محّمد حنفّیه را به اذن الّله تعالى براى سید حمیرى

: نـقـل كـرده كـه ابوھاشم اسماعیل بن محّمد حمیرى گفت  (ثـاقـب المـنـاقـب  )از  (مـديـنـة المـعـاجـز  )در 

به من رسیده كه شما ! يابن رسول الّله : مت حضرت صادق عـلیـه السـالم و گفتم شرفیاب شدم خد

فرموده ايد در حق من كه بر چیزى نیستم و حال آنكه من فانى كردم عمرم را در محبت شما و ھجو كردم 

 : آيا تو نگفتى در حق محّمد بن حنفّیه رحمه الّله: مردم را به جھت شما، فرمود

ِالى َمتى ؟ َو َكِم اْلَمدى ؟ َحّتى َمتى ؟ َو
 َياْبَن اْلَوصيِّ َو َاْنَت َحىُّ ُتْرَزُق

! َتْاوى ِبَرْضوى الَتزاُل َو الُترى
 !َو ِبنا ِاَلْیَك ِمَن الصَّباَبِة َاْوَلُق؟

- ۴ - 

 
 

روزى بخورى يـعنى تا كى و تا چند مدت اى پسر وصى پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم تو زنده باشى و 

و اقامت طوالنى فرموده باشى در كوه رضوى و پیوسته در آنجا بـاشـى و ديـده نـشـوى و حـال آنـكـه از ذوق 

آيـا قـائل نـشـده اى كـه محّمد بن حنفیه قائم است در شعب رضوى و . و عـشـق تـو ديـوانـه بـاشـم 

ـش مـى رسـد، واى بـر تـو، رسـول خـدا شیرى از راست و شیرى از چـپـش اسـت و صـبـح و شـام روزي

صـلى الّله علیه و آله و سلم و على و حسن و حسین علیھم السالم بھتر از محّمد بن حنفیه بودند و مرگ 



بـلى بـه درسـتى كه پدرم مرا خبر : آيا براى من دلیلى ھست ؟ فرمود: اسماعیل حمیرى گفت . را چشیدند

و من مى نمايانم تو را آيتى بر اين ، پس گرفت   محّمد و حاضر بود در دفنش داد كه او نماز خواند بر جنازه 

دست او را و برد به سوى قبرى و دست خود را بر آن زد و دعايى خواند در حال ، قبر شكافته شد و مردى 

اى : ت كه موھاى سر و ريـشـش سـفـیـد بـود از قـبـر بـیـرون آمـد و خـاك از سـر و صـورتش مى ريخت و گف

من محّمد بن حنفیه ام ، ھمانا امام بعد از : گفت ! نه : مرا مى شناسى ؟ سید حمیرى گفت  ! ابـوھـاشم

حسین علیه السالم ، على بن الحسین است و بعد از او، محّمد بن على و بعد از او، اين اسـت عـلیـه 

، ايـن وقـت اسماعیل بن محّمد اين شعر را السـالم ، پـس داخـل كـرد سـرش را در قـبـر و قـبـر بـه ھـم آمـد

 : بگفت

َتَجْعَفْرُت ِباْسِم الّلِه َوالّلُه َاْكَبُر
 َو َاْيَقْنُت َانَّ الّلَه َيْعُفو َو َيْغِفُر

َوِدْنُت ِبديٍن َغْیَر ما ُكْنُت دائنا
 ِبِه َو َنھانى َسیُِّد الّناِس َجْعَفُر

ْدُت ُبْرَھًةَفُقْلُت َفَھْبنى َقْد َتَھوَّ
 َو ِاّال َفدينى ديُن َمْن َيَتَنصَُّر

َفِاّنى ِاَلى الرَّْحمِن ِمْن ذاَك تاِئُب
  (90)َو اّنَي َقْد َاْسَلْمُت َوالّلُه َاْكَبُر

 شانزدھم ـ در اخبار آن حضرت است به جناب ابوبصیر

داخـل شـدم ، به مدينه و با من بود : روايـت كـرده از ابـوبـصـیـر كـه گـفـت  (ارشـاد  )شـیـخ مـفـیـد در 

 كنیزكى از خودم پس با او نزديكى كردم ، پس بیرون شـدم از مـنـزل بـروم حـمـام ديـدم ياران خود را از

شیعه كه مى روند خدمت حضرت امام جعفر صـادق عـلیـه السـالم مـن تـرسـیـدم كـه ايـشان شرفیاب 

خدمتش شوند و از من فوت شود زيـارتـش ، مـن ھـم بـا ايـشـان رفـتـم تـا داخـل خـانـه حـضـرت شـدم بـا 

آيا ندانستى كه در خانه ! بوبصیراى ا: ايـشـان ، ھـمین كه مقابل آن حضرت ايستادم نظر كرد به من و فرمود

يـابـن رسـول : ھـاى انـبـیـاء و اوالد انـبـیـاء داخـل نـمـى شـود جـنـب ؟ مـن خـجـالت كـشـیـدم و گـفـتـم 

چـون ياران خود را ديدم شرفیاب مى شوند تـرسـیـدم كـه از مـن فـوت ! الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

 بـه اتـفـاق ايـشـان ، و ديـگـر بـه مثل اين كار عود نخواھم كرد، اين بگفتم و بیرون شدمشـود زيـارت شـمـا 

.(91)  

 ھفدھم ـ در اخبار آن حضرت است از ضمیر شخصى

يـابـن : كـلیـنى رحمه الّله روايت كرده كه مردى آمد خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض كـرد شـیـخ

ديدم در خواب كه گويا بیرون شدم از شھر كوفه رفتم در موضعى ! رسـول الّله صـلى الّله عـلیه و آله و سلم 

ه سوار است بر اسبى از كه مى شناسم آنجا را ديدم گويا شیخى از خشت يا مردى تراشیده از چوب را ك

حضرت . چوب مى درخشاند شمشیر خود را و من مـشـاھـده مى كنم آن را در حالى كه ترسان و مرعوبم 

تو مردى ھستى كه اراده كـرده اى ھالك كردن مردى را در معیشتش ، يعنى مى خواھى آن چیزى : فرمود

رس از خداوندى كه تو را خلق كرده و مى بت  كه اسباب زندگى و ماده حیات او است از او بگیرى ، پس 

شـھادت مى دھم كه علم به تو عطا شده و بیرون آورده اى آن را از مـعـدنـش : میراند تـو را، آن مـرد گـفـت 



، خـبر بدھم تو را يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم از آن چیزى كه برايم بیان كردى ، ھمانا 

آمد به نزد من و بر من عرضه كرد ملك خود را كه من بخرم از او، پس من قصد كردم  مردى از ھمسايگان من

آن مرد  :حـضـرت فرمود. كه آن را مالك شوم به قیمت بسیار كم چون دانستم كـه طـالبـى غـیـر از مـن نـدارد

او مردى ! لّله آرى ، يابن رسول ا: دوست مى دارد ما را و از دشمنان ما بـیـزارى مـى جـويد؟ عرض كرد

است بصیرتش نیكو و ديـنـش مستحكم است و من توبه مى كنم به سوى خداى تعالى و به سوى تو از 

خـبـر بـده مـرا يـابـن رسـول الّله كـه اگـر : آنچه كه قـصـد كـرده بـودم و نـیـت نـمـوده بـودم ، آنـگـاه گـفـت 

ادا كن امانت : تیال او، يعنى اين كار را با او بكنم ؟ حضرت فرمودايـن مـرد نـاصـبـى بـود حـالل بـود بـر مـن اغ

را به كسى كه تو را امـیـن دانـسـت و از تـو خـواسـت نـصـیـحـت را اگـرچـه قاتل امام حسین علیه السالم 

  (92).باشد

 ھفدھم ـ در حفظ حق تعالى آن حضرت را از قتل

مـى : منصور روزى مرا طلبید و گـفـت : سـیـد بن طاوس روايت كرده است از ربیع حاجب منصور كه گفت 

وگند كه نسلش مـردم نـقل مى كنن به خدا س] عـلیـه السـالم [بـیـنـى كـه چـه ھـا از جـعـفـر بـن مـحـمـّد 

؟ پس يكى از امراى خود را طلبید و گـفـت بـا ھـزار نـفـر بـرو به مدينه و بى خبر به خانه !را بر مى اندازم 

امام جعفر برو و سر او و سر پـسـرش مـوسـى را بـراى مـن بـیـاور، چـون آن امـیـر داخل مدينه شد، حضرت 

رت باز داشتند و اوالد خـود را جـمـع كرد و در محراب نشست و فرمود كه دو ناقه آوردند و بر در خانه آن حض

مشغول دعا شد حضرت امام موسى علیه السالم فـرمـود كـه مـن ايستاده بودم كه آن امیر با لشكر خود 

به در خانه ما آمد و امر كرد لشكر خـود را كـه سـرھـاى آن د و نـاقـه را بـريدند و برگشت چون به نزد منصور 

آنـچـه فرموده بودى به عمل آوردم و كیسه را نزد منصور گذاشت ، منصور چون سر كیسه را : گفت  رفت

چون داخـل خـانـه ! گـشـود سـرھـاى نـاقـه را ديـد پـرسـیـد كـه ايـنـھـا چـیـسـت ؟ گـفـت ايـھـا اال مـیـر

ص ديدم و در نظرم چنان نمود كه امـام جعفر علیه السالم شدم سرم گرديد و خانه در نظر تار شد و در شخ

آنـچـه ديـدى ! زنـھـار: جعفر و پسر او است و حكم كردم كه سر آنھا را جدا كردند و آوردم ، مـنـصـور گـفـت 

بـه كـسـى نقل مكن و احدى را بر اين معجزه مطلع مگردان و تا او زنده بود كسى را بر اين قصه مطلع 

  (93). نگردانیدم

كـه در فـصـل بـعـد از ايـن بـیـايـد جـمـله از داليل و معجزات حضرت صادق علیه السالم شبیه : مـؤ لف گـويـد

 . به اين معجزه

 ـمھا كه از منصور دوانیقى به امام جعفر صادق علیھالسالم رسیدذكـر بـعـضـى از سـت: فـصـل پـنـجـم 

ذكر  )جـالءالعـیـون عـ )كه ما در اين فصل اكتفا مى كنیم به آنچه عالمه مجلسى رحمه الّله در : مؤ لف گويد

ه آن در روايات معتبره مذكور است كه ابوالعباس سّفاح كـه اول خـلفـاى بـنـى العـبـاس بود ك: كرده فرموده 

حضرت را از مدينه به عراق طلبید و بعد از مـشـاھـده معجزات بسیار و علوم بى شمار و مكارم اخالق و 

اطوار آن امام عالى مقدار، نتوانست اذيـتـى بـه آن جـنـاب رسـانـد و مـرخص ساخت و آن حضرت به مدينه 

ثرت شعیان و اتباع آن حضرت مطلع شد چون منصور دوانیقى برادر او به خالفت رسید و بر ك. معاودت فرمود

بـار ديـگـر آن حـضـرت را بـه عـراق طـلبـیـد و پـنـج مـرتـبـه يـا زيـاده اراده قـتـل آن مـظلوم نمود و ھر مرتبه 

معجزه عظیمى مشاھده نمود و از آن عزيمت برگشت ؛ چنانچه ابـن بـابـويـه و ابـن شـھـر آشوب و ديگران 

روزى ابوجعفر دوانیقى حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم را طـلبـیـد كـه آن  روايت كرده اند كه

: حـضـرت را بـه قـتـل آورد و گـفـت كـه شـمشیرى حاضر كردند و نطعى انداختند و ربیع حاجب خود را گفت 

ربیع گفت كه . ـه قتل آورچـون او حـاضـر شـد و بـا او مـشـغـول سـخـن شـوم و دسـت بـر دسـت زنـم او را ب



ما شما را براى آن ! مرحبا خوش آمـدى ، اى ابـوعبدالّله : چون حضرت را آوردم و نظر منصور بر او افتاد گفت 

شما را اداء كنیم و حوائج شـما را برآوريم و عذرخواھى بسیار كرد و آن حضرت را روانه   طلبیديم كه قرض 

 . روز آن حضرت را روانه مدينه كنى نمود و مرا گفت كه بايد بعد از سه

يـابـن رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و : چـون ربـیـع بـیـرون آمـد بـه خـدمـت حـضـرت رسـیـد و گـفـت 

آن شـمـشـیـر و نـطع را كه ديدى براى تو حـاضـر كرده بود چه دعا خواندى كه از شّر او محفوظ ! سـلم 

: و به روايت ديگر ربیع برگشت و به منصور گفت . عا خواندم و دعـا را تـعـلیـم او نمودماندى ؟ فرمود كه اين د

چون او ! اى ربیع : چـه چـیـز خـشـم عـظـیـم تو را به خشنودى مبدل گردانید؟ منصور گفت ! اى خلیفه 

د و به زبـان داخـل خـانـه مـن شـد اژدھـاى عظیمى ديدم كه به نزديك من آمد و دندان بر من مى خايی

فـصـیـح مى گفت كه اگر اندك آسیبى به امام زمان برسانى گوشتھاى تو را از استخوان ھا جدا مى كنم و 

  (94). من از بیم آن چنین كردم

سـیـد بـن طاووس رضى الّله عنه روايت كرده است كه چون منصور در سالى كه به حج آمده به ربده و 

برو و جامه ھاى : رسید، روزى بر حضرت صادق علیه السالم در خشم شد و ابراھیم بن جبله را گـفـت 

ن بیرون رفتم آن حضرت را و به نزد من بیاور، ابـراھـیـم گـفت چو  جعفر بن محّمد را در گردن او بینداز بكش 

در مسجد ابوذر يافتم و شرم مرا مانع شد كه چنانچه او گفته بود حضرت را ببرم و به آستین او چسبیدم و 

ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعون مرا بگذار تا دو ركعت نماز بكنم : گفتم بیا كه خلیفه تو را مـى طلبد، حضرت فرمود

ادا كرد و بعد از نماز، دعايى خواند و گريه بسیار كرد و بعد از آن مـتـوجـه مـن شده پـس دو ركـعـت نـمار 

به خدا سوگند كه اگر كشته شوم تو را به آن طريق : گفتم ! به ھر روش كه تو را امر كرده مرا ببر: فرمود

د، چون به نزديك نخواھم برد و دست آن حضرت را گرفته و بردم و جزم داشتم كه حكم به قتل او خواھد كر

پرده منصور رسید دعاى ديگر خـواند و داخل شد چون نظر منصور بر آن حضرت افتاد شروع به عتاب كرد و 

حضرت فرمود كه دست از من بردار كه از زمان ! به خدا سوگند كه تو را به قتل مى رسانم : گفت 

منصور چون اين خبر را شـنـید آن . د شدمـصـاحـبـت مـن با تو چندان نمانده است و زود مفارقت واقع خواھ

حضرت را مرخص گردانید و عیسى بن على را از عقب حضرت فرستاد كه برو و از آن حـضـرت بـپـرس كـه 

مفارقت من از او به فوت من خواھد بود يا به فوت او؟ چون از حـضـرت پـرسـیـد فـرمـود كـه بـه مـوت مـن ، 

  (95).رد و او از اين خبر شاد شدبـرگـشـت و بـه مـنـصـور نقل ك

و ايـضـا روايـت كـرده اسـت كه روزى منصور در قصر حمراى خود نشست و ھر روز كه در آن قـصـر شـوم مى 

مى گفتند؛ زيرا كه نمى نشست در آن عـمـارت مـگـر براى قتل و سیاست  (روز ذبح  )را نشست آن روز 

و در آن ايام حضرت صادق علیه السالم را از مـديـنه طلبیده بود و آن حضرت داخل شده بود چون ). تنبیه (

من مى دانى قرب و منزلت خود را نزد  : شب شد و بعضى از شب گذشت ربیع حـاجـب را طـلبـیـد و گـفت

و آن قدر تو را محرم خود گـردانـیـده ام كـه بـسـیـار اسـت تـو را بـر رازى چـنـد مـطـلع مـى گـردانـم كـه آنھا 

اينھا از وفور اشفاق خلیفه است نسبت به من و من نـیـز : را از اھـل حرم خود پنھان مى دارم ، ربیع گفت 

چنین است مى خواھم در اين سـاعـت بـروى و : ندارم ؛ گفت  در دولتـخـواھى تو مانند خود كسى را گمان

 .جـعـفـر بن محّمد را در ھر حالتى كه بیابى بیاورى و نگذارى كه ھیئت و حالت خود را تغییر دھد

در ايـن ھالك شدم ؛ زيرا كه اگـر آن حـضـرت را  (ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه رَاِجُعوَن  )بیرون آمدم و گفتم : ربیع گفت 

وقـت بـه نزد منصور بیاورم با اين شدت و غضبى كه او دارد البته آن حضرت را ھالك مى كند و آخرت از 

دستم مى رود و اگر مداھنه كنم و نیاورم مرا مى كشد و نسل مرا بر مى اندازد و مالھاى مرا مى گیرد، 

نیا را بر آخرت اختیار كردم ، محّمد پسر پس مردد شدم میان دينا و آخرت و نفسم بـه دنـیـا مـايـل شد و د



ربیع گفت كه چون پدرم بـه خـانـه آمـد مـرا طـلبـیـد و مـن از ھـمـه پـسـرھـاى او جـرى تـر و سـنـگـیـن دل 

تـر بـودم پس گفت برو به نزد جعفر بن محّمد و از ديوار خانه او باال رو و بى خبر بـه سـراى او داخـل شـو بـر 

پـس آخـر شـب بـه مـنـزل آن حـضـرت رسـیـدم و نـردبـانـى گـذاشـتـم و . كـه او را بـیـابـى بـیـاور ھـر حـالى

به خانه او بى خبر درآمدم ديدم كه پـیـراھـنـى پـوشـیـده و دسـتـمـالى بـر كـمـر بـسـتـه و مـشـغـول نـمـاز 

ى طلبد، گفت بـگذار كه دعا بخوانم و جامه اسـت ، چـون از نـمـاز فـارغ شد گفتم بیا كه خلیفه تو را م

بپوشم ، گفتم نمى گذارم فرمود كه بگذار برم و غسلى بكنم و مھیاى مرگ گردم ، گفتم مرخص نیستم و 

نمى گذارم ، پس آن مرد پیر ضعیف را كه زيـاده از ھـفـتـاد سـال از عـمـرش گـذشته بود با يك پیراھن و سر 

آوردم ، چون پاره اى راه آمد ضعف بر او غالب شد و من رحم كردم بر او و بر استر  و پاى برھنه از خانه بیرون

دير ! واى بر تو اى ربیع : خـود سـوار كـردم و چـون به در قصر خلیفه رسیدم شنیدم كه با پدرم مى گفت 

ن حالت مشاھده كرد پس ربیع بیرون آمد و چون نظرش بر امام علیه السالم افـتـاد و او را با اي. كرد و نیامد

. اخالص بسیار بـه خدمت حضرت داشت و آن بزرگوار را امام زمان مى دانست  (ربیع  )زيرا كه ! گريست 

مى دانم كه تو به جانب ما میل دارى اين قدر مھلت بده كه دو ركعت نماز به جا ! حضرت فرمود كه اى ربیع 

آنچه خواھى بكن ؛ و به نزد منصور بـرگـشت و او : ربیع گفت  بیاورم و بـا پـروردگـار خـود مـنـاجـات نـمـايم ،

مبالغه مى كرد از روى طیش و غضب كه جعفر را زود حاضر كن ، پس دو ركعت نـمـاز كـرد و زمـان طـويـلى 

بـا دانـاى راز عرض نیاز كرد و چون فارغ شد ربیع دست آن حضرت را گرفت و داخل ايوان كرد، پس در میان 

ز دعايى خواند، و چون امام عصر را بـه اندرون قصر برد و نظر منصور بر آن حضرت افتاد از روى خشم ايوان نی

تـو تـرك نـمـى كـنـى حـسـد و بغى خود را بر فرزندان عباس و ھر چند سعى مى كنى در ! اى جعفر: گفت 

نھا كه مى گـويـى ھـیـچ يك را اي! به خدا سوگند: خـرابـى مـلك ايـشـان فـايـده نـمـى بـخشد، حضرت فرمود

نكرده ام ، و تو مى دانى كه من در زمان بنى امیه كه دشمن ترين خلق خـدا بـودنـد بـراى مـا و شـمـا، بـه 

آن آزارھـا كـه از ايـشـان بـر مـا و اھل بیت ما رسید اين اراده نكردم و از من به ايشان بدى نرسید با شما را 

نـسبى و اشفاق و الطاف شما نسبت به ما و خويشان ما، پس منصور   ويـش اين اراده ھا كنم با خـ

ساعتى سر در زيـر افكند و در آن وقت بر روى نمدى نشسته بود بر بالشى تكیه كرده بود، در زير مـسـنـد 

دروغ مى گويى و دست در زير مسند كـرد و نـامـه ھـاى : خـود پـیـوسته شمشیر مى گذاشت ، پس گفت 

اين نامه ھاى تـو اسـت كـه بـه اھل خراسان : ار بیرون آورد و به نزديك آن حضرت انداخت و گفت بـسی

بـه خـدا سـوگـنـد كه اينھا به من افترا : نوشته اى كه بیعت مرا بشكنند و با تو بیعت كنند، حضرت فـرمـود

ايـن عـزمـھا نكرده م اكنون كه ضعف است و من اينھا را ننوشته ام و چنین اراده نـكـرده ام مـن در جـوانـى 

قرار ده تا  (96)پیرى بر من مستولى شده است چـگـونـه اين اراده كنم اگر خواھى مرا در میان لشكر خود 

: د و مـرگ مـن نـزديـك شده است ، و ھرچند آن حضرت اين سخنان معذرت آمیز مى گفت مرگ بـرسـ

چون ديـدم كـه : طـیـش مـنصور زياده مى شد و شمشیر را به قدر يك شبر از غالف كشید، ربیع گفت 

  پـس منصور دست به شمشیر دراز كرد بر خود لرزيدم و يقین كردم كه آن حضرت را شـھـیـد خـواھـد كـرد، 

شرم ندارى كه در اين سن مى خـواھـى فتنه به پا كنى كه خونھا ريخته  :شـمشیر را در غالف كرد و گفت 

نه به خدا سوگند كه ايـن نـامـه ھـا را مـن نـنـوشـته ام و خط و مھر من در اينھا : شود؟ حضرت فرمود

ذراع از غالف كشید در اين مرتبه عزم  پس منصور باز شمشیر را به قدر يك. نیست و بر من افترا كرده اند 

كردم كه اگر من را امر كند به قتل آن حضرت من شمشیر بگیرم و بر خودش بزنم ھر چند باعث ھالك من و 

فرزندان من گردد و توبه كردم از آنچه پیشتر در حق آن حضرت اراده كرده بودم ، پس منصور باز آتش غضبش 

غالف كشید و آن حضرت نزد او ايستاده بود و مترصد شھادت بود و عذر مشتعل گرديد و شمشیر را تمام از 



راست مي : مي فرمود و منصور قبول نمي نمود ، پس ساعتي سر به زير افكند و سر برداشت و گفت 

حقه غالي مخصوص مرا بیاور ، چون آوردم حضرت را نزديك خود ! گويي و به من خطاب كرد كه اي ربیع 

ود نشانید و از آن غالیه محاسن مبارك آن حضرت را خوشبو گردانید و گفت بھترين طلبید و بر مسند خ

اسبان مرا حاضر كن و جعفر را بر آن سوار نما و ده ھزار درھم به او عطا كن و ھمراه او برو تا به منزل او و آن 

مدينه جد بزرگوار  حضرت را مخیر گردان میان آنكه با ما باشد با نھايت حرمت و كرامت و میان برگشت به

 .خود

ربـیـع گـفـت كـه مـن شـاد بـیـرون آمـدم و مـتـعـجـب بـودم از آنـچـه مـنـصـور اول در بـاب حـضـرت اراده 

يـابـن رسـول الّله صـلى الّله : داشـت و آنـچـه آخـر بـه عـمـل آورد، چـون بـه صـحـن قـصـر رسـیـدم گـفـتـم 

مـتـعـجـبـم از آنـچـه او اول بـراى شـمـا در خـاطـر داشـت و آنـچـه آخـر در حـق مـن ! عـلیـه و آله و سـلم 

شـمـا بـه عمل آورد، و مى دانم كه اين اثر آن دعا بود كه بعد از نماز خواندى و آن دعاى ديگر كه در ايـوان 

و دعـاى دوم دعـايـى بـود تـالوت فـرمـودى حـضـرت فـرمـود كـه بـلى دعـاى اول دعـاى كـرب و شـدايـد بـود 

اگر نه خوف داشتم : كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم در روز احـزاب خـوانـد سپس فرمود

كه منصور آزرده شود اين زر را به تو مى دادم و لیكن مزرعه اى كه در مدينه دارم و پیش از اين ده ھزار 

يـابن رسول الّله صلى الّله علیه و . فروختم او را به تو مى بخشم درھم به قیمت آن من دادى و من به تو ن

من آن دعاھا را از شما مى خواھم كه به من تعلیم نمايید و توقع ديگر نمى گیريم و آن دعاھا ! آله و سلم 

و  چون در خـدمـت آن حـضـرت بـه خـانـه رفـتـم دعاھا را خواند و من نوشتم. را نیز به تو تعلیم مى كنم 

در وقتى كه شما ! تمسكى براى مزرعه نـوشـت و بـه من داد، يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم 

را بـه نـزد مـنـصـور آوردنـد و شـمـا مـشـغول نماز و دعا شديد و منصور اظھار طیش مى كرد و تـاءكـیـد در 

كـسـى : اھده نمى كردم ، حـضـرت فـرمـوداحـضـار شـمـا مـى نـمود ھیچ اثر خوف و اضطراب در شما مش

كـه جـاللت و عـظـمـت خـداونـد ذوالجالل در دل او جلوه گر شده است ابھت و شوكت مخلوق در نظر او مى 

 .نمايد، و كسى كه از خدا مى ترسید از بندگان پروا ندارد

ديشب از شما حـالتھاى غريب  !اّيھااال میر: ربـیـع گـفـت كـه چـون به نزد خلیفه برگشت خلوت شد گفتم 

مشاھده كردم ، در اول حال با آن شدت غضب جعفر بن محّمد را طلبیدى و به مـرتـبـه اى تـو را در غـضب 

ديدم كه ھرگز چنین غضبى در تو مشاھده نكرده بودم تا آنكه شـمـشـیـر را به قدر يك شبر از غالف 

شـمـشـیر را برھنه كردى و بعد از آن برگشتى و او را  كشیدى و باز به قدر يك ذراع كشیدى و بعد از آن

اكرام عظیم نمودى و از حّقه غالیه مخصوص خود كه فرزندان خود را به آن خوشبو نمى كنى او را خوشبو 

! اى ربیع  : كردى و اكرامھاى ديـگـر نـمـودى و مـرا به مشايعت او ماءمور ساختى سبب اينھا چه بود؟ گفت

تـو پنھان نمى كنم و لیكن بايد كه اين سّر را پنھان دارى كه به فرزندان فـاطـمه و شیعیان من رازى را از 

ايشان نرسد كه موجب مزيد مفاخرت ايشان گردد، بس است ما را آنچه از مفاخر ايشان در میان مردم 

 . مشھور است و در السنه خلق مذكور است

به غیر از  :نه را خلوت كردم به نزد او برگشتم گفت ھركه در خانه است بیرون كن ، چون خا: سپس گفت 

من و تو و خدا كسى در اين خانه نیست ، اگر يك كلمه از آنچه با تو مى گـويـم از كـسـى بـشـنـوم تـو را و 

در وقتى كه او را ! اى ربیع : فـرزنـدان تـو را بـه قـتـل مـى آورم و امـوال تـو را مـى گیرم ، سپس گفت 

مصّر بودم بر قتل او و بر آنكه از او عذرى قبول نكنم و بودن او بر من ھر چند خروج به شمشیر نكند طلبیدم 

گرانتر است از عبدالّله بن الحسن و آنھا كه خروج مى كنند؛ زيرا كه مى دانم او و پـدران او را مـردم امـام 

، عـالمـتـر و زاھـدتـر و خـوش اخـالق مـى دانـنـد و ايـشان را واجب اال طاعه مى شمارند و از ھمه خلق 



تـرنـد و در زمـان بـنـى امـیـه مـن بـر احـوال ايـشـان مـطـلع بـودم ، چـون در مـرتـبـه اول قـصـد قتل او كردم و 

شمشیر را يك شبر از غالف كشیدم ديدم كه حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سلم براى من متمّثل 

حايل شد و دستھا گشوده بود و آستینھاى خود را بـرزده بـود و رو تـرش كـرده بـود و از شد و میان من و او 

روى خـشم به سوى من نظر مى كرد من به آن سـبـب شـمـشـیـر را در غـالف كـشـیـدم ديـدم كـه بـاز 

اول و خـشـمـش زيـاده حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم نـزد مـن مـتـمـثـّل شـد نـزديـكـتـر از 

بـود و چـنـان بـر مـن حـمـله كـرد كـه اگـر مـن قـصـد قـتـل جـعـفـر مـى كردم او قصد قتل من مى كرد و به 

اين سبب شمشیر را به غالف بردم ، در مرتبه سوم جراءت كردم و گفتم اينھا از افعال جن مى بايد باشد و 

ام از غـالف كـشـیـدم در ايـن مـرتـبـه ديـدم كـه آن حـضـرت نـزد مـن پروا نمى بايد كرد و شـمـشـیـر را تـمـ

متمثل شد دامن برزده و آستینھا را باال بسته و برافراخته گرديده و چنان نزديك من آمد كه نـزديـك شـد 

اند و دسـت او به من برسد و به اين جھت از آن اراده برگشتم و او را اكرام كردم و ايشان فرزندان فاطمه 

مبادا كسى اين  !جاھل نمى باشد به حق ايشان مگر كسى كه بھره از شريعت نـداشـتـه بـاشـد، زيـنـھار

سخنان را از تو بشنود محّمد بن ربیع گفت كه پـدرم ايـن قـصـه را بـه مـن نـقـل نـكـرد مـگـر بـعـد از مـردن 

  (97). و ھارون و كشته شدن محّمد امینمـنـصـور و مـن نقل نكردم مگر بعد از مردن مھدى و موسى 

ايـضـا روايـت كـرده اسـت بـه سـنـد مـعـتـبـر از صـفـوان جـمـال كـه مـردى از اھل مدينه بعد از كشته شدن 

محّمد و ابراھیم پسرھاى عبدالّله بن الحسن به نزد منصور دوانیقى رفت و گفت كه جعفر بن محّمد موالى 

خود معلى بن خنیس را فرستاده اسـت كـه از شـیـعـیـان اموال و اسلحه بگیرد، اراده خروج دارد و محّمد 

شد و فرمانى بداد و به عم خود كه منصور بسیار در خشم . پسر عبدالّله نیز به اعـانـت او اين كارھا كرد

والى مـديـنـه بـود نـوشـت كه به سرعت تمام امام علیه السالم را به نزد او فرستد و او نامه منصور را به 

بايد كه فردا روانه شويم به جانب عراق و بـرخـاسـت و متوجه مسجد : خدمت حضرت فرستاد و گفت 

شد و چند ركعت نماز كرد و دست به دعا بلند نمود و دعايى حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم 

خواند و روز ديگر شتران براى آن حضرت حاضر كردم و متوجه عراق شد، چون به شھر منصور رسید به در 

خانه او رفت و رخصت طلبید و داخـل شـد و مـنصور اول آن حضرت را اكرام نمود و بعد از آن شروع به عتاب 

اين بر مـن  ! َمعاذالّله: حضرت فرمود. یده ام كه معلى براى تو اموال و اسلحه جمع مى كندشن :كرد و گفت 

بـه طـالق و : حضرت به خدا سوگند ياد كرد منصور گـفـت ! سوگند ياد كن : افـتـرا اسـت ، مـنـصور گفت 

نـى و مـرا امـر مى كنى حضرت فرمود كه سوگند به خدا ياد كردم از من قـبـول نـمـى كـ! عـتـاق قـسم بخور

نزد من اظـھـار دانـايـى مـى كـنـى ؟ حـضـرت فـرمـود كـه  :كه سوگندھاى بدعت ياد كنم ، منصور گفت 

الحال جمع مى كنم میان تو و آنكه اينھا : منصور گفت . چـون نـكـنـم و حـال آنـكـه مـايـیم معدن علم حكمت 

ر تو بگويد، و فرستاد آن بدبخت را طلبید و در حـضـور حـضرت از او را بـراى تـو گـفـتـه اسـت تـا در بـراب

سـوگند ياد : بلى چنین است و آنچه در حق او گفته ام صحیح است ، حـضـرت بـه او گـفـت : پرسید، گفت 

ِلُب اْلَحىُّ َوالّلِه الَّذى ال ِالَه ِاّال ھـَُو الّطاِلُب اْلغا ) : بلى و شروع كرد به قسم و گفت: مى كنى ؟ گفت 

حضرت فرمود كه در سـوگـنـد تـعـجـیـل مـكـن و به ھر نحو كه من مى گويم سوگند ياد كن ، منصور  (اْلَقیُّوُم، 

اين سـوگـنـد كـه او ياد كرد چه علت داشت ؟ حضرت فرمود كه حق تعالى صاحب حیا و كريم اسـت : گفت 

به رحمت و كرم ، او را معالجه به عـقـوبـت نـمـى كـنـد، و كـسـى كـه او را مـدح كـنـد به صفات كمالیه و 

 .بـیـزار شـوم از حول و قوت خدا و داخل شوم در حول و قوت خود اگر چنین نباشد: پـس فـرمـود كـه بـگـو

چون اين سوگند ياد كرد در سـاعـت افـتـاد و مـرد و بـه عـذاب الھـى واصـل شـد، مـنـصـور از مـشـاھـده ايـن 

  (98).ديـگـر سـخـن كـسـى را در حـق تـو قبول نخواھم كرد: ال خـائف گـرديـد و گـفـت حـ



من از جمله نديمان ابوجعفر دوانـیـقى و :  و ايضا روايت كرده است از محّمد بن عبدالّله اسكندرى كه گفت

: محرم اسرار او بودم ، روزى به نزد او رفتم او را بسیار مغموم يافتم و آه مى كـشـیـد و انـدوھناك بود گفتم 

صد نفر از اوالد فـاطـمـه را ھالك كردم و سید و بزرگ : سبب تفكر و اندوه تو چیست ؟ گفت ! اّيھااال میر

جعفر بن محّمد صادق علیه : كیست ؟ گفت : ست و در باب او چاره نمى توانم كرد، گفتم ايشان مانده ا

او مردى اسـت كـه بـسـیـارى عـبادت او را كاھیده و اشتغال او به قرب و محبت ! اّيھااال میر: گفتم . السالم 

ه امامت او دارى و بزرگى او مى دانم كه تو اعتقاد ب: خدا او را از طلب ملك و خـالفت غافل گردانیده ، گفت 

را مى دانم و لیكن ملك عقیم است و من سوگند ياد كرده ام كه پیش از آنكه شام اين روز درآيد خود را از 

راوى گفت كه چون اين سخن از او شنیدم زمین بر من تنگ شد و بسیار غمگین شدم ، . انـدوه فارغ گردانم 

بدالّله صادق را طلب نمايم و مـشـغـول سـخن گردانم و كاله چون من ابوع: پس جالدى را طلبید و گفت 

 .خود را از سر بردارم و بر زمین گذارم او را گردن بزن و اين عالمتى است میان من و تو

و در ھـمـان سـاعـت كـس فـرسـتـاد و حـضـرت را طـلبـیـد، چـون حـضـرت داخـل قـصر شد ديدم كه قصر به 

كه در میان درياى مّواج مضطرب بـاشـد و ديـدم كـه مـنـصـور بـرجـسـت و بـا سـر حركت درآمد مانند كشتى 

و پـاى بـرھـنـه بـه استقبال آن حضرت دويد و بندھاى بدنش مى لرزيد و دندانھايش بر ھم مى خورد و 

ـانـیـده ساعتى سـرخ و سـاعـتى زرد مى شد و آن حضرت را به اعزاز و اكرام بسیار آورد و بر تخت خود نـش

يـابـن رسول الّله : و بـه دو زانـو در خدمت او نشست مانند بنده كه در خدمت آقاى خود بنشیند و گفت 

به چه سبب در اين وقت تشريف آوردى ؟ حـضـرت فـرمـود كـه بـراى اطـاعت ! صلى الّله علیه و آله و سلم 

اشتباھى كرده است ) فرستاده (یدم ، رسول من شما را نـطلب: خدا و رسول و فرمانبردارى تو آمدم ، گفت 

 .و اكنون كه تشريف آورده اى ھر حاجت كه دارى بطلب 

و حـضـرت . چنین باشد: گفت . حاجت من آن است كه مرا بى ضرورتى طلب ننمايى : حـضرت فرمود

و بعد . ـرسـیـدبـرخـاسـت و بـیـرون آمـد و من خدا را حمد بسیار كردم كه آسیبى از منصور به آن حـضـرت ن

از آنكه آن حضرت بیرون رفت منصور لحاف طلبید و خوابید و بـیدار نشد تا نصف شب و چون بیدار شد ديد من 

بیرون مرو تـا مـن نـمـازھـاى خـود را قـضـا كـنـم و قـصـه اى بـراى تـو نـقـل : بر بالین او نشسته ام گفت 

ضرت صادق را به عزم كشتن طلبیدم و داخـل قصر من شد چون ح: نـمـايم ، چون از نماز فارغ شد گفت 

ديدم كه اژدھاى عظیمى پیدا شد و دھان خود را گشود و كام باالى خود را بـر بـاالى قـصـر مـن گذاشت و 

كام پايین خود را در زير قصر من گذاشت و دم خود را بر دور قـصـر و خـانه من گردانید و به زبان عربى فصیح 

كه اگر بدى اراده مـى كـنـى نـسبت به آن حضرت ، تو را و خانه و قصر تو را فرو مى برم و به به من گفت 

اين سبب عـقـل مـن پريشان شد و بدن من به لرزه آمد به حدى كه دندانھاى من بر ھم مى خورد راوى 

ر شب بـخـواند آنھا را اينھا از او عجب نیست زيرا كه نزد او اسمھا و دعايى است كه اگر ب :گـفـت مـن گفتم 

پس از چند . روز مى شود و اگر بر روز بخواند شب مى شود و اگر بر موج درياھا بـخـوانـد سـاكـن مى گردد

روز رخصت طلبیدم از او كه به زيارت آن حضرت بـروم مـرا دسـتـورى داد و ابا نكرد و چون به خدمت آن حضرت 

خـوانـد در وقـت دخـول مـجلس منصور تعلیم من نمايد، و اجابت  رفتم از حضرتش التماس كـردم آن دعـا كـه

 (100)(99).التماس من نمود

 در تاريخ وفات حضرت صادق علیه السالم و ذكر سبب وفات: فصل ششم 

وفـات كـرد حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم در مـاه شـوال سـنـه يـك صـد و چـھـل و ھـشـت بـه سـبـب 

و در وقـت شـھـادت از سـن مـبـاركـش شـصـت و . انـیـده بـودانـگور زھرآلود كه منصور به آن حضرت خـور

پـنـج سـال گـذشـتـه بـود و در كـتـب مـعـتـبـره مـعـیـن نـكـرده انـد كـه كـدام روز از شوال بوده ، بلى صاحب 



، و بـه قـولى دوشـنـبـه نـیـمـه  (101)كه متتبع ماھرى است بیست و پنجم آن ماه گـفـتـه  (َجّنات الُخُلود  )

كه داخل شد بر آن حضرت بعض اصحابش در مرض وفاتش  (مشكاة اال نوار  )رجـب بـوده و نـقـل شـده از 

ده كه گويا ھیچ از آن بزرگوار نمانده جز سر نازنینش پس آن مرد به ديد آن حضرت را چندان الغر و باريك ش

گـريـه نـكـنم با آنكه شما را به اين حال مى : براى چه گريه مى كنى ؟ گـفـت : حضرت فرمود. گريه درآمد

چنین مكن ، ھمانا مؤ من چـنـان است كه ھرچه عارض او شود خیر او است و اگر بريده شود : بینم ؟ فرمود

  (102). عضاى او براى او خیر است و اگر مالك شود مشرق و مغرب را براى او خیر استا

بـودم نـزد حـضـرت : م كه گفت كنیز حضرت صادق علیه السال (سالمه  )و روايت كرده شیخ طوسى از 

بدھید : صـادق عـلیـه السـالم در وقـت احـتـضـار كـه حـال اغـمـاء پـیـدا كـرد، چـون بـه حـال خود آمد فرمود

و  (103)باشد ھفتاد اشرفى  (افطس  )به حسن بن على بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب كه 

عطا مى كنى به مردى كه حمله كرد بر تو با كارد و مى : بدھید به فالن و فالن ، فالن مقدار، من گفتم 

به صله كردن مى خواھى من از آن كسان نباشم كه خدا مدح كرده ايشان را : خواست تو را بكشد؟ فرمود

 : رحم و در وصف ايشان فرموده

  (104). (َوالّذيَن َيِصُلوَن ما َاَمَرالّلُه ِبِه َاْن يوَصَل َو َيْخَشْوَن َربَُّھْم َو َيخاُفوْن ُسوَء اْلِحساِب  )

به درستى كه حق تعالى خلق كرد بھشت را و خوشبو گرانید آن را و بوى آن ! اى سالمه : سـپـس فـرمود

  (105). تا دو ھزار سال مى رسد و نمى شنود بوى آن را عاق والّدين و قطع كننده رحم

پدر بزرگوار خود را كـفن كردم در دو : شـیخ كلینى از امام موسى علیه السالم روايت كرده است كه گفت 

جامه سفید مصرى كه در آنھا احرام مى بست و در پیراھنى كه مى پوشید و در عمامه اى كه از امام زين 

لسالم به او رسیده بود و در برد يممنى كه بـه چـھـل ديـنـار طـال خـريـده بـود و اگـر امـروز العابدين علیه ا

روايـت كـرده است كه بعد از وفات حضرت صادق علیه  ايـضـا (106) .مـى بـود بـه چھارصد دينار مى ارزيد

السالم حضرت امام موسى علیه السالم مى فرمود كه ھر شب چراغ برافروزد در حجره اى كه آن حضرت در 

  (107).آن حجره وفات يافته بود

مشرف شدم خدمت اّم حمیده اّم ولد حضرت امـام : و روايت كرده است شیخ صدوق از ابوبصیر گفت 

جـعـفـر صـادق عـلیـه السالم براى تعزيت حضرت صادق علیه السالم پس آن مخدره گـريـسـت و مـن نـیز به 

اگر مى ديـدى حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم را در ! محّمداى ابو: جھت گريه او گريستم ، پس از آن فرمود

جمع كنید به : وقـت مـوت ھـمـانا امر عجیبى مشاھده مى كردى ، چـشـمـھـاى خـود را گـشـود و گـفت 

نزد من ھر كسى كه مابین من و او قرابت و خـويـشـى اسـت پس ما نگذاشتیم احدى را از خويشان او مگر 

ِانَّ َشفاَعَتنَا الَتناُل  ) :ديم ؛ پس آن جـنـاب نـظـرى افـكـنـد بـه سـوى ايـشـان و فـرمودآنكه به نزد او آو

،  (108)؛ ھـمـانـا شـفـاعـت مـا نـخـواھـد رسـیـد بـه كـسـى كـه استخفاف كند به نـمـاز (ُمْسَتِخّفا بـِالصَّلوة 

 .يـعـنـى نـمـاز را خوار و سبك شمرد و اعتنا و اھتمام به آن نداشته باشد

و روايـت شـده از عـیـسى بن داب كه چون جنازه نازنین حضرت صادق علیه السالم را روى سـريرى نھادند و 

دفن ، ابوھريره عجلى كه از شعراى مجاھرين اھل بیت شمرده مى گشت حمل كردند به سوى بقیع براى 

 : اين اشعار بگفت

َاقُوُل َو َقْد راُحوا ِبِه َيْحِمُلوَنُه
 َعلى كاِھٍل ِمْن حاِمَلْیِه َو عاِتٍق

َاَتْدُروَن ماذا َتْحِمُلوَن ِاَلى الثَّرى



 َثبیرا َثوى ِمْن َراْءِس َعلیاء شاِھٍق
َثى الحاُثوَن َفْوَق َضريِحِهَغداَة َح
  (109)ُترابا َو َاْولى كاَن َفْوَق اْلَمفاِرِق

- ۵ - 

 
 

ع نزد پدر و جدش و سن آن حضرت شـصـت و پـنـج مـسـعـودى گـفـتـه كـه دفن كردند آن حضرت را در بقی

و گفته شده كه آن حضرت را زھر دادند و در قبور ايشان در آن موضع از بقیع سنگ مرمرى  (110).سـال بود

 :است كه بر آن نوشته اند

َاْلَحْمُدلّلِه ُمبیَد اُالَمِم َو ُمْحِیِى الرَِّمِم ھذا َقْبُر فاِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل الّلِه َصِلى الّله : بـِْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحیِم )

ـِْن َابى طاِلٍب َو َعلىِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ْبِن َعلىِّ َعَلْیِه َو آِلِه َو َسلَّم َسیَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمیَن َو َقْبُر اْلَحَسِن ْبِن َعل ىِّ ب

 َعَلْیِھْم ْبِن َاِبى طاِلٍب َو ُمَحمَِّد ْبِن ِعلي َو َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َرِضَى الّلُه َعْنُھْم، انتھى َو َاُقوُل ـ َصَلواُت الّلِه

اھـل خـراسـان بـود و جـمـاعـتـى از اھل  و روايت شده كـه شـخـصـى ابـوجـعـفـر نـام وافـد (َاجمعیَن 

خراسان نزد او جمع شدند و از او درخواست كردند كه اموالى و متاعى بود كه بايد به حـضـرت صـادق عـلیـه 

السـالم بـرسـد آنـھـا را بـا خـود حمل كند و براى آن حضرت ببرد با مسائلى كه بعضى استفتاء بود و پاره اى 

جـعـفـر آن امـوال و سـؤ االت را بـا خـود حـمـل كـرده و حركت كرد چون وارد كوفه گشت ابـو . در مشاوره

مـنـزل كـرد و بـه زيـارت قبر امیرالمؤ منین علیه السالم رفت ، ديد در ناحیه قبر، شیخى نـشـسـتـه و 

د كـه ايشان فقھاء ھمین كه از زيارت خود فارغ شد به قصد ايشان رفـت ديـ. جماعتى دور او حلقه زده اند

: شیعه مى باشند و از آن شیخ استماع فقه مى كنند از آن جماعت پرسید كه اين شیخ كیست ؟ گفتند

 . گفت من نزد آنھا نشستم. ابوحمزء ثمالى است 

كه قبر امیرالمؤ منین علیه السالم از زمان وفاتش تا زمان حضرت صادق عـلیـه السـالم : مـؤ لف گـويد

ـخـفـى بـود و كـسـى مـطـلع بـر آن نـبـود جـز اوالد و اھـل بـیـت آن حـضـرت و حضرت امام زين پـنـھـان و م

العابدين و امام محمدباقر علیھم السالم مكرر به زيـارتـش مى رفتند و بسیار بود كه با آنھا صاحب روحى 

حضرت را شناختند و به نبود مگر شتر ايشان و لكن در زمان حضرت صادق علیه السالم شیعیان قبر آن 

مشرف مى گشتند و سببش آن بود كه حضرت صادق علیه السالم در ايامى كه در حیره بود مكرر   زيارتش 

به زيارت آن قبر شريف مى رفت و غالبا بعضى از مخصوصان اصحاب خود را ھمراه مى بـرد و مـدفـن 

بود تا ايام ھارون رشید كه يك باره قبر مبارك امـیـرالمـؤ مـنین علیه السالم را به ايشان مى نمود و اين 

و اما ابوحمزه ثمالى ، پـس او در خـدمـت امام زين العابدين علیه . ظاھر شد و مزار قاصى و دانى گشت 

 . السالم به زيارت آن قبر شريف مشرف گشته بود چنانچه در فصل ھشتم بیايد ذكرش

 ) : ین كه ما نشسته بوديم مردى اعرابى وارد شد و گفتبـالجـمله ؛ آن مرد خراسانى مى گويد در اين ب

؛ يعنى من از مدينه مى آيم و جعفر بن محّمد  (ِجْئُت ِمَن اْلَمدْيَنِة َو َقْد ماَت َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد علیه السالم 

ر زمـیـن زد، ابوحمزه از شنیدن اين خبر وحشت اثـر نـعـره زد و دو دسـت خـود را بـ! علیه السالم وفات كرد

وصى خود را قـرار : آن وقـت سـؤ ال كـرد از آن اعـرابـى كـه آيـا شـنـیدى كه كى را وصى خويش كرد؟ گفت 

حمد : داد، پـسـرش عـبـدالّله و پـسـر ديـگـرش مـوسـى علیه السالم ، و منصور خلیفه را، ابـوحـمـزه گفت 

َدلَّ َعَلى الصَّغـیـِر َو بـَیََّن عـََلى اْلَكبیِر َو َسَتَر اَالْمَر  ) ! يمخدا را كه ما را ھدايت كرد و نگذاشت كه گمراه شو



، پس ابوحمزه رفت نزد قبر امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم و مـشـغـول نـمـاز شـد مـا نـیـز  (اْلَعظیَم 

  پـس . كلمه كه گـفـتـى تفسیر كن براى من اين چند : مشغول به نماز شديم ، پس من رفتم نزد او و گفتم 

ابوحمزه تفسیر كرد كالم خود را به چیزى كه حاصلش اين است كه وصیت مـنـصـور ظـاھـر اسـت كـه بـراى 

تـقـیـه اسـت كـه وصـى او را بـه قتل نرساند و فرزند كوچك كه امام موسى است با فرزند بزرگتر كه عبدالّله 

ه قابل امامت نیست ؛ زيرا كه اگر فرزند بزرگ علتى در بـدن و ديـن است ذكر كـرد تا مردم بدانند كه عبدالّل

و عـبـدالّله در بـدن فـیـل پـا بـود و ديـنش ناقص بود و جاھل . نـداشـتـه بـاشـد مـى بـايـد كـه او امـام بـاشـد

امام موسى بود به احكام شريعت ، اگر او علتى نمى داشت به او اكتفا مى كرد، پس از آنجا دانستم كه 

  (111). علیه السالم است و ذكر آنھا براى مصلحت است

ـى ابـوجعفر شـب: شیخ كلینى و شیخ طوسى و ابن شھرآشوب روايت كرده اند از ابوايوب جوزى كه گفت 

دوانیقى در میان شب فرستاد و مرا طلبید، چون رفتم ديدم كه بر كرسى نـشسته و شمعى در پیش او 

: نھاده اند و نامه در دست دارد و مى خواند، چون سالم كردم نامه را پـیـش مـن انداخت و گريست و گفت 

السالم را نوشته است ؛ سپس سه اين نامه محّمد بن سلیمان است و خبر وفات امام جعفر صادق علیه 

بنويس كه اگر يك : و گفت مثل جعفر كجا به ھم مى رسد، پس گفت  (ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن  )نوبت گفت 

بعد از چند روز جواب نامه رسید كه پنج نـفـر . كس را بخصوص وصـیـت كـرده اسـت او را بـطلب و گردن بزن 

خـلیفه و محّمد بن سلیمان والى مدينه و دو پسر خود عبدالّله و مـوسـى و حـمـیـده  را وصـى كـرده اسـت

  (112)! اينھا را نمى توان كشت: چون نامه را منصور خواند گفت . مـادر موسى را

عـالمـه مـجـلسـى رحمه الّله فرموده كه حضرت به علم امامت مى دانست كه منصور چنین اراده خـواھـد 

كـرد آن جـمـاعـت را حـسـب ظـاھـر در وصـیـت شـريـك كـرده بـود، اول نـامه او را نوشته بود و در باطن امام 

ن وصیت نیز اھل علم مى دانستند كه وصايت و امامت موسى علیه السالم مخصوص بود به وصیت ، و از اي

  (113). مخصوص آن حضرت است چنانچه از روايت ابوحمزه كه گذشت معلوم گشت

 و احفاد امام جعفر صادق علیه السالم در ذكر اوالد: فصل ھفتم 

اسـمـاعـیـل و : شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله فـرمـوده حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم را ده تـن اوالد بـود

عبدالّله و اّم فروه ـ مادر اين سه نفر فاطمه دختر حسین بن على بن الحسین بن عـلى بـن ابـى طـالب 

موسى علیه السالم و اسحاق و محّمد ـ كه مادر ايشان اّم ولده بوده ـ و عباس  علیھم السالم بوده ـ و ديگر

و على و اسماء و فاطمه ـ كه ھر يك از ام ولدى بوده اند ـ و اسماعیل از ھمه برادران بزرگتر بوده و حضرت 

گروھى از و . صادق علیه السالم او را بسیار دوسـت مـى داشت و شفقت و مھربانى بر او بسیار مى نمود

شیعه را گمان آن بود كه اسماعیل قائم به امر خالفت و امامت خواھد بود بعد از حضرت صادق علیه السالم 

بـه سبب آنكه بزرگتر اوالد آن جناب بود و محبت و اكرام پدر بر او بیشتر بود، لكن در حـیـات حـضـرت صادق 

او را به سـر دوش تا مدينه آوردند و در بقیع مدفون  علیه السالم در قريه عريض از دنیا رفت و مردمان جنازه

و روايت شده كه حضرت صادق علیه السـالم بـر مـرگ اسـمـاعـیل جزع شديدى نمود و حزن و . گشت 

اندوھش بر او عظیم گشت و بدون كفش و ردا مقدم سرير او مى رفت و چند دفعه امر فرمود سرير او را بر 

مـى آمـد و صـورت او را باز مى كرد و بر او نظر مى نمود و مراد آن حضرت از اين  زمین نھاد و نزديك جـنـازه

كـار آن بود تا امر وفات اسماعیل بر ھمه مردم مكشوف شود و دفع شبھه شود از كسانى كه معتقد به 

  (114).حیات اسماعیل و خالفت او بعد از پدر مى باشند

كـه احاديث به اين مضمون بسیار است و شیخ صدوق روايت كرده است كه حـضـرت صـادق : مـؤ لف گـويـد

گفتم جامه اى را كه عـلیـه السـالم بـه سـعـیـد بـن عـبـدالّله اعـرج فـرمـود كـه چـون اسـمـاعیل وفات يافت 



روى او كشیده بودند بردارند، چون صورت او را مكشوف كردند جبھه و زنخ و گلوى او را بوسیدم پس گفتم او 

را بپوشانند، باز گفتم كه جامه را از روى او برداشتند ديگرباره جبین و زنخ و گلوى او را بوسه دادم پس گفتم 

كار غسل او فارغ شدند نزديك او رفتم ديدم كه او را در كـفـن پیچیده  او را بـپـوشانیدند و غسل دادند چون از

اند گفتم صورت او را از كفن بیرون كردند باز جبین و زنخ و گلوى او را بـوسـیـدم و او را تـعـويذ كردم پس 

  (115). به قرآن: راوى گفت پرسیدم به چه چیز او را تعويذ كرديد؟ فرمود. گفتم او را در كفن كنند

و خواند يكى از  ( .ِاسـْمـاعـیل َيْشَھُد َاْن ال ِالَه ِاال الّلُه ) : و روايـت شـده كـه بـه حـاشـیـه كـفـنـش نـوشـت

مى چند به او داد و امـر كـرد كـه حـج كـنـد بـا آن از جـانـب پـسـرش اسـمـاعـیـل و شیعیان خود را و درھ

 . فـرمـود كـه ھـرگـاه تـو حـج بـگـزارى از جـانـب او نـه سـھـم ثـواب مال تو است و يك سھم مال اسماعیل

مـاعـیـل در سـنـه صـد و چـھـل گـفـتـه كـه وفـات كـرد اسـ (تـحـفـة اال زھـار  )سـیـد ضـامـن بـن شـدقـم در 

و دو؛ و در سـنـه پـانـصـد و چـھـل و شـش حـسین بن ابى الھیجاء وزير عبیدلى به مدينه رسید پس بنا كرد 

و ذكـر كـرده ابـن شـیـبـه كـه ايـن محل خانه زيد شھید پسر امام زين العابدين  (116). بر مشھدش قـبـّه اى

 . علیه السالم بوده

چون اسماعیل از دنیا رفت كسانى را كه اعتقاد بر خالفت او بود بعد از پدر : و بالجمله ؛ شیخ مفید فرموده 

باعد كه از خواص روات نـبـودنـد بـه ھـمـان اعـتـقـاد از اين اعتقاد منصرف شدند مگر نادرى از مردمان ا

مـانـدنـد و قـائل بـه حـیـات اسماعیل گشتند و چون حضرت امام صادق علیه السالم از دنیا رحلت فرمود 

جمله اى از مردم قـائل بـه امـامـت حـضـرت موسى بن جعفر علیه السالم شدند و مابقى ھم دو فرقه 

تـنـد اسـمـاعـیـل امـام بـوده و امـامـت بـعـد از او مـنـتـقـل بـه مـحـمـّد بـن اسـمـاعـیـل شدند فـرقـه اى گـفـ

و فـرقـه ديـگـر گـفـتـنـد كـه اسـمـاعـیـل زنـده اسـت و ايـشـان مـردمـانـى قلیل ھستند كه . شـده اسـت 

  (117). ا آخر زمانگمانشان اين است كه امامت بعد از اسماعیل در اوالد و احفاد او است ت

اول . سـالطـیـن فـاطـمـیـه كـه در ديـار مـغـرب سـلطـنـت داشـتـنـد از اوالد اسـمـاعـیـل انـد: مـؤ لف گـويـد

ـدالّله بـن مـحـمـّد بـن عـبـدالّله بـن احـمـد بـن مـحـمـّد بـن اسـمـاعـیـل بـن االمـام جـعـفـر ايـشـان عـبـی

الصـادق عـلیـه السـالم مـلقـب بـه المـھـدى بـالّله ، اول كـسـى اسـت كـه از آل اسـمـاعـیل در ديار مغرب 

ھـفـتـاد و چـھـار سـال پـادشـاھـى و مصر خلیفه شدند در زمان دولت بنى عـبـاس و مـدت دويـسـت و 

كـردنـد و اول سـلطـنـت ايـشـان در زمـان مـعـتـمـد و مـعـتـضـد بـوده كـه اوايل غیبت صغرى باشد و عدد 

قاضى نورالّله گفته كه قرامطه وراى . ايشان چھارده است و ايشان را اسماعیلیه و عبیديه مى گفتند

و ھواخواھان ايشان از كمال بغض و عداوت قرامطه را داخل اسماعیلیه  اسماعیلیه طايفه ديگرند و عباسیان

  (118).ساختند

خود اشاره به عبیدالّله مذكور كرده در آنجا  كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در اخبار غیبیه: فـقیر گويد

 : كه فرموده

 .ِبالرِّداء ُثمَّ َيْظَھُر صاِحُب الَقْیَروان اْلَغضُّ الَبضُّ، ُذوالنََّسِب الَمْحِض، الُمْنَتَجُب ِمْن ُسالَلِة ِذى الَبداِء، الُمَسّجى )

) (119)  

شھرى است به مغرب و ھمان جايى است كه عبیدالّله مھدى در حدود آن قـلعـه اى بـنـا كـرد و  (قـیـروان  )

یه اسماعیل بن جعفر عل (مسّجى برداء  )و  (ذى البداء  )موسوم ساخته و مراد از  (مھديه  )آن را بـه 

 . السالم است

َو كاَن ُعَبْیِدالّلِه اْلَمْھِدىُّ َاْبَیُض ُمْتَرفا ُمَشرَّبا ِبُحْمَرٍة َرْخَص اْلبـََدِن، تـارَّ اَالطـراِف، و : قاَل اْبُن َاِبى اْلَحديِد )

ـِْن ُمَحمٍَّد علیھم السالم َو ُھَو اْلمـُسـَجـّ ـُْن جـَعـْفـَِر ب ى بـِالرِّداء؛ َالنَّ َابـاُه َابـاعـَْبِدالّلِه ُذواْلبـَداِء ِاسـْمـاعـیـُل ب



 َو َتزُوَل َعْنُھْم َجْعَفَرا علیه السالم َسّجاُه ِبِرداِئِه َلّما ماَت َو َاْدَخَل ِاَلْیِه ُوُجوَه الّشیَعِة ُيشاِھُدوَنُه ِلَیْعَلُموا َمْوَتُه

  (120) ( . الُشبّْھُة فى َاْمِرِه ِانتھى

و امـا عـبدالّله بن جعفر پس او بعد از اسماعیل بزرگتر بود از ساير برادران خويش و او را نزد پدر چندان 

خـلطـه و  (حـشـويـّه  )ده و گفته شـده كـه بـا مكانت و منزلتى نبود و در اعتقاد متھم بر مخالفت با پدر بو

آمـیـزش داشـت و میل به مذھب مرجئه داشت و بعد از فوت پدر ادعاى امامت نمود و حجتش بر امامت كبر 

بـه ايـن سبب جماعتى از اصحاب حضرت صادق علیه السالم او را متابعت كردند و چون او را . سن بود

ند و به امامت برادرش موسى علیه السالم رجوع كردند از بسیارى براھین و امتحان كردند دست از او كشید

دالالت باھرات كه از حضرت مشاھده كردند، بلى قلیلى از مردم به ھمان اعـتـقـاد مـانـدنـد و امامت عبدالّله 

ـت عـبـدالّله قـائل گويند، و اين لقـب از آن يـافـتـنـد كـه بـه امـام (فطحّیه  )را اختیار كردند و ايشان را 

شـدنـد؛ چـه آنـكـه عـبـدالّله َافـْطـَحـُ الرِّجـْل بـود، يعنى فیل پا، و بعضى گفته اند كه ايشان را فطحّیه گفتند 

  (121).به سبب آنكه داعى ايشان بر امامت عبدالّله مردى بوده كه او را عبدالّله بن فطیح مى گفتند

قـطب راوندى روايت كرده از مفضل بن عمر كه چون حضرت صادق علیه السالم وفات كرد عبدالّله افطح پسر 

ارى آوردنـد و در حضرت امام موسى علیه السالم امر فرمود ھـیـزم بـسـیـ. آن حضرت ادعاى امامت كرد

عبدالّله به منزل آن حضرت آمد و در آن وقت . وسـط خـانـه ريـختند، آنگاه فرستاد به نزد عبدالّله و او را بطلبید

در خدمت حضرت جماعتى از وجوه امامیه بـودنـد ھـمـیـن كـه عـبدالّله نشست ، حضرت امر فرمود كه آتش 

به سوختن و مردم نمى دانستند سبب آن را تا آنكه ھیزمھا  در آن ھیزمھا افكندند ھیزمھا شـروع كـرد

پس بـرخـاسـت موسى بن جعفر علیه السالم با جامه ھاى خود در میان آتش نشست و . تمامى آتش شد

! رو كرد به مـردم حـديـث گـفـتن تا يك ساعت ، سپس برخاست و جامه خود را تكانید و آمد به مجلس خود

آن ! اگر چنانچه تو امام مى باشى بعد از پدرت بنشین در مـیـان آتـش : ش عبدالّله آنـگاه فرمود به برادر

ديديم عبدالّله رنگش تغییر كرد و برخاست در حالى كه ردايـش بـر زمـیـن كـشـیـده مـى : جـمـاعت گفتند

 (122).بود و وفات كردو عبدالّله بعد از پدر بزرگوارش مدت ھفتاد روز زنده . شـد و از خـانه حضرت بیرون رفت 

 

به ! اى پسر جان  :و روايـت شـده كـه امـام جـعـفـر صادق علیه السالم به امام موسى علیه السالم فرمود

ى نشیند به جاى من و ادعا مى كند امامت را بعد از من ، مـنـازعـه مـكـن بـا او بـه درستى كه برادر تو م

  (123).كـلمـه اى ؛ زيـرا كـه او اول كـسـى اسـت از اھل بیت من كه به من ملحق مى شود

گفته كه عبدالّله پـسـر امـام جـعـفر صادق  (تحفة اال زھار  )كه سید ضامن بن شدقم مدنى در : مؤ لف گويد

معروف است در آنجا مقابل قبر على بن عیسى بن آدم   علیه السالم وفات كرد در بلده بسطام و قبرش 

آنچه براى مـن نـقـل شـده آن اسـت كـه قـبـرى كـه در بـسـطـام اسـت : فقیر گويد (124).بسطامى 

 . مـقـابـل قـبر ابويزيد بسطامى ، قبر محّمد پسر عبدالّله مذكور است نه قبر پدرش والّله العالم

و روايت كرده اند مردم از او حـديـث و آثـار، . و اسحاق بن جعفر مردى بود از اھل فضل و صالح و روع و اجتھاد

حديث كرد مرا ثقه رضى اسحاق بن جعفر  :و ابـن كـاسـب ھـرگـاه از او حـديـثـى نـقـل مى كرد، مى گفت 

و روايت كرده از . بن جعفر علیه السالم علیه السالم ، و اسحاق قـائل بـود بـه امـامت برادرش موسى 

گفته كه او اشـبـه مـردم  (عمدة الطالب  )پدرش نّص بر امامت برادرش حضرت موسى بن جعفر را، و صاحب 

بـه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم و مادر او مادر امام موسى علیه السـالم بـود، و اسـحـاق 

ى از شیعه ادعا كردند در او امامت را و اعقاب او را از محّمد و حسین و حسن محّدثى جلیل بود و طايفه ا

  (125). است



ب بنى زھره كه خانواده جلیلى بـودنـد در بـه اسـحـاق بـن جـعـفـر منتھى مى شود نس: مـؤ لف گـويـد

حـلب و از جـمـله ايـشـان اسـت ابـوالمـكـارم حـمـزة بـن على بن زھرء حلبى عالم فـاضـل جـلیـل صـاحـب 

 (غنیة الّنزوع الى علمى االصول و الفروع  )تـصـنـیـفـات كثیره در كالم و امامت و فقه و نحو كه از جمله 

ش و برادرش عبدالّله بن عـلى و بـرادرزاده اش مـحـّمد بن عبدالّله از اكابر فقھاء امامیه است و او و پدر و جد

و بنوزھره كه آية الّله عـالمـه حـّلى اجـازه كـبـیـره مـعـروفـه را بـراى ايـشـان نـوشـتـه ، سـیـد جـلیـل . اند

صر خود عالء الّدين ابوالحسن على حـسـیـب صـاحـب نـفـس قـدسـیـه و ريـاسـت انـسـیـه ، افضل اھل ع

بن ابراھیم بن محّمد بن ابى على الحسین بن ابى المحاسن زھره و فرزند معظمش شرف الّدين ابوعبدالّله 

حسین بن على و برادرش سید مـعـظم ممجد بدر الّدين ابوعبدالّله محّمد بن ابراھیم و دو پسرش ابوطالب 

ـن مـحـمـّد مـى بـاشـنـد كـه عـالمـه ايـشـان را تجلیل تمام نموده و احمد بن محّمد و عـزالّديـن حـسـن ب

تمامى را اجازه داده و صورت آن اجازه در مجلد آخر بحار مذكور است ، و سـعـیـد شـريـف تـاج الّديـن بن 

در ذكر  ( غاية اال ختصار فى اخبار البیوتات العلوية المحفوظة من الغبار )محّمد بن حمزة بن زھره در كتاب 

جد ايشان . حمد خدا را كـه مـا را از بـیـت زھـره قـرار داد كه نقباء حلب مى باشند: بیت اسحاقیین گفته 

زھرة بن ابى المواھب عـلى نـقـیـب حـلب ابـن مـحـّمد نقیب حلب ابن ابى سالم محّمد مرتضى مدنى 

م به حّران بوده ابن امیر شمس الّدين است كه از مدينه مـنـتـقـل شده به حلب ابن احمد مدنى كه مقی

محّمد مدنى ابـن اال مـیر الموقر الحسین بن اسحاق المؤ تمن ابن اال مام جعفر صادق علیه السالم است و 

گفته كه بیت زھره در حلب و در ديار حلب اشھرند از ھر مشھورى ، و از ايشان است شريف ابـوالمـكـارم 

ـد جـلیـل كـبـیـر القـدر عـظـیـم الشـاءن عـالم كـامـل فـاضل مدرس مصنف حـمـزة بـن عـلى بـن زھـره سـی

مجتھد كه عین اعیان سادات و نقباء حلب ، صاحب تصنیفات حسنه و اقـوال مـشـھوره است و از براى او 

كتبى است ، قّدس الّله روحه و نّور ضريحه ، قبرش در حلب پايین جبل جوشن نزد مشھد سقط حسین 

سالم است و قبرش معروف است و نوشته شـده بـر آن اسـم و نـسـب او تـا امـام صـادق عـلیـه علیه ال

  (126). السـالم و تـاريـخ موت او نیز، انتھى

كـه تاريخ موت او سنه پانصد و ھشتاد و پنج است و تاريخ والدتش ماه رمـضـان سـنـه : ويـدمـؤ لف گـ

پـانـصـد و يـازده ، و قـصـه مـشـھـد سـقـط در جبل جوشن گذشت در مجّلد اول در سیر اھل بیت امام 

 . حسین علیه السالم از كوفه به شام

یسه بنت حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب بـدان كـه زوجـه اسـحاق بن جعفر، علیا مخّدره نف

علیھم السالم است كه به جاللت شاءن معروف است ، در سنه دويست و ھشت در مـصـر وفات كرد و در 

آنجا به خاك رفت ، و مصريین را اعتقاد تمامى است به او و معروف اسـت كـه دعـا در نـزد قـبر او مستجاب 

  (127). حديث كردهمى شود و شافعى از او اخذ 

نـقـل كـرده انـد كـه  (اسعاف الراغبین  )و شیخ محّمد صّبان در  (نوراال بصار  )سـید مؤ من شبلنجى در 

لد شـد بـه مـكـه در سـنـه صـد و چـھـل و پـنـج و نـشو و نما كرد در مدينه به عبادت سـیـده نـفـیـسـه مـتـو

روزھا روزه مى داشت و شبھا به عـبـادت قـیام مى نمود و صاحب مال بود و احسان مى كرد به . و زھد

  (128).زمین گیران و مريضان و عموم مردم و سى مرتبه به حج مشرف شد كه اكثرش پیاده بود

از زيـنـت دخـتـر يـحـیـى بـرادر نـفـیـسـه نـقـل شـده كـه مـن خـدمـت كـردم عـمـه ام نـفـیـسـه را چـھـل 

بـد و روزھـا افطار بنمايد، و پیوسته قائم الّلیـل و صـائم النـّھـار بـود، سـال پـس نـديـدم او را كـه شـب بـخـوا

چگونه رفـق و مـدارا كـنـم بـا نـفـسـم و حـال آنـكـه در : گفتم به وى كه با خودت مدارا نمى كنى ؟ گفت 

: فرزند آورد جلو، عقبات دارم كه قطع آنھا نمى كنند مگر فـائزون ، و جـنـاب نـفیسه از شوھرش اسحاق دو



وقـتـى بـا شـوھـرش بـه زيـارت حـضـرت ابـراھـیـم خـلیـل عـلیـه . قاسم و ام كلثوم و از آنھا عـقـبـى نـشـد

السـالم مـشـرف شـد و در مـراجـعـت ، بـه مـصـر تـشـريـف آورد و در خـانـه اى منزل فرمود، و اھل مصر را 

ھش توقف نمودند و به قـصـد زيـارت او مـشـرف مـى شدند و از در حق آن مخدره عقیدت زياد شد و از او خوا

 (129).او بركات مى ديدند و در مصر تا در آنجا وفات كرد

قـبـرى براى خود به دست خود كنده بود و پیوسته در آن قبر داخـل مـى شده  و نـقـل كـرده كـه آن مـخـدره

و در ماه رمضان ! و نماز مى خوانده و قرآن تالوت مى كرده تا آنكه شش ھزار ختم قرآن در آن قبر نموده 

! واعـجـبـا: دسنه دويست و ھشت وفات كرد و در وقت احتضار روزه بود او را امـر بـه افـطـار نـمـودنـد، فـرمـو

سـى سال است تا به حال كه از خداوند تعالى مسئلت مى كنم كه با حالت روزه از دنیا بروم و حال كه 

َلھـُْم  )پس شروع كرد به خواندن سوره انعام و چون رسید به آيـه مـبـاركـه ! روزه ھستم افطار كنم 

وفات كرد، و چون وفات كرد مردم اجتماع كردند از قرى و بلدان و روشن كردند  (130). (داُرالسَّالِم عـِْنَد َربِِّھم 

بـزرگ شـد غصه شمع ھاى بسیار در آن شب و شـنـیـده مـى شـد گـريـه از ھـر خـانـه كـه در مـصـر بـود و 

و حزن بر اھـل مـصـر و نـمـاز گـذاشـتـنـد بـر آن مـخـدره بـه جـمـعـیـتـى كـه مثل آن ديده نشده بود به 

طورى كه پر كرد فلوات و قیعان را پس دفن شد در ھمان قبرى كه حفر كرده بود به دست خود در خانه 

 . خودش به درب الّسباع در مراغه

وفات او شوھرش اسحاق مؤ تمن خواست كنته او را به مدينه معظمه نقل كند و در و نقل كرده كه بعد از 

بقیع دفن نمايد اھل مصر مستدعى شدند كه آن مخدره را در مصر بگذارد براى تـبـرك و تـیـمن و مالى 

 اسحاق راضى نشد تا آنكه در خواب ديد رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و. بسیارى ھم بذل كردند

ھمانا رحمت نازل مى شود برايشان به ! مـعـاوضـه مـكـن بـا اھل مصر در باب نفیسه : سـلم را كـه فـرمـود

 . (مآثرالّنفیسة  )بركت او و كراماتى از آن مخدره نقل كرده بلكه كتابى در مآثر او نوشته شده موسم به 

ـھـت حـسـن و جـمـال و بـھـاء و كـمـال او؛ و مـردى مـى گـفـتـنـد بـه ج (ديـبـاجـه  )و مـحـمـّد بـن جـعـفـر را 

سـخـى و شـجـاع بود و با راءى زيديه در خروج به شمشیر موافقت داشت ، و در ايام ماءمون سنه صد و نود 

و نه در مدينه خروج كرد و مردم را به بیعت خود خواند، اھل مدينه با او بیعت به امارت مؤ منین كردند و او 

القلب و عـابـد بـود و پـیـوسـتـه يـك روز روزه مـى داشـت و يـك روز افـطار مى نمود، و ھرگاه از مردى قوى 

مـنـزل بـیرون مى شد بر نمى گشت مگر آنكه جامه خود را كنده بود و برھنه اى را با آن پـوشـانـیده بود و در 

ت و بـا جـمـاعـتـى از طـالبـیین پس به جانب مكه رفـ. ھر روزى گوسفندى براى میھمانان خود مى كشت 

كه از جمله ايشان بودند حسین بن حسن افطس و محّمد بن سـلیـمـان بـن داود بن حسن مثّنى و محّمد 

و على بن حسین بـن عـیسى بن زيد و على بن حسین بن زيد و على بن  (سلیق  )بن حسن معروف به 

. ـمـودند و بسیار كس از لشكر ھارون كشته گشت جعفر بن محّمد با ھارون بن مسّیب جنگ عـظـیـمـى ن

آنگاه دست از جنگ برداشتند و ھارون بن مسّیب حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم را به رسالت 

به نزد محّمد بـن جـعـفـر فـرستاد و او را به طريق سلم و صلح طلبید، محّمد بن جعفر از صلح ابا كرد آمـاده 

ھـارون لشـكـرى فرستاد تا محّمد را با طلبیین در آن كوھى كه مـنـزل داشـتـنـد حـرب شـد، ايـن وقـت 

مـحـاصـره كـردنـد و تـا سـه روز مـدت مـحـاصـره طـول كـشـیـد و آب و طـعام ايشان تمام گشت ، اصحاب 

یمه ھارون بن محّمد بن جعفر دست از او برداشتند و مـتـفـرق شدند، الجرم محّمد ردا و نعلین پوشیده به خ

 )و به روايت ديگر به جاى ھارون ، . مسیب رفت و از او براى اصحاب خود امان خواست ھارون او را امان داد

 . ذكر شده (عیسى جلودى 

بـالجـمـله ؛ طـالبـیـیـن را در قـید كردند و در محملھاى بدون وطاء نشانیدند و به خراسان فـرسـتـادند و چون 



ند ماءمون ، محّمد بن جعفر را اكرام كرده و جايزه داد و بـا مـاءمـون بـود تا ھنگامى كه به خراسان ورود كرد

ماءمون به تشییع جنازه او بـیرون شد و جنازه او را حمل داده تا به نزديك قبر رسانید . در خراسان وفات يافت 

اى : تا او را دفن نمودند؛ بعضى گفتند و بر او نماز خواند و در لحد خوابانید پس از قبر بیرون آمد و تاءمل كرد

ايـن : شـمـا امـروز در تـعـب افـتـاديـد خـوب اسـت سـوار شـويـد و بـه مـنـزل تـشـريـف بـريـد، گـفـت ! امیر

رحـم مـن اسـت كـه الحـال دويـسـت سـال است كه قطع شده است پس قرضھاى محّمد را كه قريب به 

  (131).سى ھزار دينار بود ادا كرد

نقل است كه محّمد ديباج در جرجان وفات يافت در وقتى كه مـاءمـون به عراق متوجه  (تـاريـخ قـم  )و از 

بر او نماز گزارد و به جرجان او را دفن كرد و عبیدالّله بن حسن بن شده بود در سنه دويست و سه و ماءمون 

و . عبدالّله بن عباس بن على بن ابى طالب علیه السالم و ديگر علويه ، ماءمون را بدين سبب شكر كردند

به من رسیده است كه الصاحب الجـلیل كافى الكفاه ابوالقاسم اسماعیل بن عباد بر سر تربت او عمارتى 

 . است در سنه سیصد و ھفتاد و چھار ـ اربع و سبعین و ثلثمائة ـ انتھى كرده

شـیـخ صـدوق روايت كرده از حضرت عبدالعظیم بن عبدالّله حسنى از جدش على بن حسن بن زيد بن 

حديث كرد عبدالّله بن محّمد بـن جـعفر از پدرش از : الحسین بن على بن ابى طالب علیه السالم كه گفت 

جعفر صادق علیه السالم كه امام محمدباقر علیه السالم جـمـع كرد اوالد خود را و در میان  جدش امام

ايشان بود عموى ايشان زيد بن على علیه السالم ، آنگاه بـیـرون آورد بـراى ايـشـان كـتـابـى بـه خـط 

ه و سلم ، كه نوشته بود در آن امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم و امـالء رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آل

تا آخر، كه در آن تصريح شده به اوصیاء پـیـغمبر  (ھـذا كـِتـاٌب مـَِن الّلِه العـَزيـِز الَعلیِم  )حديث لوح آسمانى 

عـجـب و تـمام از محّمد : صلى الّله علیه و آله و سلم ، و در آخر روايت است كه حضرت عبدالعظیم فرمود

 .است با آنكه شنیده حديث لوح از پدرش و خودش حكايت كرده آن رابن جعفر و خروج او 

و بـدان كـه از اعـقـاب مـحـمـّد بـن جـعـفـر اسـت ، سـیـد شـريـف اسماعیل بن حسین بن محّمد بن 

حسین بن احمد بن محّمد بن عزيز بن الحسین بن محّمد اال طروش بن على بن الحسین بن على بن 

مام جعفر صادق علیه السالم ، ابوطالب مـروزى عـلوى نـسـّابـه اول كسى كه از اجداد  محّمد ديباج ابن اال

 (حظیرة القدس  )او منتقل شده از مور به قم ، احمد بن محّمد بن عزيز است و از براى او است از مصنفات 

ه ششصد و حدود شصت مجّلد و غیر آن از مصنفات ديگر كه ھمگى در انساب بوده ، ياقوت حموى در سن

نـقـل شـده كـه تـرجـمـه او را مـفـضـل در آن  (مـعـجـم اال دبـاء  )چھارده در مرو او را مـالقـات كـرده ، و از 

 . ايـراد كـرده و عـبـاس بـن جـعـفـر مـردى جلیل و فاضل نبیل بوده

 قم مدفون است ذكـر عـلى بـن جـعـفـر و ابوالحسن و احمد بن قاسم كه يكى از احفاد او است و در

بدان كه على بن جعفر علیه السالم سیدى جلیل القدر، عظیم الشاءن ، شديد الورع عالم كـبـیـر، راوى 

تا  (عمدة الطالب  )حـديـث ، كـثـیـر الفـضـل بـوده و تـا حـضـرت جـواد عـلیه السالم بلكه به قول صاحب 

ـرت وفـات كـرده و پـیـوسـت مالزمت برادرش حضرت حضرت ھادى علیه السالم را درك كرده و در ايام آن حـض

موسى بن جعفر علیه السالم را اخـتـیـار كـرده بـود و از آن جـنـاب مـعـالم ديـن اخـذ مـى نـمـود و از بـركـات 

كه در دست است و عالمه مجلسى رحمه الّله آن را در مجلد چھارم  (مـسـائل عـلى بـن جعفر  )او اسـت 

  (132). نقل فرموده] اپ قديم چ] (بحار  )

و بـالجـمـله ؛ جاللت شاءن آن بزرگوار زياده از آن است كه در اينجا ذكر شود و تمامى علماى رجال او را 

 .نموده اندستايش بلیغ 

و شیخ كّشى روايت كرده كه وقتى طبیب خواست حضرت امام محّمد جواد علیه السالم را فصد كند چون 



ابـتـدا مـرا ! اى آقـاى مـن  : نیشتر را نزديك حضرت آورد كه رگ را قطع كند على بن جعفر نزديك آمد و گفت

تاءلم نـگـرداند و چون آن حضرت برخاست برود فـصـد كـنـد چون حّدت نیشتر در من اثر كند و جناب شما را م

على بن جعفر برخاست و كفشھاى آن حضرت را جفت كرد و در پیش پاى آن حضرت نھاد و حال آنكه على 

  (133)! بن جعفر در آن وقت پیرمرد محترمى بوده و حضرت جواد علیه السالم تازه جوان بوده

و شـیـخ كـلیـنـى روايـت كـرده از مـحـمـّد بـن حـسـن عـمـّار كـه مـن ده سال در مدينه خدمت على بن 

ود و مى جعفر بودم و از او اخذ مى كردم احاديثى كه از برادرش حضرت ابوالحسن علیه السالم شنیده ب

نوشتم آنھا را، وقتى در خدمت او بودم كه حضرت جـواد عـلیـه السـالم داخـل مـسـجد حضرت رسول صلى 

على بن جـعـفر چون نظرش بر آن حضرت افتاد بى اختیار از جاى برخاست و بى . الّله علیه و آله و سلم شد

ا تـعـظیم و تكريم كرد، حضرت جواد علیه كفش و رداء خدمت آن حـضـرت دويـد و دسـت او را بـوسـیـد و او ر

چـگـونـه ! اى سید و آقاى من : كرد  بـنـشـیـن خـدا تـو را رحمت كند، عرض ! اى عـمـو: السـالم فـرمـود

بـنـشـیـنـم و حـال آنـكه تو ايستاده اى ، پس چون على بن جعفر از خدمت آن حضرت مـرخـص شـد و آمـد 

را سرزنش كردند و گفتند تو اين نحو با او رفتار مى كنى و حال آنكه  در مجلس خود نشست اصحابش او

ھرگاه حق : پس دست برد و محاسن خود را گرفت و گفت ! سكوت كنید :فرمود! عموى پدر او مى باشى ؟

ـض تعالى مرا با اين ريش اھلیت نداد از براى امـامـت و ايـن جـوان را اھـلیـت داد و امـامـت را بـه او تـفـوي

نـمـود آيـا مـن انـكـار كـنـم فـضـل او را، پـناه مى برم به خدا از آنچه شما مى گويید كه احترام او را ندارم 

 ! بلكه من بنده او مى باشم

كـه از مـالحـظـه ايـن دو حـديث معلوم مى شود كه اين بزرگوار چه اندازه مـعـرفـت بـه امـام : مـؤ لف گـويـد

قبر اين بزرگوار مشتبه اسـت ، آيـا در قـم اسـت يـا در عـريـض . فاُه ذِلَك َفْضال َو َشَرفازمان خود داشته و َك

كـه يـك فـرسـخـى مـديـنـه اسـت كـه ملك آن جناب و محل سكناى او و ذّريه اش بوده ، اختالف است ؛ و 

  (134).جوع شودآنچه متعلق به اين مقام است ذكر كرديم به آنجا ر (ھدية الّزائرين  )ما در 

اما على عريضى كنیتش ابوالحسن است عالم بـزرگ بـوده ، در : گـفته  (روضـة الشـھـداء  )صـاحـب 

در خود امام موسى علیه السالم علم آمـوخـتـه و نـسـبـت او بـه عـريـض كـودكـى از پـدر بازمانده و از برا

گويند، و او  (عريّضیون  )اسـت و آن دھـى اسـت بـه چـھـل مـیل از مدينه دور و اوالد او بسیارند و ايشان را 

ز على اما جعفر اصغر عقب او ا. محّمد و احمد شعرانى و حسن و جعفر: را عـقـب از چـھـار پـسر است 

و احتمال مى رود قبرى كه در قم  (135). پـسـر او اسـت و حـال ايـن عـقـب پـوشـیـده اسـت ، انـتـھـى

 .است قبر ھمین على باشد

كـه عـلى را عـقـب از چـھـار پـسـر اسـت خـالف آن چـیـزى اسـت كـه نـقـل شـده ؛ زيـرا  و امـا قـول او

عـالم فـاضل جلیل سید مجدالّدين عريضى ـ استاد شیخ ابوالقاسم محقق حّلى ـ نسبش به عیسى بن 

سن بن على بن جعفر الصادق علیه السالم منتھى مى شود، بدين طريق السـیـد مـجـدالّديـن عـلى بن ح

ابراھیم بن على بن جعفر بن محّمد بن على بن حسن بن عـیـسـى بن محّمد بن على العريضى صاحب 

المسائل عن اخیه الكاظم علیه السالم ابن اال مام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم ، و حسن بن على بن 

ايت مى كند از جدش جعفر حمیرى است و بر او اعتماد كرده در طريق خود به مسائل على بن جعفر رو

 .على بن جعفر

- ۶ - 



 

و بـدان كه در بعضى از كتب انساب است كه فاطمه كبرى بنت محّمد بن عبدالّله الباھرين اال مـام زيـن 

و بدان نیز آنكه در قم يكى از احـفـاد على بن جعفر رضى . العابدين علیه السالم زوجه على عريضى است 

لت معروف است مدفون است و نـام شريف او احمد بن قاسم بن احمد بن الّله عنه كه به شرافت و جال

على بن جعفر الصادق علیه السالم است و قبرش مزار عامه مردم است و واقع است در قبرستان نزديك به 

فاطمه نیز  (136)و خواھرش . دروازه قلعه در بقعه قديمه كه از زمان بناى آن تا به حال ھفتصد سال است 

 . ظاھرا در آنـجـا بـه خـاك رفـتـه و احـمـد بـن قـاسـم مـذكـور جلیل القدر است

یر و عّنین بوده و آبله در است كه چنین رسیده است كه احمد بن قاسم زمین گ )تـاريـخ قـم عـ )و در 

چشمش پیدا شده و بدان سبب ھر دو چشمش تباه گشت و چون وفات يافت به مـقـبـره قـديـمـه مـالون 

و چون اصحاب خاقان مفلحى در . دفـن گـرديـد و تربت او را زيارت مى كردند و بر سر تربت او سايبانى بوده 

ان را از سر قبر او كشیدند و مدتى زيارت او نمى كردند تا سنه دويست و نود و پنج به قم رسیدند آن سايب

آنگاه كه بعضى از صـلحـاى قـم بـه خـواب ديد در سنه سیصد و ھفتاد و يك كه ساكن در اين تربت مردى 

بس فاضل است و در زيارت كردن او ثواب و اجر بسیار است ، پس ديگرباره بناى قبر او را از چوب مجدد 

م زيارت كردن او را از سر گرفتند و جمعى از ثقات گفته انـد كـه جـمـعـى كـه صاحب علت گردانیدند و مرد

كھنه بوده اند و يا در عضوى از اعضاى ايشان زحـمـتـى و عـلتـى واقع شده بر سر قبر او مى ) مرضى (

  (137).رفتند و طلب شفا مى نمودند و به بركت روح شريف او، از آن علت شفا مى يافتند

 در ذكر چند نفر از بزرگان اصحاب حضرت صادق علیه السالم است: فصل ھشتم 

 است (138)اول ـ ابان بن تغلب 

 )است كه  (المؤ منین   مجالس  )در . از آل بـكـريـن وائل و از اھـل كـوفـه اسـت و ثـقـه و جلیل القدر است 

كـه نزد قراء، مشھور است و در  قارى و عالم به وجـوه قـرائت و داليـل آن بـود و قـرائتـى عـلیـحـده دارد (ابان 

 (كـتـاب ابـن داود  )و در  (139)علم تـفـسـیـر و حـديـث و فـقه و لغت و نحو امام اھل زمان خود بوده ، 

ت كه او سى ھزار حديث از حضرت امام جعفر صادق علیه السـالم حـفـظ داشت و او را تصانیف مـذكور اس

 )و در  (140). و مانند آن (كتاب احوال صّفین  )و  (كتاب فضايل  )و  (تفسیر غريب القرآن  )بسیار است مانند 

مـسـطـور اسـت كـه ابـان در مـیـان اصـحـاب مـا ثـقـه اسـت و جـلیـل القـدر و عـظـیـم  (كـتـاب خـالصـه 

به خدمت حضرت امام زين العابدين و امام محمدباقر و امام جـعـفـر صـادق عـلیـھـم السـالم . المنزلة 

التفات خاطر عاطر ايشان مشرف گرديده و حـضـرت امام محمدباقر علیه السالم به او گفته اند  رسـیـده و بـه

كه در مسجد مدينه بنشین و فتوى ده مردمان را كه دوست مى دارم در میان شیعه من مانند تو را 

و روايتى ديـگـر آن اسـت كـه مـنـاظـره كـن بـا اھـل مـديـنه كه دوست مى دارم مانند تو كسى  (141).ببینند

ابان در حیات امام جعفر صادق علیه السالم وفات يافت و چون خبر فوت او بـه آن . از روات و رجال من باشد

ـر او فـرسـتـادنـد و سوگند ياد كردند كه موت ابان دل مـرا بـه درد آورد، و وفـات او حـضـرت رسـیـد رحـمـت ب

ادق علیه السالم او را از وفات او خبر داده و حضرت امام جعفر ص (142)در سـنـه يـك صـد و چھل و يك بود 

  (143).بود

فـاده شـیخ نجاشى روايت نموده كه ھرگاه ابان به مدينه مى رفت خاليق به جھت استماع حديث و اسـتـ

مـسـايل به او ھجوم مى كردند چنانكه غیر ستون مسجد كه جھت او آن را خالى مى گذاشتند ديگر جايى 

و ھمچنین روايت نموده از عبدالرحمن بن حجاج كه گفت روزى در مـجـلس ابـان بـن تـغـلب . خالى نمى ماند



مـرا خـبـر ده كـه چـند كس از صحابه ! بـودم كـه نـاگاه مردى از در درآمد از او پرسید كه اى ابـوسـعـیـد

پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم با حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم مـتـابـعـت نـمـودنـد؟ ابـان 

گويا مى خواھى فـضـل و بـزرگـى عـلى عـلیـه السالم را به آنھا بشناسى كه متابعت امیرالمؤ منین : گفت 

مقصود من ھـمـیـن : آن مرد گفت ! مودند از اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم ؟علیه السـالم نـ

والّله كه ما فضل صحابه را نمى شناسیم اّال به متابعت از حضرت امیرالمؤ منین  : پـس ابان گفت! اسـت 

  (144). علیه السالم

دوم ـ اسـحـاق بـن عـّمار صیرفى كوفى از اصحاب حضرت صادق علیه السالم و موسى بن جعفر علیه 

 السالم است

عـلمـاء رجـال در حـق او گفته اند كه او شیخ اصحاب ما است و ثقه است ، و او و برادران او يونس و يوسف 

و قیس و اسماعیل بیت بزرگى از شیعه مى باشند، و پسران برادرش على و بـشـیر پسران اسماعیل از 

وجوه اھل حديث مى باشند و روايت است كه حضرت صادق علیه السـالم ھـرگـاه اسـحـاق و اسـمـاعـیل 

حـق تـعـالى گـاھـى دنـیـا و آخـرت را  ؛ يـعـنـى (َو َقْد َيْجَمُعُھما َالقـْواٍم  ) :پسران عّمار را مى ديد مى فرمود

  (145).بـراى بـعـضـى جـمـع مـى فرمايد

لیه السالم از بّر و نـیـكـى كـردن خبر دادم به حضرت صادق ع: و روايـت است از عمار بن حّیان كه گفت 

و . مـن او را دوسـت مـى داشـتـم و الحال زياد شد محبت من به او: اسـمـاعـیـل پـسـرم بـه مـن ، فـرمـود

و از اين  (فھرست  )بالجمله ؛ علما، اسحاق بن عمار را فطحى مى دانستند به جـھـت تصريح شیخ در 

دند تـا نوبت به شیخ بھائى رسید، ايشان اسحاق بن عمار را دو جھت حديث را از جھت او موثق مى شمر

نفر گرفتند يكى را امامى گـفـتـنـد و اسـحـاق بـن عمار بن موسى را فطحى گرفتند و لھذا در سند بايد 

مان رجوع به تـمـیـز كـنـنـد تـا مـعـلوم شـود كـه كـدام يـك مـى بـاشـنـد، و عـمـل عـلمـا بـر ھـمـین بود تا ز

عالمه طباطبائى بحرالعلوم رحمه الّله ، اين بزرگوار قـرائنـى بـه دسـت آورد كـه اسحاق به عمار يك نفر 

بیشتر نیست و آن ھم ثقه و امامى مذھب اسـت ، و شـیخ ما عالمه محدث نورى رضى الّله عنه نیز ھمین 

 . والّله العالم (146) (مستدرك الوسائل  )را اختیار كرده در خاتمه 

 سوم ـ بريد بن معاوية المعجلى مكّنى به ابوالقاسم

لسـالم مـى از وجـوه فقھاى اصحاب و ثقه و جلیل القدر و از حواريین حضرت باقر و حضرت صادق عـلیـھـمـا ا

. بـاشـد و از بـراى او مـكـانـت و مـحـل عـظـیـم اسـت نـزد ائمـه عـلیـھم السالم و از اصحاب اجماع است 

محّمد بن مسلم و بريد بن معاويه و : اوتاد زمین و اعالم دين چھار نفرند: حضرت صادق علیه السالم فرمود

 : حديثى در حقى ايشان فرموده لیث بن البخترى المرادى و زرارة بن اعین ؛ و ھم در

 ( .ولِئَك اْلُمَقرَُّبوَنھـُؤال ِء اْلقـَّوامـُوَن بـِاْلقـِسـِْط، ھـُؤال ِء اْلقـَّوامـُوَن بـِالصِّْدِق، َو ھـُؤال ِء السـّابـِقـُوَن الّساِبُقوَن ُا )

(147)  

فرموده اين چـھـار كـس   و ھـم فـرمـوده بـشـارت دھید مخبتین را به بھشت و اين چھار را اسم برده سپس

نـجـبـاءاند، امناء الھى اند در حالل و حرام خدا، اگر ايشان نبودند منقطع مى شد آثـار نبودت و مندرس مى 

وفاتش در سنه صد و پنجاه واقع شد رحـمـه الّله ، و پسرش قاسم بن بريد نیز ثقه و از روات  (148). گشت

  (149). اصحاب حضرت صادق علیه السالم است

 چھارم ـ ابوحمزة ثمالى نام شريفش ثابت بن دينار است

از از فضل بن شاذان روايت است كه گفت شنیدم . ثـقـه و جـلیـل القـدر و از زھـاد و مـشـايـخ كـوفـه اسـت 

ابوحمزه ثمالى در زمان خود مانند سلمان  :ثقه اى كه گفت شنیدم از حضرت رضا علیه السـالم كه فرمود



على بن الحسین و : فارسى بود در زمان خود و اين به آن جھت است كه خدمت كرده به چھار نفر از ما

  (150). السالممحّمد بن على و جعفر بن محّمد و مقدارى از زمان حضرت موسى بن جعفر علیھم 

و روايـت شـده كه وقتى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم ابوحمزه را طلبید چون وارد شـد حـضـرت بـه 

و  (151). ؛ من استراحت و آسايش مى يابم وقتى كه تو را مى بینم (ذا رايتك اّنى الستريح ا ) :او فـرمـود

: شكسته بند داد، گفت  روايت شده كه ابوحمزه دختركى داشت بـر زمـین افتاد و دستش شكست ، نشان

استخوانش شكسته بايد او را جبیره كرد، ابوحمزه به حال آن دختر رقت كرد و گريست و دعا كرد، شكسته 

بند خواست كه دست او را به جبیره بندد ديد آثارى از شكستگى ندارد، به دست ديگرش نظر كرد ديد آن 

و در . وفات او در سنه صد و پـنـجاه واقع شده  (152)!ايـن دخـتر عیبى ندارد: گـفـت ! ھـم عـیـبـى نـدارد

ید، ايام ناخوشى او ابوبصیر به خدمت حضرت صادق علیه السالم رسـیـد حـضـرت احوال ابوحمزه را پرس

ھرگاه بـرگشت به نزد او از جانب من او را سالم برسان و او را بگو كه : ناخوش بود، فرمود: ابوبصیر گفت 

فدايت شوم به خدا ما با او انس داشتیم و او از شیعیان : فالن ماه در فالن روز وفات خواھى كرد، گفتم 

آنچه نزد ما براى شما است بھتر است براى شـمـا،  راسـت گـفـتى ما ِعْنَدنا َخْیٌر َلُكْم؛: فـرمـود. شما است 

ھرگاه از خدا بترسد و مراقب پیغمبر خود باشد و از گناھان ، خود : شیعه شما با شما است ؟ فرمود: گـفتم 

  (153). را نگاه دارد با ما خواھد بو در درجات ما الخ

روايت كرده كه حضرت امام زين العـابـديـن عـلیـه السـالم  (فرحة الغرّى  )سـیـد عـبـدالكـريـم بـن طـاوس در 

وارد كـوفه شد و داخل شد در مسجد آن و در مسجد بود ابوحمزه ثـمـالى كـه از زاھـديـن اھـل كوفه و 

نشنیدم لھجه پاكیزه تر از او، : پس حضرت دو ركعت نماز گذاشت ، ابـوحـمـزه گـفت . مشايخ آنجا بود

ِالھى اِْن كاَن َقْد َعَصْیُتَك َفِاّنى َقْد َاَطْعُتَك فى  ) :نزديكش رفتم تا بشنوم چه مى گويد، شـنـیـدم مـى گـويـد

 ( .َاَحبِّ َاَالْشیاِء ِاَلْیَك

ابوحمزه گفت كه من عقب او رفتم تا مناخ كـوفـه و آن . معروف آنگاه برخاست و رفت  و ايـن دعـايى است

مـكانى بود كه شتران را در آنجا مى خوابانیدند، ديدم در آنجا غالمس سیاھى اسـت و بـا او است شتر 

؛ از  )یـْك شـَمـاِئُلُه عـَاْو يـَخـْفـِى عـََل ) : اين مرد كیست ؟ گفت! اى سیاه : به او: گفتم . گزيده و ناقه اى 

پس خود : ابـوحمزه گفت  ! او على بن الحـسـیـن عـلیـه السـالم اسـت! سیما و شمايلش او را نشناختى 

را انداختم روى قدمھاى آن حضرت بـوسـیـدم آن را كـه آن جـنـاب نـگـذاشـت و با دست خود سر مرا بلند 

يابن رسول : نـشـايـد مـگـر بـراى خـداونـد عـز و جـل ، گـفـتـم  سـجـود ! مكن اى ابـوحـمـزه: كرد و فرمود

از بـراى آنچه كه ديدى يعنى نماز در : براى چه به اينجا آمديد؟ فـرمـود! الّله صلى الّله علیه و آله و سلم 

كودكان مسجد كوفه ، و اگر مردم بدانند كه چه فـضـیـلتـى اسـت در آن ، بیايند به سوى آن اگرچه به روش 

خود را زمین كشند، يعن يبايند ھرچند در نھايت سختى باشد راه رفتن براى ايشان مانند اطفالى كه راه 

آيا میل دارى كه زيارت كنى با من قبر جدم على بـن : نیفتاده انـد نـشـسته حركت مى نمايند، پس فرمود

در سايه ناقه او بـودم و حـديـث مـى  پس حركت فرمود و من! بلى : ابـى طـالب عـلیـه السالم را؟ گفتم 

كرد مرا تا رسیديم به غرّيین و آن بقعه اى بود سفید كه نور آن مى درخـشید، پس از شتر خويش پیاده شد 

ايـن قـبـر جـّد مـن على بن ابى طالب  !اى ابـوحـمـزه : و دو طرف روى خود را بر آن زمین گذاشت و فرمود

َالسَّالُم عـََلى َاسـِْم الّلِه الرَِّضىِّ َو  )رد آن حـضـرت را بـه زيـاراتـى كـه اول آن علیه السالم است پس زيارت ك

پـس وداع كـرد بـا آن قـبـر مـطـھـر و رفت به سوى مدينه و من برگشتم به . اسـت  (ُنوِر َوْجِھِه اْلمـُضـیـى ء 

  (154). سوى كوفه

كـه گـذشـت در ذكر وفات حضرت صادق علیه السالم كه ابوحمزه به زيـارت قـبـر امـیـرالمـؤ : مـؤ لف گـويـد



متش مى نشسته و فقھاى شیعه خد  مـنـیـن عـلیه السالم مشرف مى گشته و نزديك آن تربت مقدس 

 .جمع مى گشتند و از جنابش اخذ حديث و علم مى نمودند

 پنجم ـ حريز بن عبدالّله سجستانى

كتاب  )از مـعـروفـتـريـن اصـحـاب حـضـرت صادق علیه السالم است و كتبى در عبادات نوشته از جمھل 

است كه به حضرت و در روايت مـعروفه حّماد . است كه مرجع اصحاب و معتمد علیه و مشھور بوده  (صلوة 

  (155) ( .َاَنا َاْحَفُط ِكتاَب َحريٍز ِفى الصَّلوِة ) : صادق علیه السالم گفت

 (سـجـستانى  )ارت ، مسافرت به سجستان مى كرد به و بـالجمله ؛ او از اھل كوفه است لكن به جھت تج

 مشھور شد و در زمان حضرت صادق علیه السالم شمشیر كشید به جـھـت قـتـال خـوارج سـجـسـتـان

و روايت شده كه حضرت او را جدا كرد و مـحـجـوب كـرد از خـودش و او ھـمـان اسـت كـه يـونـس بـن  (156).

  (157). عـبـدالرحـمـن فـقـه بـسـیـار از او نقل كرده

 ششم ـ حمران بن اعین شیبانى

بـرادر زراره اسـت كـه از حـواريـیـن حضرت امام محمدباقر علیه السالم و امام جعفر صادق عـلیـه السـالم 

  (158) . بـه شـمـار رفـتـه و حضرت باقر علیه السالم به او فرموده كه تو از شیعه مايى در دنیا و آخرت

بـه حالت ايمان از ! ماَت َوالّلِه ُمؤ ِمنا؛ به خدا قسم : و حـضـرت صـادق عـلیه السالم بعد از موت او فرموده 

 )ما شیعیان چه مقدار كم مى باشیم : و وقتى به حضرت صادق علیه السالم عرض كرد (159). دنیا رفت

بلى ،  :مى خواھید من عجیبتر از اين شما را خبر دھم ؟ گفتم : فـرمـود (َلِواْجَتَمْعنا َعلى شاٍة ما َاَفَنْیناھَا، 

 :مھاجر و انصار رفتند و اشاره به دست خود فرمود مگر سه نفر، و مراد آن حضرت از اين سه نفر: فرمود

 : سلمان ، ابوذر، مقداد است ، چنانچه در روايت باقرى است

كاَن  ) : قاَل علیه السالم ( !عـَّماُر: ُتسـَْلمـاُن َو َابـُوَذٍر َو اْلمـِقـداُد، قـال الّراوى فـَقـُْل: ِارتـَدَّ النـّاُس ِاّال ثـَلثـٌَة )

  (160) ( .َاْن َاَرْدَت الَّذى َلْم َيُشكَّ َو َلْم َيْدُخْلُه َشى ٌء َفاْلِمْقداُد ) : قال علیه السالم (حاَص َحْیَصًة ُثمَّ َرَجَع ُثمَّ 

و وارد شـده كـه وقـتـى زراره در ايـام جـوانـى كه ھنوز مو بر صورتش نرويیده بود به حـجـاز رفـت و در مـنـى 

خـیـمـه حـضـرت بـاقـر عـلیـه السـالم را يـافـت بـه آن خـیـمـه داخـل شـد، گـفـت چـون داخـل شـدم ديـدم 

دور خیمه نشسته اند و صدر مجلس را خالى گـذاشـتـھاند و كسى در آنجا نیست و مردى ھم در  جـماعتى

گوشه اى نشسته حجامت مى كند، با خودم گـفـتـم كه بايد حضرت باقر علیه السالم ھمین شخص باشد، 

بود،  به جانب آن جناب رفتم و سـالم كـردم و جواب فرمود، مقابل رويش نشست و حّجام ھم پشت سرش

تو را به شباھت : بلى ، من زراره پسر اعین مى باشم ، فرمود: از اوالد اعـیـن مـى بـاشـى ؟ گفتم : فرمود

ھرگز، ھرگاه او را مالقات كنى سالم مـرا بـه او : آيا حمران به حج آمده ؟ گفتم : شناختم پس فرمود

 (ِانَّ اَالْوصـیـاَء مـُحـَدِّثـُوَن حـَكـَم  )دى كه بـرسـان و بگو به چه جھت حكم بن عتیبه را از جانب من حديث كر

  (161). و اشـبـاه او را بـه مثل اين حديث خبر مده ، زراره گفت حمد كردم خدا را و ثنا گفتم او را الخ

و در روايـت ديـگـر اسـت كـه حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم احـوال حـمـران را از بـكـیـر بـن اعـیـن پـرسـیـد، 

بـكـیـر گـفـت كـه امـسـال حـج نـیـامـده بـا آنكه شوق شديدى داشت كه خدمت شما برسد و لكن سالم 

حـمـران مـؤ مـن اسـت از اھـل جـنـت كـه ! و بـر او سـالم بـادبـر تـو  :بر شما رسـانـیـده ، حـضـرت فـرمـود

اسمش در كتاب  و روايت شده كه (162).مـرتـاب نخواھد شد ھرگز نه به خدا نه به خدا، خبر مده او را

 . اصحاب يمین است

و روايـت شـده كـه مـوالى حـضرت صادق علیه السالم نزد آن حضرت مناظره مى نمودند و حـمـران سـاكت 

مـن قـسـم ! اى آقـاى مـن : چرا تو ساكتى تكلم نمى كنى ؟ گـفـت ! بود حضرت فرمود به او كه اى حمران 



 مـن اذن دادم تو را در كالم ، تكلم كن: ما در آنجا باشید، فـرمـودخـورده ام كه تلكم نكنم در مجلسى كه ش

صادق علیه السالم آن  و حضرت. و يونس بن يعقوب گفته كـه حـمـران علم كالم را نیكو مى دانست  (163).

من به جھت مناظره : مرد شامى را كه به جھت مناظره آمده بود حواله داد به حمران ، آن مرد شامى گفت 

اگر غلبه كردى به حمران بر من غلبه كرده اى ، پس آن مرد سـؤ ال كـرد و : با تو آمـده ام نـه حمران ، فرمود

حمران را ! اى شامى : ـسـتـه و مـلول شـد، حـضـرت بـه وى فـرمودحـمـران جـواب داد چـنـدانـكـه آن مـرد خ

و بالجمله ؛  (165) .، از ھرچه سؤ ال كردم از او، مرا جواب داد (164)حاذق است : چگونه ديدى ؟ گفت 

 . روايات در مدح او بسیار است

ان و حـسن بن على بن يقطین از مشايخ خود روايت كرده كه حمران و زراره و عبدالملك و بكیر و عبدالرحم

اوالد اعین ، تمامى مستقیم بودند و چھار نفر ايشان در زمان حضرت صادق علیه السـالم وفـات كـردند و از 

اصحاب حضرت صادق علیه السالم بودند، و زراره تا زمان حـضـرت كـاظـم عـلیـه السـالم بـود و مـالقات كرد 

و گـفـتـه شـده كـه حـمـران از تـابـعـیـن مـحـسـوب مـى شـود بـه جـھـت آنـكـه او از  (166).آنچه مالقات كرد

ول صلى ابـوالطـفـیـل عـامـر بـن واصـله روايـت مـى كـنـد و او آخـر كـسـى اسـت از اصـحـاب حـضـرت رس

  (167). الّله علیه و آله و سلم كه وفات كرده

 ند نیز روايت كردهكـه حـمـران از عـبـیـدالّله بـن عـمـر كـه اھل سنت او را از اصحاب شمرده ا: مـؤ لف گـويـد

. 

ِانَّ َلَدْينا َاْنكاال َو َحجیَما َو  )در سـوره مزّمل بعد از اين آيه شريفه  (مـجـمـع البـیـان  )شـیـخ طـبـرسـى در 

و روايـت شـده از حـمـران بـن اعـیـن از عـبـیـدالّله بـن عـمـر كـه حـضـرت رسـول : ، فرموده  (َطعاَما ذا ُغصٍَّة 

  علیه و آله و سلم شنید كه شخصى اين آيات را قرائت كرد، حضرت از شـنیدن آن غش صلى الّله 

ـه بـا ايـشـان از آل مـحـمـّد و روايت است كه حمران ھرگاه با اصحاب مى نشست پـیـوسـت (168).كرد

علیھم السالم روايت مى كرد، پس ھرگاه ايشان از غیر آل مـحـمـّد چـیـزى مـى گـفـتـنـد ايـشـان را رد مـى 

كـرد بـه ھـمـان حـديـث از اھـل بـیـت عـلیـھـم السـالم تـا سـه دفـعـه چـنـیـن مـى كـرد اگـر بـه ھـمـان 

  (169) . خاست و مى رفت حال باقى مى ماندند بر مى

: كـه قـريـب بـه ھـمـیـن از سـیـد حـمـیـرى نـقـل شـده از بـعـضـى از اھـل فـضـل كـه گـفـت : مـؤ لف گـويـد

ـوعـمـرو عـالء نشسته بوديم و مـشـغـول مـذاكـره بـوديـم كـه سـیـد حـمـیـر وارد شـد و نـشـسـت در نـزد اب

براى چه ! اى ابوھاشم : و مـا مـشـغـول شـديـم بـه ذكـر زرع و نـخل يك ساعتى ، سید برخاست ما گفتیم 

 : برخاستى ؟ گفت

ِاّنى َالْكَرُه َاْن ُاطیَل ِبَمْجِلٍس
 ِه ال ِل ُمَحّمٍدالِذْكَر فی

ال ِذْكَر ِفیِه َالْحَمَد َو َوِصیِِّه
 َو َبنِیه ذِلَك َمْجِلٌس َقْصٌف َرٍد

ِانَّ الَّذى َيْنساُھُم فى َمْجِلٍس
 (170)َحّتى ُيفاِرَقُه ِلَغْیُر ُمَسدٍَّد

 .و پـسـران حـمـران و حـمـزه و مـحـمـّد و عـقـبـه تـمـامـى از اھل حديث اند

 ھفتم ـ زرارة بن اعین شیبانى است



كـه جـاللت شـاءن و عظمت قدرش زياده از آن است كه ذكر شود، جمع شده بود در او جمیع خـصـال خـیـر 

و فقاھت و ديانت و وثاقت ، از حواريین صادقین علیھما السالم اسـت و او ھـمـان اسـت كـه از عـلم و فـضل 

يـونـس بـن عـمـار حـديـثـى از او نـقـل كـرده بـراى حـضـرت صادق علیه السالم در باب ارث كه او از حضرت 

اره روايت كرده از ابوجعفر حضرت صادق علیه السالم فرمود آنچه را كه زر. باقر علیه السالم نقل كرده بود

و روايت شده كه آن حـضـرت بـه فـیـض بن مختار  (171). علیه السالم ، پس جايز نیست كه ما رد كنیم

 (172). ستى حديث ما را پس اخذ كن از اين شخص نشسته و اشاره فرمود به زرارهفرموده كه ھر وقت خوا

 

  (173) ( .ُة َلُقْلُت ِانَّ َاحاديَث َابى َسَتْذَھُبَلْوال ُزراَر ) :و نـیـز از آن حضرت مروى است كه درباره زراره فرمود

 . و گذشت در بريد كه زراره يكى از اوتاد زمین و اعالم دين است

اسم تو در نـامـھـاى اھـل ! ضرت صادق علیه السام به او فرمود اى زراره و ھم روايت است كه وقتى ح

بلى فدايت شوم اسم من عبدرّبه است و لكن ملّقب شـدم بـه زراره ، و از او : بھشت بى الف است ، گفت 

به ھر حرف كه از امام جعفر صادق علیه السالم مى شنوم ايمان من زياده مى : نقل شده كه مى گفته 

  (174).شود

و از ابـن ابـى عـمـیـر كـه از بـزرگـان فـضـالء شـیـعـه اسـت نقل است كه وقتى به جمیل بن دّراج كه از 

ت گفت كه چه نیكو است محضر تو و چه زينت دارد مجلس افاده تو، اعاظم فقھا و محدثین اين طايفه اس

بلى ، لكن به خدا سوگند كه نـبـوديـم مـا در نـزديـك زراره مـگـر بـه مـنـزله اطـفـال مـكـتـبـى كـه در : گفت 

و ابوغالب زرارى در رساله اى كه به جھت فرزند فرزندش مـحـمـّد بـن  (175).نـزد مـعـلم خـود بـاشند

روايت شده كه زراره مردى وسیم و جسیم و ابیض الّلون بـوده و ھـنـگامى كه : عـبـدالّله نـوشـتـه ، فرموده 

ود و در پیشانیش اثـر سـجـده بـود و بر دست خود عصايى به نماز جمعه مى رفت بر سرش برنسى ب

داشت ، مردم احتشام او را به پا مى داشتند و صف مـى زدنـد و نـظـر بـه حـسـن و ھـیـئت و جـمـال او 

مـى نـمـودنـد و در جـدل و مـخـاصـمـت در كالم امتیازى تمام داشت و ھیچ كس را قدرت آن نبود كه در 

لوب سازد اّال آنكه كثرت عبادت او را از كالم واداشته بود و متكلمین شیعه در سلك تالمیذ او مناظره او را مغ

بـودنـد، ھـفـتـاد سـال عـمـر كـرد، و از بـراى آل اعـیـن فـضـايـل بـسـیـارى اسـت و آنـچـه در حـق ايـشـان 

  (176).الخ انتھى . روايت شده زياده از آن است كه براى تو بنويسم 

كه وفات زراره بعد از وفات حضرت صادق علیه السالم واقع شد به فـاصـله دو مـاه يـا كـمـتر، و : مـؤ لف گـويد

 . رحلت كرد رحمه الّله  و به ھمان مرض زراره در وقت وفات آن حضرت مريض بود 

و بـدان كـه بـیـت اعـیـن از بـیـوت شـريـفـه اسـت و غـالب ايـشـان اھـل حـديـث و فـقـه و كـالم بـوده انـد و 

اصـول تـصـانـیـف و روايـات بـسـیـار از ايـشـان نقل شده است و زراره را چند تن اوالد بود از جمله رومى و 

ى باشند كه ھر دو تن از ثـقات روات اند، و ديگر حسن و حسین است كه حضرت صادق علیه عبدالّله م

 : السالم در حق ايشان دعا كرده و فرموده

  (177) ( .َاحـاطـَھـَُما الّلُه َو َكالُھما َو َرعاُھمَا َو َحِفَظُھما ِبَصالِح َابیِھما َكما َحِفَظ اْلُغالَمْیِن )

و بـرادران زراره ، حـمـران و بـكـیـر و عـبدالرحمن و عبدالملك تمامى از اجالء مى باشند اما حمران كه 

َرحـَِم الّلُه  ) : كرده و فـرمـودهگذشت حالش و بكیر ھمان است كه حضرت صادق علیه السالم او را ياد 

َوالّلُه َلَقْد َاْنَزَلُه الّلُه َبْیَن َرُسوِلِه َو  ) : و نیز روايت شده كه بعد از فوت او حضرت فرموده (بـُكـَْیرا َو َقْد َفَعَل 

  (178) (َامیِرالُمؤ ِمنیَن ـ صلواُت الّلِه َو َسالُمُه َعَلْیِھما 

و اوالد و احفاد او اھل حديث اند، و از براى آن جناب در بیرون شھر دامغان بقعه و مزارى است مـعـروف و 



د، و عبدالملك بـن اعـیـن ھـمـان عبدالرحمن بن اعین ھمان است كه مشايخ شھادت بر استقامت او داده ان

اسـت كـه حضرت صادق علیه السالم بر او ترحم فرموده و قبر او را در مـديـنـه بـا اصـحـاب خـود زيـارت كـرده 

  (179). و عـارف به نجوم بوده و فرزندش ضريس بن عبدالملك از ثقات روات است

ھـشـتـم ـ صـفـوان بـن مـھران جمال اسدى كوفى است كه مكّنى به ابومحّمد و بسیار ثقه و جلیل القدر 

 است

لیھم السالم روايـت كـرده از حـضـرت صـادق عـلیه السالم و عرضه كرده ايمان و اعتقاد خود را درباره ائمه ع

و او ھـمـان اسـت كـه شـتـران خـود را به ھارون  (180). رحمك الّله: به آن حضرت ، حضرت به او فرموده 

چون خدمت حـضـرت مـوسـى بـن جـعفر علیه السالم رسید آن جناب رشید كرايه داد به جھت سفر حج 

ھر چیز ازتو نـیـكـو و جـمیل است مگر يك چیز از تو و آن كرايه دادن شتر است به اين ! اى صفوان : فرمود

مرد يعنى ھارون ، عـرض كـرد كـه مـن بـه جھت سفر معصیت و لھو و لعب كرايه ندادم و لكن كرايه دادم 

آيا كرايه از ايـشـان : ـريـق مـكـه و خـودم ھـم در كار نیستم بلكه امر دست غالمان من است ، فرمايدبراى ط

بلى ، : آيا دوست ندارى بقاى ايشان را تا كرايه تو به تو برسد؟ گويد: چرا، فرمايد: طلب ندارى ؟ گويد

و كسى كه از ايشان باشد با  كسى كه دوست داشته باشد بقاء ايشان را پس او از ايـشـان است: فرمايد

ايشان وارد آتش شود، صفوان رفت و شتران خـود را بـالتـمـام فـروخت ، ھارون چون مطلب را فھمید به وى 

و اين صفوان زيارت روز  (181). اگر نبود حسن صحبت تو، ھر آينه تو را مى كشتم! به خدا قسم  :گفت 

و  (183)و زيارت وارث  (182)اربعین امام حسین علیه السالم ، را از حضرت صادق علیه السالم روايت كرده 

و اين  (184)را كه بعد از زيارت عاشورا مى خوانند نیز از آن حضرت نقل كرده  (علقمه  )دعاى معروف به 

صفوان مكرر حضرت صادق علیه السالم را از مدينه به كوفه آورده و با آن جناب به زيارت تربت حـضـرت 

  (185). ر قبر آن جناب خوب مطلع بودهامـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم نـائل گـشـته و ب

مـروى اسـت كـه مـدت بـیـسـت سـال بـه زيـارت آن تـربیت مطھره مى رفت و نماز  (كـامـل الّزيـارة  )و از 

و او جـد ثـقـه جـلیـل و فـقـیـه نـبـیـل شـیـخ طـايـفـه امامیه  (186).د را در نزد آن حضرت به جاى مى آوردخو

یف الدوله حمدانى با قاضى موصل در امامت مباھله كرد چون ابوعبدالّله صفوانى است كه در محضر س

قاضى از مجلس برخاست تب كرد و دستش كه در مباھله كشیده بود سیاه گشت و ورم كرد و روز ديگر 

  (187).ھالك شد

 نھم ـ عبدالّله بن ابى يعفور است

كـه ثـقـه و بـسیار جلیل القدر است در اصحاب ائمه و از حواريین صادقین علیھما السالم بـه شـمـار مـى 

رفـت و بـسـیـار مـحبوب حضرت صادق علیه السالم بوده و حضرت از او رضـايـت داشـتـه ، چـون در مـقـام 

تـثـال امـر آن جـنـاب و قـبـول قـول آن حـضـرت خـیلى ثابت قدم بوده چنانكه روايت است كه اطـاعـت و امـ

اگر شما انارى را دو نصف كنى و بگويى كه اين نصف حرام ! وقتى به آن حضرت عرض كرد به خدا سوگند

است و آنچه را كه  اسـت و ايـن نـصـف حـالل ، مـن شـھـادت مـى دھـم آنـچـه را كـه گـفـتـى حالل ، حالل

  (188).خدا رحمت كند تو را: حضرت دو مرتبه فرمود! گفتى حرام ، حرام است 

م احـدى را كـه قبول كند وصیت مرا و اطاعت كند امر مرا مـن نـیـافـتـ: و روايـت اسـت كـه آن حـضـرت فـرمـود

 عرضه كردهو او ھمان است كه دين خود را بر حضرت صادق علیه السالم  (189).مگر عبدالّله بن ابى يعفور

 است آن حضرت بر او سالم فرستاده و وصیت كرده او را به صدق حديث و اداى امانت  و ھمان كس  (190).

.(191)  

و بـالجـمـله ؛ در ايـام حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم ، در سـال طـاعـون وفـات كـرد و بـعـد از فـوت او 



تمام آن ثناء و ترضیه است بر ابن حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم بـراى مفضل بن عمر مرقومه اى نوشته كه 

ابى يعفور به كـلمـاتـى كـه داللت دارد بـر جـاللت شـاءن او بـه مـرتـبـه اى كـه عقل حیرت مى كند، از جمله 

 : آن كلمات شريفه اين است

َمْرُحوما بـِرضـَى الّلِه َو َرسـُوِلِه َو  َو قـُبـَِض صـََلواِت الّلِه َعلى ُروِحِه َمْحُموَد اَالَثِر َمْشُكوَر السَّْعِى َمْغُفورا َلُه )

َرُسوِلِه ِامـامـِِه َعْنُه ُفِبوالَدتى ِمْن َرُسوِل الّلِه صلى الّله علیه و آله و سلم ماكا َن ِفى َعِصِرنا َاَحٌد َاْطَوَع لّلِه َو ِل

  (192) ( . َمِتِه َو َصیَِّرُه ِالى َجنَِّتِه الخَو ِالماِمِه ِمْنُه َفمَا زاَل َكذِلَك َحّتى َقْبَضُه الّلُه ِاَلْیِه ِبَرْح

 دھم و يازدھم ـ عمران بن عبدالّله بن سعد اشعرى قمى و برادرش عیسى بن عبدالّله است

از اجالء اھل قم و از دوستان حضرت صادق علیه السالم و از محبوبین آن حضرت بـوده انـد و  كه ھر دو

حـضـرت ، ايـشان را خیلى دوست مى داشت ، و ھر وقت بر آن حضرت به مدينه وارد مى شدند از ايشان 

تى عمران بر تفقد مى فرموده و احوال اھل بیت و اقوام و خويشان و بستگان آنھا را مى پرسیده ، و وق

حضرت صادق عـلیـه السـالم وارد شـد آن جـنـاب از او احـوال پـرسـى فـرمود و با او نیكويى و بشاشت 

از آن حضرت پرسید كه كیست اين شخص كـه ايـن نـحـو بـا او  (حّمادناب  )فـرمـود چون برخاست برود 

يعنى از اھل قم كه اراده نمى كند ايشان را ايـن از اھـل بیت نجباء است ، : نـیـكـويـى كـرديـد؟ فـرمـود

  (193).جّبارى از جبابره مگر آن كه خدا او را در ھم مى شكند

تو از ما اھـل بـیـت مـى : ان ديـدگـان عـیسى را بوسید و فرمودو روايـت شـده كـه وقـتـى آن حـضـرت مـیـ

ود كه چند خیمه و ايـن عـمـران ھـمان است كه حضرت صادق علیه السالم از او خواسته ب (194). بـاشـى

براى آن حضرت درست كند، او درست كرد و آورد در مـنى براى آن جناب نصب نمود، يك خیمه زنانه و يك 

خیمه مردانه و يك خیمه براى قضاى حاجت ، چون حضرت صادق علیه السالم با اھل بیت خود وارد شد، 

ـمـى بـراى شـمـا درسـت كـرده ، حـضـرت عـمـران بـن عـبـدالّله ق: پرسید اين خیمه ھا چیست ؟ گـفـتـنـد

فدايت شوم : اين خیمه ھا به چند از كار درآمده ؟ گفت : در آنـجـا نازل شد و عمران را طلبید و فرمود

كرباسھاى آن از صنعت خودم است و من اينھا را براى شما به دست خود درست كرده ام و به رسـم ھـديـه 

ـت دارم فـدايـت شـوم قـبـول فـرمـايـیـد و من آن مالى را كه فرستاده بوديد بـراى آن حـضـرت آورده ام و دوس

مى كنم از خدا كه ] درخواست [ سـؤ ال : براى اين كار رد كردم پس حضرت دسـت او را گـرفـت و فـرمـود

وزى كه سايه صلوات بفرستد بر مـحـمـّد و آل مـحـّمد و آنكه تو را و عترت تو را در سايه رحمت خود درآورد ر

از راويان اصحاب ابـوالحـسـن الرضا علیه السالم و صاحب  (مرزبان  )و پسر عمران  (195).نباشد جز سايه او

عرض مى كند كه سـؤ ال مـى كـنـم شـمـا را از اھم امور نزد من آيا من كتاب است وقتى خدمت آن جناب 

  (196). بلى: اسم من مكتوب است نزد شما؟ فرمود: بلى ، گفت : از شیعه شما مى باشم ؟ فرمود

 دوازدھم ـ فضیل بن يسار البصرى ابوالقاسم

ثقه جلیل القدر از روات و فقھاء اصحاب صادقین علیھما السالم و از اصحاب اجماع است ، يـعنى از كسانى 

و روايـت اسـت كـه حـضـرت صـادق . كه اجماع كرده اند اصحاب ما بر تصديق او و اقرار كرده اند به فقه او

ھركه دوست دارد كه  (بـَشِِّر اْلمـُخـْبـِتـیـَن  ) :الم ھرگاه او را مى ديد كه رو مى كند مى فـرمـودعلیه الس

و مـى فـرمـود كـه  (197).نظر كند به سوى مردى از اھـل بـھـشـت پـس نـظـر كـنـد بـه سـوى ايـن مـرد

و  (198).فـضـیـل از اصـحـاب پـدر مـن اسـت و من دوست مى دارم كه آدمى دوست بدارد اصحاب پدرش را

در زمان حضرت صادق علیه السالم وفات كرد و آن كسى كه او را غـسـل داده بـود بـراى آن حـضـرت نـقـل 

خـدا رحـمـت : كـرده كـه در وقـت غـسـل فـضـیـل دسـتـش سـبـقـت مـى كـرد بـر عـورتـش حـضـرت فـرمـود

  (199).كـنـد فضیل را او از ما اھل بیت بود



ُقْلُت َالبى َعْبِدالّلِه علیه السالم ما َيْمَنْعنى ِمْن ِلقاِئَك ِاّال اَءنـّى مـا َاْدرى مـا : َو ُرِوَى َعِن الُفَضْیِل قاَل )

  (200) ( .ذِلَك َخْیٌر َلَك: َك؟ قـاَل فـَقـاَل عـلیه السالم يـُوافـِقـَُك مـِْن ذِل

حاب مى باشند ـ رضوان قاسم و عالء و نواده او محّمد بن قاسم جمیعا از اجالء و ثقات اص: و پسران فضیل 

 .الّله علیھم اجمعین ـ

- ٧ - 

 
 

 سیزدھم ـ فیض بن المختار كوفى است

كـه ثـقـه و از روات حضرت باقر و صادق علیه السالم است ، وقتى خدمت حضرت صادق عـلیـه السـالم 

رده اى كـه در كـنار اطاق اصـرار بـلیـغ و مـسـئلت كـثـیـر نمود كه او را خبر دھد به امام بعد ازخود، حـضـرت پـ

آويخته بود باال زد و پشت آن پرده رفت و او را نیز طـلبـیـد، فـیـض چـون به آن موضع وارد شد ديد آنجا مسجد 

حضرت است ، حضرت در آنجا نـمـاز خـوانـد آنـگـاه مـنـحـرف از قـبـله نـشـسـت ، فـیـض نـیـز در مـقـابـل آن 

ـاگـاه امـام مـوسـى عـلیـه السـالم داخـل شـد و در آن حال در سن پنج سالگى حـضـرت قـرار گـرفـت كـه ن

: بود و در دست خود تازيانه اى داشت ، حضرت صادق علیه السالم او را بر زانوى خويش نشانید و فرمود

ر دست گذشتم به على برادرم ديدم اين را د: اين تازيانه چیست در دستت ؟ گفت ! پدرم و مادرم فدايت باد

ھمانا صحف ابراھیم و موسى ! اى فیض : داشت و بھیمه را مى زد از دست او گرفتم ، آنگاه حضرت فرمو

رسـید به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و آن حضرت سپرد او را به على علیه السـالم و او را 

رمود آن صـحـف نـزد مـن اسـت و مـن امـیـن دانـسـت بـر آن ، پس يك يك از امامان را ذكر فرمود تا آنكه ف

دانـسـتـم مـراد آن : فـیـض گـفـت . امین دانستم بر آن اين پسرم را با كمى سنش و اينك نزد او است 

پدرم ھرگاه مى ! اى فیض : حضرت را لكن گفتم فدايت شوم بیانى زياده بر اين مى خـواھم ، فرمود

او و مـن نـیـز بـا ايـن پـسـرم چـنـیـن ھـسـتم و ديروز مستجاب شود مى گشت دعاى   خواست كه دعايش

زياد كن بیان را، فرمود ھرگاه پدرم به سفر ! سید من : گفتم . ھم تو را در موقف ياد كرديم فذكرناك بالخیر

مى رفت من با او بـودم ، پـس ھرگاه بر روى راحله خود مى خواست خوابى كند من راحله خود را نزديك 

ـى بـردم و ذراع خـود را وسـاده او مـى نـمـودم يـك مـیـل و دو مـیـل تـا از خـواب بـر مـى خـاسـت راحله او م

مـن مـى يـابم به اين پسرم آنچه را : و ايـن پـس نـیـز بـا من چنین مى نمايد، باز سؤ ال زيـاده كـرد، فـرمـود

ايـن ھـمـان امـام است : بـر ايـن بـفـرمـا، فـرمـودزيـاده ! اى سـیـد مـن : كه يعقوب در يوسف يافت ، گـفـتـم 

كه از آن سؤ ال نـمـودى پـس اقرار كن به حق او پس برخاستم و سر آن حضرت را بوسیدم و دعا كردم 

 )به اھـل و اوالد و رفـقـايـت بـگـو، : اذن طـلبـیـد كـه بـه بـعـضى اظھار كند، فرمود (فـیـض  )بـراى او، پـس 

ر آن سـفـر بـا اھـل و اوالد بـود بـه آنھا اطالع داد، حمد خدا را بسیار نمودند و از رفقايش يونس بن د (فـیـض 

از آن حـضـرت بـايـد خـودم بـال واسطه بشنوم و در او : طبیان بـود چـون بـه يـونـس خـبـر داد يـونـس گـفـت 

من عقب او رفتم ھمان كه به در خانه  گفت )فیض عـ )عجله بود پس روان شد به جانب خانه آن حضرت ، 

آن جناب رسید صداى آن حضرت بلند شد كـه امـر چـنان است كه فیض براى تو گفت ، يونس گفت شنیدم و 

  (201). اطاعت كردم

 چھاردھم ـ لیث بن البخترى



 (كـتـاب خـالصـه  )در ترجمه او گفته كـه در  (مجالس  )قاضى نورالّله در . مـشـھـور بـه ابوبصیر مرادى 

مذكور است كه كنیت او ابوبصیر و ابومحّمد است و از راويان امامین الھمامین محّمد بن على الباقر و جعفر 

الم بوده و حـضـرت امـام مـحـمدباقر علیه السالم در شاءن او فرموده كه َبشِِّر بن محّمد الصادق علیھما الس

اْلُمْخِبتیَن ِباْلَجنَِّة؛ يـعـنـى بـشـارت اسـت آن كـسـانـى را كـه خـشـوع از بـراى خـدا مـى كـنـنـد بـه دخول 

از جمیل بن دراج روايت  )ـى عـمختار كـش )از  (كتاب خالصه  )و در . خواھد بود (لیث  )جنت و از آن جمله 

 :نموده كه گفت از حضرت امام جعفر علیه السالم شنیدم كه مى فرمود

ـُْد بـُْن ُمعاِوَيِة اْلعجلى َو َاُبوَبصیر َلْیُث ْبن اْلبـَخـْتـَرى اْلمـُ ) ردى َو ُمَحمَُّد ْبُن بـَشِِّر اْلمـُخـْبـِتـِیـَن بـِاْلجـَنَِّة بـَُري

  (202) ( .اَرٌة ُنَجباُء ُاَمناُء الّلِه َعلى َحالِلِه َو َحراِمِه َلْوال ھُؤالِء َالْنَقَطَعْت آثاُر النَُّبَوِة َواْنَدَرَسْتُمْسِلٍم َو ُزر

مسطور است كه ابوبصیر يكى از آنھا است كه اجماع نموده اند امامیه بر  (كـتـاب كـشى  )ر و ايـضـا د

روزى بـه خدمت حضرت امام جعفر : و از ابوبصیر روايت كرده كه گـفـت . تصديق او و اقرار كرده ان به فقه او

 سـدى حـاضـر شـده بـودى ؟ صادق علیه السالم رفتم از من پرسیدند كه در وقـت مـوت عـلبـاء بـن دّراع اال

بـلى ، و او در آن حـال مـرا خبر كرد كه تو ضامن دخول بھشت از براى او شده اى و از من استدعا : گـفـتـم 

كرد كه اين مـضـمون را ياد شما آورم ، گفتند كه راست گفته است ، پس من به گريه درآمدم گفتم كه جـان 

چیست كه قابل اين عنايت نشده ام مگر پیر سالخورده ضـريـر البصر منقطع مـن فـداى تـو بـاد تـقـصـیـر مـن 

به درگاه دين پناه شما نیستم ؟ آن حضرت عنايت نموده فرمودند كـه از بـراى تـو نـیـز ضـامـن بـھشت شدم 

نام ، من گفتم كه پدران بزرگوار خود را نیز مى خواھم كه از براى من ضامن سازى و يكى را بعد از يكى 

بردم ، آن حضرت فرمود كه ضـامـن كـردم ، بـاز گفتم كه مى خواھم جد عالى مقدار خود را نیز ضامن سازى 

، گفتند كه چـنـیـن كـردم ، و ديـگـر بـاره درخـواسـت نـمـودم كـه حـضـرت حـق جل و عال را ضامن سازد و آن 

  (203). ين نیز كردمحضرت لحظه اى سر مبارك گردانیدند و بعد از آن گفتند كه ا

گفتم به حـضـرت صـادق : كـه شـیـخ كـشـى از شعیب عقرقوفى روايت كرده است كه گفت : مـولف گـويـد

ود مـا مـحـتـاج شـويـم بـه سـؤ ال بـعـض مـسـايـل ، از كـى سـؤ ال كـنـیـم ؟ عـلیـه السـالم كـه بـسـا شـ

مراد به : فرموده  (خـاتمه مستدرك  )ـخ مـا در شـی (204).بـر تـو بـاد بـه اسـدى ، يـعـنـى ابـوبـصـیـر: فـرمـود

ابـوبـصـیـر، ابومحّمد يحیى بن قاسم اسدى است به قرينه قائد، يعنى عصاكش او على بن ابى حمزه ، كه 

 )و  (رجال شیخ  )تصريح كرده اند علما به آنكه او راوى كتاب او است و اين ابوبصیر ثـقـه اسـت چـنـانـكـه در 

  (205). عقرقوفى پسر خواھر ابوبصیر مذكور است است و (خالصه 

 نیز (احول  )و به  (مؤ من الّطاق  )پانزدھم ـ محّمد بن على بن نعمان كوفى ابوجعفر معروف به 

مى گفتند، دكانى داشت در كوفه در موضعى معروف به طاق  (شیطان الطاق  )خـالفـیـن ، او را و مـ

پیدا شده بود كته كسى نمى شناخت به مالحظه آنكه باطن آن ) تقّلبى (المحامل ، و در زمان او پول قلبى 

ى آورد قـلب آن را از ايـن پولھا قلب بود نه ظاھرش لكن به دست او كه مى دادند مـى فـھـمـیـد و بـیـرون مـ

و او يكى از متكلمین است و چند كتاب تصنیف كرده  (206).جـھـت مـخـالفـیـن او را شـیـطـان الطـاق گفتند

و احتجاج او با زيد بن على علیه السالم و ھم محاّجه او با خوارج مشھور  (افعل التفعل  كتاب )از جمله 

 . است و مكالمات او با ابوحنیفه معروف است

پـس پـانـصـد  :بلى ، گفت : روزى ابـوحـنـیـفـه به وى گفت كه شما شیعیان اعتقاد به رجعت داريد؟ گفت 

رجعت كه به دنیا برگشتم از من بـگـیـر، ابـوجـعـفر فرمود از براى  بـه من قرض بده و در) درھـم (اشـرفـى 

من ضامنى بیاور كه چون به دنیا بر مى گردى به صـورت انـسـان بـرگـردى تا من پول بدھم ؛ زيرا كه مى 

و ھم روايت شده كـه  (207). ترسم به صورت بوزينه برگردى و من نتوانم از تو وجه خود را دريافت نمايم



امـام تو ! يا ابـاجـعـقـر: چـون حـضـرت صـادق علیه السالم رحلت فرمود، ابوحنیفه به مؤ من الّطاق گفت 

؛ اگر امام من وفات نمود امام  (الُمْنَظرين ِالى َيْوِم اْلَوْقِت الَمْعُلوِم لِكن اماُمَك ِمَن  ) : وفات كرد، مؤ من گفت

 . تو شیطان نمى میرد تا وقت معلوم

است كه روزى ابوحنیفه با اصحاب خود در يكى از مجالس نشسته بود كه  (مجالس المؤ منین  )و در 

فه را نظر بـر او افـتـاد از روى تـعـصـب و ابوجعفر از دور پیدا شده و متوجه جانب ايشان شد و چون ابوحنی

ابوجعفر چون اين . عناد به اصحاب خود گفت كه َقْد جاَءُكُم الشِّْیطاُن؛ يعنى شـیـطـان بـه سـوى شـما آمد

 ِاّنا َاْرَسْلَنا الشَّیاِطیَن َعَلى اْلكاِفريَن ) :سخن بشنید و نزديك رسید اين آيه را بر ابوحنیفه و اصحاب او خواند

  (209). (208) (َتُؤزُُّھْم َاّزا 

و ايـضا مروى است كه چون ضحاك كه يكى از خارجیان بود و در كوفه خروج نمود و نام خـود را امـیـرالمؤ 

منین نھاد و مردم را به مذھب خود مى خواند، مؤ من الطاق نزد او رفت و چون اصحاب ضحاك او را ديدند بر 

پس مـؤ مـن الطـاق بـه ضّحاك گفت كه من مردى ام كه روى او جستند و او را گرفته نزد صاحب خود بردند، 

در دين خود بصیرتى دارم و شنیده ام كه تـو بـه صـفـت عـدل و انـصـاف اتصاف دارى ، بنابراين دوست 

داشتم كه در اصحاب تو داخـل بـاشـم ، پـس ضـحـاك بـه اصـحاب خود گفت كه اگر اين مرد با ما يار شود كار 

ـد يافت آنگاه مؤ من الطاق به ضحاك خطاب نمود و گفت كه چرا تبرا از على بـن ابـى ما رواجـى خـواھ

براى آنكه او حكم : طـالب عـلیـه السـالم مـى كـنـى و قـتـل و قـتـال او را حـالل دانسته ايد؟ ضحاك گفت 

یـزارى از او حالل است ، گرفت در دين خدا و ھركه در دين خداى تـعـالى حـكـم گـیـرد قـتـل و قـتـال او و بـ

پس مرا از اصول دين خود آگاه ساز تا با تو مناظره كنم و ھـرگـاه حـجـت تـو بـر حجت : مؤ من الطاق گفت 

من غالب آمد در سلك اصحاب تو درآيم و مناسب آن است كه جھت تـمـیـز صـواب و خـطـاى ھـريـك از من و 

را در خـطـاى او ادب نـمـايـد و از بـراى مـصـیـب بـه صـواب تو در مناظره ، كسى را تعیین كنى تا مخطى 

ايـن مـرد در مـیـان مـن و تـو حـكـم : پس ضحاك به يكى از اصـحـاب خـود اشـاره نـمـود و گـفـت . حكم نمايد

البته اين مرد را حكم مى سازى در دينى كه من : بـاشـد كـه عـالم و فـاضـل اسـت ، مؤ من الطاق گفت 

بلى ، پس مؤ من الطاق روى به اصحاب ضحاك نـمـوده : ده ام تا با تو در آن مناظره نمايم ، ضحاك گفت آم

چون اصحاب ضـحـاك آن مـقـاله را ! ايـنـك صـاحب شما حكم گرفت در دين خداى ، ديگر شما دانید: گـفـت 

  (210).شد شـنـیـدنـد چـنـدان چـوب و شـمـشـیـر حـواله ضـحـاك نـمـودنـد كه ھالك

 الطّحان الثقفى الكوفى )ابوجعفر  ( (رياح  )يا (شـانـزدھـم ـ مـحـمـّد بـن مسلم بن رباح 

حواريین ايشان و از مخبتین و اورع و افقه مـردم و از وجـوه  از بزرگان اصحاب باقرين علیھما السالم و از

ـُْه َو عـَلى تـَصـْديـقـِِه َو  ) . اصـحـاب كوفه است َو ُھَو ِممَِّن اْجَتِمَعِت اْلَعصاَبُة َعلى َتْصحیح ما يـَصـِحُّ عـَن

مت نمود و از خدمت حضرت امام محمدباقر و روايت شده كه چھار سـال در مدينه اقا . (اِالنـْقـِیـاد َلُه بـِاْلفـِْقِه 

علیه السالم استفاده احكام دينى و معارف يقینى مى نمود و بعد از آن حضرت امام جعفر صادق علیه 

السالم استفاده حقايق مى نمود و از او روايت شده كه گفته سى ھزار حديث از حضرت باقر علیه السالم و 

  (211). علیه السالم اخذ كرده ام شانزده ھزار حديث از امام جعفر صادق

و روايت شده كه ثقه جلیل القدر عبدالّله بن ابى يعفور خدمت حضرت صادق علیه السالم عرضه مى دارد 

كن نمى شود ھمیشه خدمت شما برسم و بسا مردى از اصحاب مـا بـیـايـد نـزد مـن و از كه براى من مم

چه : مـن مساءله اى بپرسد و نیست نزد من جواب ھر سؤ الى كه از من مى پـرسـنـد چـه بكنم ؟ فرمود

  (212). مانع است تو را از محّمد بن مسلم ، پس به درستى كه او اخذ كرده از پدرم و نزد او وجیه بوده

شبى در پشت بام خود خوابیده بودم شنیدم كه كـسـى : و روايـت شـده از مـحـمـّد بـن مـسلم كه گفت 



كه كیست ؟ گفت منم كنیزك تو رحمك الّله من به كنار بام رفتم و سر در خـانـه مـرا مـى زنـد پس آواز دادم 

دختر نوعروس من حامله بود و او را درد زايیدن : كشیدم ديدم كه زنى ايستاده است چون مرا ديد گفت 

گرفت و نازايیده به آن درد بمرد و فرزند در شكم او حركت مـى كـند چه كار بايد كرد و حكم صاحب شرع در 

مثل اين مساءله را روزى از حضرت امام محمدباقر علیه ! اى امة الّله : باب چیست ؟ پس به او گفتم اين 

السالم پرسیدند آن حضرت فرمود كه شكم مرده را بشكافند و فرزند را بیرون آرند تو چنان كن ، بعد از آن به 

اس است جھت حكم اين مساءله رفـتـه من مرده ام كه در زاويه صاحب راءى و قی! او گـفتم كه اى امة الّله 

بودم گفت كه من در اين مساءله چیزى نمى دانم نزد محّمد بن مسلم ثقفى برو كه او تـو را از حـكم اين 

مساءله خبر خواھد داد و ھرگاه تو را در اين مساءله فتوى دھد تو نزد من بـاز آى و مـرا خـبـر ده ، پـس بـه 

و چون صباح شد به مسجد رفـتـم ديـدم كه ابوحنیفه نشسته و ھمان مساءله  برو به سالمت ،: او گـفـتم 

را با اصحاب خود در میان دارد و از ايشان سؤ ال مى كند و مى خواھد كه آنچه كه از من در جواب اين 

خدا : مساءله به او رسیده به نام خود اظھار كند، پس از گوشه مسجد تنحنحى كردم ابوحنیفه گفت 

  (213). تو را بگذار ما را كه يك لحظه زندگانى كنیم بیامرزد

ھـت اداى و از زراره رضـى الّله عـنـه ، روايـت اسـت كه وقتى ابوكريبه ازدى و محّمد بن مسلم ثقفى جـ

زمانى در صـورت ايـشـان تـاءمـل نـمـود آثـار صـالح و  (شريك  )قاضى كوفه آمدند،  (شريك  )شھادتى نزد 

جـعـفـريـان و فاطمیان يعنى اين دو نفر از شیعیان حضرت جعفر و : تـقوى و عبادت در ناصیه ايشان ديد گفت 

: سبب گريه ايشان پرسید، فرمودند (شريك  )ند، فاطمه و منسوب به اين خـانـواده ھـستند، ايشان گريست

بـراى اينكه ما را شمردى از شیعیان و جزء مردمانى گرفتى كه راضى نمى شوند ما را بـرادران خـود 

بـگـیـرنـد بـه جھت آنچه مشاھده مى كنند از سخافت و كمى ورع ما و ھم نسبت داديـد بـه كـسـى كـه 

مـا را از شیعه خود بگیرد، پس اگر تـفـضـل نـمـود و مـا را قـبـول فـرمـود پـس راضـى نـمـى شـود كـه امـثـال 

ھرگاه مرد در دنیا پیدا مى شود بايد : تبسم كرد و گفت  (شريك  ) . بـر مـا مـنـت نـھـاده و تفضل فرموده

  (214).مانند شما بوده باشد

تواضع : و وارد شده كه محّمد بن مسلم مردى مالدار و جلیل بود، حضرت باقر علیه السالم به وى فـرمـود

پس در كوفه زنبیلى پر از خرما برداشت و ترازويى بر دست گرفت و بر در مسجد نشست و ! كن اى محّمد

: فرمود! اين كار تو باعث فضیحت ما است : قوم او به نزد او جمع شدند و گـفتند. خرما فروشى شدمشغول 

اگر العالج خواھى : موالى من مرا امر فرموده به چیزى كه مـن دسـت از آن بـرنـخـواھـم داشـت ، گـفـتند

ى مھیا كردند كه گندم و كسبى كنى پس در دكان آرد فـروشـى بـنـشـیـن ، پـس براى او سنگ آسیا و شتر

گفتند، در سنه يك صد و پنجاه  (طّحان  )جو آرد كند و بفروشد محّمد قبول كرد و از اين جھت است كه او را 

  (215).وفات كرد

 ھفدھم ـ معاذ بن كثیر الكسائى الكوفى

كـه از شـیـوخ اصحاب حضرت صادق علیه السالم و از ثقات ايشان و از كسانى است كه روايـت كـرده نـص 

است كه او كرباس مى  (تـھـذيـب  )و در روايت . بر امامت حضرت موسى بن جعفر را از پدرش علیه السالم 

ترك كرده تجارت خود : دق عـلیـه السالم احوال او را پرسید، گفتندفروخت ، وقتى ترك كسب كرد حضرت صا

و  (216).ترك كسب ، عمل شیطان است ھركه ترك كند تجارت و كسب را دو ثلث عقلش مى رود: را، فرمود

ھـم روايـت اسـت كـه وقـتـى مـعـاذ در مـوقـف عـرفـات نـظـر افـكـنـد بـه اھـل مـوقـف ديـد مردم بسیار به 

حضرت ! ھمانا اھل موقف بسیار مى باشند : حج آمده اند خدمت حضرت صادق علیه السالم رسید و گفت

، نه  (َياءتى ِبِه اْلَمْوُج ِمْن ُكلُّ َمكان  ) :آنگاه فرمود! ّله نزد من بیا يا اباعبدال: نظرى به ايشان افكند پس فرمود



  (217).به خدا قسم نیست ، حج مگر براى شما نه به خدا قسم قبول نمى كند خدا مگر از شما

 ھجدھم ـ معلى بن خنیس بّزاز كوفى مولى ابى عبدالّله الصادق علیه السالم

از روايـات ظـاھـر مـى شـود كـه او از اولیـاء الّله و از اھـل بـھـشـت اسـت و حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم 

 (كتاب غیبت  )وسى در شیخ ط. او را دوسـت مـى داشـتـه و وكیل و قیم بر نفقات عیال آن حضرت بوده 

است و او از قوام حضرت صادق علیه السالم بود، و داود بن   و از ممدوحین ، معلى بن خنیس : فرموده 

. عـلى او را بـه ايـن سـبـب كـشـت و او پـسـنديده بود نزد حضرت صادق علیه السالم و بر طريقه او گذشت 

على ، معلى را كشت و به دار كشید او را، بزرگ آمد اين بر چون داود بن  :و روايت شده از ابوبصیر كه گفت 

بـراى چـه كـشـتـى مـوالى مـرا و ! اى داود: حضرت صادق علیه السالم و دشوار آمد بر او، به داود فـرمـود

: وكیل مرا در مال و عیالم به خدا سوگند كه او وجیه تر بود از تو نزد خدا، و در آخر خبر اسـت كـه فـرمـود

  (218).گـاه بـاش بـه خـدا سـوگـنـد كـه او داخل بھشت گرديدآ

ت قـتـل مـعـلى ، در از اخـبـار ظـاھـر مـى شـود كـه حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم در وقـ: مـؤ لف گـويـد

: مـردى از اھـل بھشت را بكشتى ، گفت : مـكـه بـود چـون از مـكـه تـشـريـف آورد نـزد داود رفـت فـرمـود

سیرافى او را بكشت و سیرافى صاحب شرطه او بود، حضرت  :كى كشت او را؟ گفت : من نگشتم ، فرمود

  (219). معلى بكشت  از او قصاص كرد و او را به عوض 

و از معّتب روايت است كه حضرت صادق علیه السالم آن شب در سجده و قیام بود و در آخر شب نفرين ركد 

سجده بر نداشته بود كـه صداى صیحه شنیدم و مردم بر داود بن على ، به خدا سوگند كه ھنوز سر از 

ھمانان من خـوانـدم خـدا را به دعا تا فرستاد خداوند به سوى : حضرت فرمود! داود بن على وفات كرد: گفتند

  (220). او ملكى كه عمودى بر سر او زد كه مثانه او را شكافت

از ولیـد بـن صبیح نقل كرده اند كه مردى  (سـنـد حـسـن كـالصـحـیـح  )شـیـخ كـلیـنـى و طـوسـى بـه 

معلى برد : خدمت حضرت صادق علیه السالم رسید و ادعا كرد بر معلى بن خنیس دينى را بر او، و گفت 

حق تو را برد آن كسى كه او را كـشـت ، پـس فرمود به ولید برخیز و بده حق اين : ا، حضرت فرمودحق مر

مرد را ھمانا مى خواھم خنك كنم بر معلى پوست او را اگرچه خنك مى باشد يعنى حرارت جھنم به او 

  (221). نرسیده

روزى خدمت حضرت صادق علیه السالم مشرف : و نـیـز كـلیـنـى روايـت كرده از ولید بن صبیح كه گفت 

رد كن اينھا را به نوردھاى خـود، يعنى خدمت آن حضرت ! اى ولید: شدم افكند نزد من جامه ھايى و فرمود

. ه بود كه تاھش را باز كرده بودند حضرت بـه او فـرمـود كـه آنـھـا را بـپـیـچـیـد و تـاه كـنـدپارچه ھاى ندوخت

من گمان كردم ! خدا رحمت كند معلى بن خنیس را: مـن بـرخـاسـتـم مقابل آن حضرت فرمود: ولیـد گـفـت 

اف باد براى : فرمود  ، پس كه آن حضرت شبیه كـرد ايـسـتـادن مرا مقابل خود به ايستادن معلى در خدمتش

و نیز شیخ كلینى  (222). را بر ولیش  دنیا كه خانه بال است مسلط فرموده حق تعالى در دنیا دشمنش 

من و معلى و عثمان بن عمران مشرف شديم خدمت حضرت صادق : بن خالد كه گفت روايت كرده از عقبة 

ايـن صورتھا دوست دارند ما را و ما ! مرحباء مرحبا به شـمـا: علیه السالم ھمین كه حضرت ما را ديد فرمود

ـْیـا َو اال خـَِرِة  )دوست مى داريم ايشان را  رار دھـد شـمـا را خـداونـد تـعالى ؛ قـ (َجَعَلُكُم الّلُه َمَعنا فـِى الدُّن

  (223). با ما در دنیا و آخرت

ژولیده مو و  شـیـخ كشى روايت كرده كه چون روز عید مى شد معلى بن خنیس بیرون مى رفت به صحرا

گردآلوده در زّى ستمديده حسرت خورنده ھمین كه خطیب منبر مى رفت دست خود را به آسمان بلند مى 

 : كرد و مى گفت



 . (الخ  (224)َالّلھـُمَّ ھـذا مـَقـاُم خـَُلفـاِئَك َو َاصـْفـیـاِئَك َو مـَوِاضـُع ُامـَنـاِئَك الَّذيـَن خـَصـَصـْتـَُھُم اْبَتزُّوھا )

 نوزدھم ـ ھشام بن محّمد الّسائب الكلى ابوالمنذر

گـى علت بـزر: عـالم مـشـھـور بـه فـضـل و عـلم ، عـارف بـه ايام و انساب از علماى مذھب ما است گفت 

پـیـدا كـردم بـه حدى كه علم خود را فراموش نمودم خدمت امام جعفر صادق علیه السـالم رسـیـدم پس 

آشامانید به من علم را در كاسه اى ، ھمین كنه آن كاءس را نوشیدم علم بـه مـن عـود كـرد و حـضـرت 

او، گشاده رويى و انبساط مى  صـادق علیه السالم به او عنايت داشت و او را نزديك خود مى نشانید و با

فرمود و او كتب بسیار تاءلیف نموده در انساب و فـتوحات و مثالب و مقاتل و غیره و اين ھمان كلبى نسابه 

معروف است و پدرش محّمد بن سائب كلبى كوفى از اصحاب حضرت باقر علیه السالم و از علماء و صاحب 

 : و گفتهتفسیر است ؛ از سمعانى نقل شده كه ترجمه ا

 (َشیُّع غاٍل ِانَُّه صـاحـُِب التَّْفسیِر كاَن ِمْن َاْھِل اْلُكوَفِة َو قاِئال ِبالرَّْجَعِة َو اْبُنُه ِھشاُم َذاَنَسٍب عاٍل َو ِفى التَّ )

.(225)  

 بیستم ـ يونس بن ظبیان كوفى

كـه از روات اصـحـاب حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم اسـت و اگـر چـه فـضـل بـن شاذان او را از كذابین 

شمرده و نجاشى فرموده كه او ضعیف است جدا و التفات كـرده نـمـى شـود بر روايات او و ابن غضائرى 

 (مستدرك  )اب و وضاع حديث اسـت و لكـن شـیـخ ما ـ عّطر الّله مرقده ـ در خاتمه گفته كه او غالى و كذ

آن   و داللت مى كند بر حسن حال او و استقامت و علو مقام او و عدم غلو او اخبار بسیارى ، پس : فرموده 

جامع  )او كه در اخبار را ذكر فـرمـوده كـه از جـمـله كـالم حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم اسـت در حق 

 . (َرِحَمُة الّلُه َو َبنى َلُه َبْیَتا ِفى الَجنَِّة كاَن َو الّلِه َمْاُمونا َعَلى اْلَحديِث  )است كه فرموده  (بـزنـطـى 

و ھم تعلیم حضرت صادق علیه السالم به او زيارت حضرت سیدالشھداء علیه السالم را بـه نـحـوى شـیـخ 

روايت كرده ، و نیز تعلیم آن جناب به او دعاى معروفى كه در نجف  (كامل  )ـولويـه در و ابـن ق (تـھـذيـب  )در 

بايد خواند كـه اول آن َالّلھـُمَّ البـُدَّ مـِْن َامـِْرَك اسـت كـه در تـمـام كتب مزاريه مذكور است و ھم تعلیم او 

و نـیز شیخ ما جواب داده . الى غـیـر ذلك . را كه براى رفع درد چشم نافع است  (226) (عوذه  )فـرموده آن 

از اخبارى كه در مذمت او وارد شده به تفصیلى كه مقام گنجايش ذكر ندارد، طالبیت رجوع كنند به آن كتاب 

  (227). فشري

 .و گذشت در فیض بن المختار چیزى كه متعلق به او بود

لسـالم ايـن روايـت را كه شايسته ديدم در ذيل احـوال اصـحـاب حـضـرت صـادق عـلیـه ا: مؤ لف گويد: تذيیل 

 : نقل كنم و اين باب را به آن ختم كنم

 حكايت پیشنھاد مرد خراسانى به غالم امام صادق علیه السالم

نـقـل اسـت كـه حـضـرت امـام جـعفر صادق علیه السالم را غالمى بود كه ھرگاه آن حضرت سـواره بـه 

از استر پیاده مى گشت و داخـل مـسجد مى شد  مـسـجـد مـى رفـت آن غـالم ھـمـراه بود چون آن حضرت

آن غالم استر را نگاه مى داشت تا آن جناب مراجعت كند، اتفاقا در يكى از روزھـا كـه غـالم بـر در مـسـجـد 

نـشـسـتـه و اسـتـر را نـگـاه داشـتـه بود چند نفر مسافر از اھـل خـراسـان پـیـدا شـدنـد يـكـى از آنـھـا رو 

میل دارى كه از آقاى خود حضرت صادق علیه السالم خواھش كنى كه مرا ! اى غـالم : او گـفـت  كـرد بـه

مكان تو قرار دھد و مـن غـالم او بـاشـم و بـه جـاى تـو بـمـانـم و مـالم را بـه تـو بـدھـم و مـن مـال بـسـیـار 

از آقاى : غالم گفت . جاى تو ايـنـجا بمانم  از ھـرگـونه دارم تو برو و آن مالھا را براى خود قبض كن و من به

 ! فـدايـت شـوم: خود خواھش مى كنم اين را، پس رفت خدمت حضرت صادق عـلیـه السـالم و عـرض كـرد



مـى دانـى خـدمـت مـرا نـسـبـت خـود و طـول خـدمـتم را، پس ھرگاه حق تعالى خیرى را براى من رسانیده 

من آن را به تو خواھم داد از نزد خودم و از غیر خودم منع مى كنم تو : فرمود باشد شما منع آن خواھید كرد؟

 .را

پس غالم قصه آن مرد خراسانى را با خود براى آن جناب حكايت كرد، حضرت فرمود اگر تـو بـى مـیـل شـده 

م تو را، پس چون اى در خـدمـت مـا و آن مـرد رغـبـت كـرده بـه خـدمـت مـا قبول كرديم ما او را و فرستادي

بـه جـھت طول خدمت تو در نزديك ما يك نصیحتى : غالم پشت كرد به رفتن ، حضرت او را طـلبـیـد و فـرمـود

تو را بنمايم آن وقت مـخـتـارى در كـار خـود، و آن نـصـیـحـت ايـن اسـت كـه چـون روز قـیـامـت شـود حـضـرت 

خته و چسبیده باشد به نورالّله و امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم آوي

آويـخـتـه بـاشـد بـه رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و شیعیان ما آويـخـتـه بـاشـنـد بـه مـا پـس 

ا شنید داخـل شـونـد در جـايـى كـه مـا داخـل شـويـم و وارد شـوند آنجا كه ما وارد شويم ، غالم چون اين ر

من از خـدمـت شـمـا جـايـى نـمى روم و در خدمت شما خواھم بود و اختیار مى كنم آخرت را به  :عرض كرد

 .دنیا و بیرون رفت به سوى آن مرد

بیرون آمدى از نزد حضرت صادق علیه السالم به غیر آن رويـى كـه بـا آن ! اى غالم : آن مرد خراسانى گفت 

، غـالم كـالم آن حـضـرت را بـراى او نـقـل كـرد و او را برد خدمت آن جناب ، خـدمـت آن حـضـرت رفـتـى 

  (228).به غالم دادند) دينار(حضرت قبول فرمود والء او را و امر فرمود كه ھزار اشرفى 

من تا خود را شناخته ام خود ! كه اى آقاى من : خدمت آن حضرت عرض مى كنم  (عباس قمى  )ابـن فـقیر 

را بر در خانه شما ديده ام و گوشت و پوست خود را از نعمت شما پروده ام ، رجاء واثق و امید صادق كه در 

انه مرا دور نفرمايید و من به لسان ذلت و افتقار پیوسته اين آخر عمر از من نگھدارى فرمايید و از اين در خ

 . مى دارم  عرض 

شاھا چه تو را سگى ببايد
 گر من بوم آن سگ تو شايد

ھستم سگكى ز حبس جسته
 بر شاخ گل ھوات بسته

از مدح تو با قالده زر
 زنجیر وفا به حلقم اندر

خود را به خودى كشیده از جل
 ه از سر ذلپیش تو كشید

خود را به قبول رايگانت
 بستم به طويله سگانت

افكن نظرى بر اين سگ خويش
 سنگم مزن و مرانم از پیش

 : (َو َاُقوُل َاْيَضا  )

َعْن ِحماُكْم َكْیَف َاْنَصِرُف



 َو َھواُكْم لى ِبِه َشَرُف
َسّیِدى ال ِعْشُت َيْوَم ُارى

 ُففى ِسوى َاْبواِبُكْم َاِق
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در تاريخ حضرت باب الحوائج الى الّله تعالى جناب امام موسى كاظم علیه السالم است ودر آن : باب نھم 

 چند فصل است

 در والدت واسم ولقب وكنیت امام كاظم علیه السالم: فصل اول 

ر سنه صد وبیست و ھشت در ابواء ـ كـه نـام والدت با سعادت آن حضرت در روز يكشنبه ھفتم ماه صف

مـنـزلى اسـت مـابـیـن مكه ومدينه ـ واقع شده ، اسم شريف آن حضرت موسى وكنیت مـشـھـورش 

كاظم وصابر وصالح وامین است ولقـب مـشـھـورش ھـمـان : ابـوالحـسـن وابـوابراھیم ، والقاب آن جناب 

م چه آن حضرت از دست دشـمـنـان كـشید آنچه كشید وبر كـاظـم اسـت يـعنى خاموش وفرو برنده خش

ايشان نفرين نكرد، حتى آنكه در ايام حبس مكرر در كمین در آمـدنـد واز آن حـضـرت يـك كـلمـه سـخـن 

آن حضرت را كاظم لقب دادند : وابـن اثیر كه از متعصبان اھل سنت است گفته . خـشـم آمـیـز نـشـنـیـدنـد

ولكن  (1)ان مى كرد با ھركس كه بـا اوبـدى مـى كـرد واين عادت اوبود ھمیشه به جھت آنكه احس

وغـیـر ذلك تـعـبـیـر  (عالم  )و (فقیه  )وگاھى به  (عبد صالح  )به  اصحابش به جھت تقیه گـاھـى از آن جناب

معروف است وتـوسـل بـه آن حـضـرت بـراى شـفـاء امـراض  (باب الحوائج  )مـى كـردنـد، ودر مـیـان مـردم به 

آن  خاتم  ونقش  . وبـیماريھا ورفع امراض ظاھرى وباطنى ودردھـاى اعـضـاء خـصوصا درد چشم مجرب است

ـدره حـمـیـده وواده آن حضرت عـلیـا مـخ (2). بوده (َاْلُمْلُك لّلِه َوْحَدُه  )وبه روايت ديگر  (َحْسِبَى الّلُه  )حضرت 

حضرت صادق علیه السالم فـرمـوده كـه حـمـیـده تـصفیه شده از  . مـصـفـّاة اسـت كه از اشراف اعاظم بوده

ھر دنس وچركى مانند شمش طال، پیوسته مالئكه اورا حـراسـت وپـاسـبـانى مى نمودند تا رسید به من به 

  (3). از من سبب آن كرامتى كه از حق تعالى است براى من و حجت بعد

شیخ كلینى وقطب راوندى وديگران روايت كرده اند كه ابن عكاشه اسدى به خدمت حضرت امـام مـحمدباقر 

ه السالم آمد وحضرت امام جعفر صادق علیه السالم در خدمت آن حضرت ايـسـتاده بود حضرت اورا اعزاز علی

واكرام نمود و انگورى براى اوطلبید، در اثناى سخن ابن عكاشه عرض كرد كه يابن رسول الّله صلى الّله 

وھمیان زرى نزد حضرت  چرا جعفر را تزويج نـمى نمايى به حد تزويج رسیده است ؟! علیه وآله وسلم 



گذاشته بود، حضرت فرمود كه در اين زودى برده فروشى از اھل بربر خواھد آمد ودر خانه میمون فرود خواھد 

بعد از چند روز ديگر به خدمت آن حـضـرت رفـتم ، : راوى گفت . آمد وبه اين زر از براى اوكنیزى خواھد خريد

ن برده فروشى كه من گفتم بـراى جـعـفـر از اوكـنـیـز خـواھـم فرمود كه مى خواھید شما را خبر دھم از آ

 .خريد، اكنون آمده است برويد وبه اين ھمیان از او كنیزى بخريد

كنیزانى كه داشتم ھمه را فروخته ام و نـمـانـده است نزد : چـون بـه نـزد آن بـرده فـروشـى رفتیم ، گفت 

فتیم بیرون آور ايشان را تا بـبـیـنـیـم ، چـون ايـشـان را بـیـرون من مگر دوكنیز، يكى از ديگرى بھتر است گ

قـیمت آخرش ھفتاد دينار است ، : آن جاريه كه نیكوتر است به چند مى فـروشـى ؟ گـفـت : آورد گـفـتـیـم 

ھیچ كم نمى كنم ، ما گفتیم به آنچه در اين كیسه : احسان كن واز قیمت چیزى كم كن ، گفت : گفتیم 

عبث : گفت   ما مى خريم ، مرد ريش سفیدى نزد اوبود گفت بگشايید مھر اورا وبشماريد، نخاس  است

بگشايید : آن مرد پیر گفت . نگشايید كه اگر يك حبه از ھـفـتـاد ديـنـار كـمـتـر اسـت نـمـى فروشم 

 ! چون شمرديم ھفتاد دينار بود نه زياد ونه كم! وبشماريد

ـتـیـم وبـه خـدمـت حـضرت آورديم وحضرت امام جعفر صادق علیه السالم نزد آن پـس آن جـاريـه را گـرف

حضرت ايستاده بود وآنچه گذشته بود به خدمت آن حضرت عرض كرديم ، حـضـرت مـا را حـمـد كرد واز جاريه 

ش كرده حمیده نام دارم ، حضرت فرمود كه پسنديده اى در دنیا وستاي: سؤ ال نمود كه چه نام دارى ؟ گفت 

  (4). خواھى بود در آخرت

چندان فـقـیـھـه وعـالمـه كـه آنـچـه بـر مـن ظـاھر شده از بعض روايات آن است كه آن مخدره : مـؤ لف گـويـد

بـه احـكـام ومـسايل بوده كه حضرت صادق علیه السالم زنھا را امر مى فرموده كه رجوع به اونمايند در اخذ 

 . مسايل واحكام دين

در سالى كه حضرت امـام مـوسـى عـلیـه : شیخ كلینى وصفار وديگران از ابوبصیر روايت كرده اند كه گفت 

 (ابواء  )من در خدمت حضرت صادق علیه السالم به سفر حج رفـتـم ، چـون بـه مـنـزل السـالم مـتولد شد 

رسیديم حضرت براى ما چاشت طلبید وبسیار ونیكوآوردند، در اثناى طعام خوردن پیكى از جانب حمیده به 

ى خدمت آن حضرت آمد وعرض كرد كه حمیده مى گويد اثر وضع حمل در من ظاھر شده است وفرموده بود

پـس حضرت شاد . كه چون اثر ظاھر شـود تـورا خـبـر كـنـم كـه ايـن فـرزنـد مـثـل فـرزنـدان ديـگـر نـیـسـت 

وخـوشحال برخاست ومتوجه خیمه حرم شد وبعد از اندك زمانى معاودت نمود شكفته وخندان ودل تورا 

ه مـن عـطـا كـرد كـه بـھـترين شادان بدارد وحال حمیده چگونه شده ؟ حضرت فرمود كه حق تعالى پسرى ب

فداى : خلق خدا است وحمیده مرا به امرى خبر داد از اوكه من از اومطلعتر بـودم بـه آن ، ابـوبـصـیـر گـفـت 

چون آن مولود مبارك به زمین آمد : چه چیز خبر داد تورا حمیده ؟ حضرت فـرمـود كـه حـمـیده گفت ! توشوم 

ت وسـر خـود را بـه سوى آسمان بلند كرد، من به اوگفتم كه چنین است دستھاى خود را بر زمین گذاش

  (5). عالمت والدت حضرت رسالت وھر امامى كه بعد از اوھست

بیرون شدم از مكه به قصد تشرف جستن به مدينه : روايـت كـرده شـیـخ برقى از منھال قصاب كه گفت 

ھمین كه گذشتم به ابواء ديدم كه حق تعالى مولودى به حضرت صادق علیه السالم عطا فرموده پس من 

پس سه روز مردم را . وارد شد زودتر از آن حضرت به مدينه وارد شدم و آن حضرت يك روز بـعد بعد از من

طعام داد ومن يكى از آن مردم بودم كه در طـعـام آن حـضرت حاضر مى شدند وچندان غذا مى خوردم كه 

شدم وسه روز من از طعام آن ] حاضر مى [ديگر محتاج به طعام نبودم تا روز ديـگـر كه بر سفره آن جناب 

طعام تكیه بر بالش مى دادم وديگر چیزى نمى خوردم حضرت خوردم چندانكه شكمم پر مى گشت واز ثقل 

عرض كردم كه محبت شما نسبت به  وروايـت شده كه به حضرت صادق علیه السالم (6).تـا فـرداى آن روز



به آن مـرتـبـه كـه دوسـت دارم كـه فـرزنـدى غـیر از : پسرت موسى علیه السالم تا چه حد رسیده ؟ فرمود

  (7).اونداشتم كه تمام محبت من براى اوباشد و ديگرى شريك اونشود

داخـل شـدم بـر حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق : شـیـخ مـفـیـد روايـت كـرده از يـعـقـوب سـراج كـه گـفـت 

گھواره است پس با عـلیه السالم ديدم ايستاده نزديك سر پسرش ابوالحسن موسى علیه السالم و اورا در 

: برخاستم به سوى آن حضرت ، حضرت فرمود  زمان طوالنى ، من نـشـسـتـم تـا فارغ شد پس : اوراز گفت 

برونزديك مـوالى خـود وسـالم كـن بـر او، مـن نزديك ابوالحسن موسى علیه السالم شدم وبر اوسالم كردم 

بروتغییر بده اسم دخـتـرت را ك ديـروز نـام : مود، آن حضرت به زبان فصیح سالم مرا جواب داد وآنگاه فر

اونـھـاده اى زيـرا اواسـمى است كه حق تعالى مبغوض دارد آن را، يـعـقوب گفت كه حق تعالى به من 

ِاْنَتِه : نام گـذاشـتـه بودم ، حضرت صادق علیه السالم فرمود (حمیراء  )دخترى كرامت فرموده بود ومن اورا 

پس من تغییر . ْرَشْد؛ يعنى اطاعت كـن امـر مـوالى خود را تا رشد، يعنى راه راست نصیب توشودِالى َاْمِرِه ُت

  (8).دادم اسم دخترم را

در مـكـارم اخـالق ومـخـتـصرى از عبادت وسخاوت ومناقب ومفاخر حضرت امام موسىعلیه : فـصـل دوم 

 السالم

اواست امام كبیرالقدر، عظیم الشاءن ، كـثیرالتھجد، : كمال الّدين محّمد بن طلحه شافعى در حق اوفرموده 

كرامات ، شب را بـه روز مـى آورد به مجد در اجتھاد مشھور به عبادات ، مواظب بر طاعات ، مشھور به 

سجده وقیام وروز را به آخر مى رسانید به تصدق وصیام وبه سبب بسیارى حملش وگذشتش از جرم تقصیر 

جـزا مـى داد كـسـى را كـه بـدى كـرده بود با اوبه احسان به . خوانده شد (كاظم  )كنندگان در حقش 

 (عبد صالح  )ه عـفـواز اووبـه جـھـت كـثـرت عـبادتش نامیده شده به اووكسى را كه جنايتى بر اووارد آورده بـ

؛ زيـرا كـه ھـر كـه متوسل به آن جناب شده به  (بـاب الحـوائج الى الّله  )ومـعـروف شـده در عـراق بـه 

. عالى َقَدَم ِصْدٍق الَتِزلُّ َو الَتُزوُلِكراماُتُه َتحاُر ِمْنَھا اْلُعُقوُل َو َتْقضى ِبَانَّ َلُه ِعْنَدالّلِه َت . حاجت خود رسیده

  (9). انتھى

دتـريـن اھـل زمـان خـووافـقـه از ھـمـه و سـخـتى تر بـالجـمـله ؛ حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم عـابـ

وروايت شده كه شبھا براى نـوافل شب بر مى خاست و پیوسته نماز مى گذاشت تا نماز . وگرامى تر بود

صبح وچون فرض صبح را ادا مـى كـرد تـعـقـیـب مى خواند تا طلوع آفتاب سپس براى خدا سجده مى كرد 

 : ـمـیـد بـود وسـر بـر نـمـى داشـت تـا نـزديـك زوال واين دعا را بسیار مى گفتوپیوسته در سـجـود و تـح

رت َالّلُھمَّ ِاّنى َاْسَئُلَك الّراَحَة ِعْنَد اْلُمْوِت َو اْلَعْفَو ِعْنَد اْلِحساب ، ومكرر مى كرد اين را، ونیز از دعاى آن حض )

 ( .اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَكَعُظَم الذَّْنُب ِمْن َعْبِدَك َفْلَیْحُسِن : بود

واز ھمه مردم صـله . وچـنـدان گـريـه مـى كـرد از خـوف خدا كه محاسنش از اشك چشمش تر مى شد

شبھا كـه مـى شـد بـر  .واحسانش نسبت به اھل وارحامش بیشتر بود وپرستارى مى كرد فقراء مدينه را

و نـقـره وآرد وخـرما ومى برد براى ايشان ، وفقراء نمى دوش مـى گـرفـتـه زنـبـیـلى كـه در آن بـود پـول وطـال

 .ود، وھزار بنده آزاد كردوآن بزرگوار كريم ب (10).دانستند كه از چه جھت است اين 

وابـوالفـرج گـفـتـه كـه چـون بـه آن جـنـاب خـبـر مـى رسـیـد كـه مـردى پـريـشـان وبد حـال اسـت بـراى 

اوصـّره ديـنـارى مـى داد، وھـمـیانھاى آن جناب مابین سیصد دينار بود تا دويست دينار وصّره ھاى آن جناب 

و روايت كرده اند مردم از آن جناب ، وبسیار روايت كرده اند وافقه اھل زمان  (11).در بسیارى مال مثل بود

در خواندن قرآن از ھمه نیكوتر بود، وبـه حـزن ، قـرآن مـجـید را خود، و احفظ ھمه بود كتاب خدا را، وصوتش 

زين  )ومـردم مدينه آن حضرت را  ! تالوت مى نمود به حدى كه ھر كه مى شنید تالوتش را، مى گـريـسـت



مى گفتند و نامیده شد به كاظم به جھت كظم غیظش وصبرش بر آنچه وارد مى شد بر  (المجتھدين 

مى فرمود كه من  (12). مین تا آنكه در حـبـس وبـنـد ايشان مقتول از دنیا مى رفتجنابش از ظلم ظال

و خـطـیـب بـغـدادى كـه از اعـاظـم اھل سنت  (13). نـج ھـزار مـرتـبـهاستغفار مى كـنـم در ھـر روزى پـ

كه موسى بن جعفر علیه السالم را عبد صـالح مـى گـفـتند، وموثقین از مورخین وقدماء ايشان است گفته 

از شدت عبادت و كوشش واجتھادش ، وگفته روايت شده كه آن حضرت داخـل مـسـجـد پـیـغـبـر صـلى الّله 

َعُظَم الذَّْنُب ِمْن  ) :عـلیـه وآله وسـلم شـد وبـه مـسـجـد رفـت در اول شب ، شنیدند كه پیوسته مى گويد

ودر خبرى از ماءمون نقل  (14).وايـن را مـكـرر گـفت تا داخل صبح شد (َفْلَیْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن عـِنـِْدَك  َعْبِدَك

 : شده در ورود حضرت موسى بن جعفر علیه السالم بر ھارون الرشید، ماءمون گفت

 ؛ (ِاْذ َدَخَل َشیٌْْخ ُمَسخٌَّد َقْد َاْنَھَكْتُه اْلِعباَدُة َكَانَُّه شّن باٍل َقْد َكَلَم السُجوُد َوْجَھُه َو َاْنَفُه  )

عبادت ، زرد و ورم دار شـده بود، وعبادت ، يـعـنـى وارد شـد بر پدرم پیردمردى كه صورتش از بیدارى شب و

اورا رنجور والغر كرده بود به حدى كه مانند مشك پوسیده شده بود وكـثـرت سـجـده صورت وبینى اورا 

 : ودر صلوات بر آن حضرت در وصف آن جناب گفته شده (15).مجروح كرده بود

  (16).َحلیُف السَّْجَدِة الطَّويَلِة َوالدُُّموع اْلَغزيَرِة

شـايسته ديدم در اينجا چند روايت در مناقب ومفاخر حضرت موسى بن جعفر علیه السالم : مـؤ لف گـويـد

 : ايراد كنم

 اول ـ در سجدات وعبادات آن حضرت در شبانه روز

روزى بـر فـضـل بـن ربـیـع داخـل شـدم بـر  :روايـت كـرده شـیـخ صـدوق از عـبـدالّله قـزويـنـى كـه گـفـت 

از اين روزنه نظر كن : بـام خانه خود نشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا طـلبـیـد، چون نزديك رفتم گفت 

نـیـك نـظـر : جـامـه اى مـى بـیـنـم كـه بـر زمـیـن افـتـاده اسـت ، گـفـت : در آن خانه چه مى بینى ؟ گفتم 

مى شناسى اورا؟ : مردى مى نمايد كه به سجده رفته باشد، گفت : تـاءمـل كـردم گـفـتم  كـن ، چـون

تـجـاھـل مى كنى : مـوالى مـن كـیـسـت ؟ گـفـت : ايـن مـوالى ت اسـت ، گـفـتـم : نـه ، گـفـت : گـفـتـم 

ـفـر عـلیـه السـالم اين موسى بـن جـع :گفت . نه ، من مواليى براى خود گمان ندارم : نزد من ؟ گفتم 

اسـت ، مـن در شـب وروز تـفـقـد احوال اومى نمايم واورا نمى يابم مگر بر اين حالتى كه مى بینى چون 

نماز بامداد را ادا مـى كند تا طلوع آفتاب مشغول تحقیق است ، پس به سجده مى رود و پیوسته در سجده 

اسـت كـه چـون زوال شـمـس شـود اورا خبر كند،  مى بـاشـد تـا زوال شـمـس وكـسـى را مـوكـل كـرده

چون زوال شمس مى شود بر مى خیزد وبى آنكه وضويى تـجـديـد كـند مشغول نماز مى شود، پس مى 

دانم كه به خواب نرفته بوده است در سجود خـود وچـون نـمـاز ظھر وعصر را با نوافل ادا مى كند باز به 

ا غروب آفتاب وچون شام مى شود به نماز بر مى خیزد وبى آنكه سجده مى رود ودر سجده مى باشد ت

حدثى كند يا وضـويـى تـجـديـد نـمـايـد مـشـغـول نـمـاز مـى گـردد وپـیـوسـتـه مـشـغـول نـمـاز و تـعـقـیـب 

خفتن مـى بـاشـد تـا وقـت نـمـاز خـفـتـن داخـل مـى شود ونماز خفتن را ادا مى كند، و چون از تعقیب نماز 

مى آورند، پس تجديد وضومى نمايد وبعد از آن سجده   فارغ مى شود افطار مى نـمـايد بر بريانى كه برايش 

وچون سر از سجده برمى دارد اندك زمانى بر بالین خواب استراحت مى نـمـايـد پـس بـر . بـه جـا مى آورد

عـبـادت ونـمـاز ودعـا وتـضـرع مـى بـاشـد تـا  مـى خـیـزد وتـجـديـد وضـومـى نـمـايـد وپـیـوسـتـه مـشـغـول

صـبـح وچـون صـبـح طـالع شـد مـشـغـول نـمـاز صبح مى گردد وتا اورا به نزد من آورده اند عادت اوچنین 

زيرا كه ھیچ كس بد : چون اين سخن را از اوشنیدم گفتم . است وبه غیر اين حـالت چـیـزى از اونديده ام 

فـضـل . نـكـرده اسـت مـگـر آنـكـه بـه زودى در دنـیـا بـه جـزاى خـود رسـیـده اسـت نسبت بـه ايـشـان 



گـفـت كـه مـكـرر بـه نـزد مـن فـرسـتـاده انـد كـه او را شـھـیـد كـنـم ومـن قـبـول نكردم واعالم كردم ايشان 

  (17).دارند را كه اين كار از من نمى آيد واگر مرا بكشند نخواھم كرد آنچه از من توقع

 دوم ـ در دعاى آن حضرت است به جھت خالصى از حبس

شنیدم از بـعـضـى اصـحـاب كـه : اھیم از پدرش كه گفت از على بن ابر (ما جیلويه  )ونـیـز روايت كرده از 

مـى گـفت وقتى كه رشید، موسى بن جعفر علیه السالم را محبوس سـاخـت مـى تـرسـیـد از جانب اوكه 

اورا بكشد چون شب درآمد وضوتازه كرد وروى به قبله نمود وچھار ركعت نماز كرد سپس اين دعا بر زبان 

 :راند

جِّنى ِمْن َحْبِس ھارون الرَّشیِد َو َخلِّْصنى ِمْن َيِدِه يا ُمَخلََّص الشََّجِر ِمْن َبْیِن َرْمٍل َو طیٍن َو ماٍء َو يـَا َسیِّدى َن )

ِمْن َبْیِن  َص الّناٍريا ُمَخلََّص اللََّبِن ِمْن َبْیِن َفْرٍث َو َدٍم َو يا ُمَخلََّص اْلَوَلِد ِمَن َبْیِن مـَشـیـمـٍَة َو َرحـٍِم َو يا ُمَخلِّ

 . (اْلَحديِد َو اْلَحَجِر َو يا ُمَخلََّص الرُّوِح ِمْن َبْیِن اَالْحشاِء َو اَالْمعَاِء َخلِّْصنى ِمْن َيَدْى ھاروَن 

چون موسى علیه السالم اين دعا كرد مردى سیاه در خواب ھارون آمد شمشیرى برھنه در دست : گفت 

رھا كن موسى بن جعفر علیه السالم را وگـرنـه گـردنـت را ! ن داشت وبر سر اوبايستاد ومى گفت يا ھارو

. بـروبـه زنـدان ومـوسـى را رھـا كن  : بـا اين شمشیر مى زنم ، ھارون بترسید وحاجب را بخواند وگفت

خـلیـفه ، موسى را مى خواند، : كـیـسـت ؟ گـفـت : زندانبان گفت . حاجب بیرون آمد ودر زندان بكوفت 

مـرا میان : خلفه تورا مى خـوانـد، آن حـضـرت بـرخـاسـت ھـراسـان وگـفـت  ! يا موسى: گفت زندانبان 

به  : شب جز براى شّر نخواند، پس گـريـان وغـمـگین نزد ھارون آمد وسالم كرد، ھارون جواب گفت ، وگفت

وضوتازه : ود؟ فرمودچه ب: آرى ، گفت : خدا تورا قسم مـى دھـم كـه ھیچ در اين شب دعايى كردى ؟ گفت 

اى سیدم مرا از دست ھـارون وشـر : كـردم وچـھـار ركـعـت نـماز گزاردم وچشم به آسمان برداشتم وگفتم 

پـس آن جـناب را سه خلعت ! خـداى عـز وجـل دعـاى تـورا اجـابـت نـمـود: گـردان ، ھـارون گـفـت   اوخـالص 

پس گفت اين كلمات را به من تعلیم . مـود ونديم خود گردانیدداد واسب خود را مركوب اوساخت واكـرامـش نـ

كن پس اورا به حـاجـب سـپـرد تـا بـه خـانـه رساند و موسى علیه السالم نزد او، شريف وكريم شد وھر 

پـنجشنبه نزد اومى آمد تا بار دوم اورا حبس نمود ورھا نكرد تا به سندى بن شاھك سپرد، آن ملعون اورا به 

  (18).د كردزھر شھی

 سوم ـ در متعبده شدن كنیز ھارون است به بركت آن حضرت

د حضرت موسى بن جعفر علیه السالم در وقـتـى كـه در روايـت شـده كـه ھـارون رشـیـد فـرسـتاد به نز

حـبـس بـود، كـنـیـزى عـاقله وصاحب جمال كه آن جناب را خدمت كند در زندان ، وظـاھـرا نـظـرش در ايـن 

كـار بـود كـه شـايـد آن حـضـرت بـه سـوى اومـیـل نمايد و قدر اودر نظر مردم كم شود يا آنكه براى تضییع آن 

انه به دست آورد و خـادمـى فـرستاد كه تفحص از حال اونمايد، خادم ديد آن كنیز را كه پیوسته جناب بھ

 ( !ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُسْبحاَنَك ُسْبحاَنَك سـُبـْحـاَنَك ) :براى خـدا در سـجده است وسر بر نمى دارد ومى گويد

ه آسـمان دوخته ومشغول گشت به نماز پس بردند اورا به نزد ھارون ، ديدند از خوف خدا مى لرزد وچشم ب

عـبـد صـالح را ديـدم كـه چـنـیـن بـود، : اين چه حالت است كه پیدا كرده اى ؟ مـى گـفـت : از اوپرسیدند

وپـیـوسـتـه آن كـنـیـز بـه ھـمـیـن حـال بـود تـا وفـات كـرد، وابـن شـھـر آشـوب ايـن روايـت را مـفـصـل نـقـل 

  (19). نوشته (جالءالعیون  )ه مـجـلسـى رحـمـه الّله آن را در كـرده ، وعـالمـ

 كردارچھارم ـ در حسن خلق آن حضرت است نسبت به عمرى بد

شـیـخ مـفـیـد وديـگـران روايـت كـرده اند كه در مدينه طیبه مردى بود از اوالد خلیفه دوم كه پـیـوسـتـه 

حضرت امام موسى علیه السالم را اذيت مى كرد، ناسزا به آن جناب مى گفت ، وھر وقت كه آن جناب را 



وزى بـعـضـى از كـسـان آن حـضرت عرض تا آنكه ر. مى ديد به امیرالمؤ منین علیه السالم دشنام مى داد

كردند كه بگذاريد ما اين فاجر را بكشیم ، حضرت ايـشـان را نـھـى كرد از اين كار نھى شديدى وزجر كرد 

ايشان را وپرسید كه آن مرد كجا اسـت ؟ عـرض كردند در يكى از نواحى مدينه مشغول زراعت است حضرت 

برد، وقتى رسید كه او در مزرعه خود توقف داشت ، حضرت به ھمان سوار شد از مدينه به ديدن اوتشريفه 

نـحـوكـه سـوار بـر حـمـار خـود بـود داخـل مـزرعـه شـد آن مـرد صـدا زد كـه زراعـت مـا را نـمـال ، از آنـجا نیا، 

ـده حضرت به ھمان نحوكه مى رفت رفت تا به اورسید ونشست نزد او، وبـا اوبـه گـشـاده رويـى وخـن

چه : صد اشرفى ، فرمود: سـخـن گـفـت وسـؤ ال كـرد از اوكه چه مقدار خرج زراعت خود كرده اى ؟ گفت 

من گفتم چه اندازه امید دارى : غیب نمى دانم ، حضرت فرمود: مقدار امـیـد دارى از آن بھره ببرى ، گفت 

كیسه زرى بیرون آوردند كه در امیدوارم كه دويست اشرفى عايد شود، پس حضرت : عـايـدت بشود؟ گفت 

آن سیصد اشرفى بود وبه آن مرحمت كردند وفرمودند اين را بگیر وزراعـت نـیـز بـاقـى است و حق تعالى 

روزى خواھد فرمود تورا در آنچه امید دارى ، عمرى بـرخـاسـت وسر آن حضرت را بوسید واز آن جنا 

مـايد، حضرت تبسم فرمود وبرگشت وپس از آن عمرى را در درخواست كه از تقصیرات اوبگذرد واورا عـفـو فـر

 (َالّلُه َاعـَْلُم َحْیُث َيْجَعُل ِرساَلَتُه  ) : مسجد ديدند نشسته چـون نـگـاھـش بـه آن حـضـرت افـتـاد گـفـت

شنیديد آنچه  : گفت! اصـحـابـش بـه وى گـفـتـنـد كـه قصه توچیست توپیش از اين غیر اين مى گفتى ؟

پس شروع كرد به آن حضرت دعا كردن ، اصحابش با اومـخـاصـمـه كـردند اونیز، با ايشان . م باز بشنويدگفت

مخاصمه كرد پس حضرت فرمود به كسان خود كه كـدام يـك بـھـتـر بود، آنچه شما اراده كرده بوديد يا آنچه 

  (20). كردم شر اورا به آن من اراده كردم ، ھمانا من اصالح كردم امر اورا به مقدار پولى وكفايت

 پنجم ـ در جلوس آن حضرت است در روز نوروز در مجلس تھنیت به امر منصور

ـوب روايـت كـرده كه روز نوروزى بود كه منصور دوانیقى امام موسى علیه السـالم را امـر كـرد ابـن شـھـر آش

اوبـیـايـنـد وھـدايـا وتـحـف خـويـش را نـزد  (مبارك باد  )كه آن جناب در مجلس تھنیت بنشیند ومردم به جھت 

ـن در اخـبـارى كـه از جـدم رسـول خـدا م: حـضـرت فـرمـود. اوبـگـذارنـد وآن جـنـاب قـبـض امـوال فـرمـايـد

صـلى الّله عـلیـه وآله و سـلم وارد شـده تـفـتـیـش كردم از براى اين عید چیزى نـیـافـتم واين عید سنتى 

بوده از براى فرس واسالم اورا محونموده وپناه مى برم به خدا از آنـكه احیا كنم چیزى را كه اسالم محوكرده 

گفت كه اين كار به جھت سـیـاسـت لشـكـر و جـنـد مـى كـنـم ، وشـمـا را بـه خـداونـد  باشد آن را، منصور

بنشینى ، پس حضرت قبول فرمود ودر مجلس   عـظـیـم سـوگـنـد مـى دھـم كـه قـبـول كـنـى ودر مجلس 

ھدايا وتحف تھنیت بنشست وامراء واعـیـان لشـكـر بـه خـدمـتـش شرفیاب شدند تواورا تھنیت مى گفتند و

خود مى گـذرانـیـدنـد ومـنـصـور خـادمـى را مـوكـل كـرده بـود ودر نـزد آن جـنـاب ايـسـتـاده بـود، امـوال را كـه 

يـابن : مـى آوردند ثبت سیاه مى كرد، پس چون مردمان آمدند آخر ايشان پیرمردى وارد شـد عـرض كـرد

دى فقیر مى باشم ومالى نداشتم كه از براى شما تحفه من مر !رسول الّله صلى الّله علیه وآله وسلم 

آورم ولیكن تحفه آوردم از براى شما سه بیتى را كه حدم در مرثیه جدت حسین بن على علیھما السالم 

 : گفته وآن سه بیت اين است

َعِجْبُت ِلَمْصُقوٍل َعالَك ِفِرْنُدُه
 َيْوَم اْلِھیاِج َو َقْد َعالَك ُغباٌر

ُھٍم َنَفَذْتَك ُدوَن َحراِئَرَو َالْس
 َيْدوُعوَن َجدََّك َو الدُُّموُع ِغزاٌر



َوعاَقھا السَّھاُم (21)َاّال َتَقْضَقَضِت
 عَْن ِجْسِمَك اِالْجالُل َو اِالْكباُر

قبول كردم ھديه تورا، بنشین بارك الّله فیك ، پس سر خود را به جانب خـادم مـنـصـور بـلنـد : حـضرت فرمود

م بـرونـزد امـیـر اورا خـبـر ده كـه ايـن مـقـدار مال جمع شده واين مالھا را چه بايد كرد، خاد: كـرد وفـرمـود

منصور مى گويد كه تـمـام را به شما بخشیدم در ھرچه خواھى صرف كن ، پس : رفت وبرگشت وگفت 

  (22). حضرت به آن مرد پیر فرمود كه تمام اين مالھارا بردار وقبض كن ، ھمانا من تمام را به تو بخشیدم

 ششم ـ در نوشتن آن حضرت است كاغذى به والى در توصیه در حق مؤ منى

قـضـاء حـقـوق المـؤ  )در احوال حضرت موسى بن جعفر علیه السالم از كتاب  (بحار  )عـالمـه مجلسى در 

يكى از كّتاب يحیى : ه كـه اوبـه اسـنـاد خـود از مـردى از اھل رى روايت كرده كته گفت نـقـل كـرد (مـنـیـن 

بن خالد بر ما والى شد، وبر گردن من بـود از سـلطان بقايا خراج ملك كه اگر از من مى گرفتند فقیر وبى چیز 

والزام كـنـد بـه دادن مـال ،  مى شدم ، چون آن شـخـص والى شـد مـرا بـیـم گـرفـت از آنـكـه مـرا بـطـلبـد

بـعـضـى بـه مـن گـفـتـنـد كـه ايـن شـخـص والى اھل اين مذھب است وادعاى تشیع مى كند، باز من 

خائف بودم كه مبادا شیعه نباشد وچون من نزد اوبـروم مـرا حـبـس كـند ومطالبه مال نمايد ومرا آسیبى 

پـنـاه بـه حـق تـعـالى بـرم وخـدمـت امـام زمـان خـويـش مـشـرف برساند الجرم راءيم بر آن قرار گـرفـت كـه 

شـوم وحال خود را براى آن حضرت بگويم تا چاره اى براى من كند، پس من سفر حج كردم وخدمت مـوالى 

خـود حـضـرت صـابـر، يـعـنـى مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم ، رسـیـدم واز حال خود شكايت كردم 

ر خويش طلبیدم ، آن حضرت كاغذى براى والى نوشت وبه من عطا فرموكه به اوبرسانم وآنچه در وچاره كا

 :آن نامه مرقوم فرموده بود اين كلمات بود

َفا َاْو َنفََّس ْعُروبـِسـِْم الّلِه الرَّحـْمِن الرَّحیِم ِاْعَلْم َانَّ لّلِه َتْحَت َعْرِشِه ِظال الَيْسُكُنُه ِاّال َمْن َاْسدى ِالى َاخیِه َم )

 (َعْنُه ُكْرَبًة َاْو َاْدَخَل َعلى َقْلِبِه ُسُرورا َو ھذا َاُخوَك َوالسَّالُم؛ 

يـعنى بدان به درستى كه از براى خداوند تعالى در زير عرشش سايه رحمتى است كه جاى نمى گیرد در 

غمى يا داخل كند بر اوسرورى  دھد اورا از  آن مگر كسى كه نیكويى واحسان كند به برادر خود يا آسايش 

 . واين برادر تواست والسالم

پس چون از حج برگشتم شبى به منزل والى رفتم واذن خواستم وگفتم خدمت والى عرض كنید كه مردى 

از جانب حضرت صابر علیه السالم پیغامى براى شما آورده ، چون اين خبر بـه آن والى خـداپـرسـت رسـیـد 

برھنه آمد تا در خانه ودر را باز كـرد ومـرا بـوسـیـد ودر بـر گـرفـت ومـكـرر مـابـیـن خودش از خوشحالى پا

چـشـمـان مرا بوسه داد وپیوسته از احـوال امـام عـلیـه السـالم مـى پـرسید وھر زمان كه من خبر سالمتى 

ه كرد ودر صدر مجلس او را مى گفتم شاد مى گـشـت وشـكـر خـداى بـه جـا مـى آورد پـس مـرا داخل خان

پس من كاغذ امام علیه السالم را بیرون آوردم وبه اودام ، چون . خود نشانید وخـودش مـقـابل من نشست 

آن مـكـتـوب شـريـف را گـرفـت ايـسـتـاد وبـبوسید وقرائت كرد وچون بر مضمون آن مطلع شد مـال خـود 

امه بود با من بالسويه قسمت كـرد وآنـچـه از امـوال كه وجـامـه ھـاى خـود را طلبید و ھرچه درھم ودينار وج

ممكن نبود قسمت شود قیمتش را به من عطا كرد وھرچه را كه با من قـسـمـت مى كرد در عقبش مى 

سپس دفتر . به خدا سوگند زياده مسرورم كردى ! بلى : آيا مسرورت كردم ؟ مى گفتم ! اى برادر: گفت 

اسم من در آن بود مـحـوكـرد و نـوشـتـه اى بـه مـن داد مـشتمل بر برائت ذمه  مطالبات را طلبید وآنچه به

من از آن مالى كه سلطان از من مى خـواسـته پس من با اووداع كردم واز خدمتش بیرون آمدم وبا خود 



ارم گفتم كه اين مرد آنچه به مـن احـاسـان كـرد مـن قدرت مكافات آن ندارم بھتر آن است كه سفر حج گز

وبراى اودر مـوسـم دعا كنم وھم خدمت موالى خود شرفیاب شوم واحسان اين مرد را نسبت به خودم 

برايش نـقـل كـنم تا آن جناب نیز دعا كند براى او، پس به جانب حج رفتم وخدمت موالى خود رسیدم 

رك امام از وشـروع كـردم بـه نـقل كردن قضیه مرد والى ، من حديث مى كردم وپیوسته صورت مبا

مگر كارھاى اين مرد شـمـا را مـسـرور ! اى موالى من : خوشحالى وسرور افروخته مى شد، عرض كردم 

امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم را  .بـه خـدا سـوگـند ھمانا كارھاى اومرا مسرور كرد! بـلى : كـرد؟ فـرمـود

ـلیـه وآله وسـلم را مـسـرور كـرد، ھـمـانـا حـق تـعـالى را مـسـرور كـرد والّله جـدم رسـول خـدا صـلى الّله ع

  (23).مـسـرور كرد

  (24)راى توبه بشر حافى ھفتم ـ در سبب شدن آن حضرت است ب

ـشـر نقل كرده كه بر دست حضرت موسى بن جعفر علیه السـالم ب (منھاج الكرامة  )عـالمه حلى در 

حـافـى توبه كرد، وسببش آن شد كه روزى آن حضرت گذشت از در خانه اودر بغداد، شنید صداى سازھا 

وآواز غناھا ونى ورقص كه از آن خانه بیرون مى آيد، پس بـیـرون آمـد از آن خـانـه كـنیزكى ودر دستش 

صاحب اين خانه آزاد است  !اى كنیزك : خاكروبه بود، آن خاكروبه را ريخت بر در خـانـه ، حـضرت به او، فرمود

كنیزك ! راسـت گـفـتـى اگـر بـنـده بود از موالى خود مى ترسید: فـرمـود! آزاد اسـت : يا بنده است ؟ گفت 

چه باعث شد تورا كه دير آمدى ؟ كنیزك حكايت را : چون برگشت آقاى اوبشر بر سر سفره شراب بود پرسید

برھنه بیرون دويد وخدمت آن حضرت رسید وعذر خواست وگريه كرد واظھار براى بشر نقل كرد، بشر با پاى 

  (25). شرمندگى نمود واز كار خود توبه كرد بر دست شريف آن حضرت

كه بشر را سه خواھر بوده كه بر طريقه اوسلوك مى كردند وصوفیه را اعـتـقـاد تـمـامـى : مـؤ لف گـويد

مى گفتند به واسطه آنكه ھمیشه پابرھنه بود وسبب پابرھگیش ظاھرا آن  )حـافـى عـ )اسـت بـه اوواورا 

دويـده وبـه سـعـادت عـظـمـى رسـیـده ، بوده كه پابرھنه خدمت حضرت امام موسى علیه السـالم 

َوالّلُه َجَعَل َلُكْم اَالْرَض  ) : وبـعـضـى نـقـل كرده اند كه سّر پابرھنگى اورا از خودش پرسیدند در جواب گفت

 . وفات كرد سنه دويست وبیست وشش. ادب نباشد كه بر بساط شاھان با كفس روند (26) (ِبساطا 

 ھشتم ـ در اھتمام آن حضرت است به اعانت مرد پیر

اده بـود بـه ديدم حضرت ابوالحسن موسى علیه السالم را كه ايـسـتـ: روايـت شـده از زكرياى اعور كه گفت 

نـماز ونماز مى خواند ودر پھلوى آن حضرت پیرمردى سالخورده بود قصد كرد از جاى برخیزد، عصايى داشت 

مى خواست عصاى خود را به دست آورد حضرت با آنكه در نماز ايستاده بود خم شد عصاى پیر را برداشته 

 .داد سپس برگشت به موضع نماز خود  به دستش 

كـه از ايـن روايـت مـعـلوم مـى شـود كـثـرت اھـتمام در امر پیر مرد واعانت او واجـالل وتـوقـیـر : مـؤ لف گـويـد

ھـمـانا روايت شده كه ھر كه توقیر كند پیرمردى را به جھت سپیدى مـويـش ، حـق تـعـالى اورا ايـمـن . او

و آنكه تـجـلیـل خـدا اسـت تـجـلیـل كـسـى كـه در اسـالم مـوى خـود  (27). كـنـد از تـرس بـزرگ روز قیامت

ت كه فرمود گرامى داريد پیران واز حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه وآله وسلم مروى اس. را سـپـیـد كـرده 

بـركـت بـا پـیـران : فرمودونیز روايت شده كه  (28)را ھمانا از تـجـلیـل خـدا اسـت گـرامـى داشتن پیرمردان ،

  (29).شـمـا اسـت ، وپـیـرمـرد در مـیـان اھـل خـود مـانـند پیغمبر است در میان امت خود

 نھم ـ در ورود آن حضرت است بر ھارون وتوقیر ھارون آن حضرت را

روزى باالى سر مـاءمون ايستاده بودم : روايت كرده از سفیان بن نزار كه گفت  (عیون  )شیخ صدوق در 

رشـیـد  :به خـدا نـمـى دانـیـم ، گـفـت ! نه : مى دانید كه تعلیم كرد به من تشیع را؟ ھمه گفتند: گفت 



براى ملك مى : ايـن چـگـونـه بـود وحال آنكه رشید اھل بیت را مى كشت ؟ گفت : گـفـتـنـد. را آمـوخـت مـ

عقیم كسى را گويند كه اورا فرزند نشود، يعنى در ملك وسلطنت نسب (كشت ؛ زيرا كه ملك عقیم است 

آنگاه ماءمون گفتم ) مى كشد فايده نمى كند؛ زيرا كه شـخـص در طـلب آن ، پـدر وبرادر وعمووفرزند خود را

بايد كـسـى بـر مـن : من با پـدرم رشـیـد سالى به حج رفتیم وقتى كه به مدينه رسید به دربان خود گفت 

داخـل نـشود از اھل مكه يا مدينه از پسران مھاجر وانصار وبنى ھاشم وساير قـريـش مـگـر آنـكـه نـسـب 

ل مى شد مى گفت من فالن بن فالنم تا به جد باالى خود ھاشم يا كـسـى كـه داخ  خـود بـاز گـويـد، پـس 

قريش يا مھاجر ويا انـصـار بـر مـى شـمرد، پس اورا اعطايى مى داد وپنج ھزار زر سرخ وكمتر تا دويست زر 

 . سرخ به قدر شرف ومھاجرت پدرانش

- ٢ - 

 
 

بر در، كسى ايـسـتـاده است ! المؤ منین يا امیر: پس من روزى ايستاده بودم كه فضل بن ربیع درآمد وگفت 

واظھار مى دارد كه اوموسى بن جعفر بن محّمد بن على بن الحسین بن على بن ابـى طـالب اسـت ، 

خود را : پـدرم روبـه مـا كـرد ومن وامین ومؤ تمن وساير سرھنگان باالى سرش ايـسـتـاده بـوديـم وگفت 

پس گفتن اذن دھید اورا فـرمـود نـیـايـد مـگـر بـر بـسـاط مـن ،ومـا  .محافظت كنید، يعنى حركت نااليق نكنید

در ايـن حـال بـوديم كه داخل شد پیرمردى كه از كثرت بیدارى شب وعبادت زرد رنگ ، گران جسم وآماسیده 

روى بود وعبادت اورا گداخته بود، ھمچومشك كھنه شده و سجود، روى وبینى اورا خـراش وزخـم كرده بود 

میا مگر : فرمود! الوالّله . وچون رشید را بديد خود را از حمارى كه بر آن سوار بود فرود افكند، رشید بانگ زد

بر بساط من پس دربانان اورا پیاده شدن مانع گشتند، ما ھمه به نظر اجالل واعظام در اونظر مى كرديم 

گرد اودرآمده بودند پس فرود آمد، ورشید واوھمچنان بر حمار سواره بـیـامـد تا نزد بساط وسرھنگان ھمه 

برخاست وتـا آخـر بـسـاط، اورا اسـتـقـبال نمود ورويش ودوچشمش ببوسید ودستش بگرفت واورا به صدر 

مجلس درآورد و پھلوى خود، اورا تا نشانید وبا اوسخن مى كرد وروى به اوداشت از اواحـوال مـى پـرسـیـد، 

ھمه : از پانصد در مى گذرند، گفت : عـیـال تـوچـنـد مـى شـود؟ فـرمـود! يـا ابـاالحـسـن : پـس گـفـت 

نه ، اكثرشان موالى وخادمانند اما فرزندان من سى وچند است ، اين قدر پسر واين : فرزندان تواند؟ فـرمود

رسـى آن دسـتـ :چرا دختران را با بنى اعمام واكفاء ايشان تزويج نمى كنى ؟ فرمود: قـدر دخـتـر، گـفـت 

گـاه حـاصل مى دھد وگاه نمى دھد، گفت : مـلك ومـزرعـه تـوچـون اسـت ؟ فـرمـود: قـدر نـیـسـت ، گـفـت 

. ده ھـزار ديـنـار تـخـمـیـنـا مـى شـود: چندى مى شود؟ فـرمـود: آرى ، گفت : ھیچ قرض دارى ؟ فرمود: 

كنى ودختران را عروس ] داماد[سران را كدخدا مـن مـى دھـم تورا آن قدر مال كه پ! يـابـن عـم : گـفـت 

 .كنى ومزرعه را تعمیر كنى ، حضرت دعا كرد اورا وترغیب فرمود اورا بر اين كار

خـداى ـ عـز وجـل ـ واجب كرده است بر والیان عھد خود، يعنى ملوك وسالطین كه ! اى امـیـر: آنـگـاه فـرمـود

رباب ويان وامھاى ايشان را بگذارند وصـاحـب عـیـاالن را دسـتـگـیرى فقیران امت را از خاك بردارند واز جانب ا

كنند وبرھنه را بپوشانند، و به اعانى يعنى اسیران محنت وتـنـگـدسـتـى ، مـحـبـت ونـیـكـى كـنـند وتواولى 

وچشمش مى كنم يا اباالحسن ، بعد از آن برخاست ورشید با اوبرخاست و د: از آنان كه اين كار كنند، گفت 

برويد ھمراه ! يا عبدالّله ويا محّمد ويا ابراھیم : ورويش ببوسید، پس روى به من وامین ومؤ تمن كرد وگفت 



عموى خود وسـیـد خـود وركـاب اورا بگیريد و اورا سوار كنید وجامه ھايش را درست كنید وتا منیز اورا 

ر راه كه در مشايعت اوبوديم ، حضرت ابوالحسن پس ما چنان كرديم كه پدر گفته بود، ود. مـشـايـعـت نمايید

چـون مالك اين امر شوى با والد من : علیه السالم پنھان روى به من كرد ومرا به خالفت بشارت داد وگفت 

نیكويى كن ، پس بازگشتیم ومن از فرزندان يگر بر پـدر جـراءت بـیشتر داشتم چون مجلس خالى شد با 

اين مردكى بـود كـه تـواورا تـعـظـیـم وتـكـريـم نـمـودى وبـراى اواز مـجـلس خـود ! يا امیرالمؤ منین : اوگفتم 

بـرخـاسـتـى واستقبال نمودى وبر صدر مجلس نشاندى واز اوفروتر نشستى ، بعد از آن ما را فرمودى تـا 

 . ن بـنـدگـاناين امام مردمان وحجت خدا است بر خلق وخلیفه او است میا: ركـاب اوگـرفـتـیـم ؟ گـفت 

من : نه آن است اين صفتھا كه گفتى ھمه از ان تست در تـواسـت ، گـفت ! يـا امـیرالمؤ منین : گـفـتـم 

اى پـسـرك مـن ! امام جماعتم در ظاھر به قھر وغلبه وموسى بن جعفر علیه السالم امام حـق اسـت والّله 

ّله علیه وآله وسلم از من واز ھمه خلق وبه خدا كه كـه اوسـزاوارتـر اسـت بـه مـقـام رسـول خـدا صلى ال

اگر تودر اين امر، يـعـنـى دولت وخـالفـت با من منازعت كنى سرت كه دوچشمت در اوست بردارم ؛ زيرا كه 

ملك عـقـیـم اسـت ، وچـون خـواست از مدينه به جانب مكه رحلت كند فرمود تا كیسه سیاھى در آن 

اين را نزد موسى بن جعفر عـلیـه السـالم بـبر : كرد وگفت  (فضل  )وروى بـه دويـسـت ديـنـار كـردنـد 

وبگوامیرالمؤ منین مى گويد ما در اين وقت دست تنگ بوديم وخواھد آمد عـطـاى مـا بـه تـوبـعـد از ايـن ، 

نـصـار وسـايـر قـريـش تـوپـسـرھـاى مـھـاجـران وا ! يا امیرالمؤ منین: رفـتـم گـفتم   مـن بـرخـاسـتـم وپـیـش 

وبنى ھاشم را وآنانكه نمى دانى حسب ونـسبشان را پنج ھزار دينار ومادون آن را مى دھى و موسى بن 

جفعر علیه السالم را دويست ديـنـار مـى دھـى كـه كـمـر وخـسـیـس تـر عـطـاى تـو اسـت كـه كـه بـا 

خاموش ! اسكت الاّم لك  :: جـالل واعـظام نمودى ؟ گفتمـردمـان مـى كـنـى وحـال آنـكـه اورا آن اكـرام وا

باش مادر مبادا تورا كه اگر من مال بسیار عطا كنم اورا ايمن نباشم از اوكه فردا بزند بر روى من صـد ھـزار 

شـمـشـیـر از شیعیان وتابعان خود؛ وآنكه تنگدست وپريشان باشند اواھلبیتش بھتر است براى من وبراى 

  (30). كه فراخ باشد دستشان وچشمشانشما از اين

 دھم ـ حديث ھندى واسالم آوردن راھب وراھبه به دست آن حضرت

بودم نزد حضرت ابوابراھیم موسى بـن جـعـفر علیه : وب بن جفعر روايت كرده كه گفت شیخ كلینى از يعق

السالم كه آمد نزد اومردى از اھل نجران يمن از راھبھاى نصارى وبا اوبود زنـى راھـبـه پـس رخـصـت طـلبـیـد 

ود بیاور ايشان را نزد چون فردا ش: بـراى دخـول آنـھـا فـضل بن سوار، امام علیه السالم در جواب اوفرمود

ما فردا رفتیم به ھمان جا ديديم ايشان را كه آمده اند، پس امام امر فرمود : راوى گفت . چـاه ام الخـیـر

حـضـرت نـشـسـت وايـشـان   بوريايى كه از برگ خرما ساخته بودند آوردند وزمین را با آن فرش كردند پـس 

ال ومسايل بسیارى پرسید، وحضرت تمامى آنھا را جواب داد،  نـشـسـتـنـد پـس آن زن شـروع رد بـه سـؤ

آن وقت حضرت از اوپرسید چـیـزھـايـى كـه آن زن جـواب آنـھـا را نـداشـت تا بگويد پس اسالم آورد، آنگاه آن 

مرد راھب شروع كرد به سؤ ال كردن وحضرت جواب مى داد از ھرچه اوپرسید، پس آن راھب گفت كه م در 

مـحـكـم بودم ونگذاشتم در روى زمین مردى از نصارى را كه علم او به علم من بـرسـد، وبـه  ديـن خـود

تـحـقـیـق شـنـیـدم كه مردى در ھند مى باشد كه ھر وقت بخواھد مى رود بیت المـقـدس در يـك شـبـانـه 

كدام زمین ھند است گفته پرسیدم كه اين مرد در   روز بـر مـى گـردد وبـه مـنـزل خـود در زمـیـن ھند، پس 

شد در سندان اسـت وپـرسـیـدم از آن كـس كـه مـرا بـه احوال اوخبر ده كه آن مرد از كجا اين قدرت به ھم 

آموخته آن اسمى را كه آصف وزير سلیمان به آن اسم ظفر يافت وبه سـبب آن آورد آن : رسـانـیـده ، گـفت 

فرمود آن را در كتاب شما وبـراى مـا كـه صـاحـبـان ديـنـیـم در  تختى را كه در شھر سبا بود وحق تعالى ذكر



پس حضرت امام موسى علیه السالم از اوپـرسـید كه از براى خدا چند اسم است كه . كـتـابـھاى ما

اسمھاى خدا بسیار : برگردانیده نمى شود، به اين معنى كه دعا البـتـه مـستجاب مى شود؟ راھب گفت 

خبر بده مرا به : حضرت فرمود. از آنھا كه سائلش رد كـرده ونـومـید نمى شود ھفت است است واما محتوم 

نه قسم به خدايى كه فرستاده تورات را به موسى وگردانید : راھب گفت  . آنچه از آنھا در حفظ دارى

صلى الّله علیه عیسى را عـبـرت عـالمـیـن وامـتـحـان بـراى شـكـرگـزارى صـاحـبـان عـقل و گردانید محّمد 

وآله وسلم بركت ورحمت وگردانید على علیه السالم را عـبـرت وبـصـیـرت ، يعنى سبب عبرت گرفتن مردمان 

وبینايى ايشان در دين وگردانید اوصـیـاء را از نـسـل محّمد وعلى علیھما السالم كه نمى دانم آن ھفت 

ن بـه كـالم تـوونـمـى آمـدم بـه نـزد تـوو سـؤ ال اسم را واگر مى دانستم مـحـتـاج نـمـى شـدم در طـلب آ

شـنـیـدم اين : برگرد به ذكر آن شخص ھندى ، راھب گـفـت : پـس حـضرت به اوفرمود .نـمـى كـردم از تـو

اسمھا را ولكن نمى دانم باطن آنھا را ونه ظاھر آنھا را و نمى دانم كه چـیـسـت آنـھـا وچـگـونه است 

اندن آنھا پس روانه شدم تا وارد شدم به سـنـدان ھـنـد، پـس پرسیدم از احوال آن مرد، وعلمى ندارم به خو

گفتند كه اوديرى بنا كرده در كوھى وبیرون نـمـى آيـد وديـده نـمـى شـود مـگـر در ھـر سـالى دومـرتـبـه 

در ديرش وگـمـان واھـل ھـنـد را گـمـان ايـن است كه خداوند تعالى روان كرده است براى اوچشمه اى 

كـرده انـد كـه براى اوزراعت رويیده مى شود بدون تخم پاشیدن و كشت مى شود بـراى اوبـدون آنـكـه 

نمى كوفتم در را . عـمـل كـنـد در كـشـت ، پـس رفـتـم تـا رسـیـدم بـه در مـنـزل اوپس ماندم در آنجا سه روز

چھارم شد گشود حق تعالى در را به اينكه آمد ماده وكارى ھم نمى كردم براى گشودن آن ، پس چون روز 

گاوى كه بر اوھیزم بـود ومى كشید پستان خود را از بزرگى آن نزديك بود بیرون بیايد آنچه در پستان او بـود 

از شـیـر، پـس زور آورد بـه در، در گـشـوده شـد، مـن از پـى اورفـتـم وداخـل شدم يافتم آن مرد را ايستاده 

كرد به آسمان مى گريست ونظر مى كرد بر زمین وگريه مى كرد ونظر مى افكند به كوه ھا مى  نظر مى

 . گريست

به خدا : چـقـدر كـم اسـت مـثـل تـودر ايـن زمانه ، او گفت ! پـس مـن از روى تـعـجـب گـفـتـم سـبـحـان الّله 

در پشت سر خود در وقتى كه قسم كه نیستم من مگر حسنه اى از حسنات مردى كه واگـذاشتى اورا 

پـس گـفـتـم به اوكه به من خبر داده ) يعنى حضرت موسى بن جـفـعـر عـلیـه السـالم (متوجه اينجا شدى 

اند كه نزد تواسمى است از اسـمـھـاى خـداى تـعـالى كـه مى رى به مدد آن در يك شبانه روز به بیت 

من نمى شناسم : مى شناسى بیت المقدس را؟ گفتم  آيا: المقدس وبرمى گـردى بـه خـانـه خـود گفت 

نیست آن نیست آن بیت المقدس ولكن اوآن بیتى است كه : مگر بیت المقدسى كه در شام است ، گفت 

گفتم اورا آنچه من شنیده ام تا امـروز . مقدس وپاكیزه شده است وآن بیت آل محّمد علیھم السالم است 

حظیرة  )آن محرابھاى پیغمبران است وآنجا را : م است ، گفت بـیـت المقدس ھمان است كه در شا

مى گفتند، يعنى محوطه اى كه محرابھاى پیغمبران در آنجا است تـا آنـكـه آمـد زمـان فـتـرت آن  (المحاريب 

زمـانـى كـه واسـطه بود مابین محّمد وعیسى علیھما السالم ونـزديـك شـد بـال بـه اھـل شـرك َو حـَلَِّت 

وبعضى َجَلِت النََّغمات به . لنَّقـِمـاُت فى ُدْوِر الشَّیاطیِن وفرود آمد نقمتھا وعـذابـھـا در خـانـه ھـاى شـیاطین ا

جیم وغین خوانده اند؛ يعنى بـلنـد و آشكارا شد سخنان آھسته در خانه ھاى شیاطین ، يعنى بدعتھا 

س تحويل ونقل دادند نامھا را از جاھا به وشبھه ھاى باطله در مدارس ومجالس علماى اھل ضاللت ، پ

ِانَّ ِھَى ِاّال َاْسماٌء  )جاھاى ديگر وعوض كردند نامھا را به نامھا واين است مراد از قـول خـداى تـعـالى 

  (31). (َسمَّْیُتُموھا َاْنُتْم َو آباُؤُكْم ما َاْنَزَل الّلُه ِبھا ِمْن ُسْلطاٍن 

بـطـن آيـه بـراى آل مـحـمـّد عـلیـھـم السـالم اسـت وظـاھـرش مثل است ، پس گفتم من به آن مرد ھندى 



كب شـدم در تـوجـه بـه سـوى درياھا وغمھا واندوه ھا كه من سفر كردم به سوى تواز شھرى دور ومرت

وترسھا وروز وشب مى كردم به حالت مـاءيوسى از آنكه ظفر يابم به حاجت خود اوگفت نمى بینم مادرت را 

كه حامله به توشد مـگـر بـر حـالى كـه حـاضـر شـده نـزد اوملكى كريم ونمى دانم پدرت را وقتى كه اراده 

تـه بـا مـادرت مـگـر آنـكـه غـسـل كـرده ونـزد مـادرت آمـده بـا حـال پـاكـیـزگـى ، وگـمـان نـزديـكـى داشـ

نـمـى كـنـم مـگـر ايـن را كـه پـدرت خـوانده بود سفر چھارم انـجـیـل با تورات را در آن بیدارى شب خود كه 

آيى در مدينه محّمد صلى الّله علیه  عافبت اووتوبه خیر شده ، برگرد از ھر جا كه آمدى پس روان شوتا فرود

پس متوجه شوبه سوى موضعى . وآله وسلم كه آن را طیبه مى گويند، و نام آن در زمان جاھلیت يثرب بوده 

گـويـنـد، پـس بـپـرس كـه دار مـروان كـجـا اسـت آنـجـا مـنـزل كـن وسـه روز در  (بـقـیـع  )از آن كـه آن را 

تعجیل نفھمند كه براى چه كار آمده اى ، پس بـپـرس از آن پیرمرد سیاه كه مى باشد آنـجـا درنـگ كن تا از 

است ، پس مھربانى كن با آن  (خصف  )بر در آن سراى ، بوريا مى بافد ونام بوريا در شـھـرھـاى ايـشان 

ـرد در كـنـج خـانـه در پیرمرد وبگوبه اوكه فـرسـتـاده اسـت مـرا بـه سـوى تـوخـانـه خـواه تـوكـه مـنـزل مـى ك

آن اطـاقـى كـه چـھـارچـوب دارد، يـعـنـى در نـدارد وسـؤ ال كـن از اواحـوال فـالن بـن فـالن فـالنـى ، يـعـنـى 

مـوسى بن جعفر علوى علیه السالم وبـپـرس از اوكه كجا است مجلس اووبپرس كه كدام ساعت گذر مى 

آن پیرمرد تورا آن كس كه گفتم يا نشانى اورا بیان مى كند براى  كند در آن مجلس پس ھر آيـنه خواھد نمود

ھرگاه مـالقـات كـردم : تو، پـس مى شناسى اورا به آن نشانى و من بیان مى كنم وصف اورا براى تو، گفتم 

بپرس از اوآنچه شده است واز آنچه خواھد شد واز معالم دين ھر كه گذشته : اورا چه كار كنم ؟ گفت 

 . اقى ماندهوھركه ب

به تحقیق : چـون كـالم راھـب بـه ايـنـجـا رسـیـد حـضرت ابوابراھیم موسى بن جفعر علیه السالم به اوفرمود

مـتم بن : چیست نام اوفـدايـت گـردم ؟ فـرمـود: نصیحت كرده تورا يار توكه مالقات كردى اورا، راھب گفت 

ان آورده به خداوند يكتا كه شريك ندارد وپرستیده اورا به فیروز واواز ابناء عجم است واز كسانى است كه ايم

بخشید اورا پروردگار   اخالص و يقین وگريخته از قوم خود چون ترسیده از ايشان كه دين اورا ضايع كنند پس 

اوحكمت ، وھـدايـت فـرمـود اورا بـه راه راسـت وگردانید اورا از متقیان وشناسايى انداخت میان اوومیان 

دگان مخلصین خود ونیست ھیچ سالى مگر آنكه اوزيارت مى كند مكه را وحج مى گزارد ودر سـر ھـر بـنـ

مـاھـى يـك عـمـره بـه جـا مـى آورد ومـى آيـد از جـاى خـودش از ھـند تا مكه به فـضـل واعـانت خدا، و 

مـسـايـل بـسـیـار،  ھمچنین جزا مى دھد خداوند شكر گزارندگن را، پس راھب پرسید از آن حـضـرت از

وحضرت پرسید از راھب از چیزھايى كه نبود نزد راھب از آنھا جوابى پس . حـضـرت ھـريـك را جـواب مـى داد

خـبـر بده مرا از ھشت حرفى كه نازل شده از : حضرت اورا خبر داد به جواب آنھا، بعد از آن راھـب گـفـت 

ا وبـاقـى مـانـد در ھـوا چـھـار از آنـھـا يـعـنـى مـضـمـون آنـھـا آسمان ، پس ظاھر شد در زمین چـھـار از آنـھـ

ھـنـوز بـه فـعـل نـیـامـده در زمـیـن مـانـنـد چـیـزى كـه در ھـوا مـعـلق بـاشـد، بـر كـى نـازل شـود آن چھارى 

ازل خـواھـد فـرمـود قائم ما علیه السـالم خـداونـد نـ: كه در ھوا است وكى تفسیر خواھد كرد آنھا را؟ فرمود

آن را بـر اوواوتـفـسـیـر خـواھـد كـرد آن را ونـازل خواھد فرمود چیزى را كه نازل نفرموده بر صديقان ورسوالن 

پـس راھـب گـفت كه خبر بده مرا از دوحرف از آن چھار حرفى كه در زمین است كه آن  . وھدايت شوندگان

 : ن چھار حرفخبر مى دھم تورا به ھمه آ: چیست ؟ فرمود

آله وسلم َاّما ُاولیُھنَّ َفالِالَه ِاّال الّلُه َوْحَدُه الَشريَك َلُه باِقیا؛ َوالّثاِنَیَة ُمَحمٌَّد َرُسوُل الّله صلى الّله علیه و )

 . (ُمْخِلصا 

حضرت امـا اول آنـھـا پـس تـوحـیـد اسـت بـر حـالى كـه بـاقـى بـاشـد بـر جـمـیـع احـوال ؛ ودوم رسالت 



رسالت پناه صلى الّله علیه وآله وسلم است بر حالى كه خالص شده باشد از آاليش ؛ وسوم آنكه ما اھل 

بیت پیغمبريم ؛ وچھارم آنكه شیعیان ما از ما مـى باشند وما از رسول خدايیم ورسول الّله صلى الّله علیه 

ما به ما وما به پیغمبر وپیغمبر به خدا به وآله وسلم از خدا به سببى ، يـعـنـى ايـن اتـصـال وتعلق شیعه 

َاْشَھْد َاْن  ) : راھب گفت  واسطه حـبل وريسمانى است كه مراد از آن ، دين است با واليت ومحبت ، پس 

شـھـادت  ؛ يـعـنـى (الِالَه ِاّال الّله َوحـَْدُه الشـَريـَك َلُه َو َانَّ مـُحـَمَّدا َرُسوُل الّلِه صلى الّله علیه وآله وسلم 

مى دھم كه مستحق عبادتى نیست مگر خداى يكتا كه شريك نیست اورا واينكه محّمد صلى الّله علیه 

وآله وسلم رسول خدااست واينكه آنچه آورده است از نزد خداى تعالى ، حـق اسـت وايـنـكـه شـما برگزيده 

ه شـدگـانـنـد واز بـراى ايـشان است خدا ھستید از مخلوقین واينكه شیعیان شما پاكیزگانند وخـوار شـمـرد

َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقیَن؛ يعنى سرانجام نیكوكه ظفر ونصرت است در دنیا : ومى فرمود. عاقبتى كه خدا قرار داده 

وبھشت پر نعمت در عـقـبـى وحـمـد وسـتايش خداى را كه پروردگار عالمین است ، پس طلبید حضرت ، 

نى طیلسانى وكفش وكالھى وآنھا را داد، به اوونماز ظھر گذاشت وفرمود به آن جّبه خزى وپـیراھن قوھستا

  (32). مرد كه خود را ختنه كن اوگفت من ختنه شدم در ھفتم

در شرح كالم راھب كه گفت اسماء الّله  (شرح كافى  )كه فاضل نبیل جناب مالخلیل در : مؤ لف گويد

مراد به ھفت ، اسم ھفت امام است كه على : محتومى كـه سـائلش رد نـمى شود ھفت است ، فرموده 

، پس در اين زمان دوازده اسم وحسن وحـسـیـن وعـلى ومـحـمـّد و جعفر وموسى علیھم السالم است 

َنْحُن والّلِه اَالْسماُء اْلُحْسَنى  )است وگـذشـت در كـتـاب التـوحید در حديث چھارم باب بیست وسوم كه 

  (33). (الَّتى الَيْقَبُل الّلُه ِمَن اْلِعباِد َعَمال ِاّال ِبَمْعِرَفِتنا 

زيـرا كـه  :خوب بود ايشان مراد به ھفت اسم تمام معصومین علیھم السالم را مى گفتند: فـقیر گويد

مـحـمـّد، عـلى ، : ى مبارك اسـامى مباركه ايشان ھفت است واز آن تجاوز نمى كند واين است آن نامھا

سبع  )وبـه ھـمـیـن تـاءويـل شده . فـاطـمـه ، حـسـن ، حـسـیـن ، جـعـفـر، مـوسـى عـلیـھـم السـالم 

  (34). (َو َلَقْد آَتْیناَك َسْبعا ِمَن اْلَمثاِنَى َو اْلُقْرآَن اْلَعظیَم  )در قول خداى تعالى  (المثانى 

  (35). (ِاْن ِھَى ِاّال َاْسماٌء َسمَّْیُتُموھا َاْنُتْم َو آباُؤُكْم ما َاْنَزَل الّلُه ِبھا ِمْن ُسْلطاٍن  )واما معنى اين آيه شريفه 

 ) : وبـطـن وظـاھـر آن آنـسـت كـه ايـن آيـه مـبـاركـه در سـوره النـجـم اسـت وقـبـل از آن ايـن آيـات است

ـْثـى ، تـِْلَك ِاذا قـِسـَْا َمٌة َضیزى ، ِاْن ِھَى ِاّال َفَرَاْيُتُم الّالَت َو اْلُعّزى َو ِمنوَة الّثاِلَثَة اُالْخرى ، َاَلُكُم الذِّكـُْر َو َلُه اُالن

  (36). (َاْسماٌء اال ية 

 )وديگرى را  )الت عـ )وحاصلش آنكه مشركین سه بتى داشتند براى ھر كدام اسمى گذاشته بودند يكى را 

ـت كـه نزد و اطالق اين نامھا بر آنھا بـه اعـتـبـار آنـكـه الت مـسـتـحـق آن اس (منات  )وسومى را  (عزى 

اومقیم شدند براى عبادت وعزى آنكه اورا معززومكرم دارند ومنات سزاوار آنكه نزد اوخون قربانى بريزند، حق 

نـیـسـت ايـن بتھا كه شما ايشان را خداى خود قرار داده ايد مگر اسمھايى چند بى : تعالى مى فرمايد

نفرستاده است خداى تعالى به صدق آنھا ھیچ  مسمى كه نـام نـھـاده ايـد آنـھـا را شـما وپدران شما،

 . برھانى

  (37)؛ (ِاْن ِيتَِّبُعوَن ِاّال الظَّنَّ َو ما َتَھَوى اَالْنُفُس َو َلَقْد َجاَءُھْم ِمْن َربَُّھُم اْلُھدى  )وتـتـمـه ايـن آيـه ايـن اسـت 

يـعـنـى پـیـروى نـمـى كـنـند مشركین مگر گمان را ومگر آنچه را كه خواھش مى كند نفسھاى ايـشـان وبـه 

ظـاھـر آيه معلوم . تـحـقیق كه آمده است ايشان را از جانب پروردگارشان آنچه سبب ھدايت ايشان اسـت 

در خلفاى جور وسه بت بزرگ است كه براى آنھا اسمھاى   شد در بتھاى ظاھره ا ست وامام باطن آيه پس

بى مسمى ونامھاى بى وجه گذاشتند، مثال امیرالمؤ مـنـیـن كـه لقـب آسـمـانـى حـضـرت شـاه واليـت بـود 



 .بـه جـايـى ديـگـر تحويل دادند وھكذا

 در ذكـر چـنـد مـعـجـزه بـاھـره از داليـل ومعجزات حضرت كاظم علیه السالم است: فـصـل سـوم 

 اول ـ اخبار آن حضرت است از ضمیر ھشام بن سالم

شیخ كشى روايت كرده از ھشام بن سالم كه من وابوجعفر مؤ من الطاق در مدينه بوديم بعد از وفـات 

د بر آنكه عبدالّله پسر آن حـضـرت امـام اسـت بعد از حـضـرت صـادق عـلیه السالم ومردم جمع شده بودن

پدرش ، من وابوجعفر نیز بر اووارد شديم ديديم مردم بر دور اوجمع شده اند به سبب آنكه روايت كرده اند كه 

ما داخل شديم واز او مساءله . نباشد] آفت [امر امامت در فرزند بزرگ است مادامى كه صـاحـب عـاھـت 

 . ان كه از پدرش مى پرسیديمپرسیديم ھمچن

: در دويست درھم پنج درھم ، گـفـتـیـم : پـس پـرسـیـديـم از اوكـه زكـات در چه مقدار واجب است ؟ گفت 

والّله مرجئه چنین چـیـزى نمى گويند كه  : دودرھم ونیم زكات بدھد، گفتیم: در صـد درھم چه كند؟ گفت 

والّله كـه مـن نـمـى دانم مرجئه چه مى گويند، ما : لند كرد وگفت تومى گويى ، عبدالّله دستھا به آسمان ب

من وابـوجـعـفـر در بعض كوچه ھاى مدينه نشستیم گريان وحیران ، . از نزد اوبیرون شديم به حالت ضاللت 

نمى دانستیم كجا برويم وكـه را قـصـد كـنـیم ، مى گفتیم به سوى مرجئه رويم يا به سوى قدريه يا زيديه 

يا مـعـتزله يا خوارج ؟ در اين حال بوديم كه من ديدم پیرمردى را كه نیم شناختم اورا كه به سوى من اشاره 

كرد با دست خود كه بیا، من ترسیدم كه او جاسوس منصور باشد، چون در مـديـنـه جـاسـوسـان قـرار داده 

ـر ھـر كـس اتـفاق كرد اورا گردن بـود كه مالحظه داشته باشند شیعه امام جعفر صادق علیه السـالم ب

بزنند، من ترسیدم كه اواز ايشان باشد به ابـوجـعـفر گفتم كه تودور شوھمانا من خائفم بر خودم وبر تو، لكن 

اين مرد مرا خواسته نه تورا پس دور شوكه بى جھت خود را به كشتن در نیاورى ، ابوجعفر قدرى دور شد، 

شتم كه از دست اوخالص نخواھم شد پس مرا برد تا در خانه حـضـرت من ھمراه آن شیخ رفتم وگمان دا

داخـل : پس ديدم خادمى بر در سراى است بـه مـن گـفـت . موسى بن جعفر علیه السالم وگذاشت ورفت 

شـوخدا تورا رحمت كند، داخل شدم ديدم حضرت ابوالحسن موسى علیه السـالم اسـت ، پـس فـرمـود 

بسوى مرجئه ونه قدريه ونه زيديه ونه معتزله ونه بسوى خوارج ، به سوى من ، به سوى ابـتـداًء به من نه 

به موت درگذشت ؟ : آرى ، گفتم : فدايت شوم پدرت از دنیا درگذشت ؟ فرمود: من ، به سوى من ، گفتم 

ھدايت تورا،  اگر خدا بخواھد :فـدايـت شـوم كـى از بـراى مـا است بعد از او؟ فرمود: آرى ، گفتم : فرمود

: فـدايت شوم عبدالّله گمان مى كند كه اواست بعد از پدرت ، فـرمـود: ھدايت خـواھـد كـرد تـورا، گـفـتـم 

ـُْدالّلَه َاْن اليـُعـْبـََد الّله ؛ عبدالّله مى خواھد كه خدا عبادت كرده نشود، دوبـاره پرسیدم كه كى بعد  يـُريـُد عـَب

نـمـى گـويـم ايـن را، بـا : تـويـى امـام ؟ فـرمـود: ن جواب سابق فرمود، گفتم از پدر شما است ؟ حضرت ھما

فـدايت شوم بر شما امامى ھست ؟ فرمود نه ، پس : خـود گـفـتـم سـؤ ال را خـوب نـكـردم ، گـفـتـم 

بر من چندان ھیبت وعـظـمـت از آن حـضـرت بر من داخل شد كه جز خدا نمى داند زياده از آنچه از پدرش 

فـدايـت شـوم سـؤ ال كـنـم از شـمـا : وارد مـى شـد در وقـتـى كـه خـدمـتـش مـى رسـیـديـم گـفـتـم 

سـؤ ال كـن وجـواب بـشـنـووفـاش مكن كه اگر فاش كنى بیم : آنـچـه از پـدرت سـؤ ال مـى كـردم ؟ فـرمـود

فدايت : كه اودريايى است ، گفتم  پس سؤ ال كـردم از آن حـضـرت ، يـافتم: گفت . كشته شدن است 

شوم شیعه تووشیعه پـدرت در ضـاللت وحیرت اند آيا مطلب تورا القا كنم به سوى ايشان وبخوانم ايشان را 

ھر كدام را كه آثار رشد وصالح از اومشاھده كنى اطالع ده واگر از ايـشـان عـھـد كـه : بـه امـامت تو؟ فرمود

 . ند پس آن ذبح است واشاره كرد به دست مباركش بر حلقشكـتمان نمايند و اگر فاش كن

پـس ھـشـام بـیرون آمد وبه مؤ من طاق ومفضل بن عمر وابوبصیر وساير شیعیان اطالع داد، شیعیان خدمت 



آن حضرت مى رسیدند ويقین مى كردند به امامت آن حضرت ومردم ترك كردند رفـتـن نـزد عـبـدالّله را ونـمى 

ھشام بن سالم ايشان را از دور تومتفرق كرد، : ر كمى ، عبدالّله از سبب آن تحقیق كرد گفتندرفت نزد اومگ

  (38).ھشام گفت جماعتى را گماشته بود كه ھرگاه مرا پیدا كنند بزنند

 دوم ـ خبر شطیطه نیشابوريه وجمله اى از داليل ومعجزات آن حضرت است در آن

ابـن شـھـر آشـوب روايـت كـرده از ابـوعـلى بن راشد وغیر اودر خبر طوالنى كه گفت جمع شـدنـد شـیـعیان 

بن نیشابورى را پس سى ھـزار ديـنـار وپنجاه ھزار درھم  نیشابور واختیار كردند از بین ھمه ، محّمد على

وشـطیطه كه زن مؤ منه بود يك . ودوھزار پارچه جامه به اودادند كه براى امام موسى علیه السـالم بـبـرد

ِانَّ  ) : درھم صحیح وپاره اى از خام كه به دست خـود آن رشته بود وچھار درھم ارزش داشت آورد وگفت

يعنى اينكه من مى فرستم اگر چه كم است ، لكن از فرستادن حق امام علیه  (َتحیى ِمَن اْلَحقِّ؛ الّلَه الَيْس

، پس آن جماعت آوردند جزوه اى كـه در آن سـؤ  (قاَل َفَثنَّْیُت ِدْرَھَمھا  )السالم اگـر كـم باشد نبايد حیا كرد 

رقـى يـك سـؤ ال نـوشـتـه بـودنـد ومـابـقـى روى ھـم االتـى بـود ومـشـتـمـل بـود بـر ھـفـتـاد ورق ، در ھـر و

گـذاشـتـه بـودنـد كـه جـواب آن سـؤ ال در زيـرش نـوشـتـه شـود وھـر دوورقـى را روى ھـم گـذاشـتـه 

بـودنـد ومـثـل كمربند سه بند بر آن چسبانیده بودند وبر ھر بندى مھرى زده بودند كه كسى آن را بـاز نكند 

جزوه را شب بده به امام علیه السالم وفرداى آن شب بگیر آن را پـس ھرگاه ديدى مھرھا صحیح  وگفتند اين

است پنبه مھر از آنھا بشكن و مالحظه كن ببین ھرگاه جواب مسائل را داده بدون شكستن مھرھا پس 

آن شـخـص . بـه مـا اوامامى است كه مستحق مالھا است پس بده به اوآن مالھا را واالامـوال مـا را بـرگـردان

 . مـشـرف شـد بـه مـديـنـه وداخل شد بر عبدالّله افطح وامتحان كرد اورا يافت كه اوامام نیست

: ؛ پروردگارا مرا ھدايت كن بـه راه راسـت ، گـفـت  (َربِّ َاْھِدنى ِالى َسواِء الصِّراِط  ) : بیرون آمد ومى گفت

رى را ديدم كه مى گويد اجـابـت كـن آن كـس را كـه مـى خـواھـى در ايـن بـیـن كه ايستاده بودم ناگاه پس

پس برد مرا به خانه حضرت موسى بن جعفر علیه السـالم پـس چـون آن حـضرت مرا ديد فرمود به من براى 

چه نومید مى شوى اى ابوجعفر وبراى چه آھنگ مى كنى به سوى يھود ونصارى ، به سوى من آى منم 

ا، آيـا نـشـناسانید تورا ابوحمزه بر در مسجد جدم ، آنگاه فرمود كه من جواب دادم از حجة الّله وولى خد

مسايلى كـه در جـزوه اسـت بـه جـمـیـع آنـچـه مـحتاج الیه تواست در روز گذشته پس بیاور آنرا وبیاور درھم 

رى در آن اسـت و شطیطه را كه وزنش يك درھم ودودانق است ودر كیسه اى است كه چھارصد درھم واز وا

 .اند بـیـاور آن پـاره خـام اورا در پـشـتـواره جـامـه دوبرادرى است كه از اھل بلخ 

از فـرمـايـش آن حـضـرت عـقـلم پـريـد وآوردم آنـچه را كه امر فرموده بود و گـذاشـتـم پـیـش آن : راوى گـفـت 

ِانَّ الّلَه اليـَسـْتـَْحیى ِمَن  ) :ه من وفـرمـودحـضـرت پـس بـرداشـت درھم شطیطه را با پارچه اش وروكرد ب

برسان به شطیطه سـالم مرا وبده به اواين ھمیان پول را وآن چھل درھم بود پس ! ، اى ابوجعفر (اْلَحقِّ 

بگوھديه فرستادم براى توشقه اى از كفنھاى خودم كه پنبه اش از قريه خودمان قريه صیدا قريه : فرمود

یـھـا السـالم اسـت وخـواھـرم حـلیمه دختر حضرت صادق علیه السالم آن را رشته وبـگـوبـه فاطمه زھـرا عـل

شـطـیـطـه كـه تـوزنـده مـى بـاشـى نـوزده روز از روز وصـول ابـوجـعـفـر و وصول شقه ودراھم ، پس شانزده 

مى دھید صدقه خودت  درھم از آن ھمیان را خرج خودت مى كـنـى و بـیـسـت وچـھـار درھـم آن را قرار

ھرگاه مرا ! وآنچه الزم مى شود از جانب تـوومـن نـمـاز خواھم خواند بر تو، آنگاه فرمود به آن مرد اى ابوجعفر

اين مالھا را به صاحبانش بـرگـردان وبـاز : ديدى كـتـمـان كـن ؛ زيرا كه آن بھتر نگاه مى دارد تورا، پس فرمود

جـزوه زده شـده اسـت وبـبـیـن كـه آيـا جـواب مسايل را داده ام يا نه پیش از  كـن از ايـن مـھـرھـا كـه بـر

نگاه كردم به مھرھا ديدم صحیح ودسـت نـخـورده اسـت پـس گـشودم يكى از : آنكه آن را بیاورى ، گفت 



ز وسطھاى آن را ديدم نوشته است چه مى فرمايد عـالم در ايـن مـساءله كه مردى گفت من نذر كردم ا

براى خدا كه آزاد كنم ھر مملوكى كه در مـلك مـن بـوده از قـديـم ودر مـلك اواسـت جـمـاعتى از بنده ھا 

بايد آزاد شود ھر : جواب : يعنى كدام يك از آنھا بايد آزاد شـونـد؟ حـضـرت بـه خـط شريف خود نوشته بود

 : ت آن قول خداى تعالى استمملوكى كه پـیـش از شـش مـاه در مـلك اوبـوده ، ودلیـل وصـحـ

راد آنكه حـق تـعـاى در ايـن آيـه شـريـفـه م (39). (َواْلَقَمَر َقدَّْرناُه َمناِزَل َحّتَى عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقديِم  )

تـشـبـیـه فـرمـوده مـاه را بـعـد از سـیـر در منازل خود به چوب خوشه خرماى كھنه وتعبیر از اوبه قديم 

فرموده ، وچون چوب خوشه خـرمـا در مـدت شـش مـاه صـورت ھـاللیـت پـیـدا مى كند پس قديم آن است 

 است مملوكى است كه شش ماه در ملك اونبوده (قديم  )كه خالفت  )تـازه عـ )كه شش ماه بر او بـگـذرد و

. 

در ايـن مـسـاءله كـه مـردى  (عالم  )پس باز كردم مھرى ديگر ديدم نوشته بود چه مى فرمايد : راوى گـويـد

د؟ حـضـرت در زيـر گـفـت بـه خـدا قـسـم صـدقـه خـواھـد داد مـال كـثـیـرى ، چـه مـقـدار بـايـد صـدقـه دھـ

ھـرگـاه آن كـس كه سوگند خورده مالش گـوسفند : جـواب : سـؤ ال بـه خـط شـريـف خـود نـوشـتـه بـود

است ، ھشتاد وچھار گوسفند صدقه دھد واگر شتر است ھشتاد وچھار شتر تصدق دھـد واگـر درھـم 

َو َلَقْد َنَصَرُكم الّلُه ِفى َمواِطَن َكثیرٍة  )است  اسـت ھـشـتـاد وچـھـار درھـم ، ودلیـل بـر ايـن قول خداى تعالى

شمرديم موطنھاى پیغمبر صـلى . موطنھاى بسیار؛ يعنى به تحقیق كه يارى كرد شما را خداوند در  (40) (

الّله عـلیـه وآله وسلم را پیش از نزول اين آيه ، يافتیم ھشتاد وچھار موطن بوده كه حق تعالى آن موطنھا را 

 . وصف فرموده (كثیر  )به 

مردى در اين مساءله كه  (عالم  )پس شكستم مھر سوم را ديدم نوشته بود چه مى فرمايد : راوى گـويـد

 نبش كرد قبر مرده اى را پس سر مرده را بريد و كفنش را دزديد؟

كفن را از جاى حرز   دست آن مرد را مى برند به جھت دزديدنش : جواب : مرقوم فرموده بود به خط خود

واستوار، والزم مى شود اورا صد اشرفى براى بريدن سر میت ؛ زيرا كه ما قرار داده ايم مرده را به منزله 

پس . ه در شكم مادر پیش از آنكه روح اورا، دمیده شود وقرار داديم در نطفه بیست دينار، تا آخر مساءله بچ

آن شخص برگشت به خراسان ، چون به خـراسـان رسـیـد ديـد اشـخـاصـى را كـه حـضـرت امـوالشـان را 

سالم حـضـرت   ، پس  قـبـول نـفـرمود ورد كرد فطحى مذھب شده اند وشطیطه بر مذھب حق باقى است

را بـه اورسـانـیـد وھـمـیـان وشـقـه كـفـن كـه حـضرت براى اوفرستاده بود به اورسـانـیـد، پس نوزده روز زنده 

بود ھمچنان كه حضرت فرموده بود، وچون وفات يافت حـضـرت بـراى تـجـھـیـز اوآمد در حالى كه سوار بر 

بـر شـتـر خـود شـده وبـرگـشت به طرف بیابان وفرمود آگاھى ده شتر بود، وچون از امر اوفارغ شد سـوار 

ياران خود را وبـرسـان بـه ايـشـان سـالم مـرا وبگوبه ايشان كه من وكسى كه جارى مجراى من است از 

امـامـان البـد ونـاچـاريـم از آنـكـه بايد حاضر شويم به جنازه ھاى شما در ھر شھرى كه باشید پس از خدا 

  (41). زيد در امر خودتانبپرھی

نـكـرده ان ، كه در جواب سؤ ال از بريدن سر میت جواب حضرت را بالتمام در روايت نـقـل : مـؤ لف گويد

روايـتـى در بـاب از حضرت صادق علیه السالم وارد شده كه در ذكر آن جـواب حضرت كاظم علیه السالم 

معلوم مى شود، وآن ، روايت اين است كه ابن شھر آشوب نـقـل كـرده كـه ربـیـع حـاجـب رفـت نزد منصور 

گذشته فالن كه موالى تست مرده ووسر او  شب! يا امیرالمؤ منین  : در حالى كه در طواف خانه بود وگفت

را بعد از مردنش بريده اند، منصور برافروخته شد وغضب كرد وگفت به ابن شبرمه وابن ابى لیلى وجمعى 

ديگر از قـاضـیـھـا وفـقھا كه چه مى گويند در اين مساءله ، تمامى گفتند كه نزد ما در اين مساءله چـیـزى 



ـت بـكـشـم آن شخص را كه اين كار كرده يا نكشم ، در اين حـال گـفـتـنـد بـه نـیـسـت ومـنـصـور مـى گـف

مـنـصـور كـه جـعـفـر بـن مـحـمـّد عـلیـه السـالم داخـل در سـعـى شـد مـنـصـور بـه ربـیـع گـفـت برواين 

نار بدھد چون مساءله را از اوبپرس ، ربیع چون پرسید از آن حضرت جواب فرمود كه بگوبايد آن شخص صد دي

: حضرت صادق علیه السـالم فـرمود. گفت به منصور فقھا گفتند كه بپرس از اوكه چرا بايد صد اشرفى بدھد

ديه در نطفه بیست دينار است ودر علقه شدن بیست دينار ودر مضغه شدن بـیـسـت ديـنـار ودر رويـیدن 

بـراى ھـر مـرتـبـه بیست دينار زياد مى شود استخوان بیست دينار ودر بیرون آوردن لحم بیست دينار، يعنى 

تا مرتبه اى كه خلقتش تمام مى شود وھنوز روح ندمیده صد دينار مى شود، وبعد از اين اطوار حق تعالى 

اورا روح مى دھد وخلق آخر مى شود ومرده به منزله بچه در شكم است كه اين مراتب را سیر كره وھنوز 

گشت وجواب حضرت را نقل كرد ھمگى از اين جواب به شگفت درآمدند آنگاه روح در آن ندمیده ، ربـیـع بر

گفت بـرگـرد وبـپـرس از آن حـضـرت كـه ديـه ايـن مـیـت بـه كـه مـى رسـد مـال ورثـه اسـت يـا نـه ؟ 

چیزى  ھـیـچ چـیـز از آن مـال ورثـه نـیـسـت ؛ زيـرا كه اين ديه در مقابل آن: حـضـرت در جـواب فـرمـودنـد

است كه به بدن اورسیده بعد از مـردنـش بـايـد بـه آن مـال حج داد براى میت يا صدقه داد از جانب اويا 

  (42).صرفش كرد در راه خیر

 سـوم ـ حـديـث ابـوخـالد زبـالى وآنـچـه مـشـاھـده كـرد از داليل آن حضرت

- ٣ - 

 
 

وقتى كه مى بردند حضرت امام مـوسـى عـلیـه : شـیـخ كـلیـنـى روايـت كرده از ابوخالد زبالى كه گفت 

ـه حـضـرت را از مـديـنـه بـه عـراق آوردنـد السـالم را بـه نـزد مـھـدى عـبـاسـى وايـن اول مـرتـبـه بـود ك

ابـوخـالد چـه : مـنـزل فـرمـود آن حـضـرت بـه زبـاله ، پس من با اوسخن مى گفتم كه غمناك ديد فرمود

چـگـونـه غـمـنـاك نـباشم وحال آنكه تورا مى برند به نزد : شـده مـرا كـه مـى بـیـنـم تـورا غـمـنـاك ؟ گـفـتـم 

بـر مـن بـاكـى نـخـواھـد بـود، ھـرگـاه : ى باك ونمى دانم كه با جناب توچه خواھد كـرد، فـرمـوداين ظالم ب

من ھّمى نداشتم جز شمردن : فـالن روز از فـالن مـاه شـود اسـتـقبال كن مرا در اول میل ، ابوخالد گفت 

ديك شد كه آفتاب غروب كند وشیطان ماھھا وروزھا تا روز مـوعود رسید پس رفتم نزد میل وماندم نزد آن تا نز

در سـینه من وسوسه كرد وترسیدم كه به شك افتم در آنچه آن حضرت فرموده بود كه نـاگـاه نـظـرم افـتـاد 

بـه سـیـاھـى قـافـله كـه از جـانـب عـراق مـى آمـد پـس استقبال كردم ايشان را ديدم امام علیه السالم را 

: گفتم ! ديگر بگوى اى ابوخالد ( !َايـْھـا يـا َابـاخاِلٍد ) :ر استر مى آمـد فـرمـودكه در جلوقطار شتران سوار ب

شك مكن البته دوست داشت شیطان كه تورا : فرمود! لبیك يابن رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم 

درسـتـى كـه مـن را بـه به : حمد خدايى را كه نجات داد تو را از آن ظالمان ، فرمود: به شك افكند، گفتم 

  (43). نخواھم شد از ايشان  سـوى ايـشـان بـرگـشـتـنـى است كه خالص 

 ن حضرت است به غیبچھارم ـ در اخبار آ

يعنى  (عبد صـالح  )شنیدم از : ونـیـز كـلیـنى روايت كرده از سیف بن عمیره از اسحاق بن عمار كه گفت 

حضرت امام موسى علیه السالم كه به مردى خبر مردن اورا داد، من از روى اسـتـبـعاد در دل خود گفتم كه 

چون در دل من گذشت آن حضرت روبه من كرد ! یانش ھمانا اومى داند كه چه زمان مى میرد مردى از شیع



رشید ھـجـرى مى دانست علم مرگھا وبالھايى كه بر مردم وارد ! اى اسحاق  :شبیه آدم غضبناك وفرمود

بكن آنچه مى خواھى ! اى اسحاق : مى شود وامام سزاوارتر است به دانـسـتـن آن ، بـعـد از آن فـرمود

شـده وتـوتـا دوسـال ديـگـر خـواھـى مـرد وبـرادران تـوواھل بیت تومكث بكنى ؛ زيرا كه عمرت تـمـام 

نخواھند كرد بعد از تومگر اندكى تا آنكه مختلف مى شود كلمه ايشان وخـیـانـت مـى كـند بعضى از ايشان 

تم من گف: اسحاق گفت  . (فـَكاَن ھذَا ِفى َنْفِسَك  )با بعضى تا آنكه شماتت مى كند به ايشان دشمنشان 

 . استغفار مى كنم از آنچه به ھم رسیده در سینه من

نـگـذشـت بـر اوالد  پـس درنـگ نـكـرد اسـحـاق بـعـد از اين مجلس مگر اندكى ووفات كرد، پس : راوى گـويـد

عـمـار مـگـر زمـان كـمـى كـه مـفـلس شـدنـد وزنـدگـى ايـشـان بـه امـوال مـردم شـد يـعـنـى بـه عـنـوان 

  (44).قـرض ومـضـاربـه ومـثـال آن زنـدگـى مـى كـردنـد بـعـد از آنـكـه خـودشـان مال بسیار داشتند

 ن آن حضرت است به طّىاالرض از مدينه به بطن الّرّمهپنجم ـ درآمد

فرستاد على بن يقطین به : شـیـخ كـشـى روايـت كـرده از اسماعیل بن سالم وفالن بن حمید كه گفتند

سوى ما كه دوشتر رونده بخريد واز راه متعارف دور شويد واز بیراھه برويد بـه مـديـنـه وداد به ما اموال 

ينھا را برسانید به ابوالحسن موسى بن جعفر علیه السالم وبايد احدى به امر شما وكاغذھايى وگفت ا

اطالع نیابد، پس ما آمديم به كوفه ودوشتر قـوى خـريـديـم وزاد وتـوشـه سـفـر بـرداشـتیم واز كوفه بیرون 

گويند آن منزلى شديم واز بیراھه مى رفتیم تا رسیديم به بطن الّرّمه ، ـ وآن وادى است به عالیه نجد، 

است در راه مدينه كه اھل بصره وكوفه در آنجا با ھم مجتمع مى شوند ـ از راحله ھا فرود آمديم آنـھـا را 

بستیم وعلف نزد آنھا ريختیم ونشستیم غذا بخوريم كه ناگاه در اين بین سوارى روكـرد بـه آمـدن وبـا اوبـود 

امام موسى علیه السالم است پس برخاستیم براى آن  چـاكـرى ، ھمین كه نزديك ما رسید ديديم حضرت

پس بیرون آورد از آستین خود . حضرت و سالم كرديم وكاغذھا ومالھا كه با ما بود به آن حضرت داديم 

اين جـوابـھـاى كاغذھاى شما است ، ما گفتیم كه زاد وتوشه ما به آخر : كاغذھايى وبه ما داد وفرمود

يـیـد داخـل مـديـنـه شـويـم و زيـارت كـنـیـم حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه رسیده پس اگر رخصت فـرمـا

بیاوريد آنچه با شما است از توشه ، ما بیرون آورديم توشه خود را به : وآله وسلم را وتوشه بگیريم ، فرمود

 ! مـا را بـه كـوفـهايـن مـى رسـانـد شـ: سوى آن حضرت ، آن جناب آن را به دسـت خـود گـردانـیـد وفـرمـود

وامـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه وآله وسلم پس ديديد شما به درستى كه من نماز صبح را بـا ايـشـان 

  (45).گـذاشته ام ومى خواھم نماز ظھر را ھم با ايشان به جا مى آورم برگرديد در حفظ خدا

: دومعنى دارد (رسول الّله صلى الّله علیه وآله وسلم را ديـديـد  )فـرمـايـش آن حـضرت كه : مـؤ لف گـويـد

سـت ، دوم آنـكـه رؤ يـت مـن بـه مـنـزله رؤ يكى آنكه نزديك به مدينه شديد وقرب به زيارت ، در حكم زيـارت ا

يـت رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله وسـلم اسـت ، چون مرا ديديد پس پیغمبر را ديده ايد، وايـن مـعـنـى 

عالمه مجلسى فرموده معنى . درسـت اسـت ھـرگـاه از آن مـحل كه بودند تا مدينه مسافت بعدى باشد

واحقر گمان مى كنم كه معنى دوم اظھر بـاشـد و مـؤ يـد ايـن مـعـنـى روايـتـى اسـت  (46)اول اظھر است 

ده كـه وقـتى ابوحنیفه آمد بر در منزل حضرت صادق علیه السالم كه از كـه ابـن شـھـر آشـوب نـقـل كـر

يـابن : حضرت استماع حديث كند، حضرت بیرون آمد در حالى كه تكیه بر عصا كرده بود، ابوحنیفه گفت 

چـنـیـن اسـت كـه گفتى : شما نرسیده ايد از سن به حدى كه محتاج به عصا باشید، فرمود! رسول الّله 

عصا، عصاى پیغمبر است من خواستم تبرك بجويم به آن ، پس برجست ابوحنیفه به سوى عصا  لكن اين

به خدا : واجازه خواست كه ببوسد آن را، حضرت صادق علیه السالم آستین از ذراع خود باالزد وفرمود به او

ى آنحضرت است و دانسته اى كه اين بشره رسول الّله صلى الّله علیه وآله وسلم است واين از مو! سوگند



  (47).نبوسیده اى آنرا ومى بوسى عصا را

 ششم ـ در اطالع آن حضرت است بر مغیبات

بكیر روايت كرده كه حضرت امام موسى علیه السالم رقعه اى به من داد كه در آن حمیرى از موسى بن 

حوائجى بود وفرمود به من كه ھرچه در اين رقعه است به آن رفتار كن من آن را گـذاشـتـم در زيـر مـصالى 

ف آن گذشتم به آن حـضـرت ديـدم كـه آن رقعه در دست شري  خود وسستى وتھاون كردم درباره آن ، پس 

ھـرگـاه ! در خـانـه اسـت ، اى مـوسـى : پرسید از من كه رقعه كجا اسـت ؟ گـفـتـم   جناب است ، پس 

امـر كـردم تـو را بـه چـیـزى عـمـل كـن بـه آن واگـر نـه غضب خواھم كرد بر تو، پس دانستم كه آن رقعه را 

  (48).بعضى از بچه ھاى جن به آن حضرت داده اند

 ھفتم ـ در نجات دادن آن حضرت است على بن يقطین را از شّر ھارون

السالم است كه از جـمـله مـعـجزات در ذكر معجزات حضرت امام موسى علیه  (حـديـقـة الشیعه  )در 

 :دوچیز است كه نسبت به على بن يقطین كه وزير ھارون الرشید واز شیعیان مخلص بود واقع شده 

روزى رشید جامه قیمتى بسیار نفیس به على مذكور عنايت كرده ، بعد از چند روز عـلى آن : يـكـى آنـكه 

ستاد، امام علیه السالم ھمه را قـبـول نموده جامه را پس جـامـه را بـا مـال وافر به خدمت آن حضرت فر

فرستاد كه اين جامه را نیكومحافظت كن كه به اين محتاج خواھى شـد، عـلى را در خـاطر مى گذشت كه 

آيا سبب آن چه باشد و لیكن چون امر شده بود آن را حـفـظ نـمـود وبـعـد از مـدتـى يـكـى از غـالمـان را كـه 

ل اومطلع بود به جھت گناھى چوبى چند زده ، غالم خود را به رشید رسانیده گفت كه على بن بـر احوا

يقطین ھر سال خمس مال خود را با تحف وھدايا به جھت موسى كاظم مى فرستد، واز جمله چیزھايى كه 

كشیده آتش غـضـب رشـیـد شعله . امسال فرستاده آن جامه قیمتى است كه خلیفه به اوعنايت كرده بود

: اگر اين حرف واقعى داشته باشد اورا سیاست بلیغ مى كـنـم ، فـى الفـور عـلى را طـلبـیده گفت : گفت 

آن را : على گفت . آن جامه را كه فالن روز به تودادم چه كردى حـاضـر كـن كـه غـرضـى به آن متعلق است 

بايد كه : نمى پوشم ، رشید گفت  خوشبوى كرده در صندوقى گـذاشـتـم از بـس آن را دوست مى دارم

برووفالن صندوق را كه در فالن خانه است : ھمین لحظه اورا حـاضـر كـنـى ، على غالمى را طلبیده گفت 

بـیـاور، چـون آورد در حـضـور رشـیـد گـشـود ورشـیـد آن را بـه ھـمـان طـريـق كـه عـلى نـقـل كـرده بـود با 

آن را به مكان خود بـرگـردان وبـه سـالمـت بـروكه : فرونشست وگفت زينت وخوشبويى ديد آتش غضبش 

بعد از اين سخن ھیچ كس را در حق تونخواھم شنید، چون عـلى رفـت غـالم را طـلبـیـده فـرمود كه اورا 

ه ھزار تازيانه بزنید وچون عدد تازيانه به پانصد رسید غالم دنیا را وداع كرده وبر على بن يقطین ظاھر شد ك

غرض از رد آن جامه چـه بـوده ، بـعـد از آن بـار ديـگـر بـه خـاطـر جـمـع آن را بـا تـحـفه ديگر به خدمت امام 

  (49).فرستاد

على بن يقطین به آن حضرت نوشت كه روايات در باب وضومختلف است مى خـواھـم بـه : دومـش آنـكه 

خـط مـبـارك خود مرا اعالم فرمايید كه چگونه وضومى كرده باشم ؟ امام علیه السـالم بـه اونـوشـت كـه 

انگشتان تا مرفق سه بار بشويى وتمام سر  تـورا امر مى كنم به آنكه سه بار روبشويى ، و دستھا را از سر

چون . را مسح نماى وپاھا را تا ساق بشوى به روشى كه حنفیان مى كنند  را مسح كن ظاھر دوگوش 

نوشتنه به على رسید تعجب نـمـوده بـا خـود گـفـت ايـن عـمـل مـذھـب اونـیـسـت ومـرا يـقـیـن اسـت كـه 

نیست ، اما چون امام علیه السالم مرا به اين ماءمور ساخته مخالفت  ھـیـچ يـك از ايـن اعمال موافق حق

نمى كنم تا سّر اين ظاھر شود وبعد از آن ھمیشه آن چنان وضو مى ساخت تا آنكه مخالفان ودشمنان 

گـفتند به ھارون ، على بن يقطین رافضى است وبه فتواى امام موسى كاظم علیه السالم عمل مى كند 



ورشید در خلوت با يكى از خواص خود گفت كـه در خـدمـت عـلى تـقصیرى . خلف روا نمى داردواز فرموده اوت

نیست اما دشمنانش بجدند كه اورافضى است ومن نمى دانم كه امتحان او به چه چیز است كه بكنم 

وخاطرم اطمینان يابد، آن شخص گفت شیعه را با سنى مـخـالفتى كه در باب وضواست در ھیچ مساءله 

وفعلى آن قدر مخالفت نیست اگر وضوى اوبـا آنـھـا مـوافـق نـیـسـت حـرف آن جـمـاعـت راسـت اسـت واّال 

رشـیـد را معقول افتاده روزى اورا طلبید ودر يكى از خانه ھا كارى فرمود وبه شغلى گرفتار كرد كـه . فـال

یرون نرود وبه غـیـر از غالمى در خدمت تـمـام روز وشـب مى بايست اوقات صرف كند حكم نمود كه از آنجا ب

اوكسى را نگذاشت وعلى را عادت بود كه نماز را در خلوت مى كرد، چون غالم آب وضورا حاضر ساخت 

فرمود كه در خانه را بسته برود وخود برخاسته به ھـمـان روشـى كـه مـاءمـور بـود وضـوسـاخـت وبـه نـمـاز 

اخى كه از بام خانه در آنجا بود نگاه مى كرد، وبعد از آنـكه دانست على مـشـغـول شـد ورشـیـد خود از سور

ھركه تورا از رافضیان مى دانـد غـلط مـى گـويـد ومـن بـعـد ! اى على : از نماز فارغ شده آمد وبه اوگفت 

علیه السالم  سـخـن ھـیـچ كـس دربـاره تـومـقـبـول نـیـسـت و بـعد از اين حكايت به دوروز نوشته اى از امام

رسید كه طريق وضوى درست موافق مذھب معصومین علیھم السالم در آن مذكور بود واورا امر نمود كه 

بـعـد از ايـن وضـورا مـى بايد به اين روش مى ساخته باشى كه آنچه از آن بر تو مى ترسیدم گذشت ، 

  (50). خاطر جمع دار واز اين طريق تخلف مكن

 ھشتم ـ در اخبار آن حضرت است به غیب

ن امام موسى در آن وقت كه ھارو: نقل كرده  (كـشـف الغمه  )و (فـصـول المـھـمـة  )از  (حـديـقـه  )ونـیـز در 

داشت ، ابويوسف ومحّمد بن الحسن كه ھر دومجتھد عصر بودند به مذھب اھل   علیه السالم محبوس 

سنت وشاگرد ابوحنیفه با ھم قرار دادند كه بـه نـزد امـام عـلیه السالم روند ومسائل علمى از اوپرسند وبه 

ه خدمت آن حضرت رسیدند مقارن رسیدن چون ب. اعتقاد خود با اوبحث كنند وآن حـضـرت را الزام دھـند

ايشان مردى كه بر آن حضرت موكل بود از قبل سندى بن شاھك آمده گفت نوبت من تمام شد وبه خانه 

خود مـى روم و اگـر شـمـا را خـدمـتـى وكـارى ھـست بفرمايید كه چوباز نوبت من شود آن كار را سـاخـتـه 

تـعـجـب نـمـى : رى ندارم وچون مرد روانه شد روبه ايشان كـرده گـفـت بروخدمتى وكا: بـیـايـم ، امـام فرمود

كنید از اين مرد كه امشب خواھد مرد وآمده كه فردا قضاى حاجت من نـمـايـد، پـس ھـر دوبـرخـاسـتـه 

یب خبر وبـیـرون رفـتـنـد وبـا ھـم گـفتند كه ما آمده بوديم ك از اومـسـايـل فـرض وسـنـّت بشنويم اوخود از غ

مى دھد وكسى فرستادند تا بر در آن خانه منتظر خبر نشست ، وچون نصفى از شب گذشته فرياد وفغان 

از آن خانه برآمد وچون پـرسـیـد كـه چـه واقـع شـده گـفـتـند آن مرد به علت فجاءة بمرد بى آنكه اورا بیمارى 

ه خدمت امام علیه السالم آمـده پـرسیدند كه فرستاده رفت وھر دورا خبر كرد وايشان باز ب .ومـرضـى بـاشد

ايـن عـلم از آن عـلمـھا  :ما مى خواھیم بدانیم كه شما اين علم را از كجا به ھم رسانیده بوديد؟ فـرمـود

است كه رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسلم به مرتضى على علیه السالم تعلیم داده بود واز آن علمھا 

به آن باشد وھر دومـتـحـیـر ومـبـھـوت شـده ھـر چـنـد خـواسـتـنـد كـه ديـگـر  نیست كه ديگرى را راھى

حرفى توانند زد نتوانستند وھر دوبـرخـاسـتـه شـرمـنـده بـرگـشـتـنـد وصـبـر بـر كـتـمان ھم نداشتند وخود 

  (51).روايت نمودند ونقل كردند تا در روز قیامت بر ايشان حجت باشد

 نھم ـ در امر آن حضرت است شیر پرده را بدريدن افسونگرى

رد مردى را كه باطل كند به ابـن شـھـر آشوب از على بن يقطین روايت كرده كه وقتى ھارون الرشید طلب ك

سبب اوامر حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر علیه السالم را وخجالت دھد آن حضرت را در مجلس پس 

حاضر شد آن مرد حیله كرد در  (خـوان طـعـام  )اجابت كرد اورا به جھت اين كار مردى افسونگر، پس چون 



ھارون . ردارد ونزد حضرت گذارد نان از نزد اوپريدنان پس چنان شد كه ھرچه قصد كرد خادم حضرت كه نانى ب

از اين كار چندان خـوشـحـال وخـنـدان شـد كـه خـوددارى نـتـوانست كند وبه حركت درآمد پس چندان 

نگذشت كه حضرت امام موسى علیه السام سر مبارك بلند كرده به سوى شیرى كه كشیده بودند آن را بـه 

بگیر دشمن خدا را، پس برجست آن صـورت به مثل بزرگترين ! اى اسدالّله : رمودبـعـضـى از آن پـرده ھـا، فـ

شیران وپاره كرد آن افسونگر را، ھارون ونديمانش از ديدن ايـن امـر عـظـیـم غـش كـرده وبـر رودر افـتـادنـد 

ھارون به حضرت  وعـقـلھـايـشـان پـريـد از ھـول آنـچـه مشاھده كردند وچون به ھوش آمدند بعد از زمانى

امام موسى عـلیـه السـالم عـرض كـرد كـه درخـواسـت مـى كـنـم از توبه حق من بر توكه بخواھى از 

اگر عصاى حضرت موسى علیه السالم بـرگـردانـیـد آنـچـه را كه : صـورت كـه بـرگـردانـد ايـن مـرد را، فـرمـود

  (52) .ر مى گرداند اين مرد را كه بلعیدبلعید از ريسمانھا وعصاھاى ساحران اين صورت نیز ب

سـیـد حـسـیـن مفتى باشد روايت  كـه بـعـضـى از فـضـالء وشـايـد كـه آن سـیـد اجـل آقـا: مـؤ لف گـويـد

حـديـث كـرد مـرا در شـب جـمـعـه ھـفـتـم  :كرده اين حديث را از شیخ بھائى به اين طريق كه فـرمـود

جـمـادى اال خـر سـنـه ھـزار وسـه در مـقـابـل دوضـريـح امـامین معصومین حضرت موسى بن جعفر وابوجعفر 

سین از مشايخ خود پس آنھا را نام برده تا به شیخ صدوق از ابن جواد علیھم السالم از پـدرش شـیـخ ح

  الولید از صفار و سعد بن عبدالّله از احمد بن محّمد بن عیسى از حسن بن على بن يقطین از برادرش 

حسین از پدرش على بن يقطین ورجال اين سند تمامى ثقات وشیوخ طايفه ھستند پس حديث را ذكـر 

ذكـر شـد ومخالفتى با اين حديث ندارد جز آنكه در آن خادم ندارد بـلكـه دارد خـود حـضـرت كـرده مـثـل آنـچـه 

مى خواست نان بردارد، وديگر آنكه صورت شیر در بعضى از صحنھاى منزل بود نه در پرده وبقیه مثل ھمند، 

سه بیتى كه در مدح حضرت وبعد از اين روايت گفته كه شیخ بھائى ـ ادام الّله اّيامه ـ انشاد كرد براى من 

امام موسى وامام محّمد جواد عـلیـھـم السـالم گـفـتـه بـود وآن سـه بـیـت ايـن است ، بھترين اشعارى 

 : است كه در مدح آن دوبزرگوار گفته شده

 (53)َااليا قاِصَد الزَّْوراِء َعرِّْج
  (54)َعَلى اْلَغْرِبىِّ ِمْن ِتْلَك اْلَمغانى 

َو َنْعَلْیَك اْخَلَعْن َوْاسُجْد ُخضُوعا
 ِاذا الَحْت َلَدْيَك اْلُقبَّتاِن

َفَتْحَتُھما َلَعْمُرَك ناُر ُموسى
 َو نُوُر ُمَحمٍَّد ُمَتقاِرناِن

 يـازدھـم ـ خـبـر شـقـیـق بـلخـى وآنـچـه مـشـاھـده كـرده از داليل آن حضرت

 )شـیـخ اربـلى از شـقـیـق بـلخـى روايـت كـرده كـه در سـال صـد وچھل ونھم به حج مى رفتم چون به 

رسیدم نگاه كردم ديدم مـردمـان بـسـیـار بـراى حـج حـركـت كـرده انـد وتـمـامـى بـا زيـنـت وامـوال  (قادسیه 

بود وجامه پـشـمینه باالى جامه ھاى  بـودنـد، پـس نـظرم افتاد به جوان خوشرويى كه ضعیف وگندم گون

خويش پوشیده بود و شمله اى در بر كرده بود ونعلین در پاى مـبـاركش بود واز مردم كناره كرده وتنھا 

من با خود گفتم كه اين جوا از طايفه صوفیه است ومى خواھد بر مردم كّل باشد وثقالت خود . نشسته بود

خدا سوگند كه نزد اومى روم واورا سرزنش مى كنم ، چون نزديك اورفتم وآن  را بر مردم اندازد در اين راه ، به

 :جوان مرا ديد فرمود



  (55). (ِاْجَتِنُبوا َكثیرا ِمَن الظَّنِّ ِانَّ َبْعَض الظَّنِّ ِاْثٌم ! يَا َشقیُق )

ايـن بـگـفـت وبـرفـت ، مـن بـا خـود گـفـتـم ايـن امـر عـظـیـمـى بـود كـه ايـن جـوان آنچه در دل مـن 

ـه مرا حالل گـذشـتـه بود بگفت ونام مرا برد، نیست اين جوان مگر بنده صالح خدا بروم واز او سـوال كـنـم ك

رسیديم  (واقصه  )كند، پس به دنبال اورفتم وھرچه سرعت كردم اورا نیافتم ، اين گـذشـت تـا بـه مـنـزل 

آنجا آن بزرگوار را ديدم كه نماز مى خواند واعضايش مضطرب اس واشك چشمش جارى است ، من گفتم 

صبر كردم تا از نماز   ل جويم ، پس اين ھمان صاحب من است كه در جـسـتجوى اوبودم بروم واز اواستحال

 :به جانب اورفتم چون مرا ديد فرمود. فارغ شد

  (56). (َو ِاّنى َلَغّفاٌر ِلَمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِلحا ُثمَّ ْاھَتدى  ) !يـَا شـَقـیـُق

ايـن بـفـرمـود وبـرفـت ، مـن گـفـتـم بـايـد ايـن جـوان از ابـدال بـاشـد؛ زيـرا كـه دومـرتـبـه مـكنون من را بگفت 

ارد لب چاھى ايستاده مى رسـیـديم ديدم آن جوان ركوه اى در دست د (زبـاله  )پس ديگر اورا نديدم تا به . 

خواھد آب بـكـشـد كـه نـاگاه ركوه از دستش در چاه افتاد من نگاه كردم ديدم سر به جانب آسمان كرد 

 :وگفت 

 (َاْنَت َرّبى ِاذا َظِمْئُت ِاِلى اْلماِء َو ُقوتى ِاذا َاَرْدُت َطعاما؛  )

 (.ھر وقتى كه اراده كنم طعام رايعنى تويى سیرايى من ھرگاه تشنه شوم به سوى آب وتوقوت منى )

به خدا  :شقیق گفت . پـس گـفـت خـداى مـن وسید من ، من غیر از اين ركوه ندارم از من مگیر اورا

ديـدم كـه آب چـاه جـوشـیـد وبـاالآمـد، آن جـوان دست به جانب آب برد وركوه را بـگـرفـت وپـر از ! سـوگـنـد

بـه جـانـب تـل ريـگـى رفـت واز آن ريـگـھا گرفت ودر   ـت نـمـاز گـزارد پـس آب كـرد ووضـوگـرفـت وچـھـار ركـع

  سپس . ركوه ريخت وحركت داد و بیاشامید من چون چنین ديدم نزديك اوشدم وسالم كردم وجواب شنیدم 

د در ھمیشه نعمت خداون! اى شقیق : گفتم به من مرحمت كن از آنچه خدا به تـونـعـمـت فـرمـوده ، فـرمود

ركوه را به من داد چون آشامیدم ديدم   ظاھر وباطن با ما بوده پس گـمـان خـوب بـبـر بـر پـروردگـارت ، پـس

پس سـیـر ! سويق وشـكـر اسـت وبـه خـدا سـوگند كه ھنوز لذيذتر وخوشبوتر از آن نیاشامیده بودم 

پس ديگر آن بـزرگـوار را نـديـدم تـا . شتم وسـیـراب شـدم بـه حـدى كـه چـنـد روز مـیل به طعام وشراب ندا

وارد مـكـه شـدم ، نـیـمه شبى اورا ديدم در پھلوى قّبة الّسراب مـشـغـول بـه نـمـاز است وپیوسته مشغول 

به گريه وناله بود وبا خشوع تمام نماز مى گزارد تا فجر طلوع كرد، پس در مصالى خود نشست وتسبیح كرد 

كـرد پـس از آن ھـفـت شـوط طـواف بـیـت كـرده وبـیـرون رفـت ، مـن دنبال اورفتم  وبرخاست نماز صبح ادا

ديدم اورا حاشیه وغالمان است بر خالف آن وضعى كه در بین راه بود يعنى اورا جـاللت ونـبـالت تـمـامى 

ان كیست است و مردم اطراف اوجمع شدند وبر اوسالم میكردند، پس من بـه شـخـصـى گـفـتم كه اين جو

! اين موسى بن جعفر بن محّمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھم السالم است : ؟ گفتند

اين عجايب كه من از اوديدم اگر از غیر اوبود عجب بود لكن چون از اين بزرگوار است عجبى : گفتم 

  (57).ندارد

كـه شقیق بلخى يكى از مشايخ طريقت است ، با ابراھیم ادھم مصاحبت كرده واز اواخـذ : مـؤ لف گـويـد

 .ن از بالد ترك به قتل رسیدطريقت نموده واواستاد حاتم اصم است ، در سنه صد و نود وچھار در غزوه كوال

وغـیـره نـقـل شـده كـه شـقـیـق بـلخـى در اول امـر، صـاحب ثروت ومكنت زياد بوده  (كـشـكـول بـھـائى  )در 

وبسیار سفر مى كرده براى تجارت پس در يكى از سـالھـا، مـسـافـرت بـه بـالد تـرك نـمـود بـه شـھـرى كـه 

اين عـبـاداتـى كـه : ند، شقیق به يكى از بزرگان آن بت پرستان ، گفت اھـل آن پـرسـتش اصنام مى كرد

شـمـا بـراى بتھا مى كنید باطل است ، اينھا خدا نیستند واز براى اين مخلوق خالقى است كه مثل ومانند 



آن بت پرست در جواب اوگفت كه قول . اوچیزى نیست واوشنوا ودانا است ، واوروزى دھنده ھر چیز است 

تومى گويى كه خالقى دارى رازق وروزى : چگونه است آن ؟ گفت : خالف است با كار تو، شقیق گفت توم

دھنده مخلوق است وبا اين اعتقاد خود را بـه مـشـقت مسافرت درآورده اى در سفر كردن تا به اينجا براى 

تصدق داد و مالزمت طلب روزى ، شقیق از اين كـلمـه متنبه شده وبرگشت به شھر خود وھرچه مالك بود 

  (58).علما وزھاد را اختیار كرد تا زنده بود

ـرت مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم نقل كرده جمله اى وبـدان كـه ايـن حـكـايـت را كـه شـقـیـق از حـض

 : از علماى شیعه وسنى آن را نقل كرده اند ودر ضمن اشعار نیز در آورده اند وآن ابیات اين است

َسْل َشقیَق الَبْلِخىِّ َعْنُه ِبماشا
 َھَدِمْنُه َو َما الَّذى كاَن َاْبَصَر

ْخصاقاَل َلّما َحَجْجُت عاَيْنُت َش
 ناِحَل اْلِجْسِم شاِحَب اللَّْوِن َاْسَمِر

سائرا َوْحَدُه َو َلْیَس َلُه زا
 ُدَفماِزْلُت دائما َاَتَفكَُّر

َو َتَوھََّمُت َانَُّه َيْسَئُل الّناَس
 َو َلْم َاْدرانَُّه اْلَحجُّ اَالْكَبُر

ُثمَّ عاَيْنُتُه َو َنْحُن ُنزُوٌل
 َلى اْلُكثیِِّب اَالْحَمِردُوَن َفْیٍد َع

َيَضُع الرَُّمُل فى اِالنا َو َيشَرُبُه
 َفناَدْيُتُه َو َعْقلى ُمَحیَُّر

ِاْسِقنى َشْرَبًة َفَلّما َسقانى
 ِمْنُه عاَيْنُتُه َسويقا َو ُسكَُّر

َفَسَئْلُت اْلَحجیَج َمْن َيْك ھذا
 ! (59)قیَل ھذا االماُم ُموَسى بن َجعفٍر

 دوازدھم ـ در اخبار آن حضرت است به غیب

فر علیه السـالم شـیـخ كـشـى از شـعیب عقرقوفى روايت كرده كه روزى خدمت حضرت موسى بن جع

فردا مالقات خواھد كـرد تـورا مـردى از اھـل ! بودم كه ناگھان ابتداء از پیش خود مرا فرمود كه اى شعیب 

مـغـرب واز حـال مـن از تـوسـؤ ال خواھد كرد، تودر جواب اوبگوكه اواست به خدا سوگند امامى كه حضرت 

ـر چـه از تـوسـؤ ال كند از مسايل حالل وحرام تواز جانب صادق علیه السـالم از بـراى مـا گـفـتـه ، پـس ھ

مردى به قامت طويل : آن مرد مغربى چـه نـشـانـى دارد؟ فـرمود! فدايت شوم : گفتم . من جواب اوبده 

وجسم است ونام اويعقوب است وھرگاه اورا مـالقـات كـنـى بـاكـى نـیـسـت كه اورا جواب گويى از ھرچه 

به : شعیب گفت . گانه قوم خويش است واگر خواست به نزد من بیايد اورا با خود بیاورمى پرسد، چه اوي

خدا سوگند كه روز ديگر من در طواف بودم كه مردى طويل وجسیم روبه من كرد وگفت مى خواھم از تو 

ت يعنى حـضـر! از فالن بن فالن : از كدام صاحب ؟ گفت  :سـؤ الى كـنـم از احـوال صـاحبت ، گفتم 

از كـجـا مـى بـاشـى ؟ : يعقوب ، گفتم : چه نام دارى ؟ گفت : مـوسـى بـن جعفر علیه السالم ، گفتم 

در خواب ديدم كسى مرا گفت كه شعیب را : از كجا مرا شناختى ؟ گفت : از اھل مغرب ، گفتم : گـفـت 



: ورا به من نشانى دادند، گفتم مالقات كن وآنچه خواھى از اوبپرس ، چون بیدار شدم نام تورا پـرسـیـدم تـ

پـس طواف خود نمودم وبه نزد اورفتم وبا . بنشین در اين مكان تا من از طواف فارغ شوم وبـه نـزد تـوبـیـايـم 

او تكلم كردم ، مردى عـاقـل يـافـتـم اورا، پـس از مـن طـلب كـرد كـه اورا بـه خدمت حضرت موسى بن جعفر 

 . علیه السالم ببرم

سـت اورا گـرفـتم وبه خانه آن حضرت بردم وطلب رخصت كردم چون رخصت يافتم داخـل خـانـه پـس د

توديروز اينجا وارد شدى  !اى يعقوب : شـديـم ، چـون امـام عـلیـه السـالم نگاھش به آن مرد افتاد فرمود

دشنام داديد واين  ومابین تووبرادرت در فالن موضع نزاعى واقع شد وكار به جـايـى رسید كه ھمديگر را

طريقه ما نیست ودين ما ودين پدران ما بر اين نـیـسـت ومـا امـر نـمـى كـنـیـم احـدى را بـه اين نحو كارھا 

پس از خداوند يگانه بى شريك بپرھیز، ھمانا به اين زودى مرگ مابین توو برادرت جدايى خواھد افكند 

ه وطن خويش برسد وتوھم از كرده خود پشیمان خواھید وبرادرت در ھمین سـفر خواھد مرد پیش از آنكه ب

: آن مرد پـرسـیـد. شد وايـن بـه سـبـب آن شـد كـه شـمـا قـطـع رحـم كـرديـد؛ خدا عمر شماھا را قطع كرد

ھـمـانـا اجـل تـونـیـز حـاضـر شـده بـود لكـن چـون : اجـل مـن كـى خـواھـد رسـیـد؟ فـرمـود! فـدايـت شـوم 

ن مـنـزل بـا عـمـه ات صـله كـردى ورحـم خـود را وصـل كـردى بـیـسـت سال بر عمرت افزوده شد، در فـال

بعد از اين مطلب يك سالى آن مرد را در طريق حج ديدم واحوال پرسیدم خبر داد كه در آن : شعیب گفت 

وقـطب راوندى اين حديث را  (60). سفر برادرش به وطن نرسیده كه وفات يافت ودر بـیـن راه بـه خـاك رفـت

 .از على بن ابى حمزه روايت كرده به نحومذكور

 انـى وآنـچـه مـشـاھـده كـرده از دالئل آن حضرتسـیـزدھـم ـ خـبـر عـلى بـن مـسـیـّب ھـمـد

در احوال على بن مسیب ھمدانى فرموده  (رجال كبیر  )مـحـقـق بـھـبـھـانـى رحـمـه الّله در تـعـلیـقـه بـر 

كه در بعض كتب معتمده است كه اورا بـا حضرت موسى بن جعفر علیه السالم گرفتند ودر بغداد اورا در 

جـعـفـر عـلیـه السـالم حـبس كردند وچون طول كشید مدت حبس اووشوق  ھمان محبس موسى بن

چـون غـسـل كـرد حـضـرت . غـسـل كـن : سختى پیدا كرد به مـالقـات عـیـال خـويـش ، حـضـرت فـرمـود

چون گـشـود خـود را نـزد قـبـر امـام . بگشا، چشمان خود را: چشم را بر ھم گذار، پس فرمود: فـرمـود

ديدگان را بر ھم نه  :فرمود  پس . ن علیه السالم ديد پس نماز گزاردند نزد آن حضرت وزيـارت نمودندحـسـی

. چون گشود خود را نـزد قـبـر حـضـرت پـیغمبر صلى الّله علیه وآله وسلم ديد در مدينه ! بگشا: بعد فرمود

د عھد كن ومراجعت كن به نزد من ، رفت اين قبر پـیـغـمـبـر اسـت پـس بـرو بـه نـزد عـیال خود تجدي: فرمود

باز كن چون چشم گشود خود را بـا آن حـضـرت در : چشم به ھم گذار، پس فرمود: دوباره فرمود. وبرگشت 

بـاالى كـوه قـاف ديـد ودر آنـجـا چـھل نفر از اولیاء الّله ديد كه تمام اقتدا كردند به امام موسى علیه السالم 

 م به ھم نه وبگشا، چون گشود خود را باچش: وبعد از آن فرمود

  (61)!آن حضرت در زندان ديد

ـلیـه السـالم در احوال زكريا بن آدم بیايد ذكر على بن مسیب كـه در اصـحـاب حـضـرت رضـا ع: مـؤ لف گـويـد

 .مذكور

 در ذكـر پـاره اى از كلمات شريفه ومواعظ بلیغه حضرت موسى بن جعفرعلیه السالم است: فـصـل چـھـارم 

فى َاوَِّلِه َو ِانَّ َشیئا ھذا َاوَُّلُه  ِانَّ َشْیَئا ھذا آِخُرُه َلحقیٌق َاْن ُيْزَھَد) ِعْنَد َقْبٍر َحَضَرُه(اّول ـ قاَل علیه السالم  )

  (62)؛ (ِلَحقیٌق َاْن َيخاَف آِخُرُه 

ھـمـانـا : جعفر علیه السالم نزد قبرى حاضر بود واين مطلب را بیان فـرمـوديـعـنـى حـضـرت مـوسـى بن 

چـیـزى كـه ايـن اخـر اواسـت سـزاوار اسـت كـه مـیـل ورغـبـتـى نـشـود بـه اول آن ، وبـه درسـتـى كـه 



ود از چـیـزى كـه ايـن اول آن است ، يعنى آخرتى كه قبر منزل اول آن است ، سزاوار است كه ترسیده ش

 . آخر آن

است  (كتاب َمْن الَيْحُضُرُه اْلفـَقـیه  )كـه از بـراى قـبـر وحـشـت وھـول عـظـیـم است ودر : مـؤ لف گـويـد

كه چون میت را به نزديك قبر آورند، به ناگاه اورا داخـل قـبـر نـكـنـنـد بـه درسـتـى كـه از بـراى قـبـر  (63)

ھـولھـاى بـزرگ اسـت وپـنـاه بـرد حامل آن به خداوند تعالى از ھول مطلع وبگذارد سر میت را نزديك قبر 

گیرد پس اندكى اورا پیشتر برد واندكى صبر كند آنگاه اورا به كنار واندكى صبر نمايد تـا اسـتـعداد دخول را ب

 .قبر برد

ھرچند روح از بدن مفارقت كرده است وروح حـیـوانـى مـرده  ) : مجلسى اول رحمه الّله در شرح آن فرموده

قبر وسؤ  اسـت امـا نـفـس نـاطـقـه زنـده اسـت وتـعـلق اواز بـدن بـالكـلیـة زايل نشده است وخوف ضعطه

ال منكر ونكیر ورومان فّتان قبور وعذاب برزخ ھست بـا آنـكـه از جـھـت ديـگران عبرت است كه تفكر كنند 

حديثى از حضرت : از يونس منقول است كه گفت  (حـديـث حـسـن  )ودر . چنین واقعه اى در پیش دارند

خاطرم مى رسد آن خانه با وسعتش  امام موسى كاظم علیه السـالم شـنیده ام كه در ھر خانه اى كه به

بر من تنگ مـى شـود وآن آنـسـت كـه فرمودند چون میت را به كنار قبر برى ، ساعتى اورا مھلت ده تا 

  (64). انتھى . (بكند ] پیدا[استعداد سؤ ال نكیر ومنكر 

وروايت شده از براء بن عازب كه يكى از معروفترين صحابه است كه ما در خدمت حضرت رسـول صـلى الّله 

ن بر چه اي: علیه وآله وسلم بوديم كه نظرش افتاد بر جماعتى كه در محلى جمع گـشـتـه بودند، پرسیدند

چون حضرت اسم قبر شنید شتاب : جمع شده اند قبر مى كـنند، براء گفت : مردم اجتماع كرده اند؟ گفتند

مـن رفـتـم بـه . كرد در رفتن به سوى آن تا خود را بـه قـبـر رسـانـیـد پـس بـه زانـونـشـسـت كـنـار قـبـر

كند، ديدم گريست به حدى كه خاك  طـرف ديـگـر مقابل روى آن حضرت تا تماشا كنم كه آن حضرت چه مى

؛ يعنى برادران  (ِلِمْثِل ھذا َفَاِعّدُوا ! ِاْخوانى  ) :را از اشك چشم خود تر كرد پس از آن ، روكرد به ما وفرمود

  (65).از براى مثل اين مكان تھیه ببینید وآماده شويد! من 

شیخ بھائى نقل كرده كه بعضى از حكما را ديدند كه در وقت مرگ خود دريغ و حسرت مى خـورد، بـه 

بـه كسى كه مى  چه گمان مى بـريـد: اوگـفـتـنـد كه اين چه حالى است كه از تومشاھده مى شود؟ گفت 

رود به سفر طوالنى بدون توشه وزاد وساكن مى شود در قبر وحشتناكى بدون مونسى ووارد مى شود بر 

 . حاكم عادلى بدون حجتى

وقـطـب راونـدى روايت كرده كه حضرت عیسى علیه السالم صدا زد مادر خود حضرت مريم عـلیـھـا السـالم 

! بـلى : با من تكلم كن آيا مى خواھى به دنیا بـرگـردى ؟ گـفـت ! دراى مـا: را بـعـد از مـردنـش وگـفـت 

بـراى آنكه نماز گزارم براى خدا در شب بسیار سرد وروزه بـگـیـرم در روزى بـسـیـار گـرم ، اى پـسـر جان من 

المؤ منین وروايت شده كه حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـا السـالم در وصیت خود به امیر. اين راه بیمناك است ! 

چون وفـات كـردم شـمـا مـرا غـسـل بـده وتـجـھـیـز كـن ونـمـاز بـگـزار بـر مـن و مـرا : علیه السالم گفت 

داخـل در قـبـر كـن ودر لحـد بـسـیـار وخـاك بـر روى مـن بـريـز وبـنـشـیـن نـزد سـر مـن مقابل صورتم وقرآن 

عت ساعتى است كه مرده محتاج است به انس گرفتن با زنده ودعا براى من بسیار بخوان ؛ زيرا كه آن سا

  (66).ھا

نـمـى : ّله علیه وآله وسلم روايت كرده كه فـرمـودوسـیـد بـن طاوس رحمه الّله از حضرت رسول صلى ال

گـزارد بـر مـیـت سـاعـتـى سـخـت تـر از شـب اول قـبـر، پـس رحـم نـمـائیـد مردگان خود را به صدقه واگر 

 )نیافتى چیزى كه صدقه بـدھـى پـس يـكـى از شـمـاھـا دو ركـعـت نـمـاز كـنـد وبـخـوانـد در ركـعـت اول 



الھكم  )يك مرتبه و (فاتحه  )دومـرتـبـه ودر ركـعـت دوم  (قـل ھـوالّله احـد  )يـك مـرتـبـه و (الكـتـاب فـاتـحـة 

 :ده مرتبه وسالم دھد وبگويد (الّتكاثر 

 . (الِن َالّلھـُمَّ صـَلِّ عـَلى مـَُحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو اْبَعْث َثواَبھا ِالى َقْبِر ذِلَك اْلَمیِِّت ُفالِن ْبِن ُف )

- ۴ - 

 
 

پـس حق تعالى مى فرستد ھمان ساعت ھزار ملك به سوى قبر آن میت با ھر ملكى جامه وحله اى اسـت 

وتـنـگـى قـبـر اورا وسعت دھد تا روز نفخ صور وعطا كند به نمازه كننده به عدد آنـچـه آفـتـاب بـر آن طـلوع 

است كه  (َمن الَيْحُضُرُه اْلَفقیه  )ودر كتاب  (67). ھـل درجـهمـى كـنـد حـسـنـات وبـاالبـرده شـود بـراى او چـ

رحمت كند  : ه عنه بر قبر اوايستاد ودست بر قبر مالید وگفتپسر ابوذر وفات كرد، ابوذر رضى الّل (ذّر  )چون 

به خدا سوگند كه تونسبت به من نیكوكار بودى وشـرط فـرزنـدى را بـه جا مى آورد والحال ! خدا تورا اى ذر

كه تورا از من گرفته اند من از توخشنودم ، بـه خـدا قـسم كه از رفتن توباكى نیست بر من ونقصانى به من 

؛ ونیست از براى من به غیر از حق تعالى به احدى  (َو مالى ِالى َاحـٍَد سـَِوى الّلِه مـِْن حـاجـٍَة  )ید نرس

حاجت واگـر نـبـود ھـول مـطلع ، يعنى جاھاى ھولناك آن عالم بعد از مرگ ديده مى شود، ھر آينه مـسـرور 

تالقى مافات كـنـم وتـھـیـه آن عـالم را  مـى شـدم كه من به جاى تورفته باشم ولكن مى خواھم چند روزى

بـبـیـنـم وبـه تـحـقـیـق كـه انـدوه از بـراى تـومـرا مـشـغـول سـاخـتـه اسـت از اندوه بر تو، يعنى ھمیشه در 

غم آنم كه عبادات وطاعاتى كه از براى تونافع است بكنم واين معنى مرا باز داشته است از آنكه غم مردن 

خـود بـخـورم ، والّله كـه گـريـه نـكـردم از جـھـت توكه مرده اى واز من جدا شده اى ولیكن  وجدايى تورا از

؛ پس  (َفَلْیَت ِشعرى ما ُقْلُت َو ما قیَل َلَك  ) .گـريـه بـر تـوكـردم كـه حال توچون خواھد بود، و چون بگذرد

یدم حقوقى را كه بر اوواجب كرده به اوبخش! كاش مى دانستم كه توچه گفتى وبه توچه گفتند، خداوندا

بودى از براى من پس توھم ببخش حقوق خود را كه بر اوواجب گردانیده بودى چه آنكه توسزاوارترى به جود 

  (68). وكرم از من

 ؛ (َكّفاَرُة َعِمِل السُّْلطاِن اِالْحساُن ِاَلى ْاَالْخواِن : قاَل علیه السالم ِلَعِلىِّ ْبِن َيْقطین  )دوم ـ 

  (69).كفاره كارگرى براى سلطان ، نیكى كردن به برادران دينى است : فرمود به على بن يقطین 

سـوم ـ فـرمـود كـه ھـر زمـانـى كـه پـديـد آوردند مردمان گناھانى را كه ياد نداشتند، حق تعالى پديد آورد 

  (70).يى كه آنھا را بال نمى شمردندبراى ايشان از بالھا چیزھا

ومعاصى تـازه در مـیـان مـرد كـه در زمان ما خوب ظاھر شد صدق اين كالم ؛ زيرا كه گناھان : مـؤ لف گـويـد

ظـاھـر شد وبدعتھا پديد آمد ومردم پا از جاده شريعت واطاعت حق تعالى بـیـرون گـذاشـتـنـد وكـمـاالت 

خـود را در ارتكاب بعض معاصى ومناھى پنداشتند وامر به مـعروف ونھى از منكر از میان رفت حق تعالى نیز 

ھیچ وقـت در خـاطـرشـان خـطور نمى كرد وگمان آن را نمى بردند و  مردم را به انواع بالھا مبتالكرده كه

 :مصدوقه اين آيه شريفه گشتند

ـْعـُِم الّلِه َو ضـََرَب الّلُه مـَثـَال قـَْريـًَة كـانـَْت آمـِنـًَة مـُْطَمِئنًَّة َياْءِتَیھا َرْزُقھا َرَغدا ِمْن ُكلِّ َمكاٍن فـَكـَف ) ـََرْت بـَِان

  (71). (الّلُه ِلبَاس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبما كَاُنوا َيْصَنُعون  َفَاذاَقَھا

ھل قريه اى كه در امن وآسايش بودند مى رسید روزى فـراخ بـراى حق تعالى مثل زده براى كافر نعمتان به ا



ايـشـان از اطـراف وجـوانـب پـس كـافـر شدند به نعمتھاى خدا وشكر نـكـردند پس چشانید حق تعالى 

 . ايشان را لباس گرسنگى وترس بدانچه بودند كه مى كردند از عملھاى ناشايست

  (72). صـبـر كـنـنـده يـكـى است وبراى جزع كننده دومصیبت استمـصـیـبـت بـراى : چـھـارم ـ فـرمـود

 . الھمین كلمه شريفه ومراد از آنكه بیايد در كلمات حضرت ھادى علیه الس: فقیر گويد

  (73).شـدت وسـخـتى جور را كسى مى داند كه حكم به جور در حق اوشده است : پـنـجـم ـ فـرمـود

سـلطـان ظـل الّله  :كـه روايت شده از حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسلم كه فرمود: مـؤ لف گـويـد

پس ھر سلطانى كه عدالت كرد از براى اواست اجر . اسـت در زمـیـن ، پـنـاه وجـاى مى گیرد به آن مظلوم 

 ر وبر رعیت است صبر تا بیايد ايشان را فرجىوبر رعیت شكر، وھر سلطانى كه ستم كرد از براى اواست وز

 : شیخ سعدى گفته (74).

شنیدم كه خسروبه شیرويه گفت
 مش ز ديدن نھفتدر آن دم كه چش

بر آن باش تا ھر چه نیت كنى
 نظر در صالح رعیت كنى

چراغى كه بیوه زنى برفروخت
 بسى ديده باشى كه شھرى بسوخت

بد ونیك چون ھر دومى بگذرند
 ھمان به كه نامت به نیكى برند

االتا به غفلت نخوابى كه نوم
 حرام است بر چشم ساالر قوم

ديك دانا پندنیايد به نز
 شبان خفته وگرگ در گوسفند

غم زيردستان بخور زينھار
 بترس از زبردستى روزگار

توناكرده بر خلق بخشايشى
 كجا بینى از دولت آسايشى

بـه خـدا قـسـم اسـت كـه نـازل مـى شـود مـعـونـه بـه قـدر مـؤ نـه ونـازل مـى شـود : شـشـم ـ فـرمـود

مـصـیبت وكسى كه میانه روى كند وقناعت نمايد نعمت بر اوبـمـانـد، و كـسـى كـه تـبـذيـر  صـبـر بـه قـدر

واسـراف كـنـد نـعـمـت از اوزايـل گردد، وادا كردن امانت وراستى در گفتار، روزى بیاورد، وخیانت ودروغ فقر 

اودوبال بروياند آنگاه مورچه بپرد ومرغ ونفاق آورد، وھـرگـاه خـدا خـواھـد كـه بـه مـورچـه شـّرى بـرسـد بـراى 

  (75).ھوا اورا بخورد

اره بـاشـد بـه آنـكـه آدم شـكـسـتـه بـال ضعیف الحال در كـه ايـن فـقـره اخـیـر شـايـد اشـ: مـؤ لف گـويـد

سالمت است وھرگاه مال واعوان پیدا كرد سر جنبان شود آنھا كه باال دسـت اومـى بـاشـنـد سر اورا بكوبند 

 : واورا ھالك كنند، وابوالعتاھیه ھمین مطلب را به نظم درآورده وگفته

ٌةَو ِاذا اْسَتوَْت ِللنَّْمِل َاْجِنَح



 َحّتى َتطیَر َفَقْددنا َعَتُبُه

 .ھـارون الرشـیـد در ايـام نـكـبـت بـرامـكـه بـه ايـن شـعـر مـكـرر متمثل مى شد: گـويـنـد

بـپـرھـیـز از آنـكـه مـنـع كنى مال خود را در طاعت خدا كه انفاق خواھى كرد دومثل آن را : ھـفـتـم ـ فـرمـود

  (76). در معصیت

كـسـى كه دوروزش ، يعنى روز گذشته اش وروزى كه در آن است مساوى بـاشـد، : ھـشـتـم ـ فـرمـود

دومـش بدتر از روز اولش ، يعنى روز گذشته اش بـاشـد، پس اوملعون مـغـبـون اسـت وكـسـى كـه روز 

است وكسى كه زيادتى در نفس خود نمى يابد در نقصان است وكسى كه روبه نقصان است مرگ از براى 

  (77). اوبھتر از حیات است

الَمْعروُف ُغلُّ الَيُفكُُّه ِاّال ُمكافاٌة َاْو ُشْكٌر، َلْو َظَھَرِت اال : قاَل الكاِظُم علیه السالم : َعِن الدُّرَِّة الباِھَرِة )نـھـم ـ 

ُر َاْبَطَرُه اْلِغنى ، مْن َلْم َيِجْد ِلالسـآئِة مـَضـَضـا َلْم يـَُكْن ِلال ْحساِن ِعْنَدُه جاُل اْفَتَضَحِت اال ماُل، َمن َولََّدُه اْلَفْق

  (78). (َمْوِقٌع، ما َتسآبَّ ِاْثناِن ِاّال اْنَحطَّ ْاَالْعلى ِالى َمْرَتَبِة ْاَالْسَفِل 

اين فرمايش حضرت مشتمل است بر پنج كلمه حكمت آمیز كه بايد به آب طال نوشته شود، ومعنى آنھا اين 

 : است

را مگر مكافات  ـ احـسـان غـلى اسـت بـر گـردن آن كسى كه به اواحسان شده كه بیرون نمى آورد آن 1

 واحسان نمودى به احسان كننده يا شكر اورا نمودن ؛

 ـ اگر ظاھر شود اجلھا رسوا شود آرزوھا؛ 2

 ـ كسى كه متولد وپروريده شد در فقر، سرگشته وحیران كند اورا توانگرى ؛ 3

احسان نزد  ـ كـسـى كـه نـمـى يـابـد از بـد كـردن بـه اوسـوزش دل واندوھى ، نخواھد بود از براى 4

 اوموقعى ؛

 . ـ دونـفـر ھـمـديگر را دشنام ندھند مگر آنكه باالتر است فرود خواھد آمد به مرتبه آنكه پست تر است 5

بپرھیز از آنكه ببیند خداوند تورا در ! اى پسرك من : دھـم ـ فـرمـود آن حـضـرت بـه بـعـض اوالد خـود كه 

از آنكه نبیند تورا نزد طاعتى كـه امـر كـرده تـورا بـه آن وبـر توباد به  معصیتى كه نھى كرده تورا از آن وبپرھیز

كوشش وجد والبته جنان ندانى كه بیرون رفـتـه اى از تـقـصـیر در عبادت وطاعت خدا؛ زيرا كه عبادت نشده 

  (79). حق تعالى به نحوى كه شايسته عبادت اواست

  كـه ھـمـیـن مـعـنـى مـراد اسـت از ايـن دعـا كـه آن حـضـرت تـعـلیـم فـضـل بـن يـونـس : فـقـیـر گـويـد

 . (َو الُتْخِرْجنى ِمَن التَّْقصیِر  (80)اْلُمعاريَن  َالّلھـُمَّ التـَجـْعـَْلنـى مـَِن ) : فـرمـوده

يمان تورا وسبك مى كند مروت تو را، وبـپـرھـیـز از مـلولى وبـپرھیز از مزاح ؛ زيرا كه آن مى برد نور ا: فـرمـود

  (81). وكـسـالت ؛ زيـرا كـه اين دومنع مى كند حظ تورا از دنیا و آخرت

كـه نـھـى آن حـضرت از مزاح ظاھرا مراد افراط در مزاح وشوخى است كه بـاعـث سـبـكـى : مـؤ لف گـويـد

وكـم وكـم وقـارى ومـوجـب سـقـوط حـصـول مـھـابـت وحـصـول خوارى مى گردد ودل را مى میراند واز آخرت 

يـا سـبـب آزردن وخجالت مؤ منى گردد، ولھذا غفلت مى آورد وبسا باشد كه باعث عـداوت ودشـمـنـى 

گفته شده كه ھر چیزى را تـخـمـى اسـت وتـخـم عداوت شوخى است ، واز مفاسد آن آنست كه دھان را 

به ھرزه خندى مى گـشـايـد وخـنده بسیار دل را تاريك وابروووقار را تمام مى كند ولكن پوشیده نماند كه 

وتـولید مفاسد مذكوره ننمايد مذموم نیست بلكه ممدوح است ، ومـكـرر مـزاح از اگـر افـراط در مـزاح نـشـود 

حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه وآله و سلم وامیرالمؤ منین علیه السالم صادر شده به حدى كه منافقین 



قـه است مزاح را در حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم عیب شمردند، وھـمـچـنـیـن خـنـده مـذمـوم ، قـھـ

كه با صدا باشد نه تبسم كه آن محمود وذكر آن در اوصاف حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسلم مشھور 

 . است

  (82)! مـؤ مـن مـثل كفه ترازواست ھرچه زيادتر شود در ايمانش ، زياد شود در باليش: يـازدھـم ـ فـرمـود

! اى پـسـران مـن : دوازدھـم ـ روايـت شـده كـه روزى آن حـضـرت اوالد خـود را جـمـع كـرد وفـرمود به آنھا

وبـى آرام  (83)یت را حفظ كند تـرسـانـیـده وصـیـت مـى كـنـم شـمـا را بـه وصیتى پس ھر كدام كه اين وص

ا شخصى ودر گوش راست شما نـخـواھـد شـد با آن وصیت ، وآن وصیت اين است ، ھرگاه آمد به نزد شم

سر گذاشت وشنوانید شما را كلمات نـاخـوش ونـاپـسـنـديـده ، پس سر گذاشت به گوش چپ وعذرخواھى 

يعنى با اوكج خلقى نكنید ونگويید مثال دروغ مى  (84).من نگفتم چیزى ، قبول كنید عذر اورا: كرد وگفت 

 . گويى ، چه قدر بى حیايى ، اال ن به گوشم ناسزا و ناپسند گفتى

 . كه بیايد در فصل مواعظ حضرت جواد علیه السالم آنچه كه مناسب به اين مطلب است: مؤ لف گويد

 : به ھمین را سید رضى در شعر خود در حكم ايراد كرده در آنجا فرمودهقريب 

ُكْن ِفى اَالناِم ِبالَعْیٍن َو الُاُذٍن
 َاْو الَفِعْش َاَبَد اَالياِم َمْصدورا

َو الّناُس ُاْسٌد ُتحامى َعْن َفرائِسھا
 َاّما َعَقْرَت َو ِاّما ُكْنَت َمْعُقورا

اوس رحـمـه الّله نـقـل كـرده كـه جـمـاعـتـى بـودنـد از خـواص اھـل بـیـت وشـیعیان وبـدان كـه سـیـد بـن طـ

حضرت موسى بن جعفر علیه السالم كه حاضر مى گشتند در مجلس آن حضرت وبا ايشان بود لوحھاى 

لطیف ونازكى از آبنوس ومیلھايى ، پس ھرگاه آن حضرت نطق مى فرمود به كلمه اى وفتوى مى داد در 

اءله اى ، آن جماعت مى نوشتند در آن لوحھا آنچه را كه مى شنیدند؛ واز كلمات آن حضرت است مس

وصیت طوالنى كه به ھشام فرموده ودر آن جـمـع است حكمتھاى جلیله وفوائد عظیمه ، ھركه طالب آن 

  (85). وغیره (اصول كافى  )و (تحف العقول  )است رجوع كند به كتاب 

در بـیان شھادت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم وذكر بعضى از ستمھا كه بر آن امام : فـصـل پـنـجـم 

 مظلوم واقع شده

ادت آن حضرت آن است كه در بیست وپنجم رجب سنه صد و ھشتاد وسه در بـغـداد در اشھر در تاريخ شھ

وعمر شـريـفـش در آن وقـت . حـبـس سـنـدى بـن شـاھـك واقـع شد وبعضى پنجم ماه مذكور گفته اند

وبـیـسـت سـاله بـود كـه امـامـت  (86).پـنجاه وچھار سـال بـود (كـافـى  )پـنـجـاه وپـنـج سـال وبـه روايـت 

بـه آن جـنـاب مـنـتـقـل شـد ومـدت امـامـتـش سى وپنج سال بوده كه مقدارى از آن در بقیه ايام منصور 

وده واوبـه ظـاھـر مـتـعـرض آن حـضـرت نـشـد وبـعـد از اوده سال و كسرى ايام خالفت مھدى بود واوحضرت ب

را به عراق طلبید ومحبوس گردانید وبه سـبـب مـشـاھـده مـعجزات بسیار جراءت بر اذيت به آن حضرت 

رى مدت خالفت ھادى بود واونیز ننمود وآن جناب را به مدينه بـرگـردانـیـد وبـعـد از آن يـك سـال وكـسـ

  (87).آسیبى به آن حضرت نتوانست رسانید

نمود، امیرالمؤ منین علیه السالم را   رت را گرفت ودر حبس ھادى آن حض: گفته  (عمدة الطالب  )صـاحـب 

 :در خواب ديد كه به اوفرمود



ـْتـُْم ِاْن تـََولَّیـْتـُْم َاْن ُتْفِسُدوا ِفى اَالْرَض َو ُتَقطُِّعوا َاْرحاَمُكْم؟  )   (88) (فـَھـَْل عـَسـَی

چـون بـیـدار شـد مـراد آن حضرت را دانست ، امر كرد حضرت امام موسى علیه السالم را از حـبـس رھـا 

انـد، اجل اورا مھلت نداد وھالك كـردنـد، بـعـد از چـنـدى بـازخـواسـت آن حـضـرت را حـبـس كـنـد واذيـت رسـ

شد، چون خالفت به ھارون الرشید رسید آن حضرت را به بغداد آورد ومـدتـى مـحـبـوس داشـت ودر سـال 

  (89).چـھـاردھم خالفت خويش آن حضرت را به زھر شھید كرد

امـا سـبـب گـرفـتـن ھارون آن جناب را وفرستادن اورا به عراق چنانكه شیخ طوسى و ابن بـابـويـه وديـگران 

میان پسران روايت كرده اند آن بود كه چون رشید خواست كه امر خالفت را براى اوالد خود محكم گرداند از 

خود ـ كه چھارده تن بودند ـ سه نفر را اختیار كرد، اول مـحـمـّد امـیـن پـسـر زبـیده را ولیعھد خود گردانید 

وخالفت را بعد از او براى عبدالّله ماءمون وبعد از اوبراى قاسم مؤ تمن قرار داد وچون جعفر بن محّمد بن 

یى برمكى كه اعظم وزراى ھارون بود انديشه كرد كه بعد از اشعث را مربى ابن زبـیـده گـردانـیده بود يح

اواگر خالفت به محّمد امین منتقل شود ابن اشعث مالك اختیار اوخواھد شد ودولت از سلسله من بـیـرون 

خواھد رفت ، در مقام تضییع ابن اشعث برآمد ومكرر ومكرر نزد ھارون از اوبدى مى گفت تا آنكه اورا نسبت 

اواز مـحبان وموالیان امام موسى : واعتقاد به امامت موسى بن جعفر علیه السالم وگفت  داد به تشیع

علیه السالم است واورا خلیفه عصر مى داند وھرچه به ھم رسـانـد خـمـس آن را بـراى آن جـناب مى 

یى وديگران فرستد وبه اين سخنان شورانگیز، ھارون را به فكر آن حضرت انداخت تا آنكه روزى ھارون از يح

پرسید كه آيا مى شناسید از آل ابـى طـالب كـسـى را كـه طـلب نـمـايـم وبـعـضـى از احوال موسى بن 

 جعفر را از اوسؤ ال نمايم ؟

ايشان على بن اسماعیل بن جعفر برادرزاده آن حضرت را كه آن جناب احسان بسیار نسبت به اومـى نـمـود 

به روايت ديگر، محّمد بن اسماعیل برادرزاده . (ع تمام داشت تعیین كردندوبـر خـفاياى احوال آن جناب اطال

  (90).(آن جناب بود

ه اى به پسر اسماعیل نوشتند واورا طلبیدند، چون آن جناب بر آن امـر مـطـلع شد اورا پـس به امر خلیفه نام

پريشان شده ام : اراده بغداد، فرمود كه براى چه مـى روى ؟ گفت : اراده كجا دارى ؟ گفت : طلبید وگفت 

ـرج تـورا مـتـكـفـل وقرض بسیارى به ھم رسانیده ام ، آن جناب فرمود كه مـن قـرض تـورا اداء مـى كـنـم وخ

وصیت مى كنم كه در خون من شريك : آن جناب فرمود! مرا وصیتى كن : مـى شـوم ، اوقـبول نكرد وگفت 

حضرت باز اين وصیت فرمود تـا سـه مرتبه ، پس ! مرا وصیت كن : نـشوى واوالد مرا يتیم نگردانى ، باز گفت 

بـه خـدا : چون اوبرخاست حـضـرت بـه حـاضـران فـرمـودسیصد دينار طالوچھار ھزار درھم به اوعطا فرمود، 

: گـفـتـنـد! سوگند كه در ريختن خون من سعايت خواھد كرد وفـرزنـدان مـرا بـه يـتـیـمـى خـواھـد انـداخـت 

 .اگـر چـنـیـن اسـت چـرا بـه اواحـسـان مـى نـمـايـى وايـن مال جزيل را به او مى دھى  ! يـابـن رسـول الّله

 :فرمود

ِانَّ الرَِّحَم ِاذاُقِطَعْت َفُوِصَلْت َقَطَعَھا : حـَدَّثـَنـى َابـى عـَْن آبـاِئه عـَْن َرسـُوِل الّلِه صـلى الّله عـلیه وآله وسلم  )

 ؛ (الّلُه 

ن حـاصـل روايـت آنـكـه ، پـدران مـن روايـت كـرده انـد از رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه وآله و سـلم كـه چو

كسى كه با رحم خود احسان كند واودر بـرابـر بـدى كـنـد وايـن كس قطع احسان خود را از اونكند حق 

 .تعالى قطع رحمت خود را از اومى كند واورا به عقوبت خود گرفتار مى نمايد

وطئه كرد وبـالجـمـله ؛ چـون على بن اسماعیل به بغداد رسید، يحیى بن خالد برمكى اورا به خانه برد وبا اوت

كه چون به مجلس ھارون رود امرى چند نسبت به آن حضرت دھد كه ھـارون را بـه خـشـم آورد، پـس اورا 



ھرگز نديده ام كه دوخلیفه در يك عصر بوده : چـون بـر او داخـل شـد سـالم كـرد وگفت . بـه نـزد ھـارون بـرد

فه است ، مردم از اطراف عالم خراج از براى باشند، تو در اين شھر خلیفه وموسى بن جعفر در مدينه خلی

. گذاشته  (يسیره  )اومـى آورنـد وخـزانـه ھا به ھم رسانیده وملكى را به سى ھزار درھم خريده ونام اورا 

پس ھارون دويست ھزار درھم حواله كرد به اوبدھند، چون آن بدبخت بـه خـانـه بـرگـشـت دردى در 

وبه روايـت ديـگـر بـعـد از چـندى اورا زحیرى . واز آن زرھا منتفع نشدحـلقـش به ھم رسید و ھالك شد 

عارض شد وجمیع اعضا واحشاء اوبه زير آمد ودر ھمان حال كه زر را براى او آوردند در حالت نزع بود، واز اين 

  (91).پولھا جز حسرت چیزى از براى اوحاصل نشد و زرھا را به خزانه خلیفه برگردانیدند

وبالجمله ؛ در ھمان سال كه سال صد وھفتاد ونھم ھجرى بود وھارون براى استحكام خالفت اوالد خـود بـه 

یه السالم اراده حج كرد و فرمانھا به اطراف نوشت كـه عـلمـا وسـادات واعـیـان گـرفتن امام موسى عل

 .وواشـراف ھـمـه در مـكه حاضر شوند كه از ايشان بعیت بگیرد وواليت عھد اوالد اودر بالد اومنتشر گردد

(92)  

اول بـه مـديـنـه طـیبه آمد، يعقوب بن داود روايت كرده است كه چون ھارون به مدينه آمد، من شـبـى بـه 

ى الّله عـلیـه خـانـه يـحـیـى بـرمـكـى رفـتـم واونقل كرد كه امروز شنیدم كه ھارون نزد قبر رسـول خـدا صـل

وآله وسـلم بـا اومـخاطبه مى كرد كه پدر ومادرم به فداى توباد يا رسول الّله ، من عذر مى طلبم در امرى 

كه اراده كرده ام در باب موسى بن جعفر، مـى خـواھـم اورا حـبس كنم براى آنكه مى ترسم فتنه برپا كند 

چون روز . نـیـن گمان دارم كه فردا اورا خواھد گرفت چـ: كه خونھاى امت توريخته شـود، يـحـیـى گـفـت 

شد، ھارون فـضـل بـن ربـیـع را فـرسـتـاد در وقـتـى كـه آن حـضـرت نـزد جـد بـزرگـوار خـود رسـول خـدا 

صـلى الّله علیه وآله وسلم نماز مى كرد، در اثناى نماز آن جناب را گرفتند وكـشـیـدند كه از مسجد بیرون 

بـه تـوشـكـايـت مـى كـنـم از آنـچـه از ! يا رسـول الّله : رت متوجه قبر جد بزرگوار خود شد وگفت حض. برند

امـت بـدكـردار تـوبـه اھـل بـیـت بـزرگـوار تو مى رسد، ومردم از ھر طرف صدا به گريه وناله وفغان بلند كردند، 

جناب گفت ، وامر كرد كـه آن جـنـاب را مـقید چون آن امام مظلوم را نزد ھارون بردند ناسزاى بسیار به آن 

گردانیدند ودومحمل ترتیب داد براى آنكه ندانند كه آن جناب را به كـدام نـاحـیـه مـى بـرنـد، يـكـى را بـه 

سوى بصره فرستاد وديگرى را به جانب بغداد وحـضرت در آن محمل بود ك به جانب بصره فرستاد، وحسان 

ب كرد كـه آن حـضـرت را در بـصـره بـه عـیسى بن جعفر بن ابى جعفر منصور كه امیر سروى را ھمراه آن جنا

بصره و پسر عموى ھارون بود تسلیم نمود، در روز ھفتم ماه ذى الحجة يك روز پیش از ترويه ، آن جـنـاب را 

را در يـكـى از داخـل بـصـره نـمودند ودر روز عالنیه آن جناب را تسلیم عیسى نمودند، عیسى آن حـضـرت 

حـجـره ھـاى خـانـه خـود كـه نـزديـك به ديوانخانه اوبود محبوس گردانید ومشغول فرح وسرور عید گرديد 

وروزى دو مرتبه در آن حجره را مى گشود، يك نـوبـت بـراى آنـكـه بیرون آيد ووضوبسازد، نوبتى ديگر براى 

یمان نوفلى گفت كه يكى از كاتبان عیسى كه نصرانى بود محّمد بن سل. آنكه طعام از براى آن جـنـاب بـبرند

وبـعـد، اسـالم اظـھـار كرد رفیق بود با من ، وقتى براى من گفت كه اين عبد صالح وبنده شـايـسته خدا، 

يعنى موسى بن جعفر علیه السالم در اين ايام كه در اين خانه محبوس بود چـیـزى چـنـد شـنید از لھوولعب 

 .ندگى وانواع فواحش ومنكرات كه گمان ندارم ھرگز به خاطر شريفش آنھا خطور كرده باشدوساز و خوان

وبـالجـمـله ؛ مـدت يـك سال آن حضرت در حبس عیسى بود ومكرر ھارون به او نوشت كه آن جـنـاب را 

مـنـع كـردنـد، اوجراءت نكرد كه به اين امر شنیع اقدام كند، جمعى از دوستان اونیز اورا از آن . شـھید كند

چـون مـدت حـبـس آن حـضـرت نـزد او بـه طـول انـجـامـیـد، نـامـه اى بـه ھـارون نـوشـت كـه حـبـس 

مـوسـى عـلیـه السـالم نـزد مـن طـول كـشـیـد ومـن بـر قـتـل وى اقـدام نـمـى نـمـايـم ، مـن چـنـدان كـه 



ارى وذكر ومناجات با قاضى الحاجات چیزى نمى شنوم و از حـال اوتفحص مى نمايم به غیر عبادت وتضرع وز

نشنیدم كه ھرگز به تويا بر من يا بر احدى نفرين نمايد يا بدى از ما ياد نمايد بلكه پیوسته متوجه كار خود 

است به ديگرى نمى پردازد، كسى را بفرست كه من اورا تسلیم اونمايم واّال اورا رھا مى كنم وديگر حبس 

يـكـى از حـواسـیـس عـیـسـى كـه بـه تـفـحـص احـوال آن جـنـاب مـوكـل . ر خود نمى پسندم وزجر اورا ب

 : بـود گـفـتـه كـه من در آن ايام بسیار از آن جناب مى شنیدم كه در مناجات با قاضى الحـاجـات مـى گـفـت

خاطرى از جھت عبادت  مـن پـیـوسـته سؤ ال مى كردم كه زاويه خلوتى وگوشه عزلتى وفراخ! خـداونـدا

وبندگى خود مرا روزى كنى اكنون شكر مى كنم كه دعـاى مـرا مستجاب گردانیدى ، آنچه مى خواستم 

چون نامه عیسى به ھارون رسـیـد كـس فـرسـتـاد وآن جـنـاب را از بـصـره بـه بـغـداد بـرد . عطا فرمودى 

ودر اين مدتى كه محبوس بود پیوسته مشغول عبادت بود و  (93).گردانید  ونـزد فضل بن ربیع محبوس 

 .بیشتر اوقات در سجده بود

ب امام موسى علیه السالم در مدت زياده از ده سـال ھـر شـیـخ صدوق از ثوبانى روايت كرده است كه جنا

روز كـه مـى شـد بـعـد از روشـن شـدن آفـتـاب بـه سـجـده مـى رفـت و مـشـغـول دعـا وتـضـرع مـى بـود تا 

زوال شمس ودر ايامى كه در حبس بود بسا مى شد كه ھـارون بـر بام خانه مى رفت ونظر مى كرد در آن 

كرده بودند، جامه اى مى ديد كه بر زمین افتاده است وكسى را نمى   اب را در آنجا حبسحجره كه آن جن

اين جامه نیست بلكه : اين جامه چیست كه مى بینم در اين خانه ؟ ربیع گفت : ديد، روزى به ربیع گفت 

: زوال گـفـت  موسى بن جعفر اسـت ، كـه ھـر روز بـعـد از طـلوع آفـتـاب بـه سـجـده مـى رود تـا وقـت

غیر از ! ھـیھات : ھـرگـاه مـى دانى كه اوچنین است چرا اورا در اين زندان تنگ جا داده اى ؟ ھارون گـفـت 

  (95).يعنى براى دولت من در كار است كه اوچنین باشد (94)اين عالجى نیست ،

فـرسـتـاد مرا ھارون : سـت كـه فـضـل بـن ربـیـع از پـدرش نـقـل كـرده كـه گـفـت ا (دّرالنـّظـیـم  )در كـتـاب 

رشید نزد موسى بن جعفر علیه السالم براى رسـانـیـدن پـیـامـى ودر آن وقـت آن حـضـرت در حـبـس 

شت مـن داخـل مـحـبـس شـدم ديـدم مـشغول نماز است ، ھیبت آن جناب نگذا. سـنـدى بـن شـاھـك بـود

مرا كه بنشینم الجرم تكیه كـردم بـه شمشیر خود وايستادم ديدم كه آن حضرت پیوسته نماز مى گذارد 

واعتنايى به مـن نـدارد ودر ھـر دوركـعـت نـمـاز كـه سـالم مى دھد بالفاصله براى نماز ديگر تكبیر مى گـويـد 

ن از من مؤ اخذه كـنـد ھمین كه وداخل نماز مى شود، پس چون طول كشید توقف من وترسیدم كه ھارو

خواست آن حضرت سالم دھد من شروع كردم در كالم ، آن وقت حضرت به نماز ديـگـر داخـل نـشـد وگـوش 

كرد به حرف من ، من پیام رشید را به آن حضرت رسانیدم وآن پـیـام ايـن بـود كـه بـه مـن گـفـتـه بود مگوبه 

وى توفرستاده بلكه بگوبرادرت مرا به سوى توفرستاده و سالم به آن حضرت كه امیرالمؤ منین مرا به س

پس من تـورا . تومى رساند ومى گـويد به من رسیده بود از توچیزھايى كه مرا به قلق و اضطراب درآورده بود

راى از مـديـنـه آوردم وتـفـحص از حال تونمودم ، يافتم تورا پاكیزه حبیب ، برى از عیب دانـسـتـم كـه آنچه ب

توگفته بودند دروغ بوده پس فكر كردم كه تورا به منزلت بـرگـردانـم يـا نزد خودم باشى ، ديدم بودنت نزد من 

سینه مرا از عداوت توبھتر خالى مى كند ودروغ بدگويان تورا بیشتر ظاھر مى گرداند، صالح ديدم بودن تورا 

ن طـبـیعتش الفت گرفته وشايد شما در مدينه در اينجا لكـن ھـر كـس را غـذايـى مـوافـق اسـت وبـا آ

غـذاھايى میل مى فرموديد وعادت به آن داشتید كه در اينجا نمى يابى كسى را كه بسازد بـراى شـمـا، 

را كـه بـراى شـمـا بـسـازد ھـر چـه مـیل داريد، پس امر فرما اورا به آنچه دوست  (فـضـل  )ومـن امـر كـردم 

 .روباشید در ھر چه كه اراده داريد داريد ومنبسط وگشاده

 :حضرت جواب داد به دوكلمه بدون آنكه التفات كند به من فرمود: راوى گفت 



 ؛ (الحاِضٌر لى مالى َفَیْنَفُعنى َو َلْم ُاْخَلْق َسُؤال، َالّلُه َاْكَبُر  )

اھـم دسـتـورالعـمـل بـدھـم يـعـنـى مـالم حـاضـر نـیـسـت كـه مـرا نـفـعـى رسـانـد، يـعـنـى ھـرچـه بـخـو

ايـن را . بـرايـم درسـت كـنـنـد وخـدا مـرا خـلق نـكـرده سـؤ ال كـنـنـده واز كـسـى چـیـزى طـلب كـنـنـده 

مـن بـرگـشـتـم بـه نـزد ھـارون وكـیـفـیـت را : راوى گـفـت . وداخـل نـمـاز شـد! َالّلُه َاكـْبـَُر: فـرمـود وگـفـت 

اگر خطى ! اى آقاى من : چـه مصلحت مى بینى درباره او؟ گفتم : ل كـردم ھـارون گـفـت بـراى اونـقـ

بكشى در زمین وموسى بن جعفر داخل در آن شود و بگويد بیرون نمى آيم از آن ، راست مى گـويـد بـیـرون 

است به سوى من  نـخـواھـد آمـد از آن ، گـفـت چـنان است كه مى گويى ، لكن بودنش نزد من مـحـبـوبـتـر

، وروايت شده كه ھارون به وى گفت كه اين خبر را با كسى مگو، گفت تا ھارون زنده بود اين خبر را به 

  (96) . احدى نگفتم

برونزد : شـیـخ طـوسى رحمه الّله از محّمد بن غیاث روايت كرده كه ھارون رشید به يحیى بن خالد گـفت 

 :موسى بن جعفر علیه السالم وآھن را از اوبردار وسالم مرا به او برسان وبگو

ـُْن عـَمَِّك ِانَُّه قـَْد سـَبـََق مـِنـّى فـی ) ـك يـَمیٌن َاّنى الُاَخّلیَك َحّتى ُتِقرَّلى بـْاِالسـائِة َو تـَسـَْئَلنـى يـَقـُوُل َلَك ِاب

 ؛ (اْلَعْفَو َعّما َسَلَف ِمْنَك َو َلْیَس َعَلْیَك فى َاْقراِرَك عاُر َو الفى َمْسَئلَِتَك ِاّياّى َمْنَقَصٌة 

ا نكنم تا آنكه اقـرار كـنـى يـعـنـى پـسـر عمويت مى گويد كه من پیش از اين قسم خورده ام كه تورا رھ

بـراى مـن بـه آنـكـه بـد كـرده اى واز مـن سـؤ ال وخـواھـش كـنـى كـه عـفـوكـنـم از آنچه از توسر زده 

وسـؤ الت بـر تـونـقـصـانـى وايـن يـحـیى   ونیست در اين اقرارت به بدى بر تـوعـارى ونـه در ايـن خـواھـش 

د مـن ووزيـر مـن و صـاحـب امـر مـن اسـت از اوسـؤ ال وخـواھـش كـن بـه بن خالد ثقه ومـحـل اعـتـمـا

. قـدرى كـه قـسـم به من عمل آمده باشد وخالف قسم نكرده باشم ، پس ھـركجا خواھى بروبه سالمت 

محّمد بن غیاث راوى گويد كه خبر داد مرا موسى بن يحیى بـن خـالد كه موسى بن جعفر علیه السالم در 

  (97). من مردنم نزديك است واز اجلم يك ھفته باقى مانده است! يحیى ، فرمود اى ابوعلى جواب 

مـكـرر نـزد مـن  : مـى كـه در حـبـس فـضـل بـن ربـیـع بـود، فـضـل گـفـتوروايـت شـده كـه در ايـا

فـرسـتـادنـد كـه اورا شـھـیـد كـنـم مـن قـبـول نـكـردم واعـالم كـردم كـه ايـن كـار از مـن نـمـى آيـد و چـون 

نه اوبیرون آورد ونزد ھـارون دانـسـت كـه فـضـل بن ربیع بر قتل آن حضرت اقدام نمى كند آن جناب را از خا

براى آن جناب مى فرستاد ونمى گذاشت  (خوانى  )فضل ھر شب . فضل بن يحیى برمكى محبوس گردانید

ودر شب چھارم كه خوان را حـاضر كردند آن امام مظلوم سر به . كه از جاى ديگر طعام براى آن جناب آورند

پیش از اين روز چنین طعامى مى خوردم ھر آينه  تومى دانى كه اگر! خداوندا: جانب آسمان بلند كرد وگفت 

اعانت بر ھالكت خود كرده بودم وامشب در خـوردن ايـن طـعـام مـجـبـور مـعـذورم ، وچـون از آن طـعـام 

تـنـاول نـمـود اثـر زھـر در بـدن شـريفش ظاھر شد ورنجور گرديد، چون روز شد طبیبى بـراى آن حـضـرت 

ل آن حضرت پرسید جواب اونفرمود، چون بسیار مـبـالغـه كـرد، آن جـناب دست مبارك آوردنـد چون طبیب احوا

چون طبیب نظر كرد ديد كه كف دست مباركش . خود را بیرون آورد وبه اونمود وفرمود كه علت من اين اسـت 

ونزد آن پس طبیب برخاست . سبز شده وآن زھرى كه به آن جناب داده انـد در آن مـوضـع مـجتمع گرديده 

واز آن مرض به . به خـدا سـوگـنـد كـه اوبـھتر از شما مى داند آنچه شما بااوكرده ايد: بدبختان رفت وگفت 

  (98).جوار رحمت الھى انتقال نمود

وبـه روايـت ديـگـر چـنـدانـكـه فـضـل بـن يـحـیـى را تـكـلیـف بـر قـتـل آن جـنـاب كـردنـد اواقدام نكرد بلكه 

اكرام وتعظیم آن جناب مى نمود وچون ھارون به رّقه رفت خبر به او رسید كه آن جناب نزد فضل بن يحیى 

ت وآسیبى نـسـبـت بـه آن جـنـاب روا نـمـى دارد، مـسـرور خـادم را بـه تـعـجـیـل مكرم ومعزز است ، اھان



فـرسـتـاد بـه سـوى بـغـداد بـا دونـامـه كـه بـى خـبـر بـه خـانـه فضل درآيد وحال آن جناب را مشاھده نمايد 

به سندى بن شاھك برساند اگر چنان بیند كه مردم به اوگفته اند يك نامه را به عباس بن محّمد وديگرى را 

بـى خـبـر داخل بغداد شد  (مـسـرور  )كه ايشان آنچه در آن نامه نـوشـتـه بـاشـد بـه عـمـل آورنـد، پـس 

وناگھان به خانه فضل رفت وكسى نمى دانست كه براى چه كار آمده است ، چـون ديد كه آن جناب در خانه 

ت وبه خانه عـبـاس بـن مـحـمـّد رفـت نـامـه ھـارون را بـه اومعزز و مكرم است ، در ھمان ساعت بیرون رف

اوداد، چـون نـامـه را گـشـود فضل بن يحیى را طلبید واورا در عقابین كشید وصد تازيانه بر اوزد ومسرور خادم 

آنچه واقـع شده بود به ھارون نوشت ، چون بر مضمون نامه مطلع شد نامه نوشت كه آن جناب را بـه 

فـضـل بـن يحیى : ودر مجلس ديوانخانه خود به آواز بلند گفت . بـن شـاھـك تـسـلیـم كـنـنـدسـنـدى 

پس جمیع اھل مجلس صدا . مخالفت امر من كرده است من اورا لعنت مى كنم ، شما ھم اورا لعنت كنید

ھـارون رسـانـیـد به لعن اوبلند كردند، چون اين خبر به يحیى برمكى رسید مضطرب شـد خـود را بـه خـانـه 

واز راه ديـگـر غـیـر مـتـعـارف داخـل شـد واز عـقـب ھـارون درآمـد وسـر در گـوش اوگـذاشـت وگـفـت اگـر 

 . پـسـر مـن فـضـل مـخـالفـت تـوكـرده مـن اطـاعـت تـومـى كـنـم وآنـچـه مـى خـواھـى بـه عمل مى آورم

مخالفت من  (فضل  ) : روبـه سـوى اھـل مجلس كرد وگفتپـس ھـارون از يـحـیـى وپـسـرش راضـى شـده 

كرده بود من اورا لعنت كردم اكنون توبه وانابه كرده است من از تقصیر اوگذشتم شما از اوراضى شويد، 

پس يحیى به . ھمگان آواز بلند كردند كـه مـا دوسـتیم با ھر كه تودوستى ودشمنیم با ھر كه تودشمنى 

شـد، از آمدن اومردم مضطرب شدند ھر كسى سخنى مى گفت لكن اواظھار كرد كـه سرعت روانـه بـغـدا 

مـن از بـراى تـعـیـمـر قـلعـه وتـفـحـص احـوال عـمـال بـه ايـن صـوب آمـده ام وچند روز مـشـغـول آن اعـمـال 

چـند به زھر  بود، پس سندى بن شاھك را طلبید وامر كرد كه آن امام معصوم را مسموم گـردانـد ورطـبـى

آلوده كرد به ابن شاھك داد كه نزد آن جناب ببرد ومبالغه نـمـايـد در خـوردن آنـھـا ودسـت از آن جـنـاب بـر 

نـدارد تـا تناول نمود، و موافق روايتى سندى خرماھاى زھرآلود را براى آن حضرت فرستاد وخود آمد بـبـیـنـد 

ديـگـر : یـد كـه حـضـرت ده دانـه از آن تـنـاول فـرمـوده بـود، گـفـت تـنـاول كـرده اسـت يـا نـه ، وقـتـى رسـ

پس پیش از . تناول نما، فرمود كه در آنچه خوردم مطلب توبه عـمـل آمـد وبـه زيـاده احـتـیـاجـى نـیـسـت 

مردم : ت وفات آن حضرت به چند روز قضات وعـدول را حـاضـر كـرد و حـضـرت را بـه حـضـور ايـشان آورد وگف

مى گويند كه مـوسـى بـن جـعـفـر در تنگى وشدت است ، شما حال اورا مشاھده كنید وگواه شويد كه آزار 

گواه باشید كـه سـه روز اسـت كـه ! وعلتى ندارد وبر اوكار را تنگ نگرفته ايم ، حضرت فرمود كه اى جماعت 

ھر در انـدرون مـن جـا كـرده اسـت ودر آخـر ايشان زھر به من داده اند وبه ظاھر صحیح مى نمايم ولكن ز

ايـن روز سرخ خواھم شد به سرخى شديد وفردا زرد خـواھـم شـد زردى شـديـد وروز سـوم رنـگـم بـه 

سـفـیـدى مـايـل خـواھد شد وبه رحمت حق تعالى واصل خواھم شد، چون آخر روز سوم شد روح 

  (99).داء ملحق گرديدمقدسش در مالء اعلى به پیغمبران وصديقان وشھ

، روسفید به رحمت الھى منتقل  (100) (َو َاّما اّلذيَن َاْبَیضَّْت ُوُجوُھُھْم َففى َرْحَمِة الّلِه  ) : به مقتضاى كريمه

 رحمه الّله. شد

- ۵ - 

 
 



 )شـیخى از اھـل  : ـّار روايـت كـرده كـه گـفـتشـیـخ صـدوق وغـیـره ، از حـسـن بـن مـحـمـّد بـن بـش

كـه از مـشاھیر عامه بود وبسیار موثق بود واعتماد بر قـول اوداشـتـیـم ، مـرا خـبـر داد  (قـطـیـعـة الّربـیـع 

كـه روزى سندى بن شاھك مرا با جماعتى از مشاھیر علما كه جملگى ھشتاد نفر بوديم جمع كرد وبه 

چـون نـشـسـتـم سـنـدى بـن شـاھـك . كه موسى بن جعفر علیه السالم در آن خـانـه بـودخانه اى درآورد 

نـظـر كـنـیـد بـه احـوال ايـن مـرد يعنى موسى بن جعفر علیه السالم كه آيا آسیبى به اورسیده : گـفـت 

شدت و مشقت داريم  است ؛ زيرا كـه مـردم گـمـان مى كنند كه اذيتھا وآسیبھا به اورسانیده ايم واورا در

ودر ايـن بـاب سـخـن بـسـیـار مـى گـويـنـد، مـا اورا در چـنـیـن مـنـزل گشاده بر روى فرشھاى زيبا نشانیده 

خلیفه نسبت به اوبدى در نظر ندارد، بـراى ايـن اورا نگاه داشته كه چون برگردد با اوصحبت بدارد . ايم 

ت ودر ھیچ باب بر اوتنگ نگرفته ايم اينكه حاضر است از ومناظره كند، اينك صحیح وسـالم نشسته اس

آن شیخ گفت كه در تمام مجلس ھمت ما مصروف بود در نظر كردن به سوى آن . اوبپرسد و گواه باشید

امـام بـزرگـوار ومـالحـظـه آثـار فـضـل وعـبادت وانوار سیادت ونجابت و سیماى نیكى وزھـادت كـه از جـبین 

آنچه بیان كـرد در بـاب تـوسـعـه مكان ومنزل ! ع بود، پس حضرت فرود كه اى گروه مبینش ساطع والم

ورعايت ظاھر چنان است كه او گفت ولكن بدانید وگواه بـاشـیـد كـه اومـرا زھـر خـورانـیده است در نه دانه 

بقاء ورفیق اعلنى  خرما وفردا رنگ من زرد خواھد شد وپس فـردا خـانـه رنـج وعنا رحلت خواھد كرد وبه دار

محلق خواھد شد، چون حضرت اين سخن فرمود، سندى بن شاھك به لرزه در آمد مانند شاخه ھاى درخت 

  (101).خرما بدون پلیدش مى لرزيد

ومـوافـق بـعـضـى روايـات پـس حـضـرت از آن لعـیـن سـؤ ال كـرد كـه غـالم مـرا نـزد مـن بـیـاور كـه بـعـد از 

مـرا رخـصـت ده كـه از مـال خـود تـورا كـفـن كـنـم ،  : فـوت مـن مـتـكـفـل احـوال مـن گـردد، آن لعـیـن گـفـت

ل نـكـرد فـرمـود كـه مـا اھـل بـیـت مـھـر زنـان مـا وزر حـج مـا وكـفـن مـردگـان مـا از مـال حـضـرت قـبـو

چون آن حضرت از دنیا رحلت كرد ابن شاھك لعـین ، فقھا . پـاكیزه ما است وكفن من نز من حاضر است 

ت نـیست وبر مردم تسويل واعیان بغداد را حاضر كرد براى آنكه نظر كنند كه اثر جراحتى در بدن آن حـضـر

كنند كه ھارون را در فوت آن حضرت تقصیرى نیست پس آن حـضـر را در سر جسر بغداد گذاشتند وروى 

مباركش را گشودند ومردم را ندا كردند كه اين موسى بن جعفر است كه رافضه گمان مى كردند اونمى 

كـنـیـد، مـردم مـى آمـدنـد وبـر روى مـبـارك آن میرد، از دنیا رحلت كرده است ، بـیـايـیـد اورا مـشـاھـده 

  (102).حـضـرت نـظـر مـى كردند

كرده است كه سندى بن شاھك در يكى از شبھا به نزد مـن فـرسـتـاد  شیخ صدوق از عمر بن واقد روايت

پس من ترسیدم كه قصد بدى در حق من داشته باشد كه در اين . ومـرا طـلب داشـت ومن در بغداد بودم 

ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلیِه : وقت شب مرا طلب كرده پس وصیت كردم به عیالم در آنچه حاجت به اوداشتم وگفتم 

شايد ما ! اى ابوحفص : راِجُعوْن وسوار گشتم وبه نزد سندى رفتم ، ھمین كه مـرا مقابل خود ديد وگفت 

: گفتم . اين طلبیدن نیست مگر به جھت خیر: بلى ، گفت : تورا به ترس وفزع در آورده باشیم ؟ گـفـتـم 

اى  : بلى ، پس گفت: پس كسى را بفرست به مـنـزل مـن كـه اھـل مـرا خبر دھد به امر من گفت 

آيا مى شناسى موسى بن جعفر را؟ : نه ، گفت : آيا مى دانى تورا براى چه خواسته ام ؟ گفتم ! ابوحفص 

مـن اورا مـى شـنـاسـم و روزگـارى است كه مابین من واودوستى ! بـلى ، بـه خـدا سـوگـنـد: گفتم 

ـاسـد اورا از كـسـانـى كـه قـولش مقبول باشد، پـرسـى كـیـسـت در بـغـداد كـه بـشـن. وصـداقـت اسـت 

من جماعتى را نام بردم ودر دلم افتاد كه بايد موسى به جعفر علیه السالم فـوت كـرده بـاشـد، پـس 

فـرسـتـاد وآن جـمـاعـت را آوردنـد مثل من آنگاه از ايشان پرسید كه مى شناسید اشخاصى را كه موسى 



ن نـیـز پرسید كه مى شناسید اشخاصى را كه موسى بن جعفر را بشناسند، بن جعفر را بشناسند، ايـشـا

ايشان نیز جمعى را نام بردند، فرستاد وايشان را نیز آوردند، چون صبح شد پنجاه وچند نفر در منزل سندى 

جمع شده بودند از اشخاصى كه موسى بن جعفر علیه السالم را مى شناختند ومـصـاحـبـت بـا اونـمـوده 

پـس سـنـدى بـرخـاسـت وداخـل انـدرون شـد ومـا نـمـاز بـه جـا آورديم آن وقت كاتب اوبیرون آمد با . ودنـدبـ

 )طومارى ونوشت نـامـھـاى مـا را ومـنـازل مـا وصورتھاى ما وكردارھاى ما را، بعد از آن نزد سندى رفت و

امه از روى موسى بن جعفر بردار، جامه ج! برخیز يا اباحفص : بیرون آمد ودست بر من زد وگفت  (سندى 

يك ! ھمه نظر كنید: برداشتم ديدم كه اووفات كرده ، بگريستم واسترجاع نمودم بعد از آن به جماعت ، گفت 

يا : گفت . آرى : شاھد شديد كه ايـن مـوسى بن جعفر است ؟ گفتیم : يك نزديك آمدند وبديدند، پس گفت 

ھیچ در تن اونشانى مى بینید : گفت . شان واورا بـرھـنـه گـردان ، چـنـان كـردبر عورت اوپارچه اى بپو! غالم 

ھمین جا باشید تا : نـمـى بـیـنـیـم غـیـر آنـكـه اومـرده اسـت ، گـفت : كه آن را ناخوش بـیـنـیـد؟ گـفـتـیـم 

ل داده شد وكفن كرده شد وجنازه اورا غـسـل دھـیـد وكـفـن كـنـیـد ودفـن نـمـايـیـد مـا بـمـانـیـديـم تـا غـسـ

  (103). مباركش برداشتند و سندى بر اونماز كرد ودفن كرديم وبازگشتیم

گفته كه در ايام شھادت آن حضرت ھارون به شام رفت ويـحـیـى بـن خـالد،  (ـمدة الطالب ع )صـاحـب 

گفته شده كه آن حضرت را زھر دادند وبه قولى   پس . سـنـدى بـن شـاھـك را امـر كـرد بـه قـتـل آن حـضرت 

جنازه نازنینش را  پس. آن حضرت را در میان بساطى گذاشتند وچندان آن را پیچیدند تا آن حضرت شھید شد

در محضر مردم آوردند كه تماشا كنند كه اثر جراحتى در اونیست ومحضرى تمام كردند كه آن حـضرت به 

مرگ خود از دنیا رفته است وسه روز آن حضرت را در میان راه مردم نھادند كـه ھـر كـه از آنجا بگذرد آن 

  (104). پس دفن شد به مقابر قريش انتھى حضرت را مالحظه كند وشھادت خود را در آن محضر بنويسد

ه به مقابر قريش نـقـل نـمـايـد روايـت شـده كـه چـون سـنـدى بن شاھك جنازه آن امام مظلوم را برداشت ك

ھذا ِامام الّراِفَضِة فـَاعـِْرفـُوُه؛ يـعـنى اين امام  :كـسـى را وا داشـتـه بـود كـه در پـیـش جـنـازه نـدا مى كرد

پس آن جنازه شريف را آوردند در بازار گذاشتند ومنادى ندا كرد كه اين موسى  .رافضیان است بشناسید اورا

به مرگ خود از دنیا رفته ، آگـاه بـاشید ببینید اورا، مردم دورش جمع شدند ونظر افكندند  بن جعفر است كه

وديدند در پاى مباركش اثر حّناء است ، پس امر  (105).اثرى از جراحت يا خفگى در آن حـضـرت نـديـدند

كردند علما وفقھا را كه شھادت خود را در اين باب بنويسند، تمامى نوشتند مگر احمد بن حنبل كه ھرچه 

وروايت شده كه آن بازارى كـه نـعـش شـريـف در آن گـذاشـتـه بـودند  (106). اورا زجر كردند چیزى ننوشت

ودر آن مـوضـع شريف بنايى ساختند ودرى بر آن قرار دادند كه مردم پا بر  (سوق الرياحین  )نامیده شد به 

 .آن موضع نگذارند بـلكـه تـبـرك بـجـويـنـد، بـه آن وزيـارت كـنـنـد آن محل را

كه گفته من مكرر به آن موضع مشرف گشته ام وآن  (تاريخ مازندران  )ونقل شده از مولى اولیاء الّله صاحب 

 .محل را بوسیده ام 

اشتند بر جسر بغداد وندا كردند كه اين شـیـخ مـفـید رحمه الّله فرمود كه جنازه شريف را بیرون آوردند وگذ

موسى بن جعفر است وفات كرده نگاه كنید به او، مردم مى آمدند ونظر بـه صـورت مـبـاركـش مـى نـمـودند 

وابن شھر آشـوب فـرمـوده كـه سـنـدى بـن شـاھك جنازه را بیرون آورد  (107). ومى ديدند وفات كرده

وگذاشت بر جسر بغداد وندا كـردنـد كـه ايـن مـوسى بن جعفر است كه رافضى ھا گمان مى كردند نمى 

ند كه واقفه اعتقاد كرده بودند كه آن حضرت امام قائم اسـت واين را براى آن گفت. میرد، پس نظر كـنـیـد بر او

وحـبـس اورا غـیـبـت اوگـمـان كـرده بـودنـد، پـس در ايـن حـال كـه سندى ومردمان در روى جسر اجتماع 

كرده بودند اسب سندى بن شاھك رم كرد واورا در آب افـكـنـد پس سندى غرق شد در آب و خداوند تعالى 



  (108).اعت يحیى بن خالد رامتفرق كرد جم

ى محل عسس ودر روايـت شـیـخ صـدوق اسـت كـه جـنـازه را آوردنـد به آنجا كه مجلس شرطه بود، يع

ونوكران حاكم بلد وچھار كس را بر پا داشتند تا ندا كردند كه اى مردمان ھر كه مـى خـواھد ببیند موسى بن 

جعفر را بیرون آيد، پس در شھر غلغله افتاد، سلیمان بن ابى جـعـفر عموى ھارون قصرى داشت در كنار 

د از قصر به زير آمد وغالمان خود را امر شط چون صداى غوغاى مردم را شنید واين ندا به گـوشـش رسـیـ

كرد كه آن جنبشیان را دور كردند وخـود عـمـامـه از سـر انـداخـت وگريبان چاك زد پاى برھنه در جنازه آن 

حضرت روانه شد وحكم كرد كه در پیش جنازه آن حضرت ندا كنند كه ھر كه خواھد نظر كند به طیب پسر 

نازه موسى بن جعفر علیه السالم ، پس جمیع مردم بغداد جمع شـدنـد طیب بـیـايد نظر كند به سوى ج

 (مـقـابـر قـريـش  )وصداى شیون و فغان از زمین به فلك نیلگون مى رسید، چون نعش آن حضرت را بـه 

آوردنـد بـه حـسـب ظـاھـر، خـود ايـسـتـاد مـتـوجـه غـسـل وحـنـوط وكـفـن آن حـضـرت شـد وكـفنى كه 

د ترتیب داده بود كه به دوھزار وپـانـصـد ديـنـار تـمـام كـرده بـود وتـمـام قـرآن را بـر آن نـوشـتـه بـود براى خو

دفن نمودند، چـون ايـن خـبـر  (مقابر قريش  )بـر آن جـناب پـوشـانـیـدنـد، به اعزاز واكرام تمام آن جناب را در 

ردم نامه به اونوشت واورا تـحـسـیـن كـرد و نـوشـت بـه ھـارون رسـید به حسب ظاھر براى رفع تشنیع م

كـه سـنـدى بـن شـاھـك مـلعـون آن اعـمـال را بـى رضـاى مـن كـرده ، از تـوخـشـنـود شـدم كـه 

  (109).نـگـذاشـتـى بـه اتـمـام رساند

شـیـخ كلینى رحمه الّله روايت كرده از يكى از خادمان حضرت امام موسى علیه السالم كه چـون حـضـرت 

ر كـرد مـوسى علیه السالم را از مدينه به جانب عراق بردند آن جناب حضرت امام رضـا عـلیـه السـالم را امـ

كـه ھـر شـب تـا مـادامـى كه من زنده ام و خبر وفاتم به تونرسیده بايد كه بر در خانه بخوابى ، راوى گويد 

كه ھر شب رختخواب آن حضرت را در دھلیز خانه مى گشوديم چون بعد از عشاء مى شد مى آمد ودر 

نـه تـشـريـف مـى بـرد، وچـھـار سال دھلیز خانه به سر مى بـرد تـا صـبـح ، چـون صـبـح مـى شـد بـه خـا

بدين حال به سر مى برد تا صبح ، چون صبح مى شد به خانه تشريف مى برد، وچـھـار سـال بدين حال به 

سر برد تا يك شبى فراش آن حضرت را گسترديم آن جناب نـیـامـد بـه ايـن سـبب خاطر زاكیه اھل وعیال 

رسان ووحـشـتـنـاك شـديـم تـا صـبح ، چون صبح طالع گرديد مستوحش شد وما ھم از نیامدن آن حضرت ت

آن خورشید رفعت وجاللت طالع گـرديد ودر خانه تشريف برد ورفت نزد ام احمد كه بانوى خانه بود وفرمود 

بیاور آن وديـعـتـى كـه پـدر بزرگوارم به توسپرده تسلیم من نما، ام احمد چون اين سخن استماع نـمـود آغـاز 

ـه وزارى كـرد واز سـیـنـه پـر درد آه سـرد بـرآورد كـه والّله آن مـونـس دل دردمندان وانیس جان تـوج

مستمندان اين دار فانى را وداع گفته ، پس آن جناب وى را تسلى داده از زارى وبـیـقرارى منع نمود وفرمود 

شھادت آن حضرت به والى مدينه  كه اين راز را افشا مكن واين آتش حسرت را در سینه پنھان دار تا خبر

 .رسد

روزى كـه آن گـل بـوستان نبوت : پـس ام احـمـد ودائعـى كـه در نـزد اوبـود بـه آن حـضـرت سـپـرد وگـفـت 

وامامت مرا وداع مى فرمود، اين امانتھا را به من سپرد وفرمود كه كسى را به اين امر مطلع نساز وھرگاه 

از فرزندان من نزد توآمد واز تـومـطـالبـه آنـھا نمود به اوتسلیم كن وبدان كه كه من فوت شدم پس ھريك كه 

پس حضرت آن امانتھا را قبض فرمود وامر كرد كه از شھادت پدر . در آن وقت من دنیا را وداع كرده ام 

بعد از چند بزرگوارش لب ببندد تـا خـبـر بـرسـد، پس ديگر حضرت در دھلیز خانه شب نخوابید، راوى گويد كه 

روزى خبر شھادت حضرت امام موسى علیه السالم به مدينه رسید، چون معلوم كرديم در ھمان شب واقع 

شده بود كه جناب امام رضا علیه السالم به تاءيید الھى از مدينه به بـغداد رفته مشغول تجھیز وتكفین والد 



بـیـت عـصـمـت بـه مـراسـم مـاتـم حـضـرت ماجدش گرديده بود آنگاه حضرت امام رضا علیه السـالم واھـل 

  (110).مـوسى بن جعفر علیه السالم قیام نمودند

در يكى از زيارات حضرت موسى بن  (مصباح الزائر  )ـد بـن طاوس علیه السالم در كـه سـی: مـولف گـويـد

جعفر علیه السالم اين صلوات را بر آن حضرت كه محتوى است بـر شـمـه اى از فـضـائل ومـنـاقـب وعـبـادات 

 : ومـصـائب آن جـنـاب نقل كرده ، شايسته است من آن را در اين جا نقل كنم

ـْراِر َو ِامـاِم اَالخـَْالّلھـُمَّ  ) یاِر َو صـَلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َو َاْھِل َبْیِتِه الّطاِھريَن َو َصلِّ َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َوصىِّ اَالب

َلى السََّحِر ِبُمواَصَلِة َعْیَبِة ْاَالْنواِر َو واِرِث السَّكیَنِة َواْلِوقاِر َو اْلِحَكِم َو ْاال ثاِر، الَّذى كاَن ُيحِیى اللَّیَل ِبالسََّھِر ِا

ِصَلِة َو َمَقرِّ النُّھى َو اْالْسِتْغفاِر، َحلیِف السَّْجَدِة الطَّويَلِة َو الدُّمـُوِع اْلغـَزيـَرِة َو اْلُمناجاِت اْلَكِثیَرِة َو الضُّراعاِت اْلُمتَّ

ـِْر َواْلمـُْضَطَھِد ِبالظُّلِم َواْلمـَقـُْبوِر ِباْلَجْوِر اْلَعْدِل َو اْلخـَیـِْر َواْلفـَضـِْل َوالنَّدى َواْلبـَْذِل َو مـَاْءَل ِف اْلبـَْلوى َواْلصَّب

َعَلْیھا ِبُذلِّ  َواْلُمَعذَِّب فى َقْعِر السُُّجوِن َو ُظَلِم اْلَمطامیِر، ِذى الّساِق اْلَمرضوِض ِبَحَلِق اْلُقُیوِد َواْلَجناَزِة اْلُمنادى

َعلى َجدِِّه اْلُمْصَطفَى َو َابـیـِه اْلُمْرَتضى َو ُامِِّه َسِیَدِة النِّسآِء ِبِاْرِث َمْغُصوٍب َو َوالٍء َمْسُلوٍب َو اِالْسِتْخفاِف َواْلواِرِد 

ِب َالّلُھمَّ َو َكما َصَبَر َعَلى َغلیِظ اْلِمَحِن َو َتَجرُِّع ُغَصِص اْلُكَر. َاْمٍر َمْغُلوٍب َو َدٍم مـَطـُْلوٍب َو سـَمٍّ مـَْشُروٍب

ْھَلھا َو َلْم َواسـْتـَْسَلَم ِلِرضاَك َو َاْخَلَص الّطاَعَة َلَك َو َمَحَض اْلُخُشوَع َواْسَتْشَعَر اْلُخُضوَع َو عاَدى اْلبـِْدعـََة َو َا

ة زاكـِیـًَة تـُوجـُِب َلُه ِبھا َيْلَحْقُه ِفى َشى ٍء ِمْن َاواِمِرَك َو َنواھَیك َلْوَمٌة الئٍم، َصلِّ َعَلْیِه َصَلوًة نـامـِیـٌَة مـُنـیـفـَ

االِتِه َفْضال َو ِاْحسانا َو َشفاَعَة ُاَمٍم ِمْن َخْلِقَك َو ُقرُوٍن ِمْن َبرايَاَك َو َبلِّْغُه َعّناَتِحیًَّة َو َسالَما َو آِتنا ِمْن َلُدْنَك ِفى ُمو

  (111) ( .جـاُوِز اْلعـَظـیم ، ِبَرْحَمِتَك يا َاْرَحَم الّراِحمیَنَمْغِفَرًة َو ِرْضواَنا، ِانََّك ُذواْلفـَضـِْل اْلعـَمـیـِم َو التَّ

يـارت آن حـضـرت مثل زيارت حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسلم ودر احـاديـث بـسـیـار وارد شـده كـه ز

زيـارت كـرده بـاشـد حـضـرت رسـول وامـیـرالمـؤ مـنـیـن  ودر روايتى مـثـل آن اسـت كـه كـسـى (112). است

گـر مـثـل آن است كه امام حسین علیه السالم را زيارت ودر روايـت ديـ (113)ـ صـلوات الّله عـلیـھـمـا ـ را 

 . سالم الّله علیه (115). از براى اوست ودر حديث ديگر ھر كه آن حضرت را زيارت كند بھشت (114)كند 

ر دشوارى مرا رونداد كه بعد از آن ھیچ ام: از على بن خالل نـقـل كـرده كـه گفت  (تاريخ بغداد  )خطیب در 

بروم به نزد قبر حضرت موسى بن جعفر علیه السالم ومتوسل به آن جناب شوم مگر آنكه خداى تعالى از 

  (116).براى من آسان كرد

 ذكر اوالد واعقاب امام موسى علیه السالم وذكر ابراھیم بن موسى:فصل ششم 

اوالد : بـدان كـه در عـدد اوالد حـضـرت مـوسـى كـاظم علیه السالم اخالف است ، ابن شھر آشوب گـفـتـه 

گـفـتـه كـه از بـراى آن حـضـرت شـصـت  (عمدة الطالب  )وصاحب  (117). آن حضرت فقط سى نفر است

وشـیـخ مـفید رحمه الّله فرموده كه آنھا سى  (118).اوالد بـوده ، سى و ھفت دختر وبیست وسه پـسـر

 : وھفت نفر مى باشند ھیجده تن ذكور ونوزده تن اناث واسامى ايشان بدين طريق است

ـرت عـلى بـن مـوسـى الرضـا عـلیـه السـالم ، وابـراھـیـم ، وعـبـاس ، وقـاسـم ، و اسـماعیل ، وجعفر، حـض

وھارون ، وحسن ، واحمد، ومحّمد، وحمزه ، وعبدالّله ، و اسحاق ، وعبیدالّله ، وزيـد، وحسین ، وفضل ، 

، وام  (119)، ورقیه صغرى ، وكلثوم وسلیمان ، وفاطمه كبرى ، وفاطمه صغرى ، ورقیه ، وحكیمة وام ابیھا

، وخـديـجـه ، وعـلیـه ، وآمنه ، وحسنه ، و بريھه ، عائشه ، وام سلمه ،  (120)جعفر، ولبانه ، وزينب 

  (121). ومیمونه ، وام كلثوم

از شـیـح ابـونـصـر بـخـارى نـقل كرده كه شیخ تاج الّدين گفته كه اعقاب حضرت كاظم  (عـمـدة الطـالب  )ودر 

الدشان بسیار شده وآنھا حضرت رضا علیه علیه السالم از سیزده اوالدش اسـت كـه چـھـار نـفـر آنـھا او

السالم وابراھیم مرتضى ومحّمد عابد وجعفر مى باشد وچھار نفر ديگر آنھا اوالدشان نه بسیار بوده ونه كـم 



وايـشـان زيدالنار وعبدالّله وعبیدالّله وحمزه مى باشند، وپنج نفر ديگرشان كم اوالد بودند و ايشان عباس 

  (122).وحسن مى باشندوھارون واسحاق وحسین 

فضل ومنقبت شـیـخ مـفـیـد رحـمـه الّله فـرمـوده كـه از بـراى ھريك از اوالد حضرت موسى علیه السالم 

  (123). مشھوره است

 ذكر ابراھیم بن موسى بن جعفر علیه السالم واوالد او

موده كه ابراھیم مردى با سخاوت وكرم بوده ودر ايام ماءمون از جـانـب مـحـّمد بن شـیـخ مـفـید رحمه الّله فر

محّمد بن زيد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھم السالم كه ابـوالسـرايـا با اوبیعت كرده بود 

، ابراھیم را امیر يمن گشت ودر زمانى كه ابوالسرايا كشته گشت وطالبیین متفرق ومتوارى شدند ماءمون 

  (124) .امان داد

اجـداد سـیـد مرتضى  در ذكر (غاية اال ختصار  )كه تاج الّدين ابن زھره حسینى در كتاب : مـؤ لف گـويد

ورضى ، در احوال ابراھیم بن موسى الكاظم علیه السالم گفته كه امـیـر ابـراھـیـم المـرتـضـى سـیـدى 

جـلیـل وامـیـرى نـبـیـل وعـالم وفاضل بود، روايت حديث مى كند از پدرانش علیه السالم رفت به سوى يمن 

ى گفته اند كه مردم را مى خواند به امامت برادرش حـضرت رضا وغلبه كرد بـر آنـجـا در ايام ابوالسرايا وبعض

علیه السالم ، اين خبر به ماءمون رسید پس شفاعت كردند براى او، ماءمون پـذيـرفـت شـفـاعـت اوواورا 

نزد پدر بزرگوارش است در  (مـقـابـر قـريـش  )امان داد ومتعرضش نشد واووفات كرد در بغداد و قبرش در 

ودر حـال پـسـرش ابـوسـبـحـه مـوسـى بـن ابـراھـیـم گـفـتـه كـه اواز اھـل . حده كه معروف است تربت علی

صـالح وعـبـادت وورع وفاضل بود روايت مى كرد حديث را وگفته كه خبر داد مرا پدرم ابـراھـیـم ، گـفـت 

عـفـر بن محّمد علیه السالم حـديـث كرد مرا پدرم موسى كاظم علیه السالم گفت حديث كرد مرا از امام جـ

، گفت حديث كرد مرا پدرم امام محمدباقر علیه السالم ، گفت حـديـث كـرد مـرا پـدرم زيـن العـابـدين علیه 

السالم ، گفت حديث كرد پدرم امام حسین علیه السـالم شـھـیـد كـربـال، گـفـت حـديث كرد مرا پدرم 

سالم ، گفت حديث كرد مرا رسول الّله صلى الّله علیه وآله و سلم امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه ال

حديث كرد مرا جـبـريـیـل علیه السالم از خداى تعالى كه فرموده الاله اّال الّله حصار من است ، پس : ، گفت 

د از ھر كه بـگـويـد آن را، داخـل شـود در حـصـار مـن وكـسـى كـه داخل شود در حصار من ، ايمن خواھد بو

  است در جار پدر وجدش ومن تفحص  (مقابر قريش  )وفات كرد ابوسبحه در بغداد وقبرش در . عذاب من 

كردم از قبرش داللت كردند مـرا بـه آن ومـوضـع آن در دھـلیـز حـجـره كـوچـكـى اسـت كـه مـلك ومنازل 

  (125). انتھى .جوھرى ھندى است 

نقل كرده كه حضرت امام موسى علیه السالم را دوابراھیم  (عـمـدة الطـالب  )كـه صـاحـب : فـقـیـر گـويـد

اوبوده كه در يمن در ايام : خـالف اسـت و ابـونـصـر بـخارى گفته ابراھیم اكبر، ودر اعقاب داشـتـن او: بوده 

ابوالسرايا خروج كرده واوبالعقب بوده ؛ وديگر ابراھیم اصغر است كه ملقب است به مرتضى ومادرش ام 

موسى ابـوسـبـحـه : ولدى بـوده از اھـل نـوبـه وزنگبار واسمش نجّیه بوده واورا عقب از دوپسر بوده 

ولكن ابوعبدالّله بن طباطبا گفته كه عقب اوسه پسر بوده موسى و جـعـفـر واسـمـاعـیـل ،  وجـعـفر،

وعـقـب اسـمـاعـیـل از پـسـرش مـحـمـّد اسـت ومـحـمـّد بـن اسـمـاعـیل را اعقاب واوالد است در دينور 

ن مـحّمد بن اسماعیل وغیرھا كه يكى از ايشان است ابوالقاسم حمزة بن عـلى بـن حـسـیـن بـن احـمـد بـ

بن ابراھیم بن اال مام موسى الكاظم علیه السـالم ومـن ديـدم اورا واوخـوب مردى بود، وفات كرد به قزوين ، 

واورا برادران وعموھا بود، اين بود كالم ابن طباطبا، ولكن شیخ تاج الّدين گفته كه ابراھیم را عقب نبوده مگر 

 .از موسى وجعفر



، پس اوصاحب اعقاب كثیره است واز ھشت پسر از اوعقب مانده چھار از آنھا كـم اوالد  اما موسى ابوسبحه

و چھار ديگر كثیراال والد بودند وايـشـان محّمد اعرج . عبیدالّله وعیسى وعلى وجعفرند: بـودند وايشان 

ز موسى اال واحمد اكبر وابراھیم عسكرى و حسین قطعى مى باشند، وگفته كه محّمد اعـرج عـقبش فقط ا

ابـوطـالب مـحسن وابواحمد : است ، وموسى عقبش از سـه نـفـر اسـت  (ابرش  )صغر است ومعروف به 

حسین وابوعبدالّله احمد، اما ابوطالب محسن صـاحب عقب است واز ايشان است احمد كه متولد شده در 

صاحب . ناقب والد سیدين است بصره ، واما ابواحمد حسین بن موسى ابـرش پـس اونـقـیـب طـاھـر ذوالمـ

مدح بـسـیار از اونموده وحاصلش اينكه ابواحمد نقیب نقباءالطالبیین در بغداد بوده وعالوه بر  (عمدة الطالب  )

 . نـقـابـت از جـانب بھاءالدوله ، قاضى القضاة گرديده ومكرر امیر حاج گشته وبا اھلبیتش مواسات مى نموده

على بن محّمد معاشش كفايت نمى كرد مخارج عـیـالش را، بـراى  (126)م ونـقـل شـده كـه ابـوالقاس

: بـراى چـه بـیـرون شـدى ؟ گـفـت : ور را، ابواحمد پرسیدتـجـارت سـفـر كرد ومالقات كرد ابواحمد مذك

َيْكفیَك ِمَن اْلَمْتَجِر ِلقائى ؛ يعنى بس  : ابـواحمد گفت. َخَرْجُت فى َمْتَجٍر؛ يعنى براى تجارت بیرون شدم 

كرد وابواحمد در آخر مر نابینا گشته بود در سنه چھارصد در بغداد وفات  .است از تجارت تو مالقات تومرا

وسنش از نود بـاالرفـتـه بـود وآن جـنـاب را در خـانـه اش دفـن كـردنـد، پـس از آن جـنـازه اش را بـه 

كـربـالنـقـل كـردند ودر مشھد امام حسین علیه السالم قريب به قبر آن حضرت دفن نمودند وقـبـرش 

كسانى كـه اورا مـرثـیـه گـفـتـه  مـعـروف وظاھر است ومرثیه گفتند اورا شعراء به مرثیه ھاى بسیار واز

  (127).دوپـسـرش رضـى ومـرتـضى ومھیار كاتب وابوالعالء معّرى مى باشند

فوائد الرضويه فى احـوال عـلمـاء المـذاھـب  )كه من ترجمه دوفرزند اوسیدين را در كتاب : ف گـويـدمـؤ ل

واين مقام را گنجايش ذكر ايـشـان نـیـست لكن براى آنكه اين كتاب از اسم  (128)نگاشتم  (الجعفريه 

در ترجمه ايشان اكتفا مى كرديم و در ذكر  (مجالس المؤ منین  )ايشان خالى نباشد به چند سطر از كتاب 

لحسین علیه اوالد حضرت امام زين العـابـديـن عـلیه السالم در ذيل احوال عمر اال شرف بن على بن ا

 .السالم به مختصرى از جالت شاءن والده جلیله ايشان اشاره كرديم به آنجا رجوع شود

 ذكر سید مرتضى ورضى رضوان الّله علیھما

اما سید مرتضى ، َفُھَو السَّیُِّد اَالَجّل النِّْحرير الّثمانینى ذوالَمجدين ابوالقاسم الشريف المـرتـضـى عـلم 

ین الموسى شريف عراق ومجتھد على اال طالق ومرجع فضالى آفاق بود رھنمايى الھـدى عـلى بـن الحس

كه در معارج ھدايت ومدارج واليت عالمات قدر وانشراح صدرش به مرتبه اش ظاھر گرديده كه از جد واليت 

وزى صـاحـب دولتـى كـه مـجـاوران مـدارس وصـوامـع نـواله ر. پناه خود لقب شريف علم الھدى به اورسیده 

از خـوان احـسان اومى خورند ومـسـافـران مـراحـل مـسـايـل تـوشـه تـحـقـیـق و ارمـغـانـى تـدقـیـق از 

خـوشـه چـیـنـى خـرمن فـضـل اومـى بـرنـد طـالبـان راه ايـمـان وسـالكـان مـسالك ايقان در مدرسه شرع 

آيـیـنـه مـشـكـالت خـود را بـه صیقل ھدايت ومحكمه عـقـل اسـتـفـتـاء از راءى روشـن اومـى نـمـودنـد و 

مدتى مديد به امارت حج كه اعظم امور اسالم وصنومرتبه خلیفه وامـام اسـت لواى ريـاسـت  .اومى زدودند

ديـن ودنـیا برافروخته ودر حجر يمانى كه مقام ركن ايمانى است مراسم اسالم به جا آورده ودر عرفات 

  (129). ر صفه صفا ومروه مروت آوردهعرفان قدم صدق نھاده وروى ب

كـتـاب كـبـیـر  )كه ما آن را در گفته كه میر را مصنفات بسیار است  (كتاب خالصه  )آيـة الّله عالمه حلى در 

خود ذكر كرده ايم وعلماى امامیه از زمان اوتا زمان ما كه شـشـصـد ونـود وسـه از ھـجـرت گذشته است  )عـ

استفاده از كتب او مى نموده اند واوركن ايشان ومـعـلم ايـشـان اسـت قـَدََّس الّلُه ُروَحُه َو جزاُه َعْن َاْجداِدِه 

رسـاله چـھـل  )ووجه تـلقـّب اوبـه عـلم الھـدى بـر وجـھـى كـه شـیـخ اجـل شـھـیـد در  (130).اءَخْیَر الَجز



بیان نموده اند آن است كه محّمد بن الحسین بن عبدالرحیم كه وزير قـادر عـبـاسـى بـود در  وغیره (حـديـث 

سال چھارصد وبیست و بیمار شد وبیمارى اوممتد گرديد تا آنكه حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیه السالم را 

شفا يابى ، محّمد مذكور گويد در خواب ديد كه به اومى گويد به علم الھدى بگوى كه بر تودعايى بخواند تا 

عـلى بـن الحـسـیـن المـوسـوى ، آنـگـاه رقـعـه اى : كه از اوپرسیدم كه كـیـسـت عـلم الھـدى ؟ فـرمـودنـد

مشتمل بر التماس دعاى اجابت مؤ ّدى به خدمت میر نوشت ودر آنجا ھمان لقب را كه در خواب ديـده بـود 

یر رسید از روز ھضم نفس خود را اليق آن لقـب شريف نديد ودر جواب درج نـمود، وچون آن نوشته به نظر م

َالّله َالّله فى َاْمرى َفِانَّ َقُبولى ِلھاذا اللََّقب شـِنـاعـٌَة عـَلىَّ، وزيـر بـه عـرض رسـانـیـد كه والّله : وزير نوشت 

امر كرده بود وبعد از آنكه وزير به  من ننوشته ام به خدمت شما اّال آنچه امیرالمؤ منین علیه السالم مرا به آن

بركت دعاى میر مـرتـضـى شـفـا يـافـت صـورت واقـعـه را به قادر خلیفه عباسى عرض كرده واباى میر 

قـادر بـه مـیـر مـرتـضـى گـفـت كـه قـبـول كـن اى مـیـر . مـرتـضـى را از آن لقـب ، مـذكـور سـاخـت 

ن ملقب ساخته وحكم شد كه منشیان بـالغت نشان آن را در القاب او مـرتـضـى ، آنچه جد تو، تورا به آ

براى آن  (ثمانینى  )ووجـه تـوصـیـف آن جـنـاب به  (131).داخل سازند واز آن زمان به آن لقب مشھور شد

است كه بعد از وفاتش ھـشتاد ھزار مجلد كتاب گذاشت از مقروات ومصنفات ومحفوظاتش ، وتصنیف كرد 

  (132). وعمر كرد ھشتاد ويك سال (ثمانین  )كتابى مسمى به 

است كه ديدم در بعض تواريخ كه خزينه كتاب سید مرضى مـشتمل بود بر ھشتاد ھزار  (عمدة الطالب  )ودر 

خرالدوله ابن بويه اورا مجلد ومن نشنیدم به مثل اين مگر آنچه كه حكايت شده از صاحب بن عـبـاد كـه ف

طلبید براى وزارت ، او در جواب نوشت كه من مردى ھـسـتم طويل الّذيل وحمل كتابھاى من محتاج است به 

ھفتصد شتر، يافعى گفته كه كتابھاى اوصـد وچـھـارده ھـزار مـجـلد بـوده ، وقـاضـى عـبـدالرحـمـن 

. ـجـاوز كـرده بـود ومـشـتمل بود بر صد وچھل ھزار مجلدشـیـبـانـى فـاضـل ، كـتـابـخـانـه اش از ھـمـه ت

ونقل شده كه مستنصر در كتابخانه مستنصريه ھشتاد ھـزار مـجـلد وديعه نھاده بووظاھر آن است كه چیزى 

  (133) . از آنھا باقى نمانده ، والّله الباقى

وبالجمله ؛ سید مرتضى بعد از وفات برادرش سید رضى ، نقابت شرفاء وامارت حاج وقـضـاء قـضـات بـه وى 

ى وشش وفات فرمود، مـنـتـقـل شـد ومـدت سـى سـال بـه ھـمـیـن حـال بـاقى بود تا در سنه چھارصد وس

وآن جناب را دخترى بوده اسـت نقیه فاضله جلیله كه روايت مى كند از عمويش سید رضى وروايت مى كند 

  (134). كه يكى از مشايخ اجازه قطب راوندى است (ابن اخّوة  )از او، شیخ عبدالرحیم بغدادى معروف به 

 شرح حال سید رضى رحمه الّله

، ُكنَیت شريفش ابوالحسن ، لقب  (َو اما السّید الّرضّى، َفُھَو الشَّريُف اال َجلُّ ُمَحمَُّد ْبن الُحَسین الموسوى  )

لحسبین ، برادر میر مرتضى علم الھدى ، نقیب عـلويـه واشـراف بـغـداد بـلكـه قـطب فلك مرضیش رضى وذوا

ارشاد ومركز دايره رشاد بود، صیت بزرگى وجـاللت اورا گـوش مـلك شـنـیـده وآوازه فـضـل وبـالغـت اوبـه 

خ بلند سحر آزمايى زده ايـوان فلك رسیده ، اشعار دلپـذيـرش دسـت تـصـرف از دامـن فـصـاحـت آرايى در شا

وپاى تـرقـى از حـضـیـض بـالغـت گـسـتـرى بـر ذروه شـاھـق مـعـجـزه پـرورى نـھـاده پـايـه فـضـل وكـمـال 

ومعانى وافضاالواز آن گذشته كه زبان ثنا ومدحت از كنه رفعت آن عبارت تواند كرد، چه ظاھر است كه چون 

 :چون بزرگى به حد كمال كشد بازار وصافان شكسته گرددجمال بغايت رسد دست مشاطه بیكار ماند و

ز روى خوب تومّشاطه دست باز كشید
  (135).كه شرم داشت كه خورشید را بیارايد



ابـن كـثـیـر شـامـى گـفـتـه كـه مـیـر رضـى الّديـن بـعـد از پـدر، نـقـیـب علويه بغداد شد واوفاضل وديندار بود 

ودر فنون علم ماھر بود وسخى وجواد وپرھیزكار بود وشاعر بى نـظـیـر بـود تـا آنـكـه گـفـته كه اواشعر قريش 

صد وشش وفـات يـافـت وفـخـرالمـلك وزيـر سـلطان بھاءالدوله ديلمى وقضات بوده در پنجم محرم سنه چھار

واعیان بر جنازه او حـاضـر شـدنـد ووزير مذكور بر اونماز گزارد وبعد از آن منصب نقايت اوبا ديگر مناصب علّیه 

 .شد  شرعیه مانند امارت حج وغیره به برادر بزرگ اومیر مرتضى مفوض 

بـوالعـالء مـعـّرى وبـسـیـارى از افاضل شعراء در مرثیه اواشعار خوب گفتند واز جمله مرثیه ومـیـر مـرتـضـى وا

 : معّرى اين يك بیت است

َتْكبیرتاِن ِحیاَل َقْبِرَك ِلْلَفتى
 َمْحسوَبتاِن ِبمُعْمَرٍة َو َطواٍف

  (136). انتھى

مجازات القرآن  )و (حـقـايـق التـنـزيـل  ) : مـصـنـفـات آن بـزرگـوار در نـھـايـت جـودت وامـتـیـاز اسـت از جـمـله

 (القرآن  اخ  )است كه در اجازات از آن به  (ج البالغه نھ )وكـتاب  (خصائص االئمـة  )و (مجازات النبويه  )و (

 . ؛ وشروح بسیار بر آن شده الى غیر ذلك (اخت القرآن  )تـعـبـیـر مـى كـنـند چنانكه از صحیفه سجاديه به 

ثـعـالبى در وصف سید رضى گفته كه حفظ كرد قرآن را بعد از سى سالگى به مدت كمى وعارف بود به فقه 

وابوالحسن عمرى گفته كه ديدم تفسیر اورا بر . عرفت قويه ، ودر لغت وعربیت امام وپیشوا بودوفرائض به م

قرآن ويافتم آن را احسن از ھمه تفاسیر، وبـود بـه بـزرگـى تفسیر ابوجعفر طوسى يا بزرگتر وآن جناب 

ره خـود را واواول صاحب ھیبت و جاللت وورع وعـفـت وتـقـشـّف بـود ومـراعـات مـى كـرد اھـل وعـشـیـ

طـالبـى اسـت كـه قـرار داد بـر خـود سـواد را وبـود عـالى ھـمـت وشـريـف النـّفس قـبـول نـمـى كـرد از 

احـدى صـله وجـايـزه تـا آنـكـه رد كـرد صله وجايزه ھاى پدر خود را وقبول نكرد، وكافى است ھمین مطلب در 

ويه ھـرچـه كـردنـد كـه قـبـول كـنـد از ايـشـان عـطـا وجـايـزه شرف نفس وبلندى ھمت او، وپادشاھان بنى ب

  (137). قـبـول نـفـرمـود وخـشـنـود مـى گشت به اكرام وصیانت جانب واعزاز اتباع واصحابش انتھى

در لغت به معنى كفیل وامین وضامن وشناساننده قوم است ومراد از نـقـیـب كـه در  (نقیب  )وبـدان كـه 

تـرجـمـه سـیدين ووالد ايشان ذكر شده آن است كه امور شرفاء وطالبیین را كـفـالت نمايد وانساب ايشان را 

 .ه كسى از آن سلسله خارج شود يا خارجى در آن داخل شودحفظ كند از اينك

وبـدان نـیـز كـه سـیـد رضـى را فـرزنـدى اسـت بـسـیـار جلیل وعظیم الشاءن مسمى به عدنان ، قاضى 

السید الشريف المـرضـى ابـواحـمـد عـدنـان بـن الشـريـف الرضـى المـوسـوى : نورالّله در وصف اوگفته 

فـضـل وكـرم ونـقـیـب مـشـھد دانش بود، لواى علوشان وسمّو مكان اوبه سماى رفعت  شـريـف بـطـحـاى

ِانَّما ُيريُد الّلُه  )وسماك عـلونـسـبـت احـمـدى رسـیـده وبـر خـلعت حشمت واحترام واعالنزاھت طھارت 

 . كشیده (138) (ِلُیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس َاْھَل اْلَبْیِت َو ُيَطھَِّرُكْم َتْطھیرا 

 :شعر

تفاخر نموده به اوآل ھاشم
 تظاھر فزوده به اوآل حیدر

به اجداد اوعز بطحا ويثرب



 فخر محراب ومنبربه اسالف او

بـعـد از وفـات عـم خـود مـیـر مـرتـضى رضى الّله عنه متولى نقابت علويه شد وسالطین آل بـويـه اورا 

  (139). تـعـظـیم بسیار مى نمودند، وابن حجاج شاعر بغدادى را در مدح او قصايد بسیار است

- ۶ - 

 
 

وامـا ابـوعـبـدالّله احمد بن موسى اال برش برادر ابواحمد نقیب والد سیدين ، پس از اعقاب اوست سیدى 

سعدالّله بن الحـسـیـن بـن ابـى مـحـمـّد جلیل ابوالمظفر ھبة الّله ابن ابى محّمد الحسن بن ابى البركات 

الحـسـن بـن ابـى عـبـدالّله احمد بن موسى اال برش بن محّمد بن ابـوسـبـحـه مـوسـى بـن ابـراھـیـم بـن 

مجموع  )اال مـام مـوسـى الكـاظـم عـلیـه السـالم ، عـالم فـاضـل صـالح عـابـد مـحـدث كـامـل صـاحب كتاب 

گفته كه ابوالمظفر  (عمدة الطالب  )صاحب . معاصر عالمه حلى رحمه الّله است  (الحدائق  اّلرائق من ازھار

ھبة الّله جـد سـادات مـوسـوى بـغـداد اسـت و ايـشـان بـیـتـى جـلیـل بـودند، لكن فاسد كردند انساب خود 

ن موسى ابوسبحة بن را به آنكه زن گرفتند از كسانى كه مناسب ايشان بودند، واز احفاد احمد اكبر ب

ابراھیم بن اال مام موسى الكاظم علیه السالم شمرده شد سید احمد رفاعى كه از مشايخ طريقه شافعیه 

واصحاب كرامات معدوده است ووفات كرده در بیست دو جمادى االولى سنه پانصد وھفتاد وھشت در ام 

در قبه جد مادريش شیخ يحیى كبیر دھى است نزديك واسط ومدفون شده ) وآن بـر وزن سـفینه (عبیده 

اسـحـاق ابـراھیم بن واز احـفـاد ابـراھـیم عسكر بن موسى ابوسبحه است ابـو (140). بـخـارى انـصـارى

الحسن بن على بن المحسن بن ابراھیم عسكر كه شرف الدوله بن عضدالدوله اورا واليت نقابت طالبیین 

واز جـمـله ايـشـان اسـت احـمـد بـن اسـحـاق كـه . داد واونقیب النقباء مى خواندند واورا اوالد واعقاب است 

ـل اسـت قـبـرى كـه در قـم واقـع اسـت در بـازار مـقـابـل بـاب اعـقـاب اوبـه قـم و آبـه بـودنـد، ومـحـتـم

شـمـالى مسجد امام ومعروف است به قبر احمد بن اسحاق ھمین احمد بن اسحاق مـوسـوى بـاشـد نـه 

احـمد بن اسحاق اشعرى كه قبرش در حلوان است كه معروف است به پـل ذھـاب ، وبـیـايـد ذكر اودر 

لیه السالم واز احفاد حسین قطعى اسـت آقا سید صدرالّدين عاملى ، ومناسب اصحاب حضرت عسكرى ع

 : است كه ما در اينجا به مختصرى از ترجمه ايشان اشاره كنیم

 ذكر سید جلیل وعالم نبیل آقا سید صدرالّدين عاملى اصفھانى

لّدين بن زين العـابـدين بن وھـوالسـّیـد الشـّريـف مـحـمـّد بـن سـیـد صـالح بـن محّمد بن ابراھیم شرف ا

نورالّدين بن على نورالّدين بن حسین بن محّمد بن حسین بن على بن محّمد بن ابـى الحـسـن تاج الّدين 

عباس بن محّمد بن عبدالّله بن احمد بن حمزة الصغیر بن سعدالّله بـن حمزة الكبیر محّمد ابى السعادات بن 

لحسن على بن عـبـدالّله بـن ابـى الحـسن محّمد المحدث بن ابى محّمد بن عبدالّله بن محّمد بن ابى ا

الطیب طاھر بن الحسین القطعى بن موسى ابـى سـبـحـة بـن ابـراھـیـم المترضى بن اال مام موسى 

الكاظم علیه السالم سید الفقھاء الكـامـلیـن وسـنـد العـلمـاء الراسـخـیـن ، افـضـل المـتـاءخـريـن واكمل 

ين ، نادرة الخلف وبقیة السلف ، ذوالبیت العالى العماد و الحسب الرفیع اال بـاء واال جـداد؛ ووالده اش المتبحر

دخـتـر شـیـخ عـلى بـن شـیخ محى الّدين بن شیخ على سبط شھید ثـانـى اسـت ووالدش سـیـد سـنـد 

املى است ؛ چه آنكه والد ماجدش وركـن مـعـتـمـد آقـا سـیـد صـالح سـبـط شـیـخـنـا اال جـل شـیـخ حـر ع



آقا سید محّمد تلّمذ كرده بر شیخ حّر عاملى وتـزويـج كرده كريمه اورا وحق تعالى روزى فرموده او را از آن 

مخدره جلیله سید صالح كـه از اعـالم عـلماء عصر خود ومرجع رياست امامیه در بالد شامیه بوده ، والدتش 

جرتش از جبل عامل به عراق به سبب ظلم وتعديات احمد جّزار در سنه سنه ھزار وصـد وبـیـسـت ودووھ

ونـیـز از . ھزار وصد ونود وھفت بوده در نجف اشرف سكنى گرفت ودر سنه ھزار ودويست وھفده وفات كـرد

بطن كريمه شیخ حّر عاملى است برادر سید صالح سید محّمد شرف الّدين ابـوالسـّادد اال شـراف آل شـرف 

ن كـه در بـالد جـبـل عـامـل مـى بـاشـنـد واز ايـشـان اسـت سـیـد جـلیـل ، عـالم فـاضـل ، مـحـدث الّديـ

كـامـل ، آقـا سـیـد عـبـدالحـسـیـن بـن شـريـف يـوسـف بـن جـواد بـن اسماعیل بن محّمد شرف الّدين كه 

فـصـول المـھـمـة فـى تـاءلیف  )اسـت صاحب مصنفات قائقه ومؤ لفات نافعه جلیله است كه از جـمـله آنـھـا 

كه در صیدا طبع شده وغیر ذلك ومن زيارت  (الكلمة الغراء فى تـفـضـیل الزھراء علیھا السالم  )و (اال مة 

 . (َاداَم اْلبارى َبَركاِت ُوُجوِدِه الشَّريِف َو َاعاَنُه ِلُنْصَرِة الدِّيِن اْلَحنیِف  ) . كردم اين سید شريف را در بیروت

وبـرادر سـیـد صـدرالّديـن سـید جلیل وعالم نبیل آقا سید محمدعلى والد سید عالمه آقا سید ھـادى اسـت 

كـه والد سـیـد سـنـد مـحـدث جـلیـل وعـالم فـاضـل كـامـل نـبـیـل ، البـحـر الّزاخـر والسـحـاب المـاطـر، 

ـارى شـیخنا اال جل السید ابومحّمد حسن بن الھادى البـارع الخـیـر المـاھـر، كنز الفـضـائل ونـھـرھـا الج

  (141). نگاشتم (فوائد الرضوية  )است كه ترجمه ايشان را در كتاب 

وبـالجـمله ؛ سید صدرالّدين در حجر والدش تربیت شده ودر سنه ھزار وصد ونود وھفت از جـبل عامل به 

اتفاق والدش به عراق آمد ودر نجف ساكن شدند، ودر سنه ھزار ودويست وپنج كه سنش به دوازده سال 

طبائى بحرالعلوم حاضر رسیده بود كربالمشرف شد وبه درس استاد اكبر آقاى بھبھانى ودرس عالمه طبا

 .شد

بود وھرچه به نظم در مى آورد بـر اوعرضه مى فرمود به  (دّره  )گـويـنـد سـیـد بحرالعلوم مشغول به نظم 

 )، اجازه طلبید، سید  (رياض  )جھت مھارت اودر فن شعر وادب ، ودر سنه ھزار ودويست وده از صاحب 

دختر خود را  (كاشف الغطاء  )اودر احكام وشیخ اكبر صاحب  اورا اجازه داد وتصريح كرد به اجتھاد (رياض 

تزويج اونمود وحـق تـعـالى آقا سید محمدعلى معروف به آقا مجتھد را كه نادره عصر ويگانه دھر بود از آن 

مـخـدره بـه او مـرحـمـت فرمود وبعد از چندى كه ساكن نجف اشرف بود به عزم زيارت حـضـرت امـام رضـا 

الم به خراسان سفر كرد وطريق مراجعت را از يزد واصفھان قـرار داد، وچـون بـه اصـفـھـان رسـید علیه الس

در آنجا اقامت فرمود ومرجع تدريس وقضا گرديد، جـمـاعـتـى از عـلمـا بـر اوتـلمـّذ كـردنـد، واز جمله شیخ 

د شـفـیـع صـاحـب روضـه ، وايـن الطائفة عالمه انصارى وسید صاحب روضـات وبـرادرش وآقـا سـیـد مـحـمـّ

 . سـیـد جلیل ، بكاء وكثیر المناجات بوده

نـقـل شـده كـه شـبـى از شـبـھاى ماه رمضان داخل حرم امیرالمؤ منین علیه السالم شد، بعد از زيـارت 

ِالھى  )نـشـست پشت سر مقدس وشروع كرد به خواندن دعاى ابوحمزه ھمین كه شروع كرد به كلمه 

گريه اورا گرفت و پیوسته اين كلمه را مـكـرر كـرد وگـريـه كـرد تـا غـش كـرد واورا از حـرم  (َؤدِّْبِنى َبُعُقوَبِتَك الُت

ودر امر به معروف ونھى از منكر بسیار ساعى بود واقامه حدود به اصفھان مى نمود ! مطھر بیرون آوردند

ن اتفاق افتاد كه حاضر شد در مجلسى كه برپا وچندان معصیت در نظرش عظیم بود كه گويند وقتى چنا

شده بود براى عزاء حضرت سیدالشھداء علیه السالم وارواحنا فداه ودر آن مجلس جماعتى از اعـیـان 

واشـراف بـودنـد نـاگـاه وارد شد در آن مجلس يكى از شاھزادگان كه ريشش را تـراشـیـده بـود چون نظرش 

؛  (َحْلُق اللِّْحَیِة ِمْن َشعاِر المـَجـُوِس َو صـاَر مـِْن عـَمـَِل َاھـِْل اْلخـِالِف  ) : به صورت اوافتاد فرمود كه

تـراشـیـدن ريـش از شـعـار گـبـران وعـمـل اھـل خـالف اسـت واين مرد ريش خود را تراشیده وآمده در اين 



كه ھرگاه روضه خوان مجلس كه منعقد شده براى عـزاى سـیدالشھداء علیه السالم و منى مى ترسم 

باالى منبر رود وايـن مـرد در ايـنـجـا بـاشـد سـقـف فـرود آيـد، پـس در آن مجلس نماند وبیرون رفت ، واين 

بزرگوار زاھد وقانع وكثیر العیال بود، وبه ھمان نحوكه در نجف زندگانى مى كرد در اصـفـھان نیز زندگانى كرد 

ايش عارض شد شبیه به فلج ودر خواب ديد كه حضرت امیرالمؤ منین و در آخر عمر ضعف واسترخانى در اعض

علیه السالم به وى فرمود كه تومیھمان مـنـى در نـجـف ، دانـسـت كه وفاتش نزديك است ، از اصفھان 

حركت كرد به نجف اشرف ودر سـنـه ھـزار ودويـسـت وشـصت وچھار در آنجا وفات كرد ودر حجره اى كه در 

ودر آن حجره جماعتى مدفونند از . صـحـن مـطھر است متصل به باب سلطانى به خاك رفت  زاويھئ غربیه

اكـابر علماء اعالم وفقھاء عالیمقام مانند مرحوم خلد مقام عالم ربانى و زنده جاودانى جناب حـاج 

فـات سـیـد مـالفـتـحـعـلى سـلطـان آبادى ومرحوم مغفور حاج میرزا مسیح تھرانى قمى كه در ھمان سـال و

وفـات كـرد وجـناب شیخ اجل اكمل عالم زاھد جامع فنون عقلیه ونقلیه ، حـاوى فـضـايـل عـملیه وعلمیه ، 

قدسیه وسمات ملكوتیه ومقامات علیه ، عالم ربـانـى وابـوذر ثـانـى آقـا شـیـخ مـحـمـّد   صاحب نفس 

ل واال دب ، وارث العلم عن اب فاب ، جناب آقا شیخ حـسـیـن اصـفـھـانـى والد شـیـخـنـا اال جـل ، طـود الفض

 )و (روضات الجنات  )محّمد رضا اصفھانى ـ دام ظـّله ـ؛ وآقـا سـیـد صـدرالّديـن را مصنفات بسیار است كه در 

مذكور است وصاحب روضات ترجمه اورا نگاشته وگفته كه نھايت شفقت با من داشت  (فوائد الرضويه 

وبالجمله ؛ روايـت مـى كـنـد از والد مـاجـدش از جـدش سید محّمد  (142)تصنیف روضات ؛واعانت كرد مرا بر 

يت مى كنم از شـیـخ خـود ثـقـة اال سالم نورى از عالمه انصارى از آن بزرگوار، از شیخ حر عاملى ، ومن روا

واوالد واحـفـادش عـلمـا وفـقـھـا و . پس روايت من از صاحب وسـايـل از طـريـق اوپـنـج واسـطـه اسـت 

لیـلش مـرحـوم افـاضـل مـى بـاشـنـد وچون مقام گنجايش ذكر آنھا را ندارد اكتفا مى كنیم به ذكر فرزند جـ

حـجـة اال سـالم آقـاى صـدر واقـصار مى كنیم در ذكر اوبه آنچه سیدنا اال جـل ابـومـحـمـّد آقـا سـیـد حـسـن 

نـگـاشـته فرموده السید اسـمـاعیل بن السید صدرالّدين پسر عم والد مؤ لف اين  (تـكـلمـه امـل اال مـل  )در 

د اسـمـاعـیـل يـكـى از مـراجـع امـامـیـه اسـت در احـكـام ديـنـیـه كتاب حجة اال سالم معروف به آقا سـیـ

عـالم فـاضـل ، فـقـیه اصولى ، محقق فكور است ، در سنه ھزار ودويست وھشتاد وپنج متولد شده 

ووالدش در سـنـه ھزار ودويست وشصت وچھار وفات كرده ودر حجر برادر اكبرش آقا مجتھد تـربـیـت شـده 

پاكى طینت وحسن استعداد وعلو فھمش نگذشت مگر زمان كمى كه حـاضـر شـد در درس حـجـة ونـظـر به 

اال سـالم آقـا شـیـخ مـحـمـّدبـاقـر بـن شـیـخ محّمد تقى ، وشیخ بـذل ھـمـت فـرمـوده فرمود در تربیت اوتا 

و دويست وھشتاد ويك  آنكه تفوق پیدا كرد بر ابناء عصر خود، پس مھاجرت كرد به نجف اشرف در سنه ھزار

وتلمذ كرد بر جناب حجة اال سـالم مـیـرزاى شـیـرازى وشـیـخ رازى وشـیـخ مـھـدى آل كـاشـف الغطاء وبعد 

فـاضـل جـلیـل ، اديـب كـامـل وسـیـد فـاضـل ومـھـذب كـامـل ، آقـا سـیـد صـدرالّديـن نزيل مشھد .X<ا

  (143). انتھى. رضوى وغیر ايشان ، زاد الّله فى توفیقھم 

واما عباس بن موسى بن جعفر علیه السالم پس از مالحظه نسخه وصیت نامه پدرش موسى بـن جـعـفـر 

است قدح در اووقلت معرفتش به امام زمانش  (عیون اخبار الرضا علیه السالم  )ـه السـالم كـه در عـلی

حضرت امام رضا علیه السالم معلوم مى شود واگر مقام را گـنـجـايـش ذكـر بـود آن وصـیـت نـامـه را نـقـل 

 . مـى كـردم لكـن ايـن مـخـتـصـر را مجال ذكر نیست والّله العالم

فـرمـوده كـه از اوالد ائمـه  (فلك النجاة  )ـاب سـیـد العـلمـاء والفـقـھـاء آقـاى سید مھدى قزوينى در مزار وجـن

دوقـبرى است مشھور در مشھد امام موسى علیه السالم از اوالد آن حضرت لكن معروف نیستند وبعضى 

ست كه در حق اوقدح شده ، انتھى گفته اند كه يكى از آن دوقبر، عباس پسر امام موسى عـلیـه السالم ا



نقل كرده كه قاسم بن  (عمدة الطالب  )و اعقاب عباس فقط از پسرش قاسم بن عـبـاس اسـت ، صـاحـب . 

 عباس بن موسى علیه السـالم قـبـرش بـه شـوش در سـواد كـوفـه مـشـھـور اسـت وبـه فضل مذكور است

.(144)  

وامـا قـاسـم بـن مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم پـس سـیـدى جـلیـل القـدر بـوده وكافى است در 

در بـاب اشـاره ونـص بـر حـضـرت رضـا عـلیـه  (كـافـى  )جالت شاءن اوآن خبرى كه ثقة اال سالم كلینى در 

السـالم نـقـل كـرده از يـزيـد بن سلیط از حضرت كاظم علیه السالم در راه مكه ودر آن خبر مذكور اسـت كـه 

خبر دھم تورا اى اباعماره ، بیرون آمدم از منزلم پس وصـى قـرار دادم پـسـرم فـالن : آن حـضـرت به او، فرمود

ر، يعنى جناب امام رضا علیه السالم را وشريك كردم با اوپـسران خود را در ظاھر ووصیت كردم به اودر باطن 

، پس اراده كردم تنھا اورا واگر امر راجـع بـه سـوى مـن بود ھر آينه قرار مى دادم امامت را در قاسم پسرم 

مـر راجـع بـه سـوى خـداونـد ـ عـز وجل ـ است به جھت محبت من اورا ومـھـربـانـى مـن بـر اوو لكـن ايـن ا

  (145). الخ. قرار مى دھد آن را ھر كجا كه مى خواھد

نى روايت كرده كه يكى از فرزندان امام موسى علیه السالم را حالت موت روى داد وآن ونیز شیخ كلی

برخیز ودر بالین برادرت سـوره والصـافات بخوان ، قاسم ! حـضـرت بـه قـاسم فرمود كه اى پسر جان من 

كه  (146) (قا َاْم َمْن َخَلْقنا َءَاْنُتْم َاَشدُّ َخْل )شروع كرد به خواندن آن سوره مباركه تا رسید به آيـه مـبـاركـه 

واز مالحظه اين دوخبر معلوم مى شـود كـثـرت  (147).برادرش از سـكرات موت راحت شد وجان تسلیم كرد

اسـت  عـنـايـت حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم بـا قاسم ، و قبر قاسم در ھشت فـرسـخـى حـله

وسـیـد بـن طـاوس . ومـزار شـريـفـش زيـارتـگـاه عـامه خلق است و علما واخیار به زيارت اوعـنـايـتـى دارنـد

  (148). گفته كه قاسم عقب نیاورده (عمدة الطالب  )تـرغـیـب بـه زيارت اونموده است ؛ وصاحب 

وامـا اسـمـاعـیـل بـن مـوسـى الكـاظـم عـلیـه السـالم ، پـس سـیـدى اسـت جـلیـل القـدر واگـر چـه عـلماء 

كـه شیخ نقل كرده در حال ثقه جلیل رجال اشاره به جاللت اونكرده اند لكن كافى است در مدح اوروايـتـى 

القدر صفوان بن يحیى ، كه چون صفوان در سـنـه دويـسـت وده در مـدينه از دنیا رحلت كرد حضرت امام 

محّمدتقى علیه السالم كفن و حـنـوط بـراى اوفـرسـتـادنـد وامـر كـردنـد اسـمـاعـیـل بـن مـوسـى را كـه بـر 

فرموده كه كثرت تصانیف  (تعلیقه  )واسـتـاد اكـبـر آقـاى بھبھانى رحمه الّله در  (149).اونـمـاز گـزارد

بـاشـد  (كـتـاب جـعـفـريـات  )د مراد آن مرحوم از كثرت تـصـانـیـف اواسماعیل اشاره مى كند به مدح اووشاي

كـه مـشـتـمـل اسـت بـر جـمـله اى از كـتـب فـقـھـیـه وجـمـیـع احـاديـث ان اّال قـلیـل بـه يـك سـنـد اسـت 

يت كرده است وشیخ كـه تـمـام را از پـدران بـزرگـواران خـود از رسـول خـدا صـلى الّله عـلیه وآله وسلم روا

اشاره به آن فرموده وآن كتاب در نھايت اعتبار  (مستدرك  )مرحوم محدث نورى رضى الّله عـنـه در خاتمه 

وايـن اسماعیل ساكن در مصر بوده واوالدش در  (150). درج شـده (مـسـتـدرك وسـائل  )است وتـمـام آن در 

 )آنجا بودند وپسرش ابوالحسن موسى از علماء مؤ لفـین است ومحّمد بن محّمد بن اشعث كوفى در مصر 

كـنـد وپـسـر مـوسـى عـلى بـن مـوسـى بـن روايـت مـى   ، را از او، از اسـمـاعـیـل پـدرش  (كتاب جعفريات 

اسـمـاعـیـل ھـمـان اسـت كـه در ايـام مـھـتـدى عـبـدالّله بـن عـزيـز عـامـل طـاھر اورا با محّمد بن حسین 

بن محّمد بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن بـن عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـالم بـه 

بـمـردنـد   ودر آنـجـا مـحـبـوسـشـان نـمـودنـد وبـودنـد تـا ھـر دودر مـحـبـس سـامـراء حـمـل كـرد

واسـمـاعـیـل بـن مـوسـى عـلیـه السـالم را پـسـرى ديـگـر اسـت مـحـمـّد نـام كـه طـول عـمـر داشـتـه بـه 

ْلد َرُسوِل الّلِه صلى الّله علیه َو كاَن َاَسنَّ َشْیِخ ِمْن ُو: در وصف اوفرموده  (غیبت شیخ طوسى  )حدى كه در 

  (151). وآله وسلم وھم فرموده كه او مالقات كرده امام زمان علیه السالم را در مابین مسجدين



مدفون در شیراز وبرادرش محّمد  (شاء چراغ  )ذكـر احـمـد بـن مـوسـى الكـاظـم عـلیـه السالم معروف به 

 بن موسى علیه السالم

شـیـخ مـفـیـد فـرمـوده كـه احـمـد بـن مـوسـى سـیـدى كـريـم وجلیل وصاحب ورع بوده و حضرت ابوالحسن 

مى داشت ومقدم مـى داشـت ، و يـك قـطـعـه زمـیـنى با آب آن كه موسى علیه السالم اورا دوست 

خبر داد . معروف بود به يسیره به اوبخشیده بود، نـقـل شـده كـه احـمـد ھزار مملوك از مال خويش آزاد نمود

دم شـنـیـ: مرا شريف ابومحّمد حسن بن مـحـمـّد بـن يـحـیـى كـه گـفـت حـديـث كـرد مـرا جـدم كـه گـفـت 

بیرون رفت پدرم با اوالد خود به بعضى از امـالك خـود : از اسـماعیل بن موسى علیه السالم كه مى گفت 

بـه مـديـنـه ، واسـمـاعـیـل اسـم آن ملك را ذكر كرد لكن يحیى فراموش كرد، اسـمـاعـیل گفت كه بوديم ما 

م وحـشم پدرم ، اگر مى ايستاد احمد در آن مكان وبود با احمد بن موسى علیه السالم بیست نفر از خـد

مى ايستادند با او، واگر مى نشست احمد مى نشستند بـا او، وعـالوه بـر ايـن پـدرم پـیـوسـتـه نـظـر بـا 

اوبـود وپـاس اورا مـى داشـت واز اوغـافـل نـمى شد وما بر نمى گشتیم از آنجا تا آنكه احمد برگشت و طى 

  (152).كرد بیابان را از بین ما

اسـت كـه در داخل شھر شیراز مدفون است ودر  (شـاه چـراغ  )كـه ايـن احـمـد مـعـروف بـه : فـقـیـر گـويـد

ظاھر نیز از جھت قبه وصحن وضريح وخدام وغیره تعظیم واحترام دارد واين احقر در سنه ھزار وسیصد ونوزده 

در مراجعت از بیت الّله الحرام از شیراز برگشتم ودر آن بلده تربت پاك اورا زيارت كردم واز باطن آن بزرگوار 

گر است معروف است به میر سید محّمد برادر آن استمداد نمودم ، ودر نـزديـكـى قـبـر آن جـنـاب مـزارى ديـ

گفته كه در بعض كتب رجالیه است كه احمد مـدفـون بـه شـیـراز اسـت  (روضات الجنات  )صـاحب . حـضـرت 

و مسمى است به سیدالسادات ودر اين زمان مشھور شده به شاه چـراغ ، وبـه تـحـقـیـق بـه تـواتـر 

مـرقـد طـاھـرش ، پـس نـقـل كـرده كـلمـات اشـخـاصـى كـه تـصـريح كرده اند به رسـیـده كـرامـات بـاھـره از 

  (153). آنكه احمد بن موسى در شیراز مدفون است

وصاحب فضل احـمـد نـیـز مـردى جـلیـل القـدر  (154)ومـحـمـّد بـن مـوسـى عـلیـه السـالم بـرادر اعـیـانـى 

وصالح بوده وپیوسته با وضووطھارت وصالة بوده و شبھا مـشـغول وضوونماز مى گشت وچون از نمازھا فارغ 

مى شد ساعتى استراحت مى كرد، ديگر بـاره از خواب بر مى خاست ومشغول طھارت وصالة مى گشت ، 

نماز مى گشت واين بود باز لختى استراحت مى كرد بـاز بـر مـى خـاسـت ووضـومـى گـرفت ومشغول 

عادت اوتا صبح طـلوع مـى كـرد؛ چـنـانـچـه ھـاشـمـیه كنیز رقیه دختر حضرت موسى بن جعفر علیه السالم 

 )نقل كرده وگفته كه ھیچ گاھى من محّمد را ديدار نكردم مگر آنكه اين آيه را از كتاب خدا ياد مـى كـردم 

سید  (انوار  )در باب احمدين از  (روضات الجنات  )صـاحـب  (156). (155) (عوَن كـانـوا قـَلیـال ِمَن اللَّْیِل ماَيْھَج

جزائرى نـقـل كـرده احـمـد بن موسى علیه السالم كريم بود وامام حسین علیه السالم اورا دوست مى 

مدوفونند در شیراز وشیعیان تبرك مى جـويـنـد بـه داشـت ومـحـمـّد بـن مـوسى صالح وورع بود وھر دو

  (157).قـبرھاى ايشان وبسیار زيارت مى كنند ايشان را ومن زيارت كرده ام ايشان را بسیار

. كـه محّمد بن موسى علیه السالم را به جھت كثرت عبادتش محّمد عابد مى گـفـتـنـد: مـؤ لف گـويـد

وعقب اواز پسرش سید ابراھیم است كه اورا ابراھیم مجاب مى گفتند وسبب تسمیه اوبـه مـجـاب 

 )در حرم سیدالشھداء داخل شد وعرض كرد  چـنـانـچـه سـیـد تـاج الّديـن بـن زھره گفته اين است كه

قبر شريفش در  (158)! (َو َعَلْیَك السَّالُم يا َوَلدى  ) :، شنیده شد صوتى در جواب او (َالسَّالُم َعَلْیَك يا َابا 

محّمد حايرى واحمد در قصر ابن ھبیره وعلى در : حاير مقدس است ، واعقاب ابراھیم از سه فرزند است 

واز اعـقـاب مـحـمـّد حـايـرى اسـت سـید سند نسابه عالمه امام اال دباء شمس الّدين شیخ . سیرجان 



ن معّد بن فخار بن احمد بن محّمد بن ابى الغنائم محّمد بن الحسین بن مـحـمـّد الشرف ابـوعـلنـى فـخـار ب

الحـايـرى بـن ابـراھـیـم المـجـاب بن محّمد العابدين بن اال مام موسى الكاظم علیه السالم كه از اكابر 

 . است (كتاب الحجة على الذاھب الى تكفیر ابى طالب  )مشايخ عظام فقھاء كرام صاحب 

ابـى الحـديـد مـعاصرش كه از علماء اھل سنت است در جزء چھاردھم شرح نھج البالغه گـفـتـه كـه  ابـن

بعضى از طالبیین در اين عصر يعنى سید فخار كتابى در اسالم ابى طالب تـصنیف كرده وبراى من فرستاد 

نويسم ومن چون در اسالم واز من خواست كه من به خط خودم چیز در صحت ووثاقت آن بـه شـعـر يـا نـثـر بـ

ابوطالب توقف داشتم جايز ندانستم حكم قطعى كنم به اسالمش وھم جراءت نكردم كه سكوت كنم از مدح 

وتعظیمش ؛ زيرا كه من مى دانم اگر ابوطالب نبود اسالم برپا نمى شد ومى دانم كه حقش واجب است بر 

 : ر پشت كتابھر مسلمانى كه بیايد در دنیا تا روز قیامت پس نوشتم د

َو َلْوالَاُبوطاِلٍب َواْبُنُه
 َلما َمَثَل الّديُن َشْخصا َفقاما

َفذاَك ِبَمّكَة اوى وحامى
 وذاك ِبَیْثِرَب َجسَّ اْلِحماما

يعنى اگر ابوطالب وپسرش امیرالمؤ منین علیھم السالم نبودند كسى به خدمت دين اسالم نـمـى 

پناه داد وحمايت كرد از پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسلم وامیرالمؤ منین  ايـسـتـاد، پس ابوطالب در مكه

علیه السالم در مدينه دست بسود قضا وقدر مرگ ران يعنى در نصرت پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسلم 

رپا ويارى اسالم شمشیر زد و جھاد كرد تا آنكه دين اسالم از ابوطالب وعلى بن ابى طالب علیھما السالم ب

  (159).شد

ز وبالجمله ؛ روايت مى كند از سید فخار والد عالمه وسید احمد بن طاوس ومحقق حلى واوروايت مى كند ا

شیخ جلیل فقیه شاذان بن جبريیل قمى از عمادالّدين طبرى از مفید ثانى از شیخ الطـايـفه ابوجعفر 

نقیب ) بـه تـحـريـك وتـشـديد دال (طوسى ـ رضوان الّله علیھم اجمعین ـ و پدرش سید شريف ابوجعفر معّد 

ست بر شظ فّلوجه ، وابوجعفر طاھر صاحب جاه عريض وبسط عظیم وتمكن تام بوده ، واواسـت كـه بند بر ب

نقیب بصره اورا مدح كرده در اشعار خـويـش وچـون وفـات كـرد در نـظـامـیه بر اونماز خواندند ودر حاير دفنش 

 : بقوله: نمودند، وسید فخار پسرش اورا مرثیه گفت 

َابا َجْعَفٍر ِاّما َثَوْيَت َفَقْد َثوى
 ُم َو اْلَفْھُمِبَمْثواَك ِعْلُم الّديِن َو اْلَحْز

َسَیْبكیَك ُجلُّ اْلُمْشِكِل الصَّْعِب َحلُُّه
 ِبَشْجٍو َو َيْبكیَك اْلَبالَغُة َو اْلِعْلُم

وپـسـرش نـسـابـه وزيـنـت مـسـنـد نـقـابـه جـالل الّديـن عـبـدالحـمـیـد بـن فـخار والد عالم جلیل علم الّدين 

 . معّیه استاد شیخ شھید استالمرتضى على بن عبدالحمید استاد ابن 

ونـیـز از اعـقـاب مـحـمـّد حـايـرى اسـت سـیـد شـمـس الّديـن مـحـمـّد بـن جمال الّدين احمد استاد شھید 

قدس سره چنانچه در اجازه سید محّمد بن حسن بن ابى الرضا العلوى تلمیذ شیخ نجیب الّدين يحیى بن 

 : سعید حلى مذكور است وآن اجازه اين است



فـَقـیـِه اْلحـامـِِل ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّْحیِم، ِاْسَتَخْرُت الّلَه َتعالى َو َاَجْزُت ِللسَّیِِّد اْلَكبیِر اْلُمَعظَِّم اْلفـاضـِِل اْل )

ـِْن السِّیـِْد اْلَكريِم اْلُمَعظَِّم ِلكتاِب الّلِه َشَرِف اْلِعْتَرِة الّطاِھَرِة َمْفَخَر ْاُالْسَرِة النَُّبوّيِه شـَمـسـِالّديـِن مـُحـَمَّ ِد ب

َحَسِن ْبِن اْلَحسیِب النَّسیِب َجماِلالّديِن َاْحَمِد ْبِن َابِى اْلَمعاِلى َجْعَفِر ْبِن َعِلىِّ َاِبى اْلقاِسِم ْبِن َعْلىِّ َاِبى اْل

اْلقاِسِم ْبِن َعِلىِّ َابِى اْلَحَسِن الحاِئرىِّ ْبن ُمَحمٍَّد َاِبى  َعِلىِّ َاِبى القاِسِم ْبِن مـُحـَمٍَّد َابـِى اْلحـَْمر ْبِن َعلىِّ َابِى

 ( . علیه السالمَجْعَفِر اْلحاِئرىِّ ْبِن ِاْبراھیِم اْلُمجاَب الصِّْھِر اْلُعَمرى ِاْبِن ُمَحمٍَّد الَصاِلح اْبِن اِالماِم ُموَسى اْلكاِظِم 

(160)  

 ذكر حمزة بن موسى الكاظم علیه السالم وذكر بعضى اعقاب او

الم قبرى ھـمـانـا حـمـزة بـن مـوسـى سـیـدى جـلیل الشاءن بوده ودر نزديك شاھزاده عبدالعظیم علیه الس

 . است با بقعه عالیه منسوب به اوومزار عامه ناس است

زمـانى كه حضرت عبدالعظیم در رى مخفى بود روزھا روزه مى داشـت : ودر روايـت نـجـاشـى اسـت 

وشـبـھـا بـه نـماز مى ايستاد وپنھان بیرون مى آمد وزيارت مى كرد قبرى را كه در مـقـابـل قـبـر اواست وراه 

عـالمـه  (161). اين قبر مردى از فرزندان امام موسى علیه السـالم اسـت: است ومى گفت  در میان

فـرمـوده كـه قـبـر شـريـف امـام زاده حـمزه فرزند حضرت موسى  (تحفة الّزائر  ) مـجـلسـى رحـمـه الّله در

علیه السالم نزديك قبر حضرت عبدالعظیم است وظاھرا ھمان امام زاده باشد كه حضرت عبدالعظیم زيارت 

 . انتھى (162)اومى كرده است ، آن مرقد منور را ھم زيارت بايد كرد،

نقل شده كه گفته حمزة بن امام موسى علیه السالم مكّنى به ابـوالقـاسـم اسـت  (مجدى  )واز صـاحـب 

تـاريـخ عـالم  )واز  (163). ومـشـھـور ومـحـل زيـارت نـزديـك ودور اسـتوقـبـرش در اصـطـخـر شـیـراز مـعـروف 

جلیله صفويه به حضرت حمزة بن موسى علیه السالم  نـقـل اسـت كـه گـفـته نسب سلسله (آرا 

راى شیراز است و سـالطین صفويه براى ومـدفن آن امام زاده در قريه اى از ق (164).مـنـتـھـى مـى شـود

ودر ترشیز ھم جمعى اعتقاد كرده اند مقبره اى . وى بقعه عالیه بنا نموده اند وموقوفات زياد قرار داده اند

 . است از امام زاده حمزه

كه در بلده طیبه قم مزارى است معروف به شاھزاده حمزه وبه جاللت قدر معروف است واھل : فـقـیـر گويد

بلده را اعتقاد تمامى است به اوودر احترام واكرام او بسیار مى كوشند، واز بـراى اوصـحـن وقّبه  اين

معلوم مى شـود كـه ايـن بـزرگـوار ھـمـان حـمـزة بـن  (تاريخ قم  )وبارگاھى است ، واز كالم صاحب 

كه در قم بودند ودر آنجا مدفون  مـوسـى عـلیـه السـالم اسـت ؛ چـنـانـچـه در خـالل تـاريـخ سـادات رضـائیه

شدند گفته كه يحیى صوفى به قم اقامت كرد وبه میدان زكريا ابن آدم رحمه الّله ، به نزديك مشھد حمزة 

وبدان كه حمزة بن موسى علیه . بن مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم وطن ومقام گرفت وساكن بود الخ 

 . در بالد عجم بسیار است از دوفرزند قاسم وحمزه السالم مكّنى به ابوالقاسم است وعقبش

گفته كه اوبدون اوالد از دنیا رفت واومدفون است در شیراز  (عمدة الطالب  )صـاحـب : وامـا عـلى بـن حـمـزه 

وحـمـزه بـن حـمـزه مـادرش ام . در خارج باب اصطخر، واز براى اومشھدى است كه زيارت كرده مـى شـود

وقـاسـم بـن حـمـزه را عـقب از محّمد وعلى ومحّمد  (165). ر خـراسـان مقدم بوه وبزرگ مرتبهولد بـوده واود

وشـايـسـته باشد كه ما در اينجا به اسامى شريفه ايشان . دند، سـالطـیـن صـفـويـه است ؛ واز اعقاب محم

 . حقوق ايشان  وتاريخ جلوس ووفات ايشان اشاره كنیم به جھت اداء بعض 

 ذكر سالطین صفويه موسويه

ھـمـانـا سـالطـیـن صفويه قريب دويست وسى سال سلطنت كردند وترويج دين و مذھب شیعه جـعـفـرى 

نـمـودنـد، اول ايـشان ، شاه اسماعیل اول بود، وھوابن السلطان حیدر بن السلطان شیخ جنید مقتول بن 



كـه در سـنـه ھشتصد وسى وسه در بیت  (سیاه پوش  )السلطان شیخ ابراھیم بن خواجه على مشھور به 

ّدين موسى بن قطب اال وفات كرد، ومزارش معروف شد به مزار شـیـخ العـجـم وھوابن شیخ صدرال  المقدس 

قطاب برھان اال صفیاء الكاملین شـیـخ صفى الّدين ابوالفتح اسحاق اردبیلى كه سالطین صفويه را به سبب 

انتسابشان بـه او، صـفـويـه گـفـتـنـد، در سـنـه ھـفـتـصـد وسـى وپـنـج در اردبـیـل وفـات كـرد ودر آنـجـا به 

ز اوالد واحفاد اورا مـانـنـد شـیـخ صـدرالّديـن وشـیـخ زيـن الّديـن خاك رفت ونزد اودفن كردند جماعتى ا

شـیـخ جـنـیـد وسلطان حیدر وشاه اسماعیل وشاه محّمد خدابنده وشاه عباس اول واسماعیل   وپـسـرش 

میرزا وحمزه میرزا وغیر اينشان وھوابن سید امین الّدين جبرئیل ابن سید محّمد صالح ابن سید قطب الّدين 

ابن صالح الّدين رشید بن سـیـد مـحـّمد الحافظ بن سید عوض شاه الخواص ابن سید فیروز شاه زرين كاله 

ابن سید نـورالّديـن مـحّمد بن سید شرف شاه بن سید تاج الّدين حسین بن سید صدرالّدين محّمد بن 

صرالّدين محّمد بن شاه فـخـرالّديـن سـیـد مـجـدالّديـن ابـراھـیـم بـن جـعـفـر بـن مـحـّمد بن اسماعیل بن نا

 احـمـد بـن سـیـد محّمد اال عرابى ابن ابومحّمد قاسم بن حمزة بن اال مام موسى الكاظم علیه السالم

.(166)  

شـاه اسـماعیل در مبداء امر با جماعتى از مريدان خود ومريدان آباء عرفاء راشدين خويش از بـالد جـیـالن 

خـروج كرد ودر سنه نھصد وشش در حالى كه قريب به سن چھارده سالگى رسیده بود جنگ كرد تا بالد 

دا كرد وامر نمود كه مذھب امامیه را ظاھر كنند وچون سنش به آذربايجان را فتح وتسخیر كرد و سلطنت پی

سى ونه سالگى رسید وفات كرد وفرزندش شـاه طـھماسب بر اريكه سلطنت نشست ، واين در روز 

 :چنانكه گفته اند (ظل  )دوشنبه نوزدھم رجب سنه نھصد وسى ھجرى بود كه موافق است با كلمه 

شاه انجم سپاه اسماعیل
 مھر در نقاب شده آنكه چون

از جھان رفت وظل شدش تاريخ
  (167)سايه تاريخ آفتاب شده 

مزار آباء واجدادش است ، وشاه طھماسب كه به جاى اونشست پـنجاه قبر آن جناب در اردبیل در جوار 

وچھار سال سلطنت كرد، وقزوين دارالّسلطنه اوبوده و معاصر بود با محقق كركى وشیخ حسین بن 

عبدالصمد وپسرش وشیخ بھائى رحمه الّله ومحقق كركى كه نام شريفش شیخ على بن عبدالعالى 

مذھب ودين ومحقق ثانى ـ بلغه الّله فـى الجـنـان الى اقـصى اال عالى وملقب است به نورالّدين ومروج 

جناب شما : ومنتھى االمانى ـ در عصر شاه طھماسب به عجم آمد وشاه مـقـدم اورا عـظـیـم شمرد وگفت 

اولى مى باشید به ملك وسلطنت ؛ زيرا كه شما نائب امام علیه السالم مى باشید ومن از عمال شما مى 

وآن جناب نزد سلطان مرتبه عظیمه پیدا كرد، ونقل شده كه شاه به خط خود در حق اين بزرگوار  باشم ،

 :نوشت 

ُانـْظـُروا ِالى مـَْن  )بـِسـِْم الّلِه الرَّحـماِن الرَّحیِم چون از مؤ داى حقیقت انتماى كالم امام صادق علیه السالم 

ـْكـُْم َقْد َروى َحديَثنا َو َنَظَر ِفى َحالِلنا َو َحراِمنا َو َعَرَف َاْحكاَمنا فـَاْرضـُوا بـِِه حـَكـَما َفَانِّى َقْد َجَعْلُتُه  كـاَن مـِن

ُھَو رادُّ َعَلى الّلِه َو ُھَو حاِكما َفِاذا َحَكَم َبُحْكٍم َفَمْن َلْم َيْقَبْلُه ِمْنُه َفِانَّما بـِحـُكـِْم الّلِه اسـَتـَخـَفَّ َو عـََلْینا َردَّ َو 

اليح وواضـح اسـت كـه مـخـالفـت حـكـم مجتھدين كه حافظان شرع حضرت  (َعلى َحدِّ الشِّرك 

سیدالمرسلین اند با شـرك در يـك درجه است پس ھركه مخالفت حكم خاتم المجتھدين ووارث علوم 



كند ودر مقام  (َعِلّیا عاِلیا  الَيزَاُل َكاْسِمِه اْلَعِلىِّ )سیدالمرسلین ونـائب اال ئمـة المـعـصـومین علیھم السالم 

متابعت نباشد بى شايبه ملعون ومردود ودر اين آستان ماليك آشیان مطرود است وبه سـیـاسـات عـظـیـمـه 

  (168) ( . َكَتَبُه َطْھماِسب بن شاه اْسمعیل الصََّفِوّى اْلُموَسوى ) .و تـاءديـبـات بـلیـغه مؤ اخذ خواھد شد

اتفاقا روزى جـنـاب . وحـكـايـت شـده كـه در عصر شريف اوسفیر از سلطان روم بر شاه طھماسب وارد شد

اشتند سفیر اورا بشناخت وخواست مابین خـود وشیخ ، باب مـحـقق مذكور در مجلس سلطان تشريف د

تاريخ مذھب شما واختراع طريقه شما نھصد وشش است كه اول ! اى شیخ : جدلى مفتوح كند، گفت 

سلطنت شاه اسماعیل باشد واومطابق است با كلمه مذھب ناحق ودر اين ، اشـاره اسـت بـه بـطـالن 

اوفرمود كه ما وشما عرب مى بـاشـیـم و بـايـد عـرب تكلم كنیم چرا  محقق بديھًة در جواب. مـذھـب شـما

 . (َمْذَھُبنا َحٌق، َفُبِھَت الَّذى َكَفَر َو َبِقى َكَانَّما ُاْلِقَم اْلَحَجُر  )مى گويى مذھب ناحق بگو

تفاقات بـالجـمله ؛ شاه طھماسب در پانزدھم شھر صفر سنه نھصد وھشتاد وچھار در قزوين وفات كرد واز ا

ماده تاريخ او شده وآثار حسنه وسـیـرت مـسـتـحـسـنـه اورا مـجـال ذكـر  (پانزدھم شھر صفر  )آنكه جمله 

وبـعـد از اوپـسـرش شـاه اسـمـاعـیـل ثـانـى سـلطـان شـد واوبـر طـريـقـه اھـل سـنـت بـود وبـا . نـیـسـت 

مود الجرم سلطنتش طولى نكشید وقريب يك سـال اھـل ايـمـان وعـلمـا و سـادات بـد رفـتـارى مـى نـ

طـرب خـود   ونـیـم سـلطـنـت كـرد ودر شب سیزدھم شھر رمضان سنه نھصد وھشتاد وپنج در مجلس 

آنگاه برادرش سلطان محّمد مكفوف معروف به شاه خـدابنده ثانى سلطان شد . نـاگـھـان خناق كرد وبمرد

نت را به فرزندش شـاه عـبـاس اول در سـنـه نـھـصـد ونـود وده سال سلطنت كرد، پس تفويض كرد سلط

، پـس شـاه عـبـاس مـدت چـھـل وچـنـد سـال در كـمـال  (ظـل الّله  )وشـش كـه مـطـابـق اسـت بـا كـلمـه 

ابھت وجاللت سلطنت كرد ودر سنه ھزار ونه پیاده از اصفھان به مشھد مقدس مشرف شد ودر بیست 

اين  (تاريخ عالم آرا  )ت بعیده را كه قريب به دويست فرسخ است پیاده پیمود، صاحب وھشت روز اين مساف

 : اشعار را در اين باب سروده

غالم شاه مردان شاه عباس
 شه واالگھر خاقان امجد

به طوف مرقد شاه خراسان
 پیاده رفت با اخالص بیحّد

 : تا آخر اشعار، ودر آخر گفته

رفتنپیاده رفت وشد تاريخ 
  (169)تا به مشھد) 1009(ز اصفھان پیاده 

- ٧ - 

 
 

كتاب  )يادگار مانده ھر كه طالب است رجـوع كـنـد بـه كه از شاه عباس خیرات وآثار بسیار به : مـؤ لف گـويـد

خود فرموده كه پادشاه جمجاه مغفرت بارگاه  (كتاب اربعة ايـام  )وغیره ، میرداماد رحمه الّله در  (عالم آراء 



شاه عباس رحمه الّله در تمامى مـدت مـديـد كه با داعى دولت قاھره صحبت مى داشت اين ايام را به 

بادت مى گـذرانـیـد وغـسـل مـى كـرد وروزه مـى داشـت وزيـارت مـاءثـوره را با فقیر به جا مى پاكیزگى وع

وشـبـھـا بـا جـمـعـى مخصوص از اھل علم افطار  : آورد وتـصـدقـات بـسـیـار مـى فـرمـود، تـا آنـكـه فـرمـوده

. با يكديگر مجلس مى گذرانیدمى كرد وبعد از افطار تا قريب نصف شب به صحبت علمى ومباحثات علما 

ازندران سنه ھزار وسى وھشت ودر شب بیست وچھار جمادى االولى به مرض اسھال در م (170). انتھى

 .وفات كرد

سلطنت پـوشـیـده وچـھـارده   وبـعـد از اونـبیره اش شاه صفى اول فرزند فرزندش صفى میرزاى شھید لباس 

صفر سنه ھزار وپنجاه وسه وفات كرد ودر بلده طیبه قم به خاك رفت وقبر اودر  12سال سلطنت كرد ودر 

اكـنـون داخـل روضـه شـده اسـت كـه زنـھـا از جھت قبله روضه حضرت معصومه علیھا السالم واقع اسـت و

صـحـن زنـانـه داخـل آن مـكـان مـى شوند وزيارت مى نمايند حضرت معصومه علیھا السالم را، سقف وديوار 

در كتیبه اين بـقـعـه (اومـزيـن اسـت بـه كـاشـى معرق بسیار ممتا واز بناھاى شاه عباس ثانى است 

ُح لّلِه بـه خـط مـیـرزا مـحـمـدرضـا امـامـى در كـمـال حـسـن وخـوبـى نـوشـتـه شـده سـوره مـبـاركـه يـُسـَبِّ

وبـعـد از اوفـرزنـدش شا عباس ثانى به سن نه سـالگـى بـر اريـكـه سـلطـنـت قـرار گـرفـت ومـدت ) 

ن به اصفھان در بـیـسـت وشـش سـال سـلطـنـت كـرد ورد سـنـه ھزار وھفتاد وھشت در مراجعت از مازندرا

دامغان وفات كرد جنازه اش را به قم رسانیدند ودر جوار حضرت معصومه علیھا السالم در بقعه بـزرگـى 

جـنـب بـقعه پدرش اورا به خاك سپردند وبعد از اوفرزندش شاه صفى دوم در ششم شعبان سنه ھزار 

 .وھفتاد وھشت بر تخت سلطنت آرمید

ھى خطبه خوانده نثارھا افشاندند واورا شاه سلیمان گفتند وآن محقق خوانسارى در مسجد جامع شا

جناب پادشاھى بود با عدالت ودر سنه ھزار وھشتاد وشش قّبه مطھره حضرت امام رضا علیه السالم را 

تعمیر كرد وبر تذھیب آن افزود ودر سنه ھزار وصد پنج وفات كرده در قم در بقعه نزديك بقعه شاه عباس به 

لطنت به فرزندش شاه سلطان حسین مـنـتـقـل گـرديـد واوآخـر سـالطـیـن صـفويه بود و خاك رفت و س

متصل شد دولت ايشان به فتنه افاغنه ومـحـاصـره ايـشـان شـھـر اصفھان را تا آنكه اھل شھر مضطر شدند 

صفويه را ريختند  ودروازه ھا را گشودند افـاغـنـه بـه شـھـر ريـختند وخون جمله اى از اعیان وعظماء دولت

 .وشاه سلطان حسین را با برادران و فرزندانش حبس كردند

بود تا سـلطـان   وايـن واقـعـه در سـنـه ھزار وصد وسى وھفت بود وپیوسته سلطان حسین در محبس 

مـحمود افغان مردود بمرد وسلطان اشرف منحوس به جاى وى نشست ، پس به امر او، قريب پانصد حمام 

سجد را خراب كردند، و چون فتورى در دولت خود بديد از اصـفـھـان حـركـت كـرد وامـر كـرد شـاه ومدرسه وم

سـلطـان حـسـیـن را در مـحبس ھالك كردند واورا بى غـسـل وكـفـن بـگـذاشـت واھل وعیال اورا اسیر كرد 

چھل بود، پس مردم بعد از  واموالش را به غارت برد، واين واقعه در بـیـسـت ودوم مـحرم سنه ھزار وصد و

زمانى نعش سلطان حسین را بـه قـم بـردنـد ودر جـوار عـمـه اش حضرت فاطمه علیھا السالم نزديك پدرش 

 .به خاك سپردند

وبـدان نـیـز كـه از اعـقـاب مـحـّمد بن قاسم بن حمزة بن امام موسى علیه السالم است سید جـل خـاتـم 

ارث علوم اجداده الطاھرين مقتدى اال نام و مرجع الخاص والعام موالنا الحاج سید الفـقـھـاء والمـجـتھدين وو

محّمد باقر بن محّمد تقى موسوى شفتى اصفھانى معروف به حجة اال سـالم تـلمـیـذ جـناب بحرالعلوم 

يـاده از ومحقق قمى وآقا سید محسن واقا سید على ـ رضوان الّله عـلیـھـم اجـمـعـیـن ـ جـاللت شـاءنـش ز

آن اسـت كـه ذكـر شـود در عـبـادات ومـنـاجـات ونـوافل واوراد، ورسانیدن فوايد به طالب و فقراء وسادات ، 



كـه در احوال علماء امامیه است به  (فـوائد الرضـويـه  )حكايات بسیار از آن جناب نـقـل شـده ومـن در كـتـاب 

  (171). م ، اين مقام را گنجايش نقل نیستبرخى از آن وبه مصنفات آن بزرگوار اشاره كرد

در اصفھان مـشـھـور  واقع شد وقبر شريفش) غرس (وفـات آن جـنـاب در سـنه ھزار ودويست وشصت 

وزيـارتـگـاه نـزديـك ودور اسـت وفـرزنـدانـش سید سندوركن معتمد جناب حاج سید اسـدالّله كـه در جـمیع 

كماالت وفضل وفخار وارث آن پدر وثانى آن بحر زخار است ، از اجّالء وتالمذه صاحب جواھر است ، گويند 

 : (َو َلِنْعَم ما قیَل  ) .بر پدر بزرگوارش مقدم مى داشتندمردم در اغلب مكارم اخالق ومحامد اوصاف اورا 

ِانَّ السَّرىَّ ِاذا َسرى َفِبَنْفِسِه
 .َواْبُن السَِّرىِّ ِاذا َسرى َاْسراھما

واقع شد، قبر شريفش در نجف اشرف نزديك باب قبله صحن ) غرص (وفـاتش در سنه ھزار ودويست ونود 

 . مطھر است

یدالّله پسران حضرت امام موسى علیه السالم ، پس ھر دوصاحب اعقاب مى بـاشـنـد واما عبدالّله وعب

وچنانكه از بعضى كتب انساب نقل شده جماعتى از اوالدھاى او در رى بودند كه از جـمله مجدالّدولة والّدين 

سى الكاظم ذوالّطرفین ابوالفتح محّمد بن حسین بن محّمد بن على بن قاسم بن عبدالّله بن اال مام مو

علیه السالم بوده كه خواھرش ستى سكینه بنت حسین بن مـحـّمد مادر سید اجل مرتضى ذوالفخرين 

ابوالحسن المطھر ابن ابى القاسم على بن ابى الفـضـل مـحـمـّد اسـت كـه شـیـخ مـنـتـجب الّدين در وصف 

نقابت ورياست در زمان اوبه اوفرموده از بزرگان سادات عراق وصدور اشراف است و منتھى شده منصب 

سوى او، وعلم ونشانه بـوده در فـنـون از عـلم ، از بـراى اواسـت خـطـب ورسـائلى قرائت كرده بر شیخ 

ابوجعفر طـوسـى در سـفـر حـج ، روايـت نـمـوده از بـراى مـا از اوسـیـد نـجـیـب ابومحّمد حسن موسوى 

  (173). ، انتھى (172)،

واز بـعـضـى كـتـب انـسـاب نـقـل اسـت كـه در حق اوگفته كه سید مطھر يگانه دنیا بوده در افـضـل 

پیوسته پـھـن ومبذول بوده   وبـزرگوارى وكرامت نفس ، كثیرالمحاسن وحسن اال خالق بوده وسفره اش

بیین در رى با اوبوده وپـدرش ابـوالحـسـن عـلى الّزكـى ومتكلم واھل نظر ومترّسل وشاعر بوده ونقابت طال

نقیب رى پسر سلطان محّمد شريف است كه در قم مدفون است وبسیار جلیل القدر است ودر ذكر 

 . اوالدھاى عبدالّله الباھر بن امام زين العابدين علیه السالم به اواشاره رفت

ّمد وعلى ، اما محّمد بن مطھر را پسرى بوده فـخـرالّديـن مح: وبـالجـمـله ؛ سـیـد مـطـھـر را دوپسر بوده 

عـلى ، نـقـیب قم بوده ؛ واما على بن مطھر را عّزالّدولة والّدين وشرف اال سالم والمـسـلمـیـن بـاشـد 

پـسـرى بـوده مـحـمـّد نـام از اھـل عـلم وفـضـل وشـرف و جـاللت ورياست ، واوپدر عّزالّدين يحیى است كه 

. منتجب الّدين اورا ثـناء بلیغ گفته ودر باب اوالدھاى امام زين العابدين علیه السالم به اواشاره كرديم  شیخ

گويند والدش شرف الّدين را چند دخـتـر بـوده واوالد . قبرش در طھران مى باشد. اورا خوارزمشاه ، شھید كرد

حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه وآله  ذكـور نـداشـت چـون زوجه اش به يحیى حامله شد، شرف الّدين

وسـلم را در خـواب ديـد عـرض كـرد يـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه وآله وسلم اين بچه كه در شكم عیالم 

يحیى ، چون آن پسر به دنیا آمد اورا يحیى نھادند، آنگاه كه شھید شد : است چه نام گذارم ؟ فـرمـود

 . رسول صلى الّله علیه وآله وسلم اورا به يحیى فھمیدند سّر نام گذاشتن حضرت

وبـدان نـیـز كـه از اعـقـاب عـبـدالّله بـن امـام مـوسـى عـلیـه السـالم اسـت حـبـر نبیل ومحدث جلیل سید 



سند ساللة اال طھار والد اال ماجد اال عاظم اال خیار المنتشرين نسال بعد نسل فى اال قطار آقا سید نعمت 

يرى ابن سید عبدالّله بن محّمد بن الحسین بن احمد بن محمود بن غیاث الّدين بن مجدالّدين بن الّله جزا

نورالّدين بن سعدالّدين بن عیسى بن عبدالّله بن االمـام مـوسـى الكـاظـم علیه السالم كه تلمیذ عالمه 

یر ايشان مجلسى وآقا سید ھاشم احسائى ومحقق سبزوارى ومحقق خوانسارى ومحدث كاشانى وغ

خود آن جـنـاب در بـعـض مـصـنـفـات خـود شـرح حـال خـود را نـوشـتـه . است وكتب بسیار تصنیف كرده 

سـیـد عـبـدالّله وسـیـد فـاضـل   وجـمـاعـتـى نـیـز احـوال اورا بـه شـرح نـوشـتـه انـد مـانـنـد نـافـله اش 

وفاتش در قـريـه جايدر در شب جمعه . و غیر ايشان  (تحفة العالم  )سـیـد عـبـدالّلطـیـف شـوشترى در 

بیست وسوم شوال سنه ھزار و صد ودوازده واقع شده وفرزند جـلیـلش سـیـد نـورالّديـن از اھل علم 

روايـت مـى كند . وصاحب رسائل متعدده است وفات كرده در ذى حجه سنه ھـزار وصـد وپـنـجـاه وھـشـت 

وفرزندش سید اجـل عـالم مـتـبـحـر نـقـاد آقا سید عبدالّله بن نورالّدين بن از پدرش واز شیخ حّر عاملى 

نعمت الّله الموسوى از اجّالء اين طـايـفـه اسـت جـمـع شـده بـود در اوجودت فھم وحسن سلیقه وكثرت 

 )است اطالع واستقامت طريقه چـنـانـكـه ظـاھر مى شود از رجوع به مؤ لفات شريفه اش كه از جمله آنھا 

و اجازه اى نوشته كه در آن شرح كرده حال . وغیرھا (ذخیره  )و (شرح مفاتیح اال حكام  )و )شرح نـخـبـه عـ

خود وحال پدر وجد واحوال جمله از مشايخ خود را، روايت مى كند از والدش واز مـیـر مـحـمـّد حـسـیـن 

رالّله حايرى شھید، وروايت مى كند آقا سید خـاتـون آبـادى وآقا سید صدرالّدين رضوى قمى وآقا سید نـصـ

نصرالّله از اوواين يعنى روايت كردن ھر يـك از دوشـیخ از ديگر در علم درايت موسوم است به مذّبح ، 

ونظیرش روايت عالمه مجلسى اسـت از سـیـد عـلیـخـان شـارح صـحیفه ، وروايت سد از اووروايت عالمه 

وسـیـد اجل شھید سعید . ـت شـیـخ حـّر از مـجـلسـى رضـى الّله عـه مجلسى از شیخ حر عـامـلى ورواي

اديب اريب آقا سید نصرالّله موسوى مذكور، آيتى بوده در فھم وذكاء وحسن تقرير وفصاحت تعبیر مدرس 

الروضـات الزاھـرات فـى المـعـجـزات  )بوده در روضه منوره حسینیه وكتب ورسائلى تصنیف كرده از جـمـله 

وروايت مى كند . وغیر ذلك ، سلطان روم اورا در قسطنطنیه شھید كرد (سـالسـل الذھـب  )و (ـد الوفـات بـع

عالمه بحرالعلوم رحمه الّله از صاحب كرامات آقا سید حسین قزوينى از آقا سید نصرالّله مذكور واز اومولى 

 . ابوالحسن جد صاحب جواھر از عالمه مجلسى رحمه الّله

عـبیدالّله بن موسى علیه السالم است شريف صالح ابوالقاسم جعفر بن محّمد بـن ابـراھـیـم  واز اعـقـاب

بـن مـحـمـّد بـن عبیدالّله بن اال مام موسى الكاظم علیه السالم علوى موسوى مـصـرى روايـت مـى كـنـد 

 . جازه گرفتهاز اوشـیـخ تـلعـكـبـرى وسـمـاع كـرده از اوحديث را در سنه سیصد وچھل واز اوا

واسـحـاق بـن مـوسـى الكـاظـم عـلیـه السـالم مـلقـب بـه امـیـن اسـت ودر سـنـه دويـسـت و چھل در 

مدينه وفات كرد، ورقیه دختر اوعمرش طوالنى گشت تا در سنه سیصد و شانزده وفـات كـرد ودر بـغـداد به 

ست واز احـفـاد اواسـت شـیـخ زاھـد خاك رفت ، واعقاب اواز پسرانش عباس ومحّمد و حسین وعلى ا

ابـن عـلى بـن اسحاق بن عباس بن اسحاق بن موسى الكاظم  (175)ورع ابـوطالب محّمد الملھوس  (174)

حاق است علیه السالم كه صاحب قـدر وجـالت وجـاه وحـشـمـت بـوده در بـغـداد، واز احـفـاد حسین بن اس

ابوجعفر محّمد صـورانـى كـه در شیراز به قتل رسیده و قبرش در شیراز در باب اصطخر زيارت كرده مـى 

گفته كه در ايام مھتدى سعید حاجب در بـصـره جـعـفـر بـن اسـحـاق  (مقاتل الطالبیین  )شـده وابوالفرج در 

  (176).بـن مـوسـى الكـاظـم عـلیـه السـالم را بـه قتل رسانید

 (177)است كه مادر اسحاق بن الكاظم علیه السالم ام ولدى بـوده  (انساب مجدى  )در : مـؤ لف گـويد

است معلوم مى شـود كـه مـادر اسـحـاق نـیـز ام احـمد بوده وآن  (طب اال ئّمه  )لكـن در روايـتـى كـه در 



سید : كه اسحاق بن الكاظم علیه السـالم روايت كرده از مادرش ام احمد كه گفت فرمودروايت چنین است 

من ، يعنى موسى بن جعفر علیه السـالم كـه ، ھـر كـه نـظـر افـكـنـد بـه خـون خـود در شـاخ اول حجامت 

 . ندرد گرد: ايمن شود از واھنه تا حجامت ديگر، پرسیدم از سید خود كه واھنه چیست ، فرمود

مى گفتند؛ به جھت آنكه در ايام ابوالسرايا كه طالبین  (زيدالّنار  )بن موسى علیه السالم را  (178)وزيد 

 (تتمة المنتھى  )ج كردند، زيد به بصره رفت وخانه ھاى بنى عـبـاس را در بـصـره بـسـوزانید چنانچه در خرو

نگارش يافته و چون ابوالسرايا مقتول گشت واركان طالبیین متزلزل شد زيد را ماءخوذ داشتند و براى ماءمون 

زيد زنده بود تا آخـر ايام متوكل بلكه زمان بـه مـروفرستادند ماءمون اورا به حضرت رضا علیه السالم بخشید و

 (عمدة الطالب  )وبه قول صاحب . وفـات كرد (سّر من راءى  )منتصر را نیز درك نموده واورا منادمت نموده ودر 

ماءمون اورا زھر داد وھالك شد وافـعـال زيـد بـر حـضـرت امام رضا علیه السالم گران آمد واورا توبیخ وتعنیف 

واز فـرمـايـشـات آن . مـوده ، ودر روايـتـى حـضـرت قـسـم خـورد تـا زنـده بـاشـد با زيد تكلم نفرمايدبسیار فـر

آيا مغرور كرده تورا كالم سفله اھـل كـوفـه كـه گفتند حضرت فاطمه ! اى زيد: جـنـاب است كه به زيد، فرمود

نـمـود، ايـن مـخـتص به حسن و حسین  علیھا السالم عفت ورزيد پس حق تعالى آتش را بر ذريـه اوحـرام

اگر اعـتـقاد دارى كه تومعصیت خدا كنى وداخل بھشت شوى وپدرت ! اوالد بطنى آن مخدره است ، اى زيد

موسى بن جعفر علیه السالم اطـاعـت خـدا كـنـد و شـبـھـا قـائم وروزھـا صـائم بـاشـد وداخل بھشت شود، 

باشى ، چنین نیست كه تواعتقاد كـرده اى ، بـه خـدا قـسـم نـمى  پس تونزد خدا از پدرت گرامى تر مى

رسد احدى به آن كرامتھايى كه نزد خدا است مگر با طاعت وفرمانبردارى حق تعالى وتوگمان كرده اى كه 

من برادر تووپسر پدر : زيد گفت . توبه آن مراتب خواھى رسید به معصیت خـدا پـس بـدگمانى كرده اى 

توبرادر منى مادامى كه اطاعت خدا كنى ، پس آن جناب آن آيه مباركه قرآن مجید را : ، فرمودتومى باشم 

كه در حق نـوح وپـسـرش نـازل شـده اسـت تـالوت فـرمـود پـس فرمود كه حق تعالى پسر نوح را بـیـرون 

ـربـاء و خـويـشـان مـا پس ھريك از اق: ودر روايت ديگر فرمود. كـرد از آنـكه اھل اوباشد به سبب معصیت او

وتواگر اطاعت خدا كنى از ما اھل : كه اطاعت خدا نكند از ما نیست ، وبه حسن وشا راوى حديث ، فرمود

  (179).بیت خواھى بود

 ذكر احوال حضرت معصومه علیھا السالم مدفونه به قم وثواب زيارت آن مخدره

امـا دخـتـران حـضـرت مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم بـر حـسـب آنـچـه بـه مـا رسـیـده افـضـل آنـھـا 

وفه به حضرت مـعـصـومـه عـلیـھا السالم سـیـده جلیله معظمه فاطمه بنت امام موسى علیه السالم معر

است كه مزار شريفش در بلده طیبه قم است كه داراى قبه عالیه وضـريـح وصـحـن ھـاى مـتـعـدده وخـدمـه 

بـسـیـار ومـوقـوفـات اسـت وروشـنـى چـشـم اھـل قـم ومـالذ ومـعـاذ عـامـه خـلق اسـت ودر ھـر سـال 

شـّدرحال كنند وتعب سفر كشند به جھت درك فیوضات از زيارت آن معظمه علیھا جـمـاعـات بـسـیـار از بـالد 

نـقـل كـرده  (تـاريـخ قـم  )و سـبـب آمـدنـش بـه قـم چـنـانـكـه عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله از . السالم 

را در سـال  واواز مـشـايـخ اھـل قم روايت كرده آن است كه چون ماءمون حضرت امام رضا علیه السـالم

دويـسـت از ھـجـرت از مـديـنـه بـه مـروطـلبـیـد يـك سال بعد از آن خواھرش حضرت فاطمه علیھما السالم 

به جھت اشتیاق مالقات برادرش از مـديـنـه بـه جـانـب مـروحركت كرد، پس ھمین كه به ساوه رسید مريضه 

پس خادم خود را فرمود كه . ده فرسخ است : تندشد پرسید كه از ايـنـجـا تا قم چه مقار مسافت است ؟ گف

 .پس آن حضرت را به قم آورد ودر خانه موسى بن خزرج بن سعد فرود آورد. مرا به جانب قم ببر

وقـول اصـح آن اسـت كـه چـون خـبـر آن مـخـدره رسـیـد بـه آل سعد ھمگى متفق شدند كه به قصد آن 

يند بـه قـم تـشريف آورد، پس در میان ھمه موسى بن خزرج بر حضرت بیرون روند واز آن حضرت خواھش نما



اين امر تقدم جست ھمین كه به خدمت آن مكرمه رسى مھار ناقه آن حضرت را گرفت وكشید تا وارد قم 

ساخت ودر خانه خود آن سـیـده جلیله را منزل داد، پس آن حضرت مدت ھفده روز در دنیا مكث نمود وبه 

الّله پیوست ، پس اورا غسل داده وكفن نمودند و در ارض بابالن آنجا ـ كه امروز روضه رحمت ايزدى ورضـوان 

  (180).مقدسه اواست وملك موسى بوده ـ آن حضرت را دفن كردند

گفته كه حديث كرد مرا حسین بن على بن على بن بابويه از مـحـمـّد بـن حـسـن بـن  (تاريخ قم  )صاحب 

ولیـد كـه چـون فـاطـمـه عـلیـھـا السـالم وفـات كـرد اورا غـسـل دادنـد وكـفـن كـردنـد وحـركـت دادنـد اورا 

د اورا نزديك سـردابـى كـه بـراى اوكـنـده بـودنـد، پـس آل سـعـد بـا ھـم وبـردنـد به بابالن وگذاشتن

گـفـتـگـوكـردنـد كـه كـیـسـت داخـل سـرداب شـود وجـنـازه بـى بـى را دفـن نمايد؟ بعد از گفتگوھا، راءى 

بوده ومرد صـالحـى ايشان بر آن قـرار گـرفـت كـه خـادمـى بـود از بـراى ايـشـان بـه غايت پیر كه نامش قادر 

بـوده اومـتـصـدى دفـن شـود، چون فرستادند عقب آن شیخ صالح ، ديدند دونفر سـوار كـه دھـان خـود را 

بـسـتـه بـودنـد بـه لئام بـه تـعـجیل تمام از جانب رمله يعنى ريگزار پیدا شدند چون نزديك جنازه رسیدند 

در سرداب شدند واورا دفن كردند وبیرون آمدند وسوار گشتند پیاده شدند ونماز بر آن مخدره خواندند وداخل 

  (181).ورفتند وكسى نفھمید كه ايشان چه كسى بودند

روايـت اول اسـت كـه مـوسـى بـر سـر قـبـر آن مخدره سقفى از بوريا بنا كرد تا آنكه حضرت زينب دختر در 

حضرت جواد علیه السالم قبله اى بنا كرد بر روى قبر، و محراب نماز فاطمه علیھا السالم ھنوز موجود است 

 . در خانه موسى بن خزرج

رك موجود است وآن واقع است در محله میدان میر مـعـروف كه در زمان ما نیز آن محراب مبا: فقیر گويد

 . وستى به معنى خانم وبى بى است (ستى  )يعنى معروف به  (ستّیه  )اسـت بـه 

بـدان كـه در بـقـعـه حضرت فاطمه جماعتى از بنات فاطمیه وسادات رضائیه مدفونند، مـانـنـد زيـنب وام 

ديدم كه  (انساب مجدى  )جواد علیه السالم ، در نسخه اى از  محّمد ومیمونه دختران حضرت امام محّمد

میمونمه دختر امام موسى علیه السالم با معصومه فاطمه است وبريھه دختر موسى مبرقع وام اسحاق 

جاريه محّمد بن موسى وام حبیب جاريه محّمد بن احـمـد بـن موسى ـ رضوان الّله تعالى علیھم اجمعین ـ 

ودر فـضیلت زيارت حضرت فاطمه بنت موسى علیه  .ام كلثوم دختر محّمد بـوده اسـت واين كنیزك مادر 

مروى است كه جماعتى از مردم رى خدمت  (تاريخ قم  )السالم روايات بسیار وارد شـده از جـمـله در 

ـرادران مرحبا به ب: حضرت فرمود. ما از مردم رى ھستیم  :حضرت صـادق عـلیـه السـالم رسـیـدنـد وگـفـتند

ديگر مرتبه حضرت ھـمـان جـواب را فرمود، ! ايشان عرض كردند كه ما از مردم رى ھستیم ! مـا از اھـل قم 

ھـمـانـا از بـراى : آن جماعت چند كّرت اين سخن را گفتند و ھمین جواب را شنیدند، آنگاه حـضـرت فـرمـود

خـدا صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم حـرمى  حـق تـعـالى حـرمـى اسـت وآن مـكـه اسـت ، وبـراى رسـول

وبراى امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم حـرمـى اسـت وآن كـوفـه اسـت ، واز بـراى مـا . است وآن مدينه است 

اھل بیت حرمى است وآن بلده قم است وبعد از اين دفن شود در آنجا زنى از اوالد من كه نامیده شـود بـه 

وقتى كـه آن حـضـرت ايـن : يارت كند بھشت از براى او واجب شود، راوى گفت فـاطمه ، ھركس اورا ز

  (182). فـرمـايـش نـمـود ھـنـوز مـتـولد نـشـده بـود امـام مـوسـى عـلیه السالم

نـزد شـمـا قـبرى ! روايـت شـده كـه حضرت امام رضا علیه السالم به سعد اشعرى قمى فرمود كه اى سعد

قبر فاطمه دختر امام موسى علیه السالم را مى فرمايى ؟ ! فداى توشوم : سعد گفت . از ما ھست 

وحق اورا بشناسد از براى اواسـت بھشت ، وبر اين مضمون روايات بلى ، ھر كه اورا زيارت كند : فرمود

فرموده از امام جعفر صادق علیه السالم  (ـؤ مـنین مـجـالس الم )قاضى نورالّله در  (183). بسیار است



روايت است كه گفت آگـاه بـاش بـه درسـتـى كـه از بـراى خـدا حـرمـى اسـت وآن مـكـه اسـت واز براى 

حضرت رسـول صـلى الّله علیه وآله وسلم حرمى است وآن مدينه است واز براى امیرالمؤ منین علیه 

ست ، آگاه باش به درستى كه حرم من وحرم اوالد من بعد از من در قم السالم حرمى است وآن كوفه ا

است ، آگاه باش به درستى كه قم كوفه صغیره است وھمانا از براى بھشت ھشت در اسـت سه در آنھا 

به سوى قم است ، ووفات كند در قم زنى كه از اوالد من باشد، ونام او فاطمه دختر موسى علیه السالم 

  (184). مى شوند به سبب شفاعت اوشیعه من جمیع ايشان در بھشتاست كه داخل 

ه چون حضرت موسى علیه السـالم رجـوع كرد از روايت شده از يونس بن يعقوب ك (كافى  )بدان كه در 

بغداد وتشريف برد به مدينه در فید كه نام منزلى است دخترى از آن حضرت وفات يافت در آنجا اورا مدفون 

نمودند وحضرت فرمود بعضى موالى خود را كـه قـبـر اورا گـچ انـدود كـنـد وبـنـويـسـد بـر لوحـى اسـم اورا و 

 : است آنچه كه حاصلش اين است (تاريخ قم  )ودر  (185).در قبر اوبـگـذارد آن را 

وھر نمى دادند؛ زيرا كسى را كه ھمسر وھم كفوايشان چـنـین رسیده كه رضائیه دختران خود خود را به ش

بود نمى يافتند، وحضرت موسى بن جعفر علیه السالم را بیست ويك دختر بوده است وھیچ يك شوھر 

واين مطلب در میان دختران ايشان عادت شده ، ومحّمد بن عـلى الرضـا علیه السالم به شھر . نكرده اند

دختران وخواھران خود كه شوھر نكرده اند واز ارتفاعات آن ديه ھا نصیب  مدينه ده ديه وقف كرده است بر

 .وقسط رضائیه كه به قم ساكن بوده اند از مدينه جھت ايشان مى آوردند

 در ذكر چند نفر از اعاظم اصحاب امام موسى كاظم علیه السالم است: فصل ھفتم 

 اول ـ حماد بن عیسى كوفى بصرى

ن چھار امام را درك كرده ودر ايام حضرت جواد علیه السالم سنه دويـسـت ونـه از اصحاب اجماع است وزما

رحـلت كـرده ، ودر حـديـث ، مـتـحـّرز ومحتاط بوده ومى گفت كه من ھفتاد حديث از حضرت صادق علیه 

قـتـصار السالم شنیدم وپیوسته در زياده و نقصان عبارات بعضى از آن احايث شـك بـر مـن وارد مـى شـد تـا ا

وحماد مذكور ھمان است كه از حـضـرت كـاظم علیه السالم درخواست كرد كه دعا . كردم بر بیست حديث 

 : كند حق تعالى اورا روزى فرمايد خانه وزوجه واوالد وخادم وحج در ھر سال ، حضرت گفت

 . (ًة َو َوَلدا َو خاِدما َواْلَحجَّ َخْمسیَن َسَنَة َالّلُھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َواْرُزْقُه دارا َو َزْوَج )

دعـا كـرد كـه حـق تـعـالى اورا روزى فـرمـايد خانه وزوجه واوالد وخادم وپنجاه حج و تما، روزى اوشد وپنجاه 

مرتبه حج كرد وچون خواست كه حج پنجاه ويكم كند ھمین كه به وادى قـنـات رسـیـد خـواسـت غسل 

  (186). ه آب سیل غرق شد واو غريق حجفه است وقبرش به سیاله است رحمه الّلهاحرام كند ب

 ن الحجاج الَبَجلىِّ الُكوفى َبّیاُع الّسابرى َمْرِمىُّ ِثَقٌة َجلیُلاْلَقْدردوم ـ ابـوعـبـدالّله عـبـدالرحمن ب

اسـتـاد صـفـوان بـن يـحـیـى واز اصحاب صادق وكاظم علیھما السالم ورجوع به حق كرده ومـالقـات كـرده 

ر حـضـرت رضـا حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم را ووكیل حضرت صادق علیه السالم بوده ووفـات كـرده در عـصـ

وروايت شده كه حضرت ابـوالحـسـن عـلیـه السـالم شـھادت بھشت براى اوداده . عـلیه السالم بر واليت 

وحضرت صادق عـلیـه السـالم بـه وى فـرمـوده كـه تـكـلم كـن بـا اھـل مدينه ھمانا من دوست مى  (187)،

وھم از آن جناب مروى است كه ھركه مرد در مـديـنـه حق  (188). دارم كه در رجـال شـیـعه مانند تورا ببینم

واز جمله ايشان است يحیى بن حبیب وابوعبیده حّذاء . تعالى اورا مبعوث فرمايد در آمنین روز قیامت 

  (189). وعبدالرحمن بن حجاج

ِانَُّه َلثـَقـیـٌل عـََلى  :اما آن خبرى كه از ابوالحسن مروى است كه ذكر فرمود عبدالرحمن بن حجاج را و فرمود

شـايـد مـراد از ثـقـالت اوبـر دل ، دل مـخـالفـین باشد، يا آنكه مراد آن است كه از براى  (190)اْلفـُؤ اِد،



الحظه اسم اوباشد؛ چه آنكه عبدالرحمن اسم ابن اوموقعى است در نفس ، يا آنكه ثـقـالت اوبه جھت م

ملجم است وحجاج اسم حـجـاج بـن يـوسـف ثـقـفـى ، ومـسـّلم اسـت كـه اسامى مبغضین امیرالمؤ منین 

 . علیه السالم نزد اھـل بـیـت آن حـضـرت بـلكـه نـزد شـیـعـیـان ودوسـتـانـش ، ثقیل ومكروه است

در ذكر اوالد عبدالّله بن جعفر بن ابى طالب گفته كه ھیچ كس از بنى ھاشم  (تذكره  )سـبـط ابـن جوزى در 

فرزند خود را معاويه نام ننھاد مگر عبدالّله بن جعفر، و چون اين نـام را بـر اوالد خـود گـذاشـت بـنـى ھـاشـم 

  (191).ترك اونمودند وبا اوتكلم نكردند تا وفات كرد

چنانكه گفته شد نام عبدالرحمن نزد شیعیان امیرالمؤ منین علیه السالم ثـقـیـل اسـت : لكـن مـخـفـى نماند

وقتى در نزد : ھمانا روايت شده از مسروق كه گفت . مى آيد واما دشمنان آن حضرت از اين اسم خوششان

حمیراء نشسته بودم وحديث مى كرد مرا كه ناگاه غالمى را ندا كرد كه سیاه بود، وبه اوعبدالرحمن مى 

مـى دانـى بـراى چـه اين غالم را عبدالرحمن نام : گفت ، چون غالم حاضر شد حمیراء روكرد به من وگفت 

  (192). از اين جھت محبت ودوستى من با عبدالرحمن ابن ملجم: نه ، گفت  : نھادم ؟ گفتم

 جلیل القدر عابدسوم ـ عبدالّله بن جندب بجلى كوفى ثقه 

شیخ كشى روايت كرده كه . از اصـحـاب حـضـرت كـاظـم ورضـا عـلیـھـمـا السـالم ووكـیـل ايـشـان است 

حضرت ابوالحسن علیه السالم قسم خورد كـه راضـى اسـت از اوو ھـمـچـنـیـن پـیـغـمـبـر صـلى الّله عـلیـه 

يعنى از  (194)وھـم فـرمـوده كـه عـبـدالّله بن جندب از مخبتین است ،  (193). وآله وسلم وخداوند تعالى

 كسانى كه حق تعالى در حق ايشان

وبشارت بده فروتنان ومتواضعان را  (195) (َو بـشِّر المـُخـِْبتیَن الَّذيَن ِاذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُھم  ) : فـرمـوده

كه در درگاه ما آرمیده ومطمئن اند آنانكه چون ذكـر خـدا شـود نـزد ايـشـان ، بـتـرسـد دلھـاى ايـشـان از 

الل ربـانى وطلوع انوار عظمت سبحانى ويا ھرگاه تخويف كرده شوند به عذاب وعقاب الھى ، ھـیـبـت جـ

 .دلھاى ايشان خائف وھراسان شود

من عبدالّله بن جندب را ديدم در موقف عرفات وحال ھیچ : وروايـت شـده از ابـراھـیـم بن ھاشم كه گفت 

آسمان بلند كرده بود وآب ديـده اش بـر روى  كس را بھتر از اونديدم پیوسته دستھاى خود را به سوى

وقـوف ھـیـچ كـس را بـھـتـر از وقوف : اوجـارى بـود تـا به زمین مى رسید، چون مرد فارغ شدند گفتم 

به خدا سوگند كه دعا نكردم مگر برادران مؤ من خود را زيرا كه از حضرت امام موسى علیه : تونديدم ، گفت 

عا كند از بـراى بـرادران مـؤ مـن خـود در غـیبت اواز عرش به اوندا رسد كه از براى السالم شنیدم كه ھركه د

توصد ھزار بـرابـر اوباد، پس من نخواستم كه دست بردارم از صد ھزار برابر دعاى ملك كه البته مـستجاب 

وقـرار داد اوبـا صـفـوان بـن يـحیى  (196). است براى يك دعاء خود كه نمى دانم مستجاب خواھد شد يا نه

واوھمان است كه حضرت موسى بن جعفر علیه . بیايد در ذكر صفوان در اصحاب حضرت رضا علیه السالم 

 (مصباح شیخ طوسى  )را كه در  (َالّلُھمَّ ِاّنى ُاْشِھُدَك  )السالم براى اونوشته دعاى سجده شـكـر مـعـروف 

  (197). وغیره است

وروايـت شـده كـه وقتى عبدالّله بن جندب عريضه اى خدمت حضرت ابوالحسن علیه السالم نـوشت ودر آن 

من پیر شدم وضعف وعجز پیدا كردم از بسیارى از آنـچـه كه قوت داشتم بر آن ! عرض كرد كه فدايت شوم 

داوند نزديك كند وفھم وعلم مرا زياد كند، ودوست دارم فدايت شوم كه تعلیم كنى مرا كالمى كه مرا به خ

 :حضرت در جواب اورا امر فرمود كه بسیار بخواند اين ذكر شريف را

  (198). (ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحیِم الَحْوَل َو الُقوََّة ِاّال ِبالّلِه اْلَعِلىِّ اْلَعظیِم  )

وصـیـتـى طـوالنـى از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم نـقـل كـرده كه به عبدالّله بن  (تـحـف العـقـول  )در 



ـر مـواعـظ ونـصـايـح حـضـرت صـادق عـلیـه جندب فرموده ومشتمل است بر وصايا نافعه جلیله كه ما در ذك

ن عبدالّله بن جندب زياده از آن است وبالجمله ؛ جاللت شاء (199). السـالم چـنـد سـطـر از آن نـقـل كرديم

 .وروايت شده كه بعد از فوت اوعلى بن مھزيار رحمه الّله در مقام اوبرقرار شد. كه ذكر شود

 چھارم ـ ابومحّمد عبدالّله بن الُمِغْیره َبَجلّى كوفى ثقه

ز ابوالحسن از فـقـھاى اصحاب است واحدى عديل اونمى شود از جھت جاللت ودين وورع و روايت كرده ا

شیخ كشى گفته كه اوواقفى بوده و رجوع كرده به حق ، وورايـت كـرده از اوكـه . موسى علیه السالم 

مـن واقـفـى بـودم وحـج گـذاشـتـم بـر ايـن حـال ، پس چون به مكه رفتم خلجان كر در سینه ام : گـفـت 

طلب واراده مرا پس ارشاد كن مرا به  تومى دانى! خدايا : چیزى پس چسبیدم به ملتزم ودعا كردم وگفتم

بھترين دينھا، پس در دلم افـتـاد كـه بـروم نـزد حضرت رضا علیه السالم ، پس رفتم به مدينه و ايستادم بر در 

خـانـه آن حـضـرت وگـفـتـم بـه غـالم آن حـضـرت ، بـگـوبـه مـواليـت مـردى از اھـل عـراق بـر در سـرا اسـت ، 

پس داخل شدم ھمین ! داخـل شـو، اى عبدالّله بن مغیره : نـداى آن حـضـرت را كـه فـرمـودپـس شـنـیـدم 

: خداوند دعـاى تـورا مـسـتجاب كرد وھدايت كرد تورا به دين خود، من گفتم : كه نظرش به من افتاد فرمود

وعبدالّله بن مغیره از اصحاب  (200). شھادت مى دھم كه تو حـجـت خـدايـى بر من وامین الّله بر خلقى

واز  (201). اجـمـاع اسـت ، وگـفـتـه شـده كـه سى كتاب تصنیف كرده از جمله كتاب وضوء وكتاب صالة بـوده

نـقل شده كه روايت شده كه چون تصنیف كرد كتاب خود را وعده كرد با اصحاب خود  (كـتـاب اخـتـصـاص  )

آن كتاب را بخواند بر ايشان در يكى از زاويه ھاى مسجد كوفه ، وبرادرى داشت كه مخالف مـذھـب  كه

اوبـود، پـس چـون اصـحاب جمع شدند براى شنیدن آن كتاب ، برادرش آمد ودر آنجا نـشـسـت عـبـدالّله بـه 

كـجـا بـرونـد به درستى : گـفـت وبـرادرش ! مـالحـظـه بـرادر مـخـالفـش گـفت با اصحاب خود كه امروز برويد

در ! اى برادر: مگر براى چه آمدند؟ گفت : كه من نیز آمدم براى ھمان جھت كه آنھا آمدند، عـبـدالّله گـفـت 

خواب ديدم كه مالئكه از آسمان فـرود مـى آمـدنـد گـفـتـم بـراى چـه اين مالئكه فرود مى آيند، شنیدم كه 

كه بشنوند آن كتابى را كه بیرون آورده عبدالّله بن مغیره پس من نیز بیرون آمـدم گوينده اى گفت فرود آمدند 

  (202).بـراى ايـن ومـن تـوبـه مـى كـنـم بـه سـوى خـدا از مـخالفت خود، پس عبدالّله مسرور شد

- ٨ - 

 
 

 پنجم ـ عبدالّله بن يحیى الكاھلى الكوفى برادر اسحاق

ھـر دواز روات حـضـرت صـادق وكـاظـم علیھما السالم مى باشند وعبدالّله وجاھت داشت نزد حـضـرت 

لى بن يقطین كرده بود وبه اوفـرمـوده بـود كـه ضـمـانـت كـاظـم عـلیـه السالم وآن حضرت سفارش اورا به ع

كـن بـراى مـن كـفـالت كـاھـلى وعـیـال اورا تـا ضـامـن شـوم بـراى تـوبـھـشـت را، عـلى قـبـول كـرد 

وپـیـوسـته طعام وپول وساير نفقات شھريه براى ايشان مى داد وچندان بر كـاھـلى نعمت عطا مى كرد كه 

وكاھلى قبل از وفات خود به . ابات اورا فرومى گرفت وايشان مستغنى بودند تا كاھلى وفات كردعیاالت و قر

حج رفت وخدمت حضرت امام موسى علیه السـالم وارد شـد، حـضـرت بـه اوفـرمـود عـمـل خـیـر بـه جـا آور 

اجـل تونزديك شده ، كاھلى  در ايـن سـال ، يـعـنـى اھـتـمـامـت در عـمـل خـیـر زيـادتـر بـاشـد ھـمـانـا

بشارت : براى آنـكـه خـبـر مـرگ به من دادى ، فرمود: براى چه مى گويى ؟ گفت : گريست ، حضرت فرمود



تواز شیعیان مايى وامر توبه خـیـر اسـت ، راوى گـفـت كـه بـعـد از ايـن زنـده نـمـاند عبدالّله مگر ! باد تورا

  (203).زمان كمى ، پس وفات كرد

 ششم ـ على بن يقطین كوفى اال صل بغدادى المسكن

علیه السالم است وپدرش يقطین از ثـقـه جـلیـل القدر از اجالء اصحاب ومحل توجه حضرت موسى بن جعفر 

وجوه دعاة عباسیین بود، ودر زمان مروان حمار در محنت عظیم بود؛ چه آنكه مـروان در طـلب اوبـود واواز 

وطـن فـرار كـرده ومـختفى بود ودر سنه صد وبیست وچھار در كـوفـه عـلى پـسـرش متولد شد، زوجه 

يقطین نـیـز از تـرس مـروان به جانب مدينه فرار كردند و پیوسته يقطین با دوپسران خود على وعبید فرزندان 

مختفى بودند تا مروان به قـتـل رسـیـد ودولت عـبـاسـیـیـن ظھور كرد، آنگاه يقطین خود را ظاھر كرد وزوجه 

ال اش نیز با پـسـرانـش بـه وطـن خـود كـوفـه عـود نمودند و يقطین در خدمت سفاح ومنصور بود، با اين حـ

شـیـعـى مـذھـب وقـائل بـه امـامـت بـود وھـكـذا پـسـرانـش وگـاھـگـاھـى امـوال بـه خـدمـت حـضـرت امـام 

جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم حمل مى كرد ونزد منصور ومھدى از براى يقطین سعايت كردند، حق تعالى 

نه سال زنده بود ودر سنه صد وھشتاد وپنج اورا از كید وشّر ايـشـان حـفـظ كـرد ويـقـطین بعد از على به 

وفـات نـمـود، وامـا عـلى پـسـرش ، پـس اورا در خدمت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم مـنزلتى 

عظیم ومرتبتى رفیع بود وحضرت بھشت را از براى اوضامن شده بود، ودر چند روايـت اسـت كـه آن حـضـرت 

  (204).طـیـن ان التـمـسـّه النـّار ابداضـمـنـت لعـلّى بـن يـقـ: فـرمـوده 

موسى بن جعفر عـلیـه السـالم  از داود رقـّى روايـت شـده كه خمن روز نحر، يعنى عید قربان خدمت حضرت

شـرفـیـاب شـدم آن حـضـرت ابـتـدا فـرمـود كـه نـگـذشـت در دل مـن احـدى در وقتى كه در موقف عرفات 

بودم مگر على بن يقطین وپیوسته اوبا من بوده يعنى در نظر من ودر قلب من بود واز من مفارقت نكرد تا 

سـال در مـوقـف عرفات احصا كردند صد وپنجاه نفر را كه از براى  ونیز روايت شده كه در يـك. افاضه كردم 

على بن يقطین تـلبـیـه مـى گـفـتـنـد، وايـشـان كـسـانـى بـودنـد كـه عـلى بـه ايـشـان پول داده بود وبه 

 .مكه روانه كرده بود

دق علیه السـالم رسید وروايـت شـده كـه عـلى در زمـان طـفـولیـت خـود بـا برادرش عبید خدمت حضرت صا

پـس نـزديك . وعلى در آن وقت گیسوانى بر سر داشت حضرت فرمود كه صاحب گیسوان را نـزد مـن آوريـد

واحاديث در فضیلت على بن . آن حضرت آمد، آن جناب اورا در بر گرفت ودعا كرد براى اوبه خیر وخوبى 

  (205). يقطین بسیار وارد شده

ووقـتـى بـه حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم شـكـايـت كـرد از حال خود به جھت ابتالء به مجالست 

 :فرمود ومصاحبت ووزارت ھارون الرشید، حضرت

؛ يعنى از براى  (ِانَّ لّلِه تـَعالى َاْوِلیاء َمَع َاْولیاء الظََّلَمِة ِلَیْدَفَع ِبِھْم َعْن َاْوِلیاِئه َو َاْنَت ِمْنُھْم يا َعِلىُّ ! يـا عـَِلىُّ )

ء خود، تواز خداوند تعالى اولیائى است با اولیاء ظلمه تا دفع كـنـد بـه واسـطـه ايـشـان ظلم واذيت را از اولیا

  (206). ايشانى اى على

ْسَتاْءَذَن َعِلىُّ ْبِن َيْقطیَن مـَْوالَى اْلكـاِظَم علیه َو ِفى اْلِبحار َعْن ِكتاِب ُحُقوِق اْلُمؤ ِمنیَن َالبى طاِھٍر، قاَل ِا )

التـَفـْعـََل فـَِانَّ َلنـابـِك ُانـْسـا َو ِالخـْوانـَِك ِبَك : السالم فى َتْرَك َعَمِل السُّْلطاِن َفَلْم َياْءَذَن َلُه َو قاَل َعَلْیه الَسالِم

َكّفاَرُة َاْعماِلُكْم َاِالْحساُن ! َو َيْكِسَر ِبَك ناِئَرَة اْلُمخاِلفیَن َعْن َاْوِلیاِئِه، يا َعِلىُِّعزَّا َو َعسى َاْن َيْجِبَر الّلُه ِبَك َكسرا 

ْیَت حـاجـََتُه َو ِالى ِاْخواِنُكْم اَءْضِمْن لى واِحَدًة َو َاْضِمُن َلَك َثالثا، َاضِمْن ِلى َاْن الُتْلِقَى َاَحدا ِمْن َاْولیائنا ِاّال َقَض

َتَك َاَبدا يا َعِلىُّ َمْن ْمَتُه َو َاْضِمُن َلَك َاْن الُيِضلََّك َسقَُف ِسْجٍن َاَبدا َو الَيناَلَك َحدُّ َسْیٍف َاَبدا َو اليـَْدُخَل اْلَفْقُر َبْیَاْكَر

  (207). (َسرَّ ُمْؤِمنا َفِبالّلِه َبَداَء َو َبالنَِّبىِّ صلى الّله علیه وآله وسلم َثّنَى َو ِبنا َثلََّث 



ـِْن َابى َمْحُموَد قاَل، قاَل َعِلّى ْبُن يْقطیَن ُقْلُت َالبِى اْلَحَسِن  ) علیه السـالم مـا تـَقـوُل فـى َو عـَْن ِابـْراھـیـم ب

ِاْن ُكْنَت الُبدَّ فاِعال َفاتَِّق َاْمواَل الشـّیـعـَِة قـاَل فـَاْخِبْرِنى َعلىُّ َانَُّه كاَن ُيْجبیھا : َاْعماِل ھُؤالِء؟ قاَل علیه السالم 

  (208). (ِمَن الّشیَعِة َعالِنَیًة َو َيُردُّھا َعَلْیِھم ِفى السِّرِّ 

روايت كـرده كـه وقـتـى ابراھیم جمال  (عیون المعجزات  )از كتاب  (بحار  )وعـالمـه مـجـلسـى رحـمه الّله در 

عیان بوده خواست خدمت على بن يقطین برسد چـون ابـراھیم ساربان بود وعلى بن يقطین كه يكى از شی

وزير بود وبه حسب ظاھر شاءن ابراھیم نبود كـه بـر عـلى وارد شـود، لھـذا اورا راه نـداد، واتـفـاقـا در ھـمـان 

السالم شرفیاب سـال عـلى بن يقطین به حج مشرف شد در مدينه خواست خدمت موسى بن جعفر علیه 

 !شود حضرت اورا راه نداد

تـقـصـیـر مـن  ! روز دوم در بـیـرون خـانـه ، على آن حضرت را مالقات نمود وعرضه داشت كه اى سید من

به جھت آنكه راه ندادى برادرت ابراھیم جـمـال را وحـق تـعـالى ابـا فـرمـود : چـه بود كه مرا راه نداديد؟ فرمود

اى سید : تـورا قبول فرمايد مگر بعد از آنكه ابراھیم تورا عفونمايد، على گفت ، گفتم از آنـكـه سـعـى 

: ابـراھـیـم را مـن در ايـن وقـت كـجـا مالقات كنم من در مدينه ام اودر كوفه است ؟ فرمود ! وموالى مـن

آنجا شترى زين  ھرگاه شب داخل شود تنھا بروبه بقیع بدون آنكه كسى از اصحاب وغالمان توبفھمند در

كرده خواھى ديد آن شتر را سوار مى شوى وبه كوفى مى روى ، على شب بـه بـقـیـع رفـت وھـمـان 

شـتـر را سـوار شـد بـه انـدك زمـانـى در خـانـه ابـراھـیـم جمال رسید شتر را خوابانید ودر را كوبید، ابراھیم 

 كیست ؟: گفت 

بیرون بـیـا كـه امـر  :على بن يقطین در خانه من چه مى كند؟ فرمودابراھیم گفت ! على بن يقطین : گـفـت 

آقـا ! اى ابـراھـیـم : مـن عـظـیـم اسـت وقـسـم داد اورا كـه اذن دخـول دھـد، چـون داخـل شـد گـفـت 

س على بن َغَفَر الّلُه َلَك، پ: ومـولى ابـا فـرمـود كـه عمل مرا قبول فرمايد مگر آنكه تواز من بگذرى ، گفت 

يقطین صـورت خـود را بـر خـاك گـذاشـت و ابـراھـیـم را قـسـم داد كـه پـا روى صورت من گذار وصورت مرا 

ابراھیم امتناع نمود وعلى اورا قسم داد كه چنین كند، پس ابراھیم پا بر صورت على ! زير پاى خود بمال 

پس بیرون . ؛ خدايا توشاھد باش  (ّلھـُمَّ َاشـْھـَْد َال ) : گذاشت ورخ اورا زير پاى خود بمالید وعلى مى گفت

آمد وسوار شد وھمان شب به مدينه بـرگـشـت وشـتـر را بـر در خـانه حضرت موسى بن جعفر علیه السالم 

از مالحظه  (209).خوابانید آن وقت حـضـرت اورا اذن داد وبـر آن جـنـاب وارد شـد وحـضـرت از اوقـبـول فـرمـود

 . اين حديث معلوم مى شود كه حقوق اخوان به چه اندازه است

موسى علیه السالم بودم كه روكرد على  واز عبدالّله بن يحیى الكاھلى روايت است كه من نزد حضرت امام

ھر كه مسرور مى شود از اينكه ببیند : بن يقطین به آمدن ، پس حضرت التفات فرمود به اصحاب خود وفرمود

  مردى از اصحاب پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسلم پـس نـظـر كـنـد به اين كس كه روكرده به آمدن ، پس 

اما من : ن يـقـطـیـن رد ايـن حـال از اھـل بـھـشـت است ، حضرت فرموديكى از آن جماعت گفت پس على ب

ودر عـبدالّله بن يحیى الكاھلى گذشت كفالت  (210). پس شھادت مى دھم كه اواز اھـل بـھـشـت اسـت

على بن يقطین از اووعیال او به امر حضرت كاظم علیه السالم ، وفات كرد على بن يقطین در زمان حـضرت 

امام موسى علیه السالم در سنه صد وھشتاد وحضرت محبوس بود وبعضى گفته انـد كـه وفـاتش در سنه 

شـنـیدم از ابوالحسن خراسانى علیه : يعقوب بن يقطین روايت است كه گفت  واز. صد وھشتاد ودوبوده 

السالم كه فرمود ھمانا على بن يقطین گذشت و رفت از دنیا وصاحبش يعنى امام موسى علیه السالم از 

  (211).اوراضى بود

 ھفتم ـ مفضل بن عمر كوفى جعفى



وشـیـخ كـشى  (212)شـیـخ نـجـاشـى وعـالمـه اورا فـاسـد المـذھـب ومـضطرب الّرواية نگاشته اند 

عبارتى است ك داللت بر توثیق اودارد،  )ارشاد مـفـیـد عـ )و در  (213)احاديثى در مدح وقدح اوذكر فرموده 

معلوم مى شود كه اواز قوام ائمه وپسنديده نزد ايشان بود وبر منھاج ايشان  (كتاب غیبت شیخ  )واز  (214)

از دنـیـا گـذشته وھم داللت دارد بر جاللت ووثاقت اوبودن اواز وكالء حضرت صادق علیه السالم وكاظم علیه 

 . وكفعمى اورا از بوابین ائمه شمرده (215)السالم ،

است كه مابین ابوحنیفه سائق الحاج ودامادش در باب میراثى مشاجره ونـزاع بـود مـفـضـل بـر  (كافى  )ودر 

ـديـد ايـشـان را به مـنـزل بـرد ومـابـیـن ايـشـان اصـالح كـرد ايـشـان بـگـذشـت چـون مـشـاجـره ايـشـان را ب

بـه چـھـارصـد درھـم وآن مـال را از خـودش داد وگفت اين مال از خود من نیست بلكه حضرت صادق علیه 

ل السالم نزد من مـالى گـذاشـتـه كـه ھـرگـاه بـیـن دونـفـر از شـیـعـیـان نـزاع شـود مـن اصـالح كـنـم وما

واز محّمد بن سنان مروى است كـه حـضـرت مـوسـى بـن  (216). المصالحه را از مال آن حضرت بدھم

ـَْت ! اى مـحـمـّد: لسـالم بـه مـن فـرمـودجـعـفـر عـلیـه ا مـفـضـل انـس و مـحـل اسـتـراحـت مـن اسـت َو َان

 (217). ُانـْسـُھـُمـا َو َاسـْتـِراحـُھـُمـا؛ وتـوانـس ومحل استراحت حضرت رضا وجواد علیھما السالم مى باشى

واز موسى بـن بـكـر روايـت اسـت كـه چـون خـبـر فـوت مـفـضل به حضرت موسى علیه السالم رسید 

  (218).خدا رحمت كند اورا، اووالدى بود بعد از والد وھمانا اوراحت شد: فرمود

در : نـقـل كـرده كـه روايت كردكه از عبدالّله بن فضل ھاشمى كه گفت  (كـتـاب اخـتـصـاص  )از  (بـحـار  )در 

صادق علیه السالم بودم كه مفضل بن عمر وارد شد، حضرت اورا چون بديد به صورت اوخنديد  خدمت حضرت

بـه نـزد مـن بـیـا اى مـفـضـل ، قسم به پروردگار من كه من دوست مى دارم تورا ودوسـت مـى : وفـرمـود

خـتـى دونـفـر دارم كـسـى كه تورا دوست مى دارد اگر مى شناختند جمیع اصحاب من آنچه تو مـى شـنـا

گـمـان نـمـى كـنـم كـه مـرا بـاالتـر از مـنـزل ! يـابـن رسـول الّله : مـخـتـلف نـمـى شـدنـد، مـفـضـل گـفـت 

يابن  : بلكه منزل دادم تورا به منزلتى كه خدا تورا فرود آورده بـه آنجا، پس گفت: فرمود .خـودم فـرود آوريـد

مـنـزلت سـلمان نزد رسول خدا صلى الّله : ر بن يزيد نزد شما؟ فـرمـودچه منزلتى دارد جاب! رسول الّله 

بـه مـنـزلت مـقـداد : چیست منزلت داود بـن كـثـیـر رقـّى نـزد شـمـا؟ فـرمـود: علیه وآله وسلم ، گفتم 

 . اسـت از رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسلم

به درستى كه خداوند تبارك ! اى عـبـدالّله بـن مفضل : پـس حـضـرت روكـرد بـه مـن وفـرمـود: راوى گـويـد

وتعالى خلق كرد ما را از نور عظمت خود وغوطه داد ما را بـه رحمت خود وخلق كرد ارواح شما را از ما پس 

ما آرزومند ومايلیم به سوى شما وشما آرزومـنـد ومـايـلیـد بـه سـوى مـا، بـه خـدا قـسـم كـه اگـر كـوشـش 

د اھل مشرق ومغرب كه زياد كنند در شیعیان ما يك مرد وكم كنند از ايشان يك مرد نتوانند اين را كـنـنـ

وھـمـانـا ايـشـان مـكـتـوب انـد نـزد مـا بـه نـامـھايشان ونامھاى پدرانشان وعشیره ھايشان و 

ه مان ، پس طلبید واگر بخواھى نشان دھم اسم تورا در صحیف! نـسـبـھـايـشان ، اى عبدالّله بن مفضل 

يـابـن رسـول الّله ؛ در : صحیفه را وگشود آن را ديدم كه آن سفید است واثر نوشته در آن نیست ، گفتم 

ايـن صحیفه اثر نوشته نمى بینم ، حضرت دست خود را بر آن مـالید نوشته ھاى در آن را ديدم ويافتم در آخر 

  (219). ردمآن اسم خودم را پس سجده شكر براى خدا به جا آو

روايـات قـدح  وامـا. كـه چـون حـديـث نـفـیـس بـود مـن تـمـام آن را نـقـل كـردم الى غـیـر ذلك : مـؤ لف گـويـد

: در مـفـضـل مـثـل آنـكـه روايـت شـده كـه حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم بـه اسـمـاعیل بن جابر، فرمود

يا . چه مى خواھى از پـسر من ، مى خواھى اورا به قتل آورى ! برونزد مفضل وبه اوبگواى كافر، اى مشرك 

ون چـھـار فرسخ از كوفه دور شدند وقت نماز صبح آنكه در سفر زيارت حضرت امام حسین علیه السـالم چـ



من : شد رفقاى اوپیاده شدند نماز خواندند پس به اوگفتند چرا پیاده نمى شوى كه نماز بخوانى ؟ گفت 

نمازم را خـوانـدم پـیـش از آنـكـه از مـنـزلم بـیـرون شـوم وامـثـال ايـن روايـات قـابـل مـعـارضـه بـه اخـبـار 

 كالم را در حـال اوبـسـط داده واز روايات قدح در اوجواب داده (مستدرك  )وشیخ ما در خاتمه . تندمـدح نـیس

كه حضرت صادق علیه السالم براى اوفرموده خواھد  (تـوحید مفضل  )رجوع كند بـه  وكسى كه (220).

دانست كـه مـفـضـل نـزد آن حـضـرت مـرتـبـه و مـنـزلتـى عـظـیـم داشـتـه وقـابـل تـحـمـل علوم ايشان بوده 

كه سفر مى  رساله بسیار شريفى است كه سـید بن طاوس رحمه الّله فرموده كه ھر (توحید مفضل  )، و

به پسرش وصیت فرموده كه در آن نظر كند وعالمه  (كشف المحجة  )رود آن را با خود ھمراه بردارد، ودر 

 (تحف العـقـول  )مجلسى رحمه الّله آن رسـاله را بـه فـارسـى تـرجـمه كرده كه عوام از آن انتفاع برند، ودر 

بـابـى در مـواعـظ مـفـضـل بـن عـمـر ذكـر كـرده ومـواعـظ  بـعـد از ابـواب مـواعـظ ائمـه عـلیـھـم السـالم ،

  (221). شـافـیـه اى از او نقل كرده كه اكثرش را از حضرت صادق علیه السالم روايت كرده

 ھشتم ـ ابومحّمد ھشام بن الحكم مولى كنده

كـه از اعـاظـم ائمـه كـالم واز ازكـیاى اعالم است وھمیشه به افكار صادقه وانظار صائبه تـھـذيـب مـطـالب 

داد بوده ودر كـالمـیه وترويج مذھب امامیه مى نمود، مولدش كوفه ومنشاءش به واسط وتـجـارتـش بـه بغ

آخر عمر نیز منتقل به بغداد شد، وروايت كرده از حضرت صـادق ومـوسـى علیھما السالم وثقه است ومدايح 

َو كاَن  )ومردى حاضر جواب ودر علم كالم بسیار حاذق وماھر بوده . عظیمه از اين دوامام براى اوروايت شده 

ودر سنه صد وھفتاد ونه در كوفه وفات كرد واين در  (اْلَمْذَھب ِبالنََّظِر  ِممَّْن َفَتَق اْلَكالِم فى اِالماَمِة َو َھذََّب

ايـام رشـیـد بوده وحضرت رضا علیه السالم بر اوترحم فرموده وابوھاشم جعفرى خدمت حـضـرت جـواد 

َن ما كا )رحمت كند خدا اورا : عـلیـه السالم عرضه مى كند كه چه مى فرمايید در ھشام بن حكم ؟ فرمود

؛ چه بسیار اھتمام مى نمود در دفع شبھات مخالفین از اين ناحیه ، يعنى از فرقه  (َاَذبَُّه َعْن ھِذِه الّناِحَیِة 

  (222). ناجیه

شـیـخ طـوسـى رحـمـه الّله فـرموده كه ھشام بن حكم از خواص سید ما وموالى ما امام موسى علیه 

عالمه فرموده كه رواياتى در مدح  (223). السالم است ودر اصول دين وغیره مباحثه بسیار با مخالفین كرده

خود ذكر كرديم واز آن جواب داديم  (كـتـاب كـبـیـر  )اووارد شده وبخالف آن نیز احاديثى وارد شده كه ما در 

  (224). واين مرد نزد من عظیم الشاءن وبلند منزلت است ، انتھى

ھـشـام كـتـبى تصنیف كرده در توحید ودر امامت ودر رد برزنادقه وطبیعى مذھبان و معتزله واز كتب اواست 

شیخ كشى رحمه الّله  (225)، (كتاب الرّد على ارسـطـالیس  )و (كتاب ثمانیة ابواب  )و (كتاب شیخ وغالم  )

پسر برادرم ھشام اول بر مذھب جھمیه بود وخبیث بود واز من : ه از عمیر بن يزيد كـه گـفت روايت كرد

من اين : خواھش كرد كه اورا از خـدمـت حضرت صادق علیه السالم ببرم تا با آن حضرت مباحثه كند، گفتم 

طلبیدم ، حـضـرت كار نـمى كنم مگر بعد از آنكه اذن حاصل كنم ، خدمت آن حضرت رسیدم براى ھشام اذن 

اذن داد، چـون چـنـد قـدمـى بـرداشـتم كه بیرون آيم يادم آمد پستى وخباثت ھشام ، بـرگـشـتـم خـدمت 

بر من خوف دارى ؟ من خـجـالت كـشـیـدم از قـول خـود : فرمود. آن حضرت وگفتم كه اوردائت وخباثت دارد

بیرون آمدم وھشام را اعالم كردم ، ھشام خدمت آن ودانـسـتـم كـه لغـزشـى كـرده ام پـس بـا حال خجالت 

حضرت شرفیاب شد، چون خدمت آن جـنـاب نـشـسـت ، آن حـضـرت سـؤ الى از اوفـرمـود كـه ھشام حیران 

بماند ومھلت خواست حـضـرت اورا مـھـلت داد، ھـشـام چـنـد روز در اضـطـراب ودر صـدد تـحـصـیـل جواب بود 

ت ، پس خدمت آن حضرت رسید آن جناب اورا خبر داد، ديـگـربـاره آن جـنـاب مـسـايـل آخراال مر جوابى نیاف

ديـگـر از اوپـرسـیـد كـه در آن بـود فـسـاد اصل مذھب ھشام ، ھشام بیرون آمد مغموم وحیرت زده وچند روز 



ت آن حضرت برسم ، مبھوت و حیران بود تا آنكه به مـن گـفـت كـه دفـعـه سـوم بـراى من اذن بگیر كه خدم

حضرت اذن داد وموضعى را در حیره براى مالقات اوتعیین كرد، ھشام در آن موضع رفت ووقتى كه حضرت 

صـادق عـلیـه السـالم تـشريف آورد چنان ھیبت و احتشام از آن حضرت برد كه نتوانست تكلم كـنـد وابـدا 

چیزى نگفت الجرم آن حـضـرت تـشـريـف برد،  زبـانـش قـوت تـكـلم نـداشـت ، حـضـرت ھرچه ايستاد ھشام

يقین كردم آن ھیبتى كه از آن حضرت به من رسید نبود مـگـر از جانب خدا واز عظمت منزلت : ھشام گفت 

آن حضرت نزد خداوند، الجرم ترك مذھب خود نمود ومتدين شـد بـه ديـن حـق ، وپـیوسته خدمت آن حضرت 

  (226). ضرت تفوق گرفتمى رسید تا بر تمامى اصحاب آن ح

قـیـه بـوده شـیـخ مـفـیـد فـرمـوده كـه ھشام بن حكم از اكبر اصحاب حضرت صادق علیه السالم است ، وفـ

وروايت كرده حديث بسیار ودرك كرده صحبت حضرت صادق علیه السالم را وبـعـد از آن حـضـرت ، حـضرت 

امام موسى علیه السالم را ومكنى به ابومحّمد وابوالحكم اسـت ومـولى بـنـى شـیـبـان بوده ودر كوفه 

ه السالم به حدى كه در منى خدمت اقامت داشته ورسید مرتبه وبلندى مقامش نزد حـضـرت صـادق عـلیـ

آن حضرت رسید ودر آن وقت جوان نـوخـطـى بود ودر مجلس آن حضرت شیوخ شیعه بودند مانند حمران بن 

اعین وقیس ويونس بـن يـعـقـوب وابـوجـعـفـر مـؤ مـن طاق وغیر ايشان ، پس حضرت اورا باالبرد ونشانید اورا 

پس چون حضرت ديد . در آن مجلس بود سنش از ھشام بیشتر بود باالدست جمیع ايشان وحال آنكه ھر كه

 :كه اينكار يعنى تقديم ھشام بر ھمگى بزرگ آمد به ايشان فرمود

پـس سـؤ ال . ؛ ايـن نـاصـر مـا اسـت بـه دل وزبـان ودسـت خـود (ھـذا نـاصـُِرنـا بـِقـَْلبـِِه َو ِلسـانـِِه َو يـَِدِه  )

رت از اسـمـاء الّله عـز وجـل واشـتـقاقشان ، حضرت اورا جواب داد وفرمود به اوكه آيا كـرد ھـشـام از آن حـضـ

 ) :حضرت فرمود! بلى : فھمیدى اى ھشام فھمى كه دفـع كنى به آن دشمنان ملحدان ما را؟ ھشام گفت 

ھیچ كس در مباحث توحید مرا ! لّله وا: از ھشام نقل شده كه گفت  . (َنَفَعَك الّلُه عـَزَّ َو جـَلَّ بـِِه َو ثـَبََّتَك 

  (227). مقھور ومغلوب نساخته تا امروز كه در اين مقام ايستاده ام

ھـا ومـنـاظـرات ھـشام بن حكم مشھور است ومناظره اوبا آن مرد شامى در خدمت حضرت  مـبـاحـثـه

صـادق علیه السالم ومحاّجه اوبا عمروبن عبید معتزلى وبا بريھه ومناظره اوبا متكلمین در مجلس يحیى بن 

ه ھـارون خالد برمكى ھر كدام در جاى خود به شرح رفته ومناظره اودر مجلس يحیى بـاعـث آن شـد كـ

  الرشـیـد در صـدد قتل اوبر آمد الجرم ھشام از ترس اوبه كوفه فـرار كرد وبر بشیر نّبال وارد شد وناخوش 

نه من خواھم مرد، وبه : طبیب براى توبیاورم ؟ گفت : سختى شد ومراجعه به اطباء ننمود، بشیر گـفت 

ندانستیم  :مرض مرا دانستید؟ بعضى گفتند روايتى اطباء را حاضر كردند ھـشـام از ايـشـان پـرسـید كه

، دانـسـتیم ، از آنھايى كه ادعاى دانستن كردند پرسید كه مرضم چیست ؟ آنچه به نظرشان :وبعضى گفتند

رسیده بود گفتند، گفت دروغ است ، مرض من فزع قلب است به جھت آنچه به من رسیده از خوف وبه 

 .ھمان علت وفات نمود

ھـرگـاه من مردم ومرا غـسـل وكـفـن : ن حـالت احـتـضـار پـیـدا نـمـود بـه بـشـیـر، گـفـت وبـالجـمـله ؛ چـو

كـردى واز كـار تـجـھـیـز مـن فـارغ شـدى ، مـرا در دل شب بیرون ببر در كناسه بگذار ورقعه اى بنويس كه 

ه جھت آن بود كه رشید برادران اين ھشام بن الحكم است كه امیر در طـلب اوبـود از دنـیا وفات كرده واين ب

واصحاب اورا گـرفـتـه بـود كـه نـشـانـى اورا بـدھند، خواست تا ايشان خالص شوند، بشیر به ھمان 

دسـتـورالعـمـل رفـتـار كـرد، چون صبح شد اھل كوفه حاضر شدند قاضى وصاحب معونه ومعدلون ھمگى او 

الحـمـدلّله كـه خـدا كـفـايت اورا كرد  : تادند، رشید گفترا ديدند وگواھى خود را نوشتند وبراى رشید فرس

  (228).ومنسوبین اورا كه حبس كرده بود رھا كرد



ـَْن اْلحـََكِم كاَن َيُقوُلَو  ) َالّلُھمَّ ما َعِمْلُت َو َاْعَمُل ِمْن َخْیِر ُمْفَتَرٍض َو َغْیِر  :ُروَى عـَْن يـُونـَُس َانَّ ھـَشـاَم ب

ِھْم ِعْنَدَك ُمْفَتَرٍض َفَجمیُعُه َعْن َرُسوِل الّلِه َو َاْھِل َبْیِتِه الّصاِدقیَن ـ صلوات الّله عـلیـه وعـلیـھـم ـ َحْسَب َمناِزِل

  (229). (َفَتَقبَُّل ذِلَك ُكلَّه َعّنى َو َعْنُھم َو َاْعِطنى ِمْن َجزيِل َجزاِئَك َحْسَب ما َاْنَت َاْھُلُه 

 نھم ـ يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطین

عـبـد صالح ، جلیل القدر، عظیم المنزلة وجه اصحاب واز اصحاب اجماع است ، روايت شده كـه در ايـام 

ھـشـام بـن عـبـدالمـلك متولد شده وحضرت باقر علیه السالم را در مابین صفا ومـروه مـالقـات كـرده ولكـن 

حـضـرت روايت نموده وھم گفته كه حضرت صادق علیه السالم را ديدم در روضه پیغمبر صلى الّله علیه  از آن

وآله وسلم كه مابین قبر ومنبر نماز مى خـوانـد ومـمـكـنـم نشد كه از اوسؤ ال كنم ولكن روايت كرده از 

ود به سوى اودر علم وفتوى حضرت كاظم وصادق علیھما السـالم وحـضـرت رضا علیه السالم اشاره مى فرم

واوھمان كـس اسـت كـه واقـفـه مـال بـسـیـارى بـه اودادنـد كـه مـیـل بـه سـوى ايـشـان كـنـد وامـنـتـاع 

  (230).نـمـود از قـبـول كـردن آن مـالھـا وبـر حـق ثـابـت بماند

شـیخ مفید رحمه الّله به سند صحیح از ابوھاشم جعفرى روايت كرده كه عرضه كردم بر امـام حـسـن 

تصنیف : فتم اين كتاب تـصـنیف كیست ؟ گ: يونس را، فرمود (كتاب يوم ولیله  )عـسـكـرى عـلیـه السـالم 

ودر . عطا فرمايد حق تعالى اورا بـه ھـر حـرفـى نـورى در روز قـیـامـت : يونس مولى آل يقطین ، فرمود

اين دين من ودين ھمگى پدران من است : روايـت ديـگـر اسـت كـه از اول تا به آخر آن تصفح كرد پس فرمود

  (231). و تمامش حق است

ودر خبر است كه حضرت رضا علیه السالم سه . وبالجمله ؛ در سنه دويست وھشت به رحمت خدا پیوست 

  (232).دفعه بھشت را براى اوضامن شد

از فـضـل بـن شاذان روايت است كه حديث كرد مرا عبدالعزيز بن مھتدى واوبھترين فقھايى بـود كـه مـن 

سـؤ ال كردم از حضرت رضا علیه  : گـفـت. ا عـلیـه السـالم واز خـواص اوبـودديـدم ووكـیـل حـضـرت رضـ

السالم پس گفتم كه ھمانا من نمى توانم مالقات كنم تورا در ھر وقتى ، يعنى راھم دور است ودستم 

  (233). بگیر از يونس بن عبدالرحمن: ھمیشه به شما نمى رسد پس از كه بگیرم معالم دين خود را؟ فرمود

يـونـس در زمـان خـود مـثـل سـلمـان فارسى است در زمان : وھـم از آن حـضـرت مـروى اسـت كـه فـرمـوده 

 (234).نس كتبى در فقه وتفسیر ومثالب وغیره تصنیف كرده مثل كتب حسین بن سعید وزيادترويو. خود

سى بـن جـعـفر علیه السالم وفات كرد در نزد قوام ووكالء آن حضرت را انكار وروايت است كه چون حضرت مو

كردند وواقفى شـدند ودر نزد زياد قندى ھفتاد ھزار اشرفى بود ونزد على بن ابى حمزه سى ھزار، ودر آن 

ر وقـت يـونـس بن عبدالرحمن مردم را به امامت حضرت رضا علیه السالم مى خواند وانكار مـى كـرد بـ

واقـفـه ، ايـشـان براى اوپیغام دادند كه براى چه مردم را به حضرت رضا عـلیـه السـالم دعـوت مـى نـمـايـى 

، اگـر مـقـصـد تـومـال اسـت مـا تـورا از مـال بـى نـیاز مى كنیم ، وزياد قندى وعلى بن ابى حمزه ضامن 

ما روايت كره شده ايم : د وبـنشیند، يونس گفت شدند كه ده ھزار اشرفى بـه اوبـدھـنـد كـه اوسـاكـت شـو

از صادقین عـلیـھـمـا السـالم كـه فرموده اند ھرگاه ظاھر شد بدعت در بین مردم پس بر پیشواى مردم 

است كه ظاھر كند علم خود را، پس اگر نكرد نور ايمان از او ربوده خواھد شد، ومن جھاد در دين وامر خدا را 

  (235).پس آن دونفر دشمن اوشدند وظاھر كردند عداوت خود را. یچ حالى ترك نخواھم كرد بر ھ

د به نحوديگر نیز وارد شده وآن چنین است كه حضرت رسول اين روايتى كه يونس نقل فرمو: مـؤ لف گويد

ھرگاه ظاھر شد بدعت در امت من پس بـايـد ظـاھـر كـنـد عـالم عـلم : صلى الّله علیه وآله وسلم فرمود

  (236).خـود را واگـر نـه بـر اوبـاشـد لعـنـت خـدا و مـالئكـه ومـردم جمیعا



وبـدان كـه روايـات در بـاب بـدعـت بـسـیـار اسـت ووارد شده كه ھركسى كه تبسم كند در صـورت بـدعـت 

  (237) .دين خودگـذارنـده پس به تحقیق اعانت كرده در خراب كردن 

به جھت كـسى كه برود به نزد صاحب بدعت وتوقیر وبزرگ كند اورا ھمانا رفـتـه است : ونـیـز روايـت شـده 

: وراوندى روايت كرده از حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم كـه فـرمـود (238). خراب كردن اسالم

ـسـى كـه عـمـل كـنـد در بـدعـت ، فـارغ سـازد اورا از شـیطان با عبادتش ، يعنى شیطان اورا به خود ك

َوَاْلقـى عـََلْیِه اْلُخُشوَع َو  )نشود تا عبادت خود را با حضور قلب وطور خوش به جا آورد   واگـذارد ومـتـعـرضـش 

 . الى غیر ذلك (239)وبیفكند بر اوخشوع وگريه را (اْلُبكاء 

ديدن  رجـوع كـرديـم بـه حـال يـونـس رحـمـه الّله ، روايـت اسـت كـه يـونـس را چـھل برادر بود كه ھر روز به

ايشان مى رفت وبر ايشان سالم مى كرد وآنگاه به مـنـزل خـود مـى آمـد وطـعـام مـى خورد ومھیا مى 

  (240). گشت براى نماز پس مى نشست براى تصنیف وتاءلیف كتاب

ظاھر آن است كه اين چھل نفر برادران دينى اوبودند ودر اين كار يونس مى خواسته كه زيارت : مؤ لف گويد

 : ونیز روايت شده از يونس كه گفت. اربعین كرده باشد

نـى يـونس گفته كه من بیست سـال صـمـت عـشـريـن سـنـة وسـئلت عـشـريـن سـنـة ثـّم اجـبـت ؛ يـعـ

سـكـوت كـردم ، يـعـنـى ھـرچـه از مـن مـى پـرسـیـدنـد جـواب نـمـى دادم وبـیـسـت سـال سـؤ ال كـرده 

مـجـھـول خـوانـده شـود، واگـر بـه  (سئلت  )شـدم وجـواب دادم ، ايـن مـعـنـى در صـورتـى است كنه 

 نـى بـیـسـت سال سؤ ال كردم وبعد از آن ديگر از مسايل جواب مى دادمصـیـغـه مـعـلوم خـوانـده شـود يـعـ

.(241)  

بد مى گـفـتـنـد وبعضى   ه روايات معلوم مى شود كه براى اواصحابش ومـدائح يـونس بسیار است ، واز جمل

ودر خبر است كه وقتى به وى گفتند كـه بـسـیارى از اين اصحاب در . اقوال فاسده به اونسبت مى دادند

شـاھـد مـى گـیـرم شـما را بر اينكه ھر : حق توبد مى گويند وياد مى كنند تورا به غیر خوبى ، گـفـت 

ه از براى ا ودر امیرالمؤ منین علیه السـالم نـصـیـبـى اسـت ، يـعـنـى از شـیـعـیـان اواسـت پـس كسى ك

  (242)! مـن حالل كردم اورا از آنچه گفته

َرًة َو َالََّف َاْلَف َو حـُكـَِى َانَُّه َحجَّ ُيوُنُس اْبُن َعْبِدالرَّْحمن َاْرَبَعا َو َخْمسیَن َحجًَّة َواْعَتَمَر َاْرَبعا َو َخْمسیَن عـُمـْ )

َاوَُّلھـُْم سـَْلمـاُن : ھم السالم ِالى َاْربـَعـَِة نـِفـٍِرجـِْلٍد َرّدا عـََلى اْلمـُخـاِلفـیَن َو ُيقاُل اِْنَتھى ِعْلُم اَالِئمَِّة علی

  (243). (اْلفـاِرسـىُّ َو الثـّانـى جاِبُر والّثاِلُث السَّّیُد َو الّرابُع ُيوُنُس ْبُن َعْبِدالرَّْحمِن 

َو َعِن اْلَفْضِل ْبِن شاذان ، قاَل ما َنَشاَء ِفى اِالْسالِم َرُجلُّ ِمْن سائِر الناِس كاَن َاْفَقَه مـِْن سـَْلمـاِن  )

  (244). (مـِْن يـُونـُِس اْبِن َعْبِدالرَّْحمِن  اْلفـاِرسـى رضـى الّله عـنـه َو النـَشـَاَء بـَعـَْدُه َرجـٌُل َافـقـََه

ِه َنْحَو َعَشَرِة َاحاديَث َو حاِصُل اْلَجواِب َعْنھا يـَْرجـُِع ِالى ضـَعـِْف َو َعِن الشَّھیِد الّثانى ، َاْوَرَد اْلَكشِِّى فى َذمِّ )

  (245). (َوالّلُه َاْعلُم ِبحاِلِه . بـَعـِْض سـَنـَِدھـا َو جـَھـَاَلِة بـَعـِْض ِرجـاِلھـا

 دھم ـ يونس بن يعقوب البجلى الّدھنى پسر خواھر معاوية بن عمار

كـلمـات عـلمـا در حـق اومـخـتـلف اسـت ، شـیـخ طوسى رحمه الّله فرموده اوثقه است و در چند موضع اورا 

وشیخ نجاشى فرموده كـه اواز خواص حضرت صادق . ز فقھاء اصحاب شمرده تعديل كرده ، وشیخ مفید اورا ا

وكاظم علیھما السالم بوده ووكالت داشته از جانب حضرت مـوسـى عـلیـه السالم ودر مدينه در ايام حضرت 

رضا علیه السالم وفات كرد، وآن جناب مـتـولى امـر اوشـد ويـونـس صـاحـب مـنـزلت بـود نـزد ايـشـان 

و ابوجعفر بن بابويه فـرمـوده . ـوثـق بـود وقـائل بـه امـامـت عـبـدالّله افـطـح بـود پـس رجـوع كرد به حق وم

كـه اوفـطـحـى اسـت ، وشـیخ كشى نیز از بعضى روايت كرده فطحى بودن اورا وظاھر آن است كه رجوه به 



  (246). حق نموده چنانكه شیخ نجاشى فرموده

آن . روايـاتـى در مـدح اووارد شـده ودر ايـام حضرت رضا علیه السالم در مدينه وفـات كـرد: وبـالجـمـله 

فن وجمیع مايحتاج اووامر فرمود موالى خود ومـوالى پـدر وجـد خود را كه در حضرت امر فرمود به حنوط وك

جنازه اوحاضر شوند وفرمود به ايشان كه اين میت مولى حـضـرت صـادق عـلیه السالم است كه در عراق 

در ساكن بوده از براى اودر بقیع قبر بكنید واگر اھل مدينه گفتند كه اين مرد عراقى است ما نمى گذاريم 

بقیع دفن شود، بگويید ايـن مولى حضرت صادق علیه السالم است در عراق ساكن بوده اگر شما نگذاريد ما 

اورا در بقیع دفن نمايیم ما ھم نخواھیم گذاشت كه موالى خود را در بقیع دفن نمايید، پس اورا در بقیع دفن 

  (247).نمودند

روزى من بر سر قبر يونس رفته بودم كه صاحب مـقـبـره يعنى : وروايت است از محّمد بن ولید كه گفت 

موسى الرضـا عـلیـه السـالم  اين شخص كیست كه حضرت على بن: مباشر قبرستان نزد من آمد وگفت 

مـرا امـر فـرمـوده كـه آب بـپـاشـم بـر قـبـر او چـھـل مـاه يـا چـھـل روز ھـر روز يـك مـرتـبـه ـ وشك از راوى 

كه سـريـر پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسلم نزد من است پس ھرگاه : است ـ وھم صاحب مقبره گفت 

ر در شبش صدا مى كند من مى فھمم كه كسى از ايشان مرده وبا مردى از بنى ھاشم مى میرد آن سري

خود مى گويم كـه كـى مـرده از ايـشـان چـون صـبـح شـد آن وقت مى فھمم ، ودر شب وفات اين مرد نیز 

آن سرير صدا كرد من گفتم كى از ايشان مرده ، كسى از ايشان ناخوش نبود، ھمین كه روز شد آمـدند نزد 

 ا گرفتند وگفتند مولى ابى عبدالّله الصادق علیه السالم كه در عراق ساكن بوده ووفات كردهمن وآن سرير ر

. 

ومـحـمـّد بـن ولید از صفوان بن يحیى نقل كرده كه گفت گفتم به حضرت امام رضا علیه السالم كه فدايت 

ـف خـدا واحسان آيـا از لط :نمودى ، فرمود  شوم خوشحال كرد مرا آن لطف ومحبتى كه در حق يونس 

َو ُرِوَى فـى حـَديـٍث ُانـْظـُُروا  )اونیست كه اورا نقل كرد از عراق به جوار پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسـلم ، 

تـمـام شـد  (248) . صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم (ِالى مـا َخَتَم الّلُه ِبِه ِلُیوُنَس َقَبَضُه الّلُه مـجـُاِورا ِلَرسـُوِلِه 

احـوال حـضـرت امـام مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم وبـعـد از ايـن بـیـايـد احوال حضرت ثامن االئمة 

 . مین على بن موسى الرضا ـ علیه وعلیھم السالمالمعصو

 منتهى االمال
 باب نهم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

 - نوشتها پى  -







از عاريه ماءخوذ است ومراد در اينجا دين وايمانى است كه عاريت باشد( معار ) است و( معار ) جمع ( المعارين ) وم مؤ لف تمام روايت را نقل نكرده و از بقیه روايت معناى اين دعا استفاده مى شـود وظـاھـر مـى گردد كه 

كه اجوف واوى است گرفته واين سھوواشتباه است ؛ زيرا كه در اينجا از ( ضاَعُه َضْوعا ) را از ( َلْم َيَضْع ) و معلوم مى شود . تـرسـانیده وبى آرام نخواھد شد: را چنین ترجمه نـمـوده ( َلْم َيَضْع َمَعھا 



؟ چـگـونـه آن مـوقع ايشان از علماى برجسته بود!حـمـد حـنـبـل فـقـط پـانـزده سـال داشـتـه اين مطلب درست نیست ؛ چرا كه ھـنـگـام شـھـادت امـام كـاظـم عـلیـه السـالم ، ا

يه ار زنان از قراى اصفان ، دختر بالفاصله حضرت موسى بن جعفر علیه السالم است مكتوب بود كه شنیدم از امیر محّمد ھادى بن میر لوحى مـورخ كـه ايـن زينب مدفونه در قر

ه وشیخ ابـوالحـسـن مـذكـور در اواسط قرن پنجم ھجرى فوت نموده وامیر محّمدھاد بن میرلوحى در قـرن يـازدھـم مـتـولد گرديده پس ئم اسـت چـنـانـچـه مـرحـوم مـؤ لف در جـلد اول ، در شـرح اوالد عـمـر اال طـرف ابـن امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السالم ذكر فرمودعباسه ، محتمل نیست بلكه يقینا ملحق شده ؛ زيرا كه انساب مجدى تاءلیف شـیـخ ابـوالحـسـن عـلى بـن ابـى الغـنـا

 .(شیخ عباس قمى رحمه الّله . (است وپسر عموى جد صاحب مجدى است 





رده بر سید اجل ذوالفخرين سید مطھر رفع الّله تعالى درجاتهالّله بن اال مام موسى الكاظم علیه السالم است كه شـیـخ مـنـتـجـب الّديـن از اوروايت مى كند در حق اوگفته الخ ، ابن مطھر قرائت كاين سید جلیل نجیب الّدين ابومحّمد حسن بن محّمد بن حسن بن على بن محّمد بـن عـلى بـن قـاسـم بـن موسى بن عبد

  .(شیخ عباس قمى رحمه الّله. (است كه مادر زيد ام ولد بوده واورا اوالد بسیار اسـت از جـمـله اّم مـوسى بنت زيدالنار است كه در نھايت ورع وزھد بوده 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتهى االمال
 باب دهـم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى
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در تاريخ امام ضامن زبده اصفیا و پناه غربا موالنا ابوالحسن على بن موسى الرضـا عـلیـه آالف : بـاب دھـم 

 ثـنـاءالتـحـیـة و ال

 :و در آن چـنـد فصل دارد

 در والدت و اسم و لقب و كنیت حضرت رضا علیه السالم است: فـصـل اول 

بـدان كـه در تـاريـخ والدت آن جـناب اختالف است و اشھر آن است كه در يازدھم ذى القعده سـنـه صـد و 

صد و پـنـجـاه و سـه گـفـتـه  چـھـل و ھـشت در مدينه منوره متولد شده و بعضى يازدھم ذى الحجة سنه

انـد كـه بـعد از وفات حضرت صادق علیه السالم بوده كه پنج سـال ، و مـوافـق روايـت اول كـه اشـھر است 

والدت آن حضرت بعد از وفات حضرت صادق عـلیـه السـالم بوده به ايام قلیلى و حضرت صادق علیه السالم 

ـه آنـكـنـه از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم روايت شده كه آروز داشت كه آن جناب را درك كـنـد چ

مى فرمود شـنـیـدم از پـدرم جـعـفـر بـن مـحـمـّد عـلیـه السـالم كـه مـكـرر بـه مـن مـى فـرمود كه عالم آل 



محّمد علیھم السالم در صلب تو است و كاشكى من او را درك مى كردم پس به درستى او ھمنام امیرالمؤ 

  (1). ین على علیه السالم استمن

ـالم را در راه مالقات كردم حضرت صادق علیه الس: شـیـخ صـدوق روايت كرده از يزيد بن سلیط كه گفت 

شما امامان پاكید و مرگ چیزى است كه  !مـكـه و مـا جماعتى بوديم ، گفتم به او پدر و مادرم فداى تو باد

آرى : ھیچ كس را از آن گريزى نیست پس با من چیزى بگو تا برسانم به واپس ماندگان خود، حضرت فرمود

كرد به پسرش موسى علیه السالم ـ و در او است  اينھا فرزندان من اند و اين بزرگ ايشان است ـ و اشاره

علم و حلم و فھم و جود و معرفت به آنچه محتاجند مردم به آن در آنچه اختالف مى كنند در امر دين خود، و 

در او اسـت خـلق و حـسـن جـوار، و او درى اسـت از درھـاى خـداونـد مـتـعـال و در او صـفتى است بھتر از 

بیرون مى آورد خداى عز و جل از او : آن صفت چـیـست ؟ فرمود! پدر و مادرم فداى تو باد: اينھا، پس گفتم 

و فريادرس اين امت را و نور و فـھـم و حـكـم ايـن امت را، بھتر زايیده شده و بھتر نور رسیده ،   دادرس 

اعھا و انضمام مى دھد به محفوظ مى دارد به او خداى تـعالى خونھا را و اصالح مى كند به او میان مردم نز

او پراكنده را و التـیـام مى دھد به او شكسته را و مى پوشاند به او برھنه را و سیر مى كند به او گـرسـنـه 

را و ايمن مى سازد به او ترسان را و فرود مى آورد به او باران را و مطیع و فـرمـانـبـردار او شـونـد بـنـدگـان ، 

ـد در ھـر حـال ، چـه در حـال كـھـولت و مـیـان سـالگـى و چـه در حال كودكى و جوانى بـھـتـريـن مـردم بـاش

، سیادت پیدا مى كند به سبب او عشیره او پیش از رسیدنش به بلوغ ، سخن او حكمت است و خاموشى 

  (2). الخ. او علم است ، بیان مى كند براى مردم آنچه را كه اختالف است در آن 

: در احـوال حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم فـرمـوده  (جـالءالعـیـون  )عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله در 

ضرت على و كنیت آن حـضـرت ابـوالحـسـن و مـشـھـورتـريـن القـاب آن حـضـرت ، رضـا اسـم شريف آن ح

  (3).اسـت ، و صـابـر و فاضل و رضى و وفى و قرة اعین المؤ منین و غیظ الملحدين نیز مى گفتند

ابـن بـابـويـه به سند حسن از بزنطى روايت كرده است كه به خدمت امام محّمد تقى علیه السـالم عـرض 

كردم كه گروھى از مخالفان شما گمان مى كنند كه والد بزرگوار شما را مـاءمـون مـلقـب بـه رضا گردانید در 

بـه خـدا سوگند كه دروغ مى : تى كه آن حضرت را براى واليت عھد خود اختیار كـرد؟ حـضـرت فـرمـودوق

گويند بلكه حق تعالى او را به رضـا مـسـمـى گـردانـیـد بـراى آنـكـه پـسـنـديـده خـدا بـود در آسـمـان و 

د بـودند و او را براى امامت رسـول خـدا و ائمـه ھـدى عـلیـھـم السـالم در زمـیـن از او خـشـنـو

آيـا ھـمـه پـدران گـذشـتـه تـو پـسـنـديـده خـدا و رسـول و ائمـه عـلھـیـم السـالم : پـسـنـديـدنـد، گـفـتـم 

گردانیدند؟   پس به چه سبب او را در میان ايشان به اين لقب گرامى مخصوص : بلى ، گفتم : نبودند؟ گفت 

دشمنان او را پسنديدند و از او راضى بودند چنانچه موافقان و دوستان از او براى آنكه مخالفان و : گفت 

خشنود بودند، و اتفاق دوسـت و دشـمـن بـر خـشنودى از او مخصوص آن حضرت بود پس به اين سبب او را 

  (4).به اين اسم مخصوص گردانیدند

و ايـضـا بـه سـنـد معتبر از سلیمان بن حفص روايت كرده است كه حضرت امام موسى علیه السالم پیوسته 

تم به فرزند خود رضا، و چون فرزند پسنديده خود را رضا مى نامید و مى فرمود كه بخوانید فرزند مرا رضا و گف

با آن حضرت خطاب مى كرد آن حضرت را ابوالحسن مى نامید، پدر آن حضرت موسى بن جعفر علیه السالم 

بود و مادر آن حضرت ام ولدى بـود كـه او را تـكـتـم و نـجـمـه و اروى و سـكـن و سـمـانه و ام البنین مى 

  (5).ز گفته اندنامیدند، و بعضى خیزران و صقر و شقراء نی

ـه و ابـن بـابـويـه بـه سـنـد معتبر از على بن میثم روايت كرده است كه حمیده مادر امام موسى عـلی

السـالم كـه از جـمـله اشـراف و بـزرگان عجم بود، كنیزى خريد و او را به تكتم مـسـمـى گـردانـیـد، و آن 



جـاريـه سـعـادتـمـنـد بـھـتـريـن زنـان بـود در عـقـل و ديـن و حـیـا و خاتون خود حمیده را بسیار تعظیم مى 

ست براى تعظیم و اجالل او، پس حمیده روزى با حضرت نمود، و از روزى كه او را خريد ھـرگز نزد او نمى نش

تكتم جاريه اى است كه من از او بھتر نديده ام در ! اى فرزند گرامى : امام موسى علیه السالم گفت 

زيـركى و محاسن اخالق ، و مى دانم ھر نسلى كه از او به وجود آيد پاكیزه و مھطره خواھد بود، و او را به 

چون حضرت امام رضا علیه السالم از او . و التماس مى كنم كه رعايت حرمت او بنمايى تو مى بخشم و از ت

و حضرت امـام رضا علیه السالم شیر بسیار مى آشامید، روزى . به وجود آمد او را به طاھره مسمى گردانید

 : ، گفتطاھره گفت كه مرضعه ديگر به ھم رسانند كه مرا يارى كند، گفتند، مگر شیر تو كمى مى كند

دروغ نمى توانم گفت ، بـه خـدا سـوگـنـد كـه شـیـر مـن كـم نـیـسـت و لكـن نوافل و اورادى كه پیشتر مى 

دانستم به آنھا عادت كرده بودم به سبب شیر دادن كم شده است و به اين سبب معاون مى خواھم كه 

  (6). اوراد خود را ترك ننمايم

و به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه چون حمیده ، نجمه مادر امام رضا علیه السالم را خريد شبى 

نجمه را ! واب ديد و آن حضرت به او گفت كه اى حمیده حضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سلم را در خ

به فرزند خود موسى تملیك نما كه از او فرزندى به ھم خـواھـد رسـیـد كـه بـھـتـريـن اھـل زمین باشد و به 

و ايضا به سند معتبر از ھشام روايت  (7).اين سبب حمیده ، نجمه را به آن حضرت بـخـشید و او باكره بود

روزى حـضـرت امام موسى علیه السالم از من پرسید كه آيا خبر دارى كه كسى از : كرده است كه گـفـت 

نه ، حضرت فرمود كه بلكه آمده است بیا تا بـرويـم بـه نـزد او، : باشد؟ گفتم  بـرده فـروشـان مـغرب آمده

پـس حـضـرت سوار شد و من در خدمت آن حضرت سوار شدم چون به مـحـل معھود رسیديم ديديم كه 

مردى از تجار مغرب آمده است و كنیزان و غالمان بسیار آورده است ، حضرت فرمود كه كنیزان خود را بر ما 

به خدا سوگند : گفت ! عرضه كن ، او نه كنیز بیرون آورد و ھر يك را حـضرت فرمود كه دارى و بايد كه بیاورى 

كه ندارم مگر يك جـاريـه بـیـمـار، حضرت فرمود كه او را بیاور چون او مضايقه كرد حضرت مراجعه كرده روز 

آن جاريه بیمار را بـراى من خريدارى كن و به نزد  ديگر مرا به نزد او فرستاد و فرمود كه به ھر قیمت كه بگويد

من آور، چون رفتم و آن كنیزك را طلب كردم قیمت بسیارى براى او گفت ، گفتم من به اين قیمت خريدم ، 

مردى است : گفت من نیز فروختم و لیكن خبر ده كه آن مرد كـى بـود كـه ديـروز بـا تـو ھـمـراه بـود؟ گـفتم 

بدان كه : بیش از اين نمى دانم ، گفت : از كدام سـلسـله بـنـى ھـاشـم ؟ گـفـتم : فت از بنى ھاشم گ

من اين كنیزك را از اقـصـاى بـالد مغرب خريدم ، روزى زنى از اھل كتاب كه اين كنیز را با من ديد پرسید كه 

ار نیست كه اين كـنـیـز نـزد سزاو: اين را براى خود خريده ام ، گفتم : ايـن را از كـجـا آورده اى ؟ گـفتم 

مـانـنـد تـو كـسـى بـاشـد و مـى بـايـد كـه ايـن كـنـیـز نـزد بـھـتـريـن اھـل زمـین باشد و چون به تصرف او 

درآيد بعد از اندك زمانى پسرى از او به وجود آيد كـه اھـل مـشـرق و مـغـرب او را اطـاعـت كـنـند، پس بعد از 

  (8).رضا علیه السالم از او به وجود آمد اندك وقتى حضرت امام

یه السـالم فـرمـود بـه جـمـاعـتـى است كه حضرت امام موسى عل (اثبات الوصیه  )و  )دّرالنـظـیـم عـ )و در 

از اصـحـابـش وقـتى كه تكتم را خريد به خدا قسم كه من نـخـريـدم ايـن جـاريـه را مـگـر بـه امـر خـدا و 

در بـینى كه من خواب بودم آمد به نزد من جدم و : وحـى خـدا، سـؤ ال كـردنـد از آن حـضـرت از آن ، فـرمـود

با ايشان بود شّقه اى از حرير پس آن پارچه حرير را باز كردند پـس آن پـیـراھـنى بود و پدرم علیھما السالم و 

ھـر آيـنـه خـواھـد شـد از ! در آن ، صورت اين جاريه بود، پس جد و پدرم به من فرمودند كـه اى مـوسـى 

ه ھر وقت آن مولود مسعود به دنیا بـراى تـو از ايـن جـاريـه بـھـتـريـن اھـل زمـیـن بعد از تو و امر كردند مرا ك

نـام گـذارم و گـفـتـنـد زود اسـت كـه خـداونـد عـالم ظـاھـر كـنـد بـه او عدل و راءفت و  (على  )آمد او را 



خوشا به حال كسى كه او را تصديق كند و واى بر كسى كه او را دشمن دارد و انكار او   رحمت را پس 

  (9).نمايد

چون حامله شـدم بـه : شـیـخ صـدوق بـه سـند معتبر از نجمه مادر آن سرور روايت كرده است كه گفت 

نـمـى كـردم و چـون بـه خـواب مـى   جـه ثـقـل و حـمـل در خـود احـسـاس فـررنـد بـزرگـوار خـود بـه ھـیـچ و

رفـتـم صـداى تـسبیح و تـھـلیـل و تـمجید حق تعالى از شكم خود مى شنیدم و خائف و ترسان مى شدم و 

و چون آن فرزند سعادتمند از من متولد شد دستھاى خود را بر . چون بیدار مـى شـدم صدايى نمى شنیدم 

مین گذاشت و سر مطھر خود را به سوى آسمان بلند كرد و لبھاى مباركش حركت مى كرد و سخنى مى ز

گفت كه من نمى فھمیدم ، در آن ساعت حضرت امام موسى علیه السالم به نـزد مـن آمـد و فـرمـود كه 

پیچیده و به آن حضرت پس آن فرزند سعادتمند را در جامه سفیدى ! گوارا باد ترا اى نجمه كرامت پروردگار تو

دادم ، حضرت در گوش راستش اذان و در گـوش چپش اقامه گفت و آب فرات طلبید و كامش را به آن آب 

برداشت پس به دست من داد و فـرمـود كـه بـگـیـر ايـن را كـه ايـن بـقـیـه خـدا است در زمین و حجت خدا 

  (10). است بعد از من

و ابـن بـابـويـه بـه سـنـد معتبر از محّمد بن زياد روايت كرده است كه گفت از حضرت امام مـوسـى عـلیـه 

مام رضا علیه السالم متولد شد مى فـرمود كه اين فرزند من ختنه السـالم شـنـیـدم در روزى كـه حضرت ا

كرده و پاك و پاكیزه متولد شد و جمیع ائمه چنین متولد مى شـونـد و لیـكـن مـا تـیـغـى بـر مـوضـع خـتـنـه 

؛ و  (مـاشاَء الّلُه الُقوََّة ِاّال ِبالّلِه  )نـقـش خـاتـم آن حـضـرت  (11). ايـشـان مـى گردانیم از براى متابعت سنت

 . به روايتى ديگر حسبى الّله بوده

د، زيرا كه آن حضرت را دو انگشتر بـوده يـكـى از خـودش و كـه اين دو روايت منافات با ھم ندارن: فـقـیـر گـويـد

: ديـگـرى از پدرش به وى رسیده بود چنانچه شیخ كلینى روايت كـرده از مـوسـى بـن عـبدالرحمن كه گفت 

نقش : سؤ ال كردم از حضرت ابوالحسن الرضا علیه السـالم از نـقش انگشترش و انگشتر پدرش ، فرمود

است و نقش انگشتر پدرم حسبى الّله است ، و اين انگشتر ھمان  (َء الّلُه الُقوََّة ِاّال ِبالّلِه ماشا )انگشتر من 

  (12). است كه من در انگشتم مى كنم

در مـخـتـصـرى از مـنـاقـب و مفاخر و مكارم اخالق ثامن االئمة على بن موسى الرضاعلیه : فـصـل دوم 

 السالم

مكشوف باد كه فضائل و مناقب حضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا علیه السالم نه چـنـدان اسـت كـه 

تـوانـد و فـى الحـقـیـقـه فضائل آن جناب را احصاء نمودن ستارگان در حـیـز بـیـان آيـد و يـا كـس احـصـاء آن 

 . آسمان شمردن است

ا فى سائر َو َلقـَْد َاجـاَد َابـُونـَواٍس فـى َقْوِلِه َو ُھَو ِعْنَد ھارون الرَّشید َكما فى اْلَمناِقِب َاْو ِعْنَد اْلَماْءُموِن َكم )

 : (اْلُكُتِب 

الّناِس ُطّراقیَل لى َاْنَت َاْوَحُد 
 فى ُعُلوم اْلَورى َو ِشعِر الَبِدْيِة

َلَك ِمْن َجْوَھِر اْلَكالِم ِنظاٌم
 ُيْثِمُر الدُّرَّ فى َيَدْي ُمْجَتنیِه

َفَعلى ما َتَرْكَت َمْدَح اْبِن ُموسى
 َو اْلِخصاَل الَّتى َتَجمَّْعَن فیِه



ُقْلُت الَاْسَتطیُع َمْدَح ِاماٍم
  (13)ْبريُل خاِدما َالبیِهكاَن ِج

در جنب فضائل او به منزله  و مـا بـه جـھـت تـبـرك و تـیـمـن بـه ذكـر چـنـد خـبـرى از فضائل آن بزرگوار كه

 : قطره اى است از بحار اكتفا مى كنیم

شیخ طبرسى روايت كرده از ابوالّصلت ھروى كه گـفـت نـديـدم : اول ـ در كـثـرت عـلم آن حـضـرت است 

عـالمـتـرى از على بن الموسى الرضا علیه السالم و نديد او را عالمى مگر آنكه شھادت داد به مثل آنچه 

ادت دادم ، و به تحقیق كه جمع كرد ماءمون در مجلسھاى مـتـعـدده جـماعتى از علماء اديان و فقھا من شھ

و متكلمین را تا با آن حضرت مناظره و تكلم كنند و آن حضرت بر تمام ايشان غلبه كرد و ھمگى اقرار كردند بر 

شستم در روضه منوره و علما فضیلت او و قصور خودشان و شـنـیـدم از آن حضرت كه مى فرمود من مى ن

در مدينه بسیار بـودنـد و ھـرگـاه از مـسـاءله اى عـاجـز مـى شـدنـد جـمـیـعـا بـه مـن رجـوع مـى دادنـد و 

  (14). مسائل مشكله خود را براى من مى فرستادند و من جواب مى گفتم

ابـوالصـّلت گـفـت و حـديـث كـرد مرا محّمد بن اسحاق بن موسى بن جعفر علیه السالم از پـدرش كـه مـى 

بـرادر شـمـا عـلى بـن  !گفت پدرم موسى بن جعفر علیه السالم با پسران خود مى فرمود كه اى اوالد مـن 

مـوسـى عـلیـه السـالم عـالم آل محّمد است از او سؤ ال كنید معالم دين خود را و حفظ كنید فرمايشات او 

را، ھمانا من شنیدم از پـدرم حـضـرت جـعـفـر بـن مـحـمـّد عـلیـه السـالم كـه مـكـرر بـه مـن مـى گـفـت كـه 

م در صـلب تـو است و اى كاش من او را درك مى كردم ھمانا او ھمنام عالم آل مـحـمـّد عـلیـھـم السـال

  (15). امیرالمؤ منین علیه السالم است

شـیـخ صـدوق روايـت كـرده از ابـراھیم بن العباس كه گفت ھرگز نديدم كه حضرت ابـوالحـسـن الرضـا  دوم ـ

علیه السالم كسى را به كالم خويش جفا كند و نديدم كه ھرگز كالم كـسـى را قـطـع كـند، يعنى در میان 

كه مقدور او بود برآورد و  سخن او سخنى گويد تا فارغ شود از كالم خود، و رد نـكـرد حـاجـت احدى را

ھیچگاھى در حضور كسى كه با او نشسته بود پا دراز نفرمود، و در مجلس ، مقابل جلیس خود تكیه نمى 

فرمود، و ھیچ وقتى نديدم او را كه به يكى از موالى و غالمان خود بد گويد و فحش دھد و ھیچگاھى نديدم 

كه در خنده خود قھقه كند بلكه خنده او تبسم بود و چون كه آب دھان خود را دور افكند و ھیچگاھى نديد 

خـلوت مـى فـرمـود و خـوان طعام نزد او مى نھادند ممالیك خود را تمام سر سفره مى طلبید حتى دربان و 

میراخور او، و با آنھا طعام میل مى فرمود و عادت آن جناب آن بود كه شبھا كم مى خوابید و بیشتر شبھا را 

تا به صبح بیدار بود و روزه بسیار مى گرفت و روزه سه روز از ھر ماه كه پنجشنبه اول ماه و  از اول شب

روزه ايـن سـه روز مـقـابـل : پنجشنبه آخر ماه و چھارشنبه میان ماه باشد از او فـوت نـشـد و مـى فـرمـود

انى و بـیـشـتـر صـدقـات او روزه دھـر اسـت ، و آن حـضـرت بـسیار احسان مى كرد و صدقه مى داد در پنھ

در شـبـھـاى تـار بـود، پـس اگـر كـسـى گـمـان كـنـد كـه مـثـل آن حـضـرت را در فـضـل ديـده اسـت پـس 

تـصـديـق نـكنید او را، و از محّمد بن ابى عباد مـنـقول است كه حضرت امام رضا علیه السالم در تابستانھا بر 

ـتـان بـر روى پـالس و جـامـه ھـاى غـلیـظ و درشـت مى پوشیدند و روى حصیر مى نشستند و در زمـس

  (16).چون براى مردم بیرون مى آمدند زينت مى فرمودند

سوم ـ شیخ اجل احمد بن محّمد برقى از پدرش از معمر بن خالد روايت كرده است كه ھرگاه حـضـرت امـام 

رضـا عـلیـه السـالم طـعـام میل مى كرد كاسه بزرگى نزديك سفره خود مى گـذاشت و از ھر طعامى كه در 

مـى گـذاشـت پس امر مى كرد كه بر سفره بود از بھترين مواضع او مقدارى بر مى داشت و در آن كـاسـه 



حـاصـل ايـن آيـه شـريـفـه و  (17) (فـََال اقـْتـَحـََم اْلعـَقـَبـَة  )مساكین پخش كنند آن وقت تالوت مى كرد آيه 

آيـات بـعـد از آن آنـكـه اصـحـاب مـیـمـنـه و اھـل بـھـشـت در عـقـبـه ، يـعـنـى امـر سـخـت و مـخـالفـت 

نـفـس داخـل مـى شـونـد و آن عـقـبـه آزاد كـردن بنده اى است از رقیت يا طعام خورانیدن است در روز 

كه داراى قرابت و خويشى باشد يا مسكینى كه از بیچارگى و فـقـر و خـاك نـشـین گـرسـنـگـى بـه يـتیمى 

باشد، پس حضرت امام رضا علیه السالم مى فرمود كه خداوند عز و جـل دانـا بـود كـه ھـر انسانى قدرت 

اطعام را قرار آزاد كردن بنده ندارد پس قرار داد براى ايشان راھى بـه بـھـشت ، يعنى مقابل آزاد كردن بنده 

  (18).داد كه ھر شخصى بتواند به سبب آن راه بھشت گیرد و به بھشت رود

: روايت كرده از حاكم ابوعلى بیھقى از محّمد بن يحیى صوفى كه گفت  )عـیـون عـ )شـیـخ صـدوق در 

كه مرا با چند كنیز از كـوفه خريدند و من خانه زاد بودم در : حديث كرد مرا مادر پدرم ـ و نام او غدر بود ـ گفت 

رب و طیب و زر كوفه ، پس ما را نزد ماءمون آوردند و گويا در خـانـه او در بـھشتى بوديم از راه اكل و ش

بسیار، پس مرا او به امام رضا عـلیـه السالم بخشید و چون به خانه او آمدم آنھا را نیافتم و زنى بر ما 

نگھبان بود كه مـا را در شـب بـیدار مى كرد و به نماز وامى داشت و اين از ھمه بر ما سخت تر بود پس من 

بخشید و چـون بـه خـانـه او   مرا به جد تو عبدالّله بن عباس آرزو مـى كـردم كـه از خـانـه او بـیرون آيم تا 

من ھیچ زنى نديدم عـاقـلتـر از ايـن جـده ام و : آمـدم گـفـتـى كه در بھشت داخل شدم ، صولى گفت 

سـخـى تر از او، و او در سنه دويست و ھفتاد بمرد و تخمینا صد سـال داشـت و از او خـبـر امـام رضـا عـلیـه 

من از احوال او ھیچ چیز ياد ندارم غیر از اينكه مى ديدم كه به : ـالم را مـى پـرسـیـدنـد، او مـى گـفـت الس

عود ھندى بخور مى كرد و بعد از آن گـالب و مـشـك بـه كـار مـى بـرد و نـمـاز صـبـح كـه مـى كـرد در اول 

بلند مى شد پس بر مى خاست براى  وقـت مـى كرد پس به سجده مى رفت و سر بر نمى داشت تا آفتاب

كارھاى مردم مى نشست يا سوار مى شد، و كسى نمى توانست آواز بلند كـنـد در خـانه او ھر كه بود و 

با مردم كم سخن مى گفت و جد من عبدالّله تبرك مى جست به اين جده من و روزى كه امام او را به وى 

د كـه بـعـد از مـرگ او آزاد بـاشـد، وقـتـى خـالوى او عـبـاس بـن ساخت ، يعنى قراردا (مدّبره  )بخشید او را 

: احـنـف شـاعـر بـر او داخـل شـد از ايـن كـنـیز او را خوش آمد به جد من گفت اين را به من ببخش ، گفت 

 :اين مدبره است ، عباس بخواند

يَا َغْدُر ُزيِّن ِباْسِمِك اْلَغْدُر
 ْن ِبِك الدَّھُرَو َاساَء َو َلْم ُيْحِس

اسـت ، بـه غـیـن بـا نـقـطـه و دال بـى نـقـطـه ، يـعـنـى بـى وفـايـى و عـرب  (غـدر  )نـام كـنـیـز غـالبـا 

امـثـال ايـن نـامـھـا نـام مـى كـنـنـد مثل غادره كه ھم از نامھاى كنیزان ايشان است ؛ يعنى اى مسمى به 

بـى وفـايـى ، و بـد كـرد و خوب نكرد با تو روزگار كه نام تو را بى وفايى بى وفايى زينت گرفت بـه نـام تـو 

  (19).نھاد

ق از ابوذكوان از ابراھیم بن عباس روايت كرده كه گفت نديدم ھـرگـز حـضـرت امام پـنجم ـ و نیز به سند ساب

رضا علیه السالم را كه از او چیزى بپرسند و نداند، و نديدم از او داناتر به احوالى كه در زمان پیش تا زمان او 

ه سخن او و جواب او گذشته است و ماءمون او را امتحان مى نمود به ھر سؤ الى و او جواب مى گفت و ھم

اگر خواھم : و مثلھا كه مى آورد ھمه از قرآن منتزع بود و او در ھر سه روز قرآن را ختم مى كرد و مى گفت 

در كمتر از سه روز خـتم مى كنم اما ھرگز به آيه اى نمى گذرم مگر آنكه فكر مى كنم در آن و تفكر مى 



 كـدام وقـت نازل شده از اين روى به ھر سه روز ختم مى كنم كـنـم كـه در چـه چـیـز فـرود آمـده بـود و در

.(20)  

روايت كرده كه ماءمون براى حضرت رضا علیه السالم  شـشـم ـ و نیز در كتاب مذكور از ابراھیم حسنى

جاريه اى فرستاد چون او را نزد آن حضرت آوردند كنیزك اثر پیرى و موى سـفـیـد در آن حضرت علیه السالم 

 : بديد گرفته شد و برمید چون حضرت آن بديد او را به ماءمون باز گردانید و اين ابیات را به او نگاشت

لى َنْفِسى اْلمشیُبَنعى َنْفِسى ِا
 َو ِعْنَد الشَّْیِب َيتََِّعُظ اْللَّبیُب

َفَقْد َوَلى الشَّباُب ِالى َمداُه
 َفَلْسُت َارى َمواِضَعُة َيُؤوُب

َسَاْبكِیه َوَاْنُد ُبُه َطويال
 َو َاْدُعوُه ِاَلىَّ َعسى ُيجیُب

َو َھْیھاَت الَّذى َقْدفاَت ِمْنُه
 ِه النَّْفُس الَكُذوُبُتَمّنینى ِب

َوراَع الغاِنیاِت َبیاض َراْءسى
 َو َمْن ُمدَّ اْلَبقاُء َلُه َيشیُب

اَءَرى البْیَض اْلِحسان َيُجْدَن َعّنى
 و فى ھجرانھن لنا نصیب

َفِاْن َيُكِن الشَّباُب َمضى حبیبا
 َفِانَّ الشَّْیَب َاْيضا لى حبیُب

ى الّلِه َحّتىَساَءْصَحُبُه ِبَتْقَو
 ُيَفرَِّق َبْیَنَنا ْاَالَجُل اْلَقريُب؛

يـعـنـى پـیـرى و مـوى سـفـیـد خـبـر مـرگ مـرا بـه مـن داد و نـزد پـیـرى پـنـد مـى گـیـرد عاقل به تحقیق 

جوانى پشت كرد به سوى نھايت خود پس نمى بینم كه او باز گردد به مـوضع خود زود باشد كه بگريم بر 

وانى و نوحه كنم بر او زمانى دراز و بخوانمش سـوى خـود شـايـد اجابت كند و ھیھات جوانى كه رفت از ج

دست باز نیايد، نفس دروغ انديش مـرا در آرزوى او مـى افـكـنـد و بـتـرسـانـیـد و بـرمـانـیـد زنـان بـا جـمـال را 

پیر گردد، مى بینم كه زنـان سـفـیـد نـیـكـو كـناره سفیدى سر من و ھر كه دير بماند و بقاء او امتداد يابد 

مى كنند از من و در ھجران ايشان مرا نصیب و بھره است پس اگر جـوانى رفت در حالتى كه دوست بود 

  (21). پیرى ھم دوست من است زود باشد با او ھمراھى كنم به تقواى خدا تا جدا كند میان ما اجل نزديك

كه شیخ نظامى در اين معنى چند شعرى گفته كه بى مناسبت نیست ذكرش در اينجا، : مـؤ لف گـويـد

 : فرموده

جوانى گفت پیرى را چه تدبیر
 يار از من گريزد چون شوم پیر كه

جوابش داد پیر نغز گفتار
 كه در پیرى تو ھم بگريزى از يار



بر آن سر كآسمان سیماب ريزد
 چو سیماب از ھمه شادى گريزد

حضرت امام رضـا عـلیه   من در مجلس : ھـفـتـم ـ شیخ كلینى روايت كرده از الیسع بن حمزه قمى كه گفت 

ن مى گفتم با آن جناب و جمع شده بود در نزد آن جناب خلق بـسـیـارى و سـؤ ال مـى السالم بودم سخ

َالسَّالُم َعَلیك َياْبَن  ) : كـردنـد از حـالل و حـرام كـه نـاگـاه داخل شد مردى بلند قامت گندم گون پس گفت

 ! (َرُسوِل الّلِه 

و اجـداد تـو علیھم السالم از حج بـرگـشـتـه ام و  مـن مـردى مـى بـاشـم از دوسـتـان تـو و دوسـتـان پـدران

گـم كـرده ام نـفـقـه ام را و نـیـسـت بـا مـن چـیـزى كـه بـه سـبـب آن يـك منزل خود را برسانم پس اگر 

يعنى من در (فكرى مى كرديد كه مرا راه مى انداختید به سوى شھرم و خـداونـد بـر مـن نـعـمـت داده 

پس در وقتى كه برسم به شھر خود تصدق مى دھم از جانب شما به آن چیزى كه ) ارم شھرم غنى و مالد

بنشین خدا ترا : عطاء مى فرمايى به من چون كه من فـقـیـر و مـستحق صدقه نیستم ، حضرت به او، فرمود

اسانى رحمت كند و رو كرد به مردم و براى ايشان سخن مى گفت تا آنكه پراكنده شدند و باقى ماند آن خر

آيـا رخـصـت مـى دھـیـد مـرا در دخـول ، يـعـنـى : و سـلیـمـان جـعـفـرى و خـیـثـمـه و مـن ، پـس فـرمـود

بـرخـاسـت و داخـل حـجـره شد و   پس . خداوند كار تو را پیش آورد : رفـتـن بـه حـرم ؟ پـس سـلیـمـان گفت

كـجا است : دست مـبـارك را از بـاالى در و فـرمـودساعتى ماند پس بیرون آمد و در را بست و بیرون آورد 

بگیر اين دويست اشرفى را و استعانت جوى به او براى : حاضرم در اينجا، پس فرمود: خراسانى ؟ عرض كرد

مخارج و كلفتھاى خود و متبرك شو به او و صدقه مده آن را از جانب من و بیرون رو كه من ترا نبینم و تو مرا 

عطاى وافر دادى و رحم فرمودى پس چرا روى ! فداى تو شوم  : رون آمد، سلیمان گفتنبینى ، پس بی

آنـكـه بـبـیـنـم ذلت سـؤ ال را در روى او بـه جـھـت بـرآوردن   از تـرس : مـبـارك را از او پـوشـانـدى ؟ فـرمـود

ـلم را كـه پـنـھـان كـنـنـده آيـا نـشـنـیـدى حـديـث رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و س! حـاجـتـش 

نـیـكـى مـعـادل اسـت بـا ھـفـتـاد حـج يـعـنـى عـمـلش ، و افـشـاء كـنـنـده بـدى مـخـذول اسـت و 

 :پـوشـانـنـده آن آمـرزيـده شـده اسـت ، آيـا نـشـنـیـدى كـالم اول را

َمتى آِتِه َيْوما ُاطاِلُب حاَجًة
 ِئِه؛َرَجْعُت َاھلى َو َوْجھى ِبما

حاصل مضمون آن است كه ممدوح من كسى است كه اگر روزى به جھت حاجتى نزد او روم بر مى گردم به 

سوى اھل خود و آبروى من به جاى خود باقى است ، نحوى رفتار مى كند كه به مذلت سؤ ال گرفتار نمى 

  (22). شوم

از آن فرموده كه آن   ايـن روايـت را نقل كرده پس  (مـنـاقـب  )كـه ابـن شـھـر آشـوب در : مـؤ لف گـويـد

فضل بن سھل گفت كه اين ! حضرت علیه السالم در خراسان در يك روز عرفه تمام مال خود را بخش كرد

غـرامـت نـشـمـر البـتـه چـیـزى را كـه بـه آن طـلب : بلكه غنیمت است ، پس فـرمـود: فرمود. غرامت است 

  (23). مـى كنى اجر و كرامت را انتھى

و بـدان كـه تـوسل جستن به حضرت امام رضا علیه السالم براى سالمتى در سفر بّر و بـحـر و رسـیـدن بـه 

وطـن و خـالصـى از انـدوه و غم و غربت نافع است و گذشت در كالم حـضرت صادق علیه السالم كه تعبیر 



 : ، و در زيارت آن حضرت است (دادرس و فريادرس امت  )ضرت به فرموده از آن ح

 . (َالسَّالُم َعَلْیَك على َغْوِث اللَّْھفاِن َو َمْن صاَرْت ِبِه َاْرُض ُخراسان ، خراساَن  )

سـالم بـر فـريـادرس بـیـچـارگـان و كـسـى كـه گـرديـد بـه سـبـب او زمـیـن خـراسـان محل خورشید، اين 

  (24). از خراسان نموده (معجم  )ا حموى در معنى ر

با حضرت امام رضا عـلیـه السـالم ھـشـتـم ـ ابـن شـھـر آشـوب روايت كرده از موسى بن سیار كه گفت من 

بـودم و نـزديـك شده بود آن حضرت به ديوارھاى طوس كه شنیدم صداى شـیـون و فـغـان ، پـس پـى آن صدا 

رفتم ناگاه برخورديم به جنازه اى چون نگاھم به جـنـازه افتاد ديدم سیدم پا از ركاب خالى كرد و از اسب 

را بـلنـد كـرد پـس خود را به آن جنازه چسبانید چنانكه بره نوزاد خود را به  پیاده شد و نزديك جنازه رفت و او

ھركه مشايعت كند جنازه دوستى از ! اى موسى بن سیار: پس رو كرد به من و فرمود. مادر چسباند

و .  دوستان مـا را از گـنـاھان خود بیرون شود مانند روزى كه از مادر متولد شده كه ھیچ گناھى بر او نـیست

چون جنازه را نزديك قبر بر زمین نھادند ديدم سید خود امام رضا علیه السالم را بـه طـرف مـیـت رفـت و 

! اى فالن بن فالن : مـردم را كنار كرد تا خود را به جنازه رسانید پس دست خود را به سـیـنه او نھاد و فرمود

فداى  : من عرض كردم. و ترسى براى تو نیست بشارت باد ترا به بھشت بعد از اين ساعت ديـگـر وحـشت 

آيا مى شناسى ايـن شـخـص مـیـت را و حـال آنـكـه بـه خـدا سـوگـنـد كـه ايـن بـقـعـه زمـیـن را ! تو شوم 

آيا ندانستى كه بر ما گروه ائمه عرضه مـى شـود  ! اى موسى: تـا بـه حال نديده و نیامده بوديد؟ فرمود

ا در ھـر صـبـح و شـام پـس اگـر تـقـصـیـرى در اعـمـال ايشان ديديم از خدا مى خواھیم اعـمـال شـیـعـه مـ

  (25).كه عفو كند از او و اگر كار خوب از او ديديم از خدا مسئلت مى نمايیم شكر، يعنى پاداش از براى او

من با حضرت امام رضا علیه السـالم بـودم در : نـھـم ـ شـیـخ كلینى از سلیمان جعفرى روايت كرده كه گفت 

م با آن پس رفت. برگرد با من و امشب نزد من بمان : شـغـلى پـس چـون خواستم بروم به منزلم فرمود

حضرت پس داخل شد آن حضرت به خانه وقت غروب آفتاب پـس نـظـر كـرد بـه غـالمـان خود ديد مشغول گل 

كارى مى باشند براى ساختن اخیه براى رستوران يا غیر آن ناگاه ديد سیاھى را با ايشان كه از ايشان 

: و ما چیزى به او مى دھیم ، فرمودكمك مى كند ما را : نیست فرمود چیست كار اين مـرد بـا شـما؟ گفتند

پس حضرت رو  . نه ، اين مرد راضى مى شود از ما به ھرچه به او بدھیم: مزدش را گفتگو كـرده ايـد؟ گفتند

براى ! فداى تو شوم : آورد و زد ايـشـان را بـه تـازيـانـه و غضب كرد براى اين كار غضب سختى ، من گفتم 

من مكرر ايشان را نھى كـردم از مثل اين كار و اينكه كسى با : وريد، فرمودچه اذيت بر خودتان وارد مى آ

ايشان كارى بكند مگر مقاطعه كنند با او در اجرتش و بـدان كـه نـیـسـت احـدى كـه كار بكند براى تو بدون 

مزدش  مقاطعه پس تو زياد كنى براى آن كارش سه مقابل اجرتش را مگر آنكه گمان مى كند كه تو كم دادى

را و اگر مقاطعه كـردى بـا او پـس بـدھـى بـه او مزدش را ستايش مى كند ترا به آنكه وفا كردى و اگر زياد 

  (26).كردى بر مزدش يك حبه مى داند آن را و منظور دارد آن زيادتى را

چون حضرت امام رضا علیه السالم خلوت مى كرد جـمع مى كرد : دھم ـ روايت شده از ياسر خادم كه گفت 

تمام حشم خود را از كوچك و بزرگ نزد خود و با ايشان سخن مى گفت و انس مـى گـرفـت بـا ايـشان و 

داد ايشان را، و آن حضرت چنان بود كه ھرگاه مى نشست بر خوان طعام نمى گذاشت كوچك و انس مى 

بزرگى تامیر آخور و حجام را مگر آنكه مى نشاند او را بـا خـودش سـر سـفره اش ، و ياسر گفت كه فرمود 

و بسا مى شد كه  حضرت به ما اگر ايستادم باالى سـر شـمـا و شـما غذا مى خوريد برنخیزيد تا فارغ شويد

آن حضرت بـعـضـى از مـاھـا را مـى خـوانـد عـرض مـى كـردنـد كـه ايـشـان مشغول غذا خوردنند مى فرمود 

  (27).بگذاريد ايشان را تا فارغ شويد



بودم با حضرت امام رضا علیه السالم در : يـازدھـم ـ شیخ كلینى روايت كرده از مردى از اھل بلخ كه گفت 

مسافرتش به خراسان پس روزى طلبید خوان طعام خود را و جمع كرد بر آن مـوالى خـود را از سـیـاھان و 

ھمانا ! ساكت باش : خوان طعام آنھا را سوار مى كردى ، فرمود  كاش ! ت شوم غیر ايشان پس گفتم فداي

  (28). پروردگار ما تبارك و تعالى يك است و مادر و پدر و ما يك است و جزاء به اعمال است

- ٢ - 

 
 

كـه ايـن بـود حـال آن حـضـرت بـا فـقـراء و رعـايـا لكـن وقـتـى فضل بن سھل ذوالرياستین بر : مـؤ لف گـويـد

چه حاجت دارى ؟ : آن حضرت وارد شد، يك ساعت ايستاد تا آنكه حضرت سر به جانب او بلند كرد و فرمود

اين نوشته اى اسـت كـه امیرالمؤ منین يعنى ماءمون براى من نوشته و اشاره ! ض كرد كه اى آقاى من عر

كرد به كتاب حبوه كه ماءمون بـه او عـطـا كـرده بـود و در آن بـود آنـچـه او خـواسـتـه بـود از مـال و امـالك و 

مون به عـطـا كـردن بـه مـثـل آنـچـه او سلطنت ، و عرض كرد به آن حضرت كه شما اولى مى باشید از ماء

بـخـوان آن را و آن كـتـابى بود در جلد : حضرت فـرمـود. عطا كرده ؛ زيرا كه شما ولیعھد مسلمین مى باشید

! يا َفْضُل: بزرگى پس پیوسته ايستاده بود و مى خواند آن را پس چون فارغ شد از خواندن آن ، حضرت فرمود

از براى تو است بر ما اين نوشته مادامى كه ! يـعـنى اى فضل . َاتَّقـَیـَْت الّلَه عـَزَّ َو جـَلَّ َلَك َعَلینا ھذا َما

و حضرت به اين يك كلمه محكم كارى او را به ھم شـكـسـت و تـاب . بـپـرھـیزى از مخالفت خداوند عز و جل 

 . فضل نداد تا آنكه بیرون رفتغـرض آن اسـت كـه حـضـرت اجـازه نـشـسـتـن بـه . آن را بـاز كـرد

ماءمون مرا فرستاد تا حضرت : دوازدھـم ـ شـیـخ صـدوق از جـابـر بن ابى الضحاك روايت كرده است كه گفت 

رضا علیه السالم را از مدينه به مرو آورم و امر كرد مرا كه آن جناب را از راه بـصـره و اھواز و فارس حركت 

پس . و نیز امر كرد كه آن جـنـاب را در شـب و روز حـفـظ كـنـم تا به او برسانم  دھم و از طريق قم نبرم او را،

من در خدمت آن حضرت بودم از مـديـنـه تـا بـه مـرو و بـه خـدا سـوگـنـد كـه نـديـدم مـردى را مثل آن حضرت 

ـنـاب چـنـان بـود كه در تقوى و كثرت ذكر خدا در جمیع اوقات خود و شدت خوف از حق تعالى ، و عـادت آن ج

چون صبح مى شد نماز صبح را ادا مى كرد و بعد از سالم نـمـاز در مـصـالى خـود مـى نـشـسـت و 

پـیـوسـتـه تـسـبـیـح و تـحـمـیـد و تـكـبـیـرو تـھـلیـل مـى گـفـت و صـلوات بـر حـضـرت رسـول و آل او مـى 

آن سجده مى رفت و سجده را چندان طول مى داد تا روز بلند  از  فـرسـتـاد تـا آفـتـاب طـلوع مـى كـرد پس 

مى شد، پس سر از سجده بر مى داشت و يا از مردم حديث مى كرد و ايشان را موعظه مى فرمود تا 

نزديك زوال آفتاب ، پس از آن وضوى خود را تجديد مى نـمـود و بـه مـصـالى خود عود مى كرد و چون زوال 

شش ركعت نافله ظـھـر مـى گـذاشـت و قـرائت مـى كـرد در ركـعـت اول بـعـد از مى شد بر مى خاست و 

مى  (ُقْل ُھَو الّلُه َاَحٌد  )و در ركعت دوم و چھار ركعت ديگر بعد از حمد  (ُقْل يا َايَُّھا اْلكاِفرُون  )حـمـد، سـوره 

ائت قنوت مى خواند و چـون از ايـن خواند و در ھر ركعتى سالم مى داد و پیش از ركوع ركعت دوم بعد از قر

شـش ركـعـت فارغ مى شد بر مى خاست و اذان نماز مى گفت و دو ركعت ديگر نـافـله بـعـد از اذان به جا 

مى آورد و پس از آن اقامه نماز مى گفت و دو ركعت ديگر نافله بـعد از اذان به جا مى آورد و پس از آن اقامه 

ظھر مى كرد و چـون سـالم نـمـاز مـى داد تـسـبـیـح و تـحـمـیـد و تـكـبـیـر و  نماز مى گفت و شروع به نماز

تھلیل مى گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس سجده شكر به جا مى آورد و در سجده صد مرتبه مى گفت 



 ُشْكرا لّلِه، پس سر بر مى داشت و بر مى خاست براى نافله عصر، پس شـش ركـعت نماز نافله به جا: 

مى خواند و در ھر ركعتى قنوت مى خواند  (ُقْل ُھَو الّلُه َاَحٌد  )مى آورد و در ھر دو ركعت بعد از حمد، سوره 

و سالم مى گفت و چون فارغ مى شد از اين شش ركعت اذان نماز عصر مى گفت ، پس دو ركعت ديگر 

كرد به نماز عصر و چون سالم مى  نافله عصر را با قنوت به جا مـى آورد، پـس اقـامه مى گفت و شروع مى

داد تسبیح و تحمید و تكبیر و تھلیل مى گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس به سجده مى رفت و صد 

مرتبه مى گفت حمد الّله و چون روز به پايان مى رسید و آفتاب غروب مى كرد وضو مى گـرفـت و اذان و 

رد و در ركعت دوم پیش از ركوع و بعد از قرائت ، قنوت اقامه مى گفت و سه ركعت نماز مغرب را ادا مى ك

مى خواند و چون سالم نماز مى داد از مصالى خود حركت نمى كرد و تسبیح و تحمید و تكبیر و تھلیل مى 

 .گفت آنچه خدا خواسته باشد

ـزد پـس سـجـده شكر به جا مى آورد سپس سر از سجده برمى داشت و با كسى تكلم نمى كرد تـا بـرخـی

 )و چـھـار ركـعـت نـمـاز نـافـله بـه دو سـالم به قنوت به جا آورد و در ركعت اول از ايـن چـھـار ركعت حمد و 

و در ركعت دوم حمد و توحید مى خواند و چون اين چھار ركعت فارغ مى شد مى  (ُقْل يا َايَُّھا اْلكاِفرُوَن 

افطار مى كرد پس مكث مى فرمود تا قريب ثلث  نشست و تعقیب مى خواند آنچه خدا خواسته باشد، پس

شب پس بر مى خاست و چھار ركعت عشاء را به جا مى آورد با قنوت در ركعت دوم و بعد از سالم در 

مصالى خود مى نشست و ذكـر خـدا بـه جـا مـى آورد آنـچـه خـدا خـواسـتـه بـاشـد تـسـبـیـح و تـحـمـیـد و 

پس به رختخواب مى رفت و چـون . و بعد از تعقیب سجده شكر به جا مى آورد تـكبیر و تـھـلیـل مـى گـفت

ثـلث آخـر شـب مـى شـد از فـراش خـواب بـرمـى خـاسـت در حـالى كـه مشغول بود به تسبیح و تحمید و 

تكبیر و تھلیل و استغفار پس مسواك مى كرد و وضو مى گـرفـت و مـشـغـول ھـشـت ركعت نماز نافله شب 

شد بدين طريق كه بعد از ھر دو ركعتى سالم مى داد و در ركعت اول در ھر ركعت آن يك مرتبه حمد و مى 

مى خواند و بعد از اين دو ركعت ، چھار ركعت نماز جعفر به جا مى آورد و از  (ُقْل ُھَو الّلُه َاَحٌد  )سى مرتبه 

كعت ديگر را به جا مى آورد و در نماز شب حـسـاب مى كرد و چون از اين شش ركعت فارغ مى شد دو ر

مى  (َھْل َاتى عـََلى اِالنـْسـاِن  )و در ركعت دوم حمد و سوره  (َتباَرَك الُملك  )ركـعـت اول حـمـد و سـوره 

خواند و چون سالم نماز مى داد بر مى خاست و دو ركعت نماز شفع بـه جـا مى آورد در ھر ركعت بعد از 

مى خواند و در ركـعـت دوم قـنـوت مـى خواند و چون از نماز شفع فارغ  (الّلُه َاَحٌد  ُقْل ُھَو )حمد، سه مرتبه 

ُقْل  )مى شد بر مى خاست و يك ركعت نـمـاز وتـر را بـه جـا مى آورد و در اين ركعت بعد از حمد، سه مرتبه 

مى خواند، پس شروع  (ُقْل َاعُوُذ ِبَربِّ اْلَفَلق  ) و يك مرتبه (ُقْل َاعُوُذ ِبرَِّب الّناس  )و يك مرتبه  (ُھَو الّلُه َاَحٌد 

 :مى كرد به خواند قنوت ، و در قنوت مى خواند

ا فیَمْن َتَولَّْیَت َو َالّلھـُمَّ صـَلِّ عـَلى مـَُحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َالّلُھمَّ اْھِدنا فیَمْن َھَدْيَت َو عاِفنا فیَمْن عاَفْیَت َو َتَولَّن )

الَيِعزُّ َمْن نا فیما َاْعَطْیَت َو ِقنا َشرَّ ما َقَضْیَت َفِانََّك َتْقضى َو اليـُقـْضـى عـََلیـَْك ِانَُّه اليـَِذلُّ مـَْن واَلْیَت َو باَرْك َل

 . (عاَدْيَت َتباَرْكَت َربَّنا َو َتعاَلْیَت 

و چون سالم نماز مى داد مى نشست به جھت  (َاْسَتْغفر الّلَه َو َاسَئُلُه التَّْوَبَة  )پـس ھفتاد مرتبه مى گفت 

خواندن تعقیب و چون فجر نزديك مى شد بر مى خاست براى دو ركعت نـافـله فـجـر و در ركـعـت اول حمد و 

و در ركعت دوم حمد و توحید مى خواند و چون فجر طلوع مى كرد اذان و اقامه مى  (ُقْل يا َايَُّھا الكاِفرُوَن  )

ضه صبح را بـه جا مى آورد و چون سالم نماز مى گفت تعقیب مى خواند تا طلوع آفتاب گفت و دو ركعت فري

پس دو سجده شـكـر بـه جـا مـى آورد و چـون سـالم نماز مى گفت تعقیب مى خواند تا طلوع آفتاب پس دو 

مـیـع نمازھاى سجده شكر به جا مى آورد و چندان طول مى داد تا روز باال آيد و عادت آن جناب آن بود در جـ



مى  (ُقْل ُھَو الّلُه َاَحٌد  )و در ركعت دوم حمد و سوره  (ِاّنا َاَنَزْلناُه  )واجبه يومیه در ركعت اول حمد و سوره 

خواند مگر در نماز صبح جمعه و ظھر و عصر آن روز كـه در ركـعـت اول حمد و سوره جمعه و در ركعت دوم 

ـمـاز عـشـاء شـب جـمعه در ركعت اول حمد و جمعه و در ركعت دوم حمد و سوره منافقین مى خواند و در ن

مـى خـوانـد و در نـمـاز صـبـح دوشـنـبـه و پـنـجـشـنـبـه در ركـعـت اول  (َسبَِّح اْسَم َربََّك اَالعـلى  )حمد و 

مى خواند، و به جھر و  (َھْل َاتیك َحديُث الغاشیة  )و در ركعت دوم حمد  (َھْل َاتى َعَلى االنساِن  )حـمـد و 

آشكارا مى خواند قرائت نمازھاى مغرب و عشاء و نماز شب و شفع و وتر و صبح را؛ و آھسته قرائت مى 

ُسْبحاَن الّلِه َو  )كرد نمازھاى ظھر و عصر را و در نمازھاى چھار ركعتى در دو ركعت آخر سه مرتبه مى خواند 

 :و در فنوت جمیع نمازھايش اين دعا را مى خواند (َو الّلُه َاْكَبُر اْلَحْمُد لّلِه َو ال ِالَه ِاّال الّلُه 

 . (َربِّ اْغِفْر َو اْرَحْم َو َتجاَوْز َعّما َتْعَلُم ِانََّك َاْنَت اَالَعزُّ اَالَجلُّ اَالْكَرُم  )

ـل مـى شـد و در ھـر بـلدى كـه ده روز قـصـد اقـامـت مـى كـرد روزھـا روزه مـى گـرفـت و چـون شـب داخ

ابـتـداء مـى كـرد بـه نماز پیش از افطار و در بین راه كه مقیم نبود نمازھاى واجبى را دو ركعت به جا مى 

آورد مگر مغرب را كه ھمان سه ركعت را به جا مى آورد و ترك نـمـى كـرد نافله مغرب و نماز شب و وتر و دو 

نھاريه را در سفر ترك مى كرد و بعد از ھر نماز مقصوره كه ركعت فجر را نه در سفر و نه در حضر اما نـوافـل 

ُسْبحاَن الّلِه َو اْلَحْمُد لّلِه َو ال ِالَه َاال الّلُه َو الّلُه  ) : نماز ظھر و عصر و عـشـاء بـاشـد سى مرتبه مى گفت

 (َصلوَة الضـُحى فى َسَفٍر َو الَحَضٍر َو ما َرَاْيُتُه َصّلى  ) . و مـى فـرمـود ايـن بـه جھت تمامى نماز است (َاكـبـَُر 

و در سـفـر ھـیـچ روزه نـیمى گرفت و  . ؛ و نديدم كه آن حضرت نماز ضحى گزارد در سفر و نـه در حـضـرت

عادت آن جناب آن بود كه در دعا كـردن ابـتـداء مـى كـرد بـه ذكـر صـلوات بـر رسـول و آل او عـلیـھـم السالم 

ن كار را در نماز و غیر نماز و شبھا كه در فراش خـوابـیـده بود تالوت قرآن بسیار مى نمود و بسیار مى كرد اي

و ھرگاه مى گذشت به آيه اى كه در او ذكر بـھـشـت يـا آتـش شـده گـريـه مـى كـرد و از حـق تـعـالى سـؤ 

خود بسم الّله را بـلنـد ال بھشت مى كرد و پناه مى جست به خدا از آتش و در جمیع نمازھاى شبانه روزى 

و چون از آن  (َالّلُه َاَحٌد  )تالوت مى كرد، آھسته بعد از اين آيه مى گفت  (ُقْل ُھَو الّلُه َاَحُد  )مى گفت و چون 

،  (ُقْل يا َايَُّھا اْلكاِفرُون  )و چـون مـى خـوانـد  (كـَذِلَك الّلُه َربُّنـا  )سوره فارغ مى شد، سه مرتبه مى گفت 

َربىَّ الّلُه َو  )و چون از آن فارغ مى شد، سه مرتبه مى گفت  (يا َايَُّھا اْلكاِفرُون  )سته در دل مـى گـفـت آھ

َبلى َو َاَنا َعلى ذِلَك ِمَن  )و چون سوره والتین والزيتون تالوت مى كرد بعد از فراغ ، مى گفت  (ديِنى اِالْسالُم 

 (ُسْبحاَنَك َاللُّھمَّ َبلى  )مى خواند بعد از فراغ ، مى گفت  (بـَِیْوِم الِقیاَمِة  الُاْقِسُم )و چون سوره  (الّشاِھديَن 

ِللَّذين  )، مى گفت  (ُقْل ما ِعْنَدالّلِه َخْیُر ِمَن اللَّْھِو َو ِمَن التِّجارة  )و چـون سـوره جـمـعه قرائت مى كرد بعد از 

َاْلَحْمُدلّلِه َربِّ  )و چون از سوره فاتحه فارغ مى شد، مى گفت  (قیَن َوالّلُه َخْیُر الّراِز )پس مى گفت  (اتََّقْوا 

و چون  (ُسْبحان َربَِّى اَالعلى  )، آھسته مى گفت  (َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَالعلى  )و چون مى خواند  (اْلعاَلمیَن 

 . (بَّْیَك الّلھم َلبَّیك َل )قرائت مى كرد، آھسته مى گفت  (يـا َايُّھـا الَّذيَن آَمنُوا  )در قـرآن 

و در ھیچ بلدى وارد نمى شد مگر اينكه مردم قصد خدمتش مى نمودند و چون خدمتش شرفیاب مى شدند 

از معالم دين خود مى پرسیدند حضرت ايشان را جواب مى فرمود و حديث مى كرد ايـشـان را احـاديـث 

السـالم از رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم پس  بـسـیـار مـروى از پـدرش از پـدرانـش از عـلى عـلیـه

چون آن حضرت را به نزد ماءمون بردم از من خبر حال آن حضرت را در بین راه پرسید من خبر دادم او را به 

آنچه از آن جناب مشاھده كرده بودم در اوقات شب و روز و در اوقات حركت و اقامت آن حضرت ، پس ماءمون 

ابـى الضـحاك على بن موسى بھترين اھل زمین و اعلم و اعبد ايشان است پس خبر مده گفت بلى يابن 

مردم را بـه آنـچـه از آن جـنـاب ديـده اى بـه جـھـت آنـكـه مـى خـواھـم ظـاھـر نـشـود فـضـل آن مـگر بر زبان 



تمام شد . را رفیع سازم من و به خدا استعانت مى جويم بر اين نیت كه دارم كه او را بلند كنم و قدر او 

  (29). حديث شريف

ّلى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه َاَتَوجَُّه، َالّلُھمَّ سـَھِّْل لى ُحزُوَنَة َاْمرى ُكلِِّه َو ِبالّلِه َاْسَتْفِتُح َو ِبالّلِه َاْسَتْنِجَح َو ِبُمَحمٍَّد َص )

 ( .َيسِّْرلى ُصُعوَبَتُه، ِانََّك َتْمُحو ما َتشاُء َو ُتْثِبُت َو ِعْنَدَك ُامُّ اْلِكتاِب

نشدم و براى امـرى و  و نـقـل فـرمـوده از حضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم كه ھیچگاھى مھموم

تـنـگ نـشـد بر من معاشم و مقابل نشدم با حريف شجاعى و اين دعا خواندم مگر آنكه خداوند ھم و غم 

  (30). مرا برطرف كرد و روزى فرمود مرا نصرت بر دشمنانم

سـُبـْحاَن خاِلِق النُّوِر، ُسْبحاَن خاِلِق الظُّْلَمِة، ُسْبحاَن خاِلِق اْلِمیاِه، ُسْبحاَن خاِلِق السَّمـواِت، سـُبـْحـاَن  )

حاَن خاِلِق اْلحـَیـاة و اْلمـُْوِت، سـُبـْحـاَن خـاِلِق الثَّرى َو خـاِلِق اَالَرضـیـَن، سـُبـْحاَن خاِلِق الرِّياِح َو النَّباِت، ُسْب

  (31) . (الفـََلواِت، سـُبـْحـان الّله َو بـَِحْمِدِه 

كه در فصل بعد از اين نیز ذكر شود بسیارى از مناقب و مكارم اخالق حضرت امام رضا علیه آالف : فقیر گويد

 . الّتحّیة و الّتسلیم و ال قّوة اّال ِبالّلِه العلىِّ الَعظیم

 در دالئل و معجزات حضرت امام رضا علیه السالم: فصل سوم 

 : است (عیون اخبار  )ند معجزه كه ده معجزه اولش از ما اكتفا مى كنیم به ذكر چ

من و برادرم نزد حضرت رضا علیه السالم بـوديـم كه : اول ـ از مـحـمـّد بـن داود روايـت اسـت كـه گفت 

كسى آمد و به او خبر داد كه چانه محّمد بن جعفر علیه السالم را بستند يعنى بمرد، پس آن حضرت برفت 

ضرت برفتیم ديديم چانه اش را بسته اند و اسـحـاق بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم و و ما ھمراه آن ح

فـرزنـدانـش و جـمـاعـت آل ابوطالب مى گريند، حضرت ابوالحسن نزد سرش نشست و در رويش نظر كرد و 

 . تبسم نمود و اھل مجلس را بد آمد و بعضى گفتند اين تبسم از راه شماتت بود به مردن عمش

از ! فداى تـو شـويـم : پـس حضرت برخاست و بیرون آمد تا در مسجد نماز گزارد ما گفتیم : گـفـت راوى 

من تعجب از : اينھا شنیديم درباره تو حرفى كه ناخوش آمد ما را وقتى كه تو تبسم نمودى ، حضرت فرمود

پـس مـحـمـّد : راوى گـويـد. يـدگريه اسحاق كردم ، و او به خدا پیش از محّمد بمیرد و مـحـمـّد بـر او بـگـر

لیه السالم مروى است كه و نیز از يحیى بن محّمد بن جعفر ع (32).بـرخـاسـت از بـیـمـارى و اسـحـاق بمرد

پدرم بیمار شد سخت ، امام رضا علیه السالم به عیادت او آمد و عمم اسحاق نشسته بود و مـى : گفت 

گـريـسـت و سـخت بر او جزع مى كرد، يحیى گفت كه حضرت ابوالحسن علیه السالم بـه مـن مـلتـفـت 

فرمود كه . رسـد بـر او از ايـن حـال كـه مى بینى مـى تـ: چـرا عـمـت مـى گـريـد؟ گـفـتـم : شـد و گـفـت 

 (33).يحیى گفت كه پدرم به شد و اسحاق بمرد. غمگین مشو كه اسحاق زود باشد كه پیش از پدرت بمیرد

 

دوم ـ على بن احمد بن عبدالّله بن احمد بن ابوعبدالّله برقى روايت كرده از پدرش از احمد بـن ابـى 

ما در دور ابـوالحـسـن رضـا علیه : عـبـدالّله از پدرش از حسین بن موسى بن جعفر علیه السالم كه گفت 

ز بنى ھاشم كه جعفر بن عمر عـلوى بـر ما بگذشت و او ھیاءتى كھنه السالم بوديم و ما جوانان بوديم ا

و طورى خراب داشت ما به يكديگر نگاه كرديم و بخنديديم از ھیاءت او، حضرت رضا ) يعنى جامه ھاى كھنه (

پس نگذشت مگر يك ماه يا نحو آن ! عنقريب او را خواھید ديد صاحب مال و تبع بسیار :علیه السالم فرمود

. والى مدينه گـشـت و حـالش نـیكو شد پس مى گذشت بر ما و ھمراه او خواجه سرايان و حشم بودندكه 

و ايـن جـعـفـر، جـعـفـر بـن مـحـّمد بن عمر بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسین علیھم السالم 

  (34). است



در خـواب ديـدم رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله : سـوم ـ از ابـوحـبـیـب بـنـاجـى مـروى اسـت كـه گـفـت 

د مى آيند فرود آمده و گويا من رفتم به و سـلم بـه بـنـاج آمـده و در مـسـجـدى كـه ھـر سـال حاج آنجا فرو

سوى او و سالم كردم بر او ايـسـتـادم پـیـش روى او و ديـدم پـیـش روى او طـبـقـى از بـرگ نخیل مدينه بود 

و در آن بود خرماى صیحانى ، قبضه اى از آن برداشت و به من داد شمردم ھـیـجـده خـرمـا بـود، پـس 

ه مـن بـه عـدد ھـر يـك خـرمـا يـك سـال بـمـانـم و چون از اين خواب بیست روز چـنـیـن تـاءويـل كـردم كـ

بگذشت در زمینى بودم كه براى زراعت آن را اصـالح مـى نمودم كسى آمد و خبر قدوم حضرت امام رضا 

، پس علیه السالم آورد كه در آن مسجد فـرود آمـده و از مـديـنـه مى آيد و مردم مى شتافتند به سوى او

من نیز آمدم او را ديدم نـشـسـتـه در مـوضـعـى كـه ديـده بـودم پـیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم را، و 

زير او حـصـیـرى بـود چـنانچه در زير آن حضرت بود و پیش او طبقى از برگ خرما بود و در آن خـرمـاى 

ند و كفى از آن خرما بـداد بـشـمـردم ھـمـان سالم كردم بر او و جواب داد و مرا نزديك خوا. صـیحانى بود

! زيـاد كـن يـابـن رسـول الّله : عـدد بـود كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم داده بود، گـفـتـم 

  (35). اگـر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیه و آله و سلم از اين زيادتر مى داد ما ھم مى داديم: فـرمـود

چھارم ـ روايت كرده احمد بن على بن حسین ثعالبى از ابوعبدالّله بن عبدالرحمن معروف به صـفـوانـى كـه 

اسان به جانب كرمان بیرون آمد دزدان بر ايشان ريـخـتـنـد و مـردى از ايـشـان را قـافـله اى از خر: گـفـع 

گـرفـتـنـد كـه بـه كـثـرت مـال مـتـھم مى داشتند، او در دست ايشان مدتى بماند او را عذاب مى كردند تا 

ر كردند و زبانش از جـمـله او را در بـرف واداشـتند و دھنش از برف پ. خود را فديه دھـد و خـالص شـود

فـاسـد شـد بـه طورى كه قدرت بر سخن گفتن نداشت ، آمد به خراسان و شنید خبر امام رضـا عـلیـه 

السـالم را و آنـكه آن حضرت در نیشابور است پس در خواب ديد گويا كسى به او مى گويد پسر رسول خدا 

او بـپـرس بـسا باشد ترا دوايى تعلیم كند كه صلى الّله علیه و آله و سلم وارد خراسان شده علت خود را از 

نفع دھد، گفت كه ھم در خواب ديدم كـه گـويـا نـزد آن حـضـرت رفـتم و از آنچه بر سر من آمده بود شكايت 

كردم و علت خود گـفـتـم ، بـه مـن فـرمود زيره و سعتر و نمك بستان و بكوب و در دھن گیر دوبار يا سه بـار، 

پس آن مرد از خواب بیدار شد و فكر نكرد در آن خوابى كه ديـده بـود و اھـتمامى . يابى  كـه عـافیت مى

ننمود در آن تا به دروازه نیشابور رسید به او گفتند كه امام رضا عـلیه السالم از نیشابور كوچ كرده و در رباط 

به آن جناب بگويد شايد دوايى او  سعد است ، در خاطر مردم افتاد كه نزد آن حـضـرت رود و حـكـايـت خـود را

اى پسر رسول : پـس بـه ربـاط سـعـد آمـد و بـر آن حـضـرت داخل شد گفت . را تعلیم كند كه نفع بـخـشـد

خدا صلى الّله علیه و آله و سلم قصه من چنین و چنان است و دھـان و زبـانـم تـبـاه شـده و حرف نمى 

آيا تعلیم نكردم ترا؟ برو و : فرمود. تعلیم فـرمـا كه از آن منتفع شوم  توانم زدن مگر به سختى پس مرا دوايى

اگر توجه كنى يك بار ديگر بگويى ، ! يابن رسول الّله : آن مرد گفت  . آنچه در خواب به تو گفتم چنان كن

ب عافیت مى بـگـیر قدرى از زيره و سعتر و نمك و بكوب و در دھن گیر و دوبار يا سه بار كـه عنقري: فـرمـود

از صفوانى شنیدم كه مى گفت من آن مرا : آن كار كردم و عافیت يافتم ثعالبى گفت : آن مرد گفت . يابى 

  (36). را ديدم و اين حكايت را از او شنیدم

وقتى كه اراده عراق كردم و عزم وداع حـضـرت امـام : پـنـجـم ـ از ريـان بـن الصـلت روايت است كه گفت 

رضـا عـلیـه السـالم داشـتـم در خاطر خود گفتم چون كه او را وداع كنم از او پـیـراھـنـى از جـامـه ھـاى 

ـا مـرا در آن دفـن كـنـند و درھمى چند بخواھم از مال او كه براى دخترانم انگشترھا تـنـش بـخـواھـم ت

بسازم ، چون او را وداع كردم گريه و اندوه از فراق او غـلبه كرد بر من و فراموش كردم كه آنھا را بخواھم ، 

ا دوست نمى دارى كه درھمى آي: بـاز گرد، بازگشتم به من گفت ! چون بیرون آمدم آواز داد مرا كه يا ريـان 



چند ترا دھم تا بـراى دخـتران خود انگشترھا سازى ؟ آيا دوست نمى دارى كه پیراھنى از جامه ھاى تن 

در خاطرم بود كه از تو ! يا سیدى : خود به تو بدھم تا ترا در آن كفن كنند چون عمرت به سر آيد؟ گفتم 

د كرد وساده را و پیراھنى بـیـرون آورد و بـه من داد و بلند كرد بخواھم ، اندوه فراق تو بازداشت مرا، پس بلن

  (37).جانب مصلى را و درھمى چند بیرون آورد و به من داد، شمردم سى درھم بود

داخل شدم بر سید و مواليم يعنى حضرت رضا : شـشـم ـ از ھـرثـمـة ابـن اعـیـن روايـت اسـت كـه گـفـت 

علیه السالم در سراى ماءمون و مذكور مى شـد در سـراى مـاءمـون كـه حضرت رضا علیه السالم وفات 

ـى خـواسـتـم اذن دخـول بـر او حـاصـل كـنـم ، در مـیان يافته و به صحت نرسیده بـود، داخـل شـدم و م

مى گـفـتند و او سید مرا از دوستان بود و در  (صبیح ديلمى  )خادمان و معتمدان ماءمون غالمى بود او را 

آيا نمى دانى كه من معتمد ماءمونم بر سر و ! يـا ھرثمه : بیرون آمد چون مرا ديد گـفـت  (صبیح  )اين وقت 

بـدان مـرا مـاءمـون بـخـوانـد بـا سـى غـالم ديـگـر از مـعـتـمـدان در ثـلث : بلى ، گـفـت : یه او؟ گفتم عالن

اول شـب رفـتـیـم نـزد او و شـبـش مانند روز شده بود از كثرت شمعھا و پیش او شمشیرھاى بـرھـنـه تـیـز 

ما عھد و میثاق مى گـرفـت و ھـیـچ كـس ديـگر غیر  مـا را يك يك بخواند و به زبان از. زھـر داده نـھـاده بـود

ما آنجا نبود، با ما گفت اين عھد بر شما الزم است كه آنچه شـمـا را بـگـويم بنمايید و ھیچ خالف نكنید، ما 

ھر يك شـمـشـیـرى بـر مـى گـیرد و مى رويد تا داخل مى شويد بر : گفت . ھمه بر آن سوگند خورديم 

ضا علیه السـالم در حـجـره اش ، اگـر او را ايستاده يا نشسته يا خفته مى بیند ھیچ على بن موسى الر

سخن با او نمى گـويـیـد و شـمـشـیـرھـا بر او مى نھید و گوشت و خون و موى و استخوان و مغزش را در 

د و نـزد مـن ھم آمیخته مى كنید بعد از آن بساط او را بر او مى پیچید و شمشیرھا را به آن پاك مى كنی

بـیـايـید، و براى ھر كدام از شما براى اين كار كه كنید و پوشیده داريد ده بدره درھـم دو ضـیـعـه مـنتخب 

گفت . يعنى مستقل خوب مقرر كرده ام و بھره و نصیب و حظ براى شما است چـندانكه من زنده ام و باقیم 

اش داخـل شـديـم ديديم به پھلو خوابیده بود و مى  پس ما شمشیرھا را به دست گرفتیم و بر او در حجره: 

گردانید طرف دستھاى خود را و تكلم مـى كرد به كالمى كه ما نمى دانستیم ، پس غالمھا شمشیرھا 

  برآوردند و من شمشیر خود را نـھـادم و ايـستاده بودم و مى ديدم ، و گويا كه او مى دانست قصد ما را پس 

تـن كـه شمشیرھا بر او كار نمى كرد، پس آن بساط را بر او پیچیدند و بیرون آمـدنـد چیزى پوشیده بـود در 

چیزى از اين : به جا آورديم آنچه گفتى يا امیر، گفت : چه كرديد؟ گفتند : نـزد مـاءمـون ، مـاءمون گفت

 .وانگويید

تمكه ھاى گـشـاده و  چـون صـبـح طـالع شـد مـاءمون بیرون آمد و در جاى خود نشست با سر برھنه و

برخاست پـابـرھـنـه و سـر بـرھـنـه   اظـھـار وفـات امـام عـلیـه السـالم كـرد و براى تعزيه بنشست ، پس

بیامد تا او را ببیند و من در پیش او مى رفتم چون در حجره آن حـضـرت داخـل شـد ھمھمه اى شنید بلرزيد 

: زود برويد و ببینید، صبیح گفت : گفت ! نم يا امـیـرالمـؤ منین نمى دا: و به من گفت نزد او كیست ؟ گفتم 

يا : گفتم  .ما درون حجره شديم ديديم سیدم در مـحـراب خـود نـشسته نماز مى گزارد و تسبیح مى كند

مرا بازى : اينك شخصى در مـحـراب نـمـاز مـى گـزارد و تسبیح مى گويد، ماءمون بلرزيد پس گفت ! امیر

تو او را مى شـناسى ! يا صبیح : ـنـت كند خدا بر شما، پس به من روى كرد از میان جماعت و گفت داديد لع

ببین كیست نماز مى كند؟ پس من داخل شدم و ماءمون بازگشت و چون به آستانه در رسـیـدم امـام 

برخیز خداى : دم ، فرمودو بر رو افـتـا! لبیك يا موالى من : گفتم ! يا صبیح  : عـلیـه السـالم بـه مـن گـفت

رحمت كند بر تو مى خواھند كه خاموش كنند نور خدا را به دھن ھاى خود، خدا تمام كننده است نور خدا را 

پس بـازگـشـتـم نـزد ماءمون ديدم كه رويش سیاه شده ھمچون . ھر چند كافران كراھت داشته باشند آن را



به خدا كه او است در حجره ! يـا امیرالمؤ منین  : فـتـمچه خـبـر دارى ؟ گـ! يا صبیح : شب تاريك گفت 

پس ماءمون بندھاى خود نبست و امر كرد كه : نشسته و مرا بخواند و چنین و چنین گفت ، صبیح گفت 

جامه ھايش را رد كـردنـد يعنى جامه ھاى عزا را از تن كند و جامه ھاى سابق خود را طلبید و پوشید و 

من شكر و حمد خداى بسیار نمودم و بر سـیـد : ھرثمه گفت . بود و به ھوش آمد بگويید غش كرده : گفت

آنچه صـبـیـح بـا تـو گـفـت بـا  ! يا ھرثمه: خـود حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم داخل شدم چون مرا ديد فرمود

ن به محبت ما و كـسـى مـگـو مـگـر كـسـى كـه خـداى عـز و جـل دل او را امـتـحـان كرده باشد براى ايما

ضرر نمى كند كید ايشان بر ما تا كتاب به ! يـا ھـرثـمه : نعم يا سیدى ، بـعـد از آن فـرمـود: واليت ما، گفتم 

  (38).مدت خود برسد، يعنى عمر به سر آيد و اجل برسد

حديث كرد مرا يكى از آزادشدگان حضرت موسى بـن : ھـفـتـم ـ روايت است از محّمد بن حفص گفت 

من و جماعتى در خدمت امام رضا علیه السالم بوديم در بیابانى پس : جـعـفـر عـلیـه السـالم كه گفت 

م ما و چھارپايان ما به حدى كه ترسیديم بر خودمان كه از تـشنگى ھالك شويم پس سخت تشنه بودي

به آن موضع آمديم و : حضرت يك جايى را وصف كرد و فرمود بیايید به آن موضع كـه آنـجـا آب مى يابید، گفت 

د پس كوچ كرديم ، آب يافتیم و چھارپايان را آب داديم تـا ھـمـه سـیـراب شـديم ما و ھر كه در آن قافله بو

 . پس حضرت ما را فرمود تا آن چشمه را بجويیم ، جستیم و نیافتیم مگر پشك شتر و نديديم از چشمه اثرى

ايـن حـكـايـت را پـیـش مـردى از اوالد قـنـبـر كـه بـه اعـتـقاد خود صد و بیست سـال از عـمـرش : راوى گـويـد

ھم اين قصه را به ھمین شرح بگفت و گفت من ھم در خدمت  گـذشـتـه بـود مـذكور داشتم آن مرد قنبرى

  (39). او بودم ، و قنبرى گفت در آن وقت امام علیه السالم به خراسان مى رفت

امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم   كه اين آيت باھره از آن حضرت شبیه است به آنچه از جدش : مـؤ لف گـويـد

ظـاھـر شـده از حـديـث راھـب كـربـال و صـخـره و ايـن معجزه را عامه و خاصه نـقـل كـرده انـد و شـعراء به 

ه حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم در وقـت تـوجـه فـرمـودنش شعر درآورده اند و كیفیت آن چنان است ك

به صفى مرور فرمود به كربال، فرمود به اصـحـابـش آيـا مـى دانـیـد كـه كـجـا اسـت ايـنـجا؟ به خدا سوگند 

كه اينجا مصرع حسین و اصـحـابـش است ، پس كمى رفتند تا رسیدند به صومعه راھبى در میان بیابان در 

الى كـه تشنگى سخت به اصحاب آن حضرت عارض شده بود و آب ايشان تمام گشته بود و ھر چه از ح

يمین و يسار تفحص كرده بودند آب پیدا نكرده بودند، حضرت فرمود كه ساكن اين دير را ندا كنید كه نگاه كند، 

سخ است و در اين نزديكى آب چون نگاه كرد، از او از مكان آب پرسیدند گفت مابین من و آب زياده از دو فر

نیست و از براى من آب يك ماه مرا مى آورند كه به نحو تنگى با آن زندگانى مى كنم و اگر نبود آن من ھم از 

بلى ، آيا : تشنگى ھالك مى گشتم ، حـضـرت فـرمـود بـه اصـحـاب خـود آيـا شـنـیديد كالم راھب را؟ گفتند

: به ھمان جايى كه راھب اشاره مى كند برويم و آب بیاوريم ؟ فـرمـود امر مى فرمايى ما را تا قوه داريم

پس گردن استر خود را برگردانید به سمت قبله و اشاره فـرمـود بـه يـك جـايـى ! حاجتى به اين نیست 

گاه پس جماعتى با بـیـل خـاك آن زمـیـن را بـرداشتند نا! بـگشايید زمین اين مكان را :نـزديـك ديـر فـرمـود

اينجا سنگى است كه بیل به آن كار ! يا امـیـرالمـؤ منین : سنگ بزرگى ظاھر شد كه مى درخشید، گفتند

به درستى كه اين سـنـگ بـر روى آب واقـع اسـت اگـر از مـحل خود زايل شود خواھید : نمى كند، فرمود

و قـصـد كردند كه آن سنگ را  يافت آب را، پس كوشش كـردنـد در كـنـدن سـنـگ و جـمـع شـدنـد گـروھـى

حركت دھند نتوانستند و سخت شد بر ايشان ، حضرت چون اين بديد از استر پیاده شد و آستین باال زد 

انـگـشـتـان خـود را گذاشت در زير سنگ و حركت داد سنگ را پس از آن كند آن را و افكند دور به مسافت 

آن جماعت مبادرت كردند بـه سـوى آن و ! آب ذراع بسیارى پس چون سنگ برداشته شد ظاھر شد 



 .آشـامـیـدنـد از آن ، و بـود آب از ھـر آبـى كـه در سـفـرشان خورده بودند گواراتر و سردتر و صافى تر

پـس . از ايـن آب تـوشـه برداريد و سیراب شويد، ھرچه خواستند آب آشامیدند و بـرداشـتـنـد: پـس فـرمـود

السالم آمد نزد آن سنگ و آن را به دست گرفت و به جـاى خـود گـذاشـت و امـر كـرد امیرالمؤ منین علیه 

كـه روى آن خـاك ريـختند و اثرش پنھان شد لكن ھر يك از اصـحـاب آن حـضـرت مـكان آب را مى دانستند 

كنید، مردم  پس كمى رفتند حضرت فرمود به حق من بر گـرديـد بـه موضع چشمه ببینید مى توانید آن را پیدا

برگشتند و در تفحص چـشـمـه بـرآمـدنـد و ھـرچـه كـاوش كـردنـد و ريگھا را پس و پیش كردند چشمه آب را 

مرا پايین بیاوريد پس بـه ھـر ! راھب كه آن چشمه آب را مشاھده كرد ندا كرد كه اى مردم ! پیدا نـكـردنـد

! اى مرد: ايـسـتـاد مـقـابل امیرالمؤ منین علیه السالم و گفت حـیـله بـود او را از ديـرش پـايـیـن آوردنـد پـس 

پـس تـو كـیـسـتـى ؟ : نـه ، گـفـت : مـلك مـقـربـى ؟ فـرمـود: نه ، گفت : تو پیغمبر مرسلى ؟ فرمود

پس راھب . مـنـم وصـى رسـول الّله محّمد بن عبدالّله خاتم النبیین صلى الّله علیه و آله و سلم : فـرمـود

ھادت گفت و اسالم آورد و گفت اين دير بنا شده در اينجا به جھت طلب كسى كه بكند اين سنگ را و ش

بـیـرون آورد از زيـر آن آب و عالمى چند قبل از من گذشتند و به اين سعادت نرسیدند و حـق تـعـالى مـرا 

المان خودمان كه در اين گوشه روزى فـرمـود و مـا مـى يابیم در كتابى از كتابھاى خودمان و شنیديم از ع

زمین چشمه اى است كه بر آن سنگى است كه نمى شناسد مـكـان آن را مـگـر پـیـغـمـبر يا وصى پیغمبر، 

پس راھب جزء جیش حضرت امیرالمؤ منین علیه السـالم گـرديـد و در ركـاب آن حضرت شھید شد پس 

 .حضرت متولى دفن او شد و بسیار براى او استغفار كرد

 : و سید حمیرى اين حكايت را در قصیده مذھبه به نظم در آورده و فرموده

َو َلقَْد َسرى فیما َيسیُر ِبَلْیَلٍة
 َبْعَد اْلِعشاِء ِبَكْرَبال فى َمْوِكٍب

فى قاِئٍم (40)َحّتى َاتى ُمَتَبتًِّال
 َاْلقى َقواِعَدُه ِبقاٍع َمْجَدٍب

َفَد ناَفصاَح ِبِه َفَاْشَرَف ماِئال
  (42)ِمْن َمْرَقٍب (41)َكالنَّْسِر َفْوَق َشِظّیٍة

َھْل ُقْرَب قاِئِمَك الَّذى َبوَّْاَتُه
 ماٌء ُيصاُب َفقاَل ما ِمْن َمْشَرٍب

ِاّال ِبغاَيِة َفْرَسَخْیِن َو َمْن َلنا
 َسْبَسٍب (44)َوَقي  (43)ِباْلماِء َبْیَن َنقى 

َفَاْجَتلى (45)َفَثَنى ْاَالِعنََّة َنْحَو َوْعٍث
 َمْلساُء َيْلَمُع َكاّلُلَجْیِن اْلُمْذَھِب

قاَل َاْقلِبُوھا ِانَُّكْم ِاْن َتْقِلُبوا
 ْوُوا َو الَتَرْوُوَن ِاْن َلْم ُتْقَلِبَتَر

َفاْعَصْو َصُبوا فى َقْلِعھا َفَتَمنََّعْت
 ِمْنُھْم َتَمنَُّع َصْعَبٍة ُتْرَكِب

َحّتى ِاذا َاْعَیْتُھُم َاْھوى َلھا
 َكفَّا َمتى َتِرَد اْلُمغاِلَب َتْغِلِب



 (46)َفَكَاّنَھا ُكَرٌة ِبَكّف َحَزوٍَّر
 الذِّراِع َدخاِبھا فى َمْلَعِب (47)َعْبَل

َفَسقاُھُم ِمْن َتْحِتھا ُمَتَسْلِسال
 َعْذبا َيزيُد َعَلى اَالَلذِّْاَالْعَذِب

َحّتى ِاذا َشِرُبوا َجمیعا َردَّھا
  (48)َو َمضى َفَخَلْت َمكاُنھا َلْم ُيْقَرِب

- ٣ - 

 
 

 )ھـشـتـم ـ از ھـیـثـم بـن ابـى مـسـروق نـھـدى روايـت شـده كـه مـحـمـّد بـن الفـضـیـل گـفـت كـه مـن در 

مى گويند مانند ريسمان  (علت رشته  )فرود آمدم و مرا عرق مدنى در پھلو و در پا بـرآمد و آن را  (ن مر بط

چرا ترا : در مـديـنـه بـه حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم داخـل شـدم فرمود چیزى برآيد و غالبا از پا بـرآيـد، پـس 

پـس اشاره نمود . ق مـدنـى در پـھـلو و پـايـم بـرآمـدآمدم عر (بطن مر  )چون به : دردناك مى بینم ؟ گفتم 

به آن يك كه در پھلويم بود در زير بـغـل و سـخـنـى گفت و بر آن آب دھن افكند بعد از آن فرمود از اين باكى 

از شیعیان ما ھـر كـه : پس گفت ، ابوجعفر علیه السالم فرمود. نیست بر تو و نـظـر كرد به آنچه در پايم بود

 .ـبـتـال بـه بـاليـى شـود پـس صـبـر كـنـد، خـداى عـز و جل براى او اجر ھزار شھید نويسدم

ھمیشه آن رشته از پاى او بر مى آمد : مـن در خاطر گفتم كه من به خدا از اين علت پانرھم ، ھیثم گفت 

  (49).تا بمرد

روزى بـر مـاءمـون داخـل شـدم مـرا : نـھـم ـ از عـبـدالّله بـن مـحـمـّد ھـاشـمـى روايـت اسـت كـه گـفـت 

بـه كـار بـرديـم پـس فـرمود  بـنـشاند و ھر كس پیش او بود بیرون كرد پس طعام خواست بخورديم و طیب

پرده بكشیدند پس خطاب كرد به يكى از آنان كه در پس پرده بودند يعنى از كنیزان مغنیه و گفت بالّله كه 

مرثیه كن براى ما آن را كه در طوس اسـت يـعـنى حضرت رضا علیه السالم را كه در طوس دفن كرديم ، 

 :مغنیه شروع كرد به خواندن ، خواند

ا ِلُطوٍس َو َمْن َاْضحى ِبھا َقِطناَسْقی
 ِمْن ِعْتِرِة اْلُمْصَطفى َاْبقى َلنا َحَزنا؛

يـعـنـى سـیـراب سـازد بـاران رحـمـت مـر طـوس را و آن كس كه در آنجا ساكن است از عترت مـصـطـفى 

يا : گفت  بگريست ماءمون و بـه مـن  كه رفت و اندوه و غم براى ما بگذشت ، ھاشمى گفت كه پس 

آيا اھل بیت من و اھل بیت تو مرا مالمت مى كنند بر اينكه ابوالحسن الرضـا عـلیـه السالم را ! عبدالّله 

نصب كردم علم يعنى نشان و آيت براى عالمیان ، به خدا قسم با تـو حـديـثـى كـنـم از او كـه تـعـجب كنى 

نـت مـوسـى و جـعـفر و محّمد و على بن الحسین ، روزى نزد او آمدم و به او گفتم فداى تو شوم پـدرا

علیھم السالم نزد ايشان بود علم آنچه شده است و خواھد شد تا روز قیامت و تو وصى ايشان و وارث علم 

ايشانى و علم ايشان نزد تو است و مرا به تو حاجتى دست داده است ، گفت بگو، گفتم اين زاھريه ، 

و را از میان زنان دوست مى دارم و تقديم نمى دھم بر او ھیچ يك از خطیه و بخت مند من است يعنى ا



جوارى خود را و او چـنـد بـار حـامـله شـده و اسقاط مى كند و حاال حامله است ، مرا داللت كن به چیزى كه 

ل كه سالم مـتـرس و خـاطـر جـمـع دار از اسـقـاط طـفـ: فـرمـود. عـالج كـنـد بـه آن خـود را و سـالم مـانـد

مى ماند و پسرى مى زايد به مادر شبیه تر از ھمه مردم و خنصرى زائد در دست راست دارد نه آويخته و 

پـس در خاطر . انـگـشـت كـوچـك را گـويـنـد (خنصر  )و . ھمچنین در پاى چپ خنصرى زائد دارد نه آويخته 

پس زاھريه بزاد پسرى از ھمه . است خود گفتم گواھى مى دھم كه خداى عز و جـل بـر ھمه چیز قادر 

مردم به مادرش مانندتر و در دسـت راسـت خـنـصـرى زايد داشت نه آويخته و ھم در پاى چپ بر آنگونه كه 

حضرت رضا عـلیـه السالم وصف كرده بود پس كیست كه مالمت مى كند مرا بر اينكه او را نصب كردم علم و 

 . آيت میان عالمیان

َو الحـَْوَل َو ال قـُوََّة ِاّال  )الّله فرموده كه اين حديث زياده بر اين بود ما ترك كرديم آن را شـیخ صدوق رحمه 

پس از آن فرموده كه دانستن حضرت امام رضـا عـلیـه السـالم ايـن را بـه واسـطـه آن  (بـِالّلِه اْلعـَِلىِّ اْلَعظیم 

عـلیـه و آله و سـلم بـه او رسـیـده بـود و جـبرئیل براى  بـود كـه از پـدرانـش از حـضـرت رسـول صـلى الّله

حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم آورده بود خبرھاى خلفاى بنى امیه و بنى عباس و اوالد ايشان را 

  (50). انتھى . (َو ال َحْوَل َو ال ُقوَِّة ِاّالِبالّلِه  )و آنچه كه بر دست ايشان جارى مى شود 

 : از چیزھايى كه حذف شده از اين حديث شعر دوم مرثیه است و آن اين است: مؤ لف گويد

ِانَّ َلُه َاْعنى َاَبا اْلَحسَِن اْلَماْءُموَل
 َحقَّا َعلى ُكلِّ َمْن َاْضحى ِبھا َشَجنا

در آن سـال كـه ھـارون برامكه غضب كرد و اول : دھـم ـ از مـحـمـّد بـن الفـضـیـل مـروى اسـت كـه گـفـت 

ابوالحسن علیه السالم در . جعفر بن يحیى را بكشت و يحیى را حبس كد و بر سـر ايـشـان آمد آنچه آمد

من خداى را مى : از او خبر پرسیدند، گفت . يستاده بود و دعا مى كرد بعد از آن سـر به زير انداخت عرفه ا

خواندم بر برمكیان بـه سـبـب آنـچـه بـا پـدرم نـمـودنـد امـروز خـداى عـز و جـل دعـاى مـن دربـاره ايـشـان 

مـغـضوب شدند و احوال ايشان  پس چون بازگشت نگذشت مگر اندكى كه جعفر و يـحـیـى. اجابت نمود

من با ابوالحسن الرضـا عـلیـه السـالم بـودم در مـنـى كـه يـحـیـى بـن خـالد بـا : گفت  (مسافر  )برگشت ، 

مـسـكـیـنـانـنـد ايـنـان نـمـى دانـنـد كـه امـسـال چـه : قـومـى از آل بـرمـك بـگـذشـتـنـد آن حـضـرت فـرمـود

ھاه و عجبتر آنكه ، ھارون و من ھمچون اين دويـیم و دو انگشت به : بعد از آن گفت ! بـر سـرشان مى آيد

 (51). به خدا كه من معنى سخن او را ندانستم تا او را با ھارون دفن كرديم: گفت  (مسافر  ) .ھم ضم نمود

 

مـردى از آل : به سند خويش روايت كرده از غفارى كه گـفـت  (ارشاد  )يـازدھـم ـ شیخ مفید رحمه الّله در 

از من و ابـورافـع آزاد كـرده حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم از من طلبى داشت مطالبه كرد 

مبالغه نمود در طـلب خـود، مـن چـون چـنین ديدم نماز صبح در مسجد پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم 

ادا كـردم و روانـه شـدم بـه سـوى زمـانـى كـه نـزديـك شـدم بـه در منزل آن حضرت ، ديدم حضرت از منزل 

فـش قـمـیـص و ردايـى ، چون نظرم بر آن حضرت بیرون آمد در حالى كه سوار بر حمارى است و بر تـن شـريـ

افتاد خجالت كشیدم كه چیزى عرض كنم چون آن جناب به من رسید ايستاد و نظر كرد به من ، من سالم 

 !كردم بر آن جناب و اين وقت ماه رمضان بود پس من عرض كردم به آن حضرت فدايت شوم 

و من در دل خود گفتم  . ـدا سـوگـنـد كـه مـرا رسوا ساختهمـوالى شـمـا فـالن از مـن طـلبـى دارد و بـه خ



كه حضرت به او مى فرمايد كه مطالبه از من نكند و به خد قسم كه نگفتم به آن حضرت كه چه قدر از من 

پس امر فرمود مرا كـه بـنـشـیـنـم تـا برگردد، پس من نشستم در . مى خواھد و نام نبردم از طلب او چیزى 

م و نماز مغرب را به جا آوردم و حـضـرت نـیـامـد و من روزه بودم سینه ام تنگى كرد و خواستم آنجا تا شا

برگردم كه ناگاه ديدم آن حـضـرت پـیـدا شـد و اطـراف آن جـنـاب جـمـاعـتـى از مـردم بـودنـد و اھل سؤ ال و 

ا داخـل خـانـه شـد پـس فقراء سر راه حضرت نشسته بودند آن جناب بر ايشان تصدق كرد و گذشت تـ

بـیـرون تـشـريـف آورد و مرا خواند من برخاستم و با آن حضرت داخـل مـنـزل شـديـم و آن جـنـاب نـشست و 

من نیز نشستم و شروع كردم از ابن مسیب امیر مدينه بـراى او حـديـث كـردن و بسیار مى شسد كه من 

ون از سـخـن گـفتن فارغ شدم حضرت فرمود گمان با آن حضرت از ابن مسیب گفتگو مى نمودم پـس چـ

من   پس فرمود براى من طعام آوردند و در پیش . نمى كنم كه ھنوز افطار كرده بـاشى ؟ عرض كردم ، نه 

گذاشتند و امر فـرمود غالمى را كه با من طعام بخورد، پس من و آن غالم طعام خورديم و چون فارغ شديم 

كن و آنچه در زير آن است بردار، من وساده را برداشتم ديدم در زيـر آن مـقدارى  آن وساده را بلند: فـرمود

دينار است آن دينارھا را برداشتم و در كیسه ام گذاشتم و امر فرمود چھار نـفـر از بـنـدگـان خـود را كـه 

از جانب ابن مسیب  شبگردى كه! فدايت شوم : من گفتم . ھـمـراه مـن بـاشـنـد تـا مـرا بـه مـنزل برسانند

درست گفتى ، : است گردش مى كند و من كراھت دارم كه مرا ببیند كه با بندگان شما مى باشم ، فرمود

اصاب الّله بـك الرشـاد فـرمـود بـه آنـھـا كـه ھمراه من باشند تا جايى كه من به آنان بگويم بـرگـردنـد، پـس 

رسیدم و ماءنوس شدم آنھا را بـرگـردانـیـدم پـس بـه مـنـزل رفـتـم و ھـمـراه مـن بـودنـد تـا نـزديـك بـه منزلم 

چـراغ طـلبـیـدم و در پـولھـا نـظـر كـردم ديـدم چھل و ھشت دينار زر سرخ است و طلب آن مرد از من بیست 

را و و ھشت دينار بود و در میان آن پولھا ديـنـارى ديـدم كـه مى درخشید خوشم آمد از حسن او گرفتم آن 

نزديك چراغ بردم ديدم به خط واضح بر آن نقش است كه حق آن مرد بر تو بیست و ھشت دينار است و 

  (52). مابقى براى تو است و به خدا قسم كه من معین نكرده بودم طلب آن مرد را از من

رفتم به خدمت حضرت امام رضا علیه : دوازدھـم ـ قـطـب راونـدى روايـت كـرده از ريـان بـن صلت گفت 

ده السالم به خراسان و در دل خود گفتم كه بخواھم از آن حضرت از اين دينارھا كـه بـه نـام آنـحضرت سكه ز

شده ، پس چون بر آن حضرت وارد شدم فرمود به غالم خـود كـه ابـومـحـمـّد از اين دينارھا كه اسم من بر 

مـن گرفتم آنھا را، پس با خود گفتم كه كاش مرا مى . آن است مى خواھد بیاور سى عدد از آنھا، غـالم آورد

در دل من گذشت ، آن حضرت رو كرد به پوشانید به بعضى از جـامـه ھـاى تـن شـريـفش ، چون اين خیال 

غالم خود فرمود كه بشويید رختھاى مرا و بیاوريد ھمچنان كه ھست ، پس آوردند پیراھن و ازار و كفش آن 

  (53).حضرت را و به من دادند آنھا را

خواند مرا سید من حضرت : سـیـزدھـم ـ ابـن شـھـر آشـوب از حـسن بن على وشا روايت كرده كه گفت 

مرد على بن ابى حمزه بطائنى در ايـن روز و داخـل در ! اى حسن : امام رضا علیه السالم به مرو و فرمود

ھـمـیـن سـاعـت و داخـل شـدنـد دو مـلك قـبـر بـر او و سـؤ ال كـردنـد از او كـه كـیست قـبـرش شـد 

. محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم : كیست پیغمبر تو؟ گفت : گفتند . الّله تعالى: پروردگار تو؟ گفت 

حسن : ؟ گفت  بعد از او كیست: كیست ولى تو؟ گفت على بن ابى طالب علیه السالم ، گفتند: گفتند

بعد از  :پرسیدند. علیه السالم ، پس يك يك امامھا را گفت تا رسید به موسى بن جعفر علیه السالم 

بگو كیست ؟ سكوت كرد، : كردند و گفتند  موسى كیست ؟ سخن در دھان گردانید و جواب نگفت زجرش 

را به عمودى از آتش و برافروختند بـر او گفتند به او آيا مـوسـى بـن جعفر امر كرده ترا به اين ؟ پس زدند او 

من بیرون آمدم از نزد سیدم و تاريخ گذاشتم آن روز را پـس نـگـذشـت ايـام : راوى گفت . قبر را تا روز قیامت 



شده در آن  زيـادى كـه رسـیـد كـاغـذھـاى اھـل كـوفـه بـه مـرگ بـطـائنـى در آن روز و آنـكـه داخل در قبرش 

  (54).رت فرمودندساعت كه حض

و بود او روزى در مـسـجـد رضـا عـلیـه  (55)چـھـاردھم ـ قطب راوندى روايت از ابراھیم بن موسى قزاز،

م السـالم بـه خـراسـان گـفـت مـبـالغـه كـردم در سـؤ ال و طـلب چـیـز از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـال

پس بیرون رفت آن حضرت به جھت اسـتـقـبـال بـعـضـى از آل ابـوطـالب پـس وقـت نـمـاز آمـد و آن حـضـرت 

میل كرد به سوى قصرى كه آنجا بود پس فرود آمد در زير سنگ بزرگى كه نزديك آن قـصر بود و من با آن 

: كـنـید تا برسند به ما اصحاب ما، فرموددرنـگ : اذان بگو، گفتم : حضرت بودم و نبود با ما ثالثى ، پس فرمود

تاءخیر میانداز : ؛ فرمودبیامرزد خدا ترا الُتَؤخِّرونَّ الصَّالَة َعْن َاوَِّل َوقـْتـِھـا مـِْن غـَْیِر ِعلٍَّة َعَلْیَك، ِاْبَداء ِبَاوَِّل اْلَوْقِت

دا كـن بـه اول وقـت ، يـا آنـكـه فـرمـود بـر بـدون عـلتـى بـر تـو، ابـتـ  نماز را از اول وقـتـش بـه آخـر وقـتـش 

! يـابـن رسـول الّله  : تـو بـاد ھـمـیـشـه بـه اول وقـت ، پـس مـن اذان گـفـتـم و نـمـاز كـرديـم ، پـس گـفـتـم

بـه تـحـقـیـق كه طول كشید مدت در آن و عده اى كه به من دادى و من محتاجم و شـغـل شـمـا بـسـیـار 

 . ـن مـمـكـنـم نـمـى شـود ھـر وقـتـى كـه از شـمـا سـؤ ال كنماسـت و م

پس آن حضرت خراشید زمین را با تازيانه خود به نحو شدت و سختى پس دست برد به آن : راوى گـفـت 

بگیر اين را خداوند بركت دھد به تو در آن و : موضع كه كنده شده بود پس بیرون آورد شمشى طال و فرمود

 . به آن و كتمان كن آنچه را كه ديدىانتفاع ببر 

پس خداوند تعالى بركت داد به من در آن تا آنكه خريدم در خراسان چیزى كه قـیـمـتـش : راوى گفت 

  (56).ھـفـتـاد ھـزار اشـرفـى بـود و گـرديـدم غـنـى تـريـن مـردمـى كـه امثال خودم بودند در آنجا

بیرون رفتم به سوى حضرت رضا علیه السالم و : پـانـزدھـم ـ و نـیز روايت كرده از احمد بن عمرو كه گفت 

من وقتى كـه از شـھـرم بـیرون آمدم زوجه : كردم زوجه ام آبستن بود چون خدمت آن حضرت رسیدم عرض 

او پسر است پس نام گذار او را عمر، : ام آبستن بود دعا كن كه حق تعالى بچه او را پسر قرار دھـد، فـرمود

. من نیت كرده ام كه او را على نام گذارم و امر كرده ام اھل بیت خود را كه او را على نام گذارند: گفتم 

و را عمر بگذار، پس من وارد كوفه شدم ديدم از براى من پسرى متولد شده او را على نام نام ا :فرمود

ھمسايگان من كه مطلع شدند از اين مطلب گفتند ديگر ما . پس مـن او را عمر نام گذاردم . گذاشته اند

نى بودند گـفـتـنـد تصديق نـمـى كـنـیـم بـعـد از اين چیزى را كه از تو نقل كنند يعنى ھمسايه ھاى او كه س

بر ما معلوم شد كه تو سنى ھستى و نسبت شیعه گرى كه به تو داده اند خالف بـوده و ما بعد از اين 

آن وقـت فـھـمـیـدم كـه : راوى گـويـد. تصديق نمى كنیم چیزى را كه از اين مقوله به شما نسبت دھند

  (57). حـضـرت نـظرش بر من بیشتر بوده از خودم به نفس خودم

شنیدم كه اخرس در : مـنـقـول اسـت كـه احـمـد بـن عـمـر حالل گفت  (بـصـائر الدرجـات  )شـانـزدھـم ـ از 

داخل مكه شدم و : ه اسم حضرت رضا علیه السالم را مى برد و دشنام مى دھـد آن حـضرت را، گفت مك

كاردى خريدم ، پس ديدم او را، با خود گفتم به خـدا سـوگـنـد مـى كـشم او را ھرگاه از مسجد بیرون بیايد، 

ِبْسِم : ید نوشته بود در آن پس ايستادم سر راه او، ناگاه رقـعـه حضرت امام رضا علیه السالم به من رس

الّلِه الرَّحمِن الرَّحیِم به حق من بر تو كه متعرض اخرس مشو پس به درستى كه خداوند تعالى ثقه و معتمد 

  (58).من است و او كافى است مرا

در آن سـال كـه ھـارون بـه حـج رفـت حـضرت : ھـفـدھـم ـ شـیـخ مـفـیـد بـه سـنـد مـعـتـبـر روايـت كـرده 

امام رضا علیه السالم نیز به اراده حج از مدينه بـیرون شد ھمین كه رسید به كوھى كه از طرف چپ راه 

بانى فارغ و خراب كننده آن پاره پاره خواھد : است حضرت به آن نظرى افكند و فرمود (فارغ  )م آن است و نا



 .شد

ما نفھمیديم معنى كالم آن حضرت را تا اينكه ھارون به آن موضع رسید فرود آمـد و جـعـفر بن : راوى گفت 

كنند پس چون از مكه برگشت  يحیى برمكى باالى آن كوه رفت و امر كرد كه مجلسى براى او در آن بنا

باالى آن كوه رفت و امر كرد كه آن مجلس را خراب كنند پس چون به عراق رسید جعفر بن يحیى كشته 

  (59).گشت و پاره پاره شد

من نزد حضرت رضا عـلیـه السـالم بـودم : كه گفت  (مسافر  )ھـیـجـدھـم ـ ابن شھر آشوب روايت كرده از 

در مـنى پس گذشت يحیى بن خالد در حالى كه دماغ خود را گرفته بـود از غـبـار، حـضـرت فـرمـود بـیـچـاره 

و عـجـبـتـر از ايـن بـودن مـن و ھـارون : ارد مى شود در اين سـال پـس فـرمـودھـاى نمى دانند چه بر آنھا و

و اين خبر به روايت شیخ  (60).اسـت بـا ھـم مـثـل ايـن دو انـگـشت و دو انگشت خود را به ھم چسبانید

 . صدوق گذشت

نوزدھم ـ و نیز ابن شھر آشوب روايت كرده از سلیمان جعفرى كه گفت در خدمت حضرت امام رضـا عـلیـه 

و شروع كرد  السـالم بـودم در بـسـتـانـى از آن حـضـرت نـاگـاه گـنـجـشـكـى آمـد مـقابل آن حضرت بر زمین

 مى دانى كه اين عصفور چه مى گويد؟! اى فالن  :به صیحه زدن و اضطراب كردن ، حضرت به من فرمود

مى گويد كه مارى مى خواھد جوجه ھاى مرا بخورد، پس بردار اين عـصـا را و داخـل : نـه ، فرمود: گـفـتـم 

گـرفـتـم داخل بیت شدم ديدم مارى كه در  عـصـا بـر دسـت: بـیـت شـو بـكـش مـار را، سـلیـمـان گـفـت 

  (61).جوالن است پس كشتم آن را

فرمود حضرت امام رضا علیه : از حسین بن بشار كه گفت  بیستم ـ و نیز ابن شھر آشوب روايت كرده

: فـرمـود! عبدالّله بن ھارون مى كشد محّمد بن ھـارون را؟: السالم كه عبدالّله مى كشد محّمد را، گفتم 

عبدالّله كه در خراسان است مى كشد محّمد پسر زبیده را كه در بـغـداد است ، پس چنان شد كه آن ! آرى 

ه بود، يعنى عبدالّله ماءمون كشت محّمد امین برادر خود را، و آن حضرت به اين شعر تمثل حضرت خبر داد

 : مى جست

َو ِانَّ الضِّْغَن َبْعَد الضِّْغِن َيْغُشو
  (62)َعَلْیَك َو َيْخِرُج الّداَء الدَّفینا

 .و شـايـد تمثل آن حضرت به اين شعر اشاره باشد به كشتن عبدالّله ماءمون آن حضرت را نیز

ره كـه در ذكـر اصـحـاب حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم در حـال عبدالّله بن المغی: مـؤ لف گـويـد

روايتى نقل شده كه مشتمل بود بر آيت باھره از اين بزرگوار، و در فصل پنجم ذكر شود چند معجزه باھره از 

 . آن حضرت سالم الّله علیه

 مختصرى از كلمات حكمت آمیز و برخى از اشعار حضرت رضا علیه السالم: فصل چھارم 

 ( (63).ُه َو َعدوُُُّه َجْھُلُهَصديُق ُكلِّ َامِرى َعْقُل: اّول ـ قاَل علیه السالم  )

 . كه دوست ھر مردى عقل او است و دشمن او نادانى او است: فرمود آن حضرت 

يـعـنـى  (64)ِانَّ الّلَه يـُبـْغـُِض اْلقیَل َو اْلقاَل َو ِاضاَعَة اْلماِل َو َكْثَرَة السُّؤ اِل؛: قـاَل عـلیـه السـالم  دوم ـ

 .را و ضـايـع كـردن مـال را و كـثـرت سـؤ ال را (قـیـل و قـال  )خـداونـد دشـمـن دارد : فـرمـود

ظـاھـرا مـراد از قـیـل و قـال ، مـراء و جـدال مـذمـوم است كه در روايات نھى از آن وارد شده : مـؤ لف گـويـد

سـت كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم بلكه از حضرت صادق علیه السالم مـنـقـول ا



اول چـیـزى كـه نـھـى كـرد مـرا از آن پـروردگـارم عـز و جـل ، نـھـى كـرد از پـرسـتـش بتان و : فـرمـودنـد

و نیز از آن حضرت مروى . ھمان مجادله و مراء است  )مـالحـات عـ )و  (65)شرب خمر و مالحات با مردم 

است كه فرمود چھار چیز اسـت كـه مـى مـیرانند دل را، گناه باالى گناه كردن و با زنان زياد محادثه و ھم 

برنگردد به خیر، و با مردگان مـجـالسـت كـردن   تو بگويى و او بگويد و آخرش . مارات احمق صحبتى كردن و م

؛ يـعنى ھر توانگرى  (66)كـل غـنـى مـتـرف : مـردگـان كـیـانـنـد؟ فـرمـود! يـا رسـول الّله : ، عـرض كـردنـد

و نیز شیخ . كه گذاشته شده بطور خود ھرچه خـواھـد بكند يا ھر توانگرى كه به ناز و نعمت پروريده شده 

خلقى كه مى بینید  صدوق رحمه الّله روايـت كـرده كـه بـه حضرت صادق علیه السالم عرض كردند كه اين

بینداز از مردم بودن آن كسى را كه ترك كرده مسواك : تمام اينھا از ناس و مردم محسوب مى شوند، فرمود

كردن را و آن كسى را كه چھار زانو مى نشیند در جاى تنگ و كسى كه داخـل مـى شـود در چـیـزى كـه 

چیزى كه علم به آن ندارد، و كسى كه سستى مـھـم او نـیـسـت و كـسـى كـه مـراء و جدال مى كند در 

كند و بیمارى به خود ببندد بـدون علتى و كسى كه موى خود را ژولیده گذارد بدون مصیبتى و كسى كه 

مخالفت كند بـا يـاران خـود در حـق در حالى كه آنھا متفق شده باشند بر آن و كسى كه افتخار كند به 

الى است از كارھاى خوب ايشان پس او به منزله خدنگ اسـت يعنى پـدران خـود در حـالى كـه خـودش خ

و آن چوب درختى است محكم براى تیر خوب است پوستھاى آن را مـى كـنند و دور مى . پوست خدنگ 

پس ھمچنان كه پـوسـت خـدنـگ را مـى كـنـنـد و دور مـى  (67).افكنند تا به جوھر و اصلش مى رسد

افـكـنـنـد بـا آن مـجـاورت و نـزديـكـى بـه لب و اصل خود ھمچنین كسى كه خالى است از فضايل و كماالت 

 .اعتنا به آن نمى كنندپدران خود او را دور مى افكنند و 

 . (َاْلعاِقُل َيْفَتِخُر َباْلِھَمِم اْلعاِلَیِة الِبالرَِّمِم اْلباِلَیِة : َو َلَقْد َاْحَسَن َمْن قاَل )

ُكْن ِاْبَن َمْن ِشْئَت َو اْكَتِسْب َاَدبا
 ُيْغنیَك َمْحُموُدُه َعْن النََّسِب

ِانَّ اْلَفتى َمْن َيُقوُلھا َاَناذا
 َس اْلَفتى َمْن َيُقوُل كاَن َابىَلْی

دانش طلب و بزرگى آموز
 تا به نگرند روزت از روز

جايى كه بزرگ بايدت بود
 فرزندى كس نداردت سود

چون شیر به خود سپه شكن باش
 فرزند خصال خويشتن باش

آن را دين خود مى بینیم ، مـا اھـل بیتى مى باشیم كه وعده اى كه به كسى داده ايم : سـوم ـ فـرمـود

  (68).يعنى ملتزمیم كه مانند دين آن را ادا كنیم ھمچنان كه پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم چنین كرد

بیايد بر مردم زمانى كه عافیت در آن زمان ده جزء باشد، نه جزء آن در اعتزال و كناره گزيدن : چـھـارم ـ فـرمود

  (69).از مردم و يك جزء ديگر در سكوت باشد

كه ما در فصل كلمات حضرت امام جعفر صادق علیه السالم آنچه شايسته اعـتـزال بـود ذكـر : مـؤ لف گـويد



 كـرديـم بـه آنـجـا رجـوع شـود، و بـراى ايـنـكـه ايـن محل را خالى نگذاريم اين چند شعر را كه مناسب مقام

 : است ذكر مى نمايیم

نان جوين و خرقه پشمین و آب شور
 سى پاره كالم و حديث پیمبرى

ھم نسخه سه چارز علمى كه نافع است
 و ژاژ بحترى (70)در دين نه لغو بوعلى 

زين مردمان كه ديو از ايشان حذر كند
 در گوشه اى نھان شده بنشسته چون پرى

با يك دو آشنا كه نیرزد به نیم جو
 در پیش ملك ھمتشان ملك سنجرى

اين آن سعادت است كه بروى حسد برد
 آب حیات و رونق ملك سكندرى

 ـ روايت شده كه خدمت آن حضرت عرض شد كه چگونه صبح كرديد؟ پنجم

صـبـح كـردم بـه اجـل مـنـقـوص ، يـعـنـى مـدت عمرم پیوسته در كم شدن است ، و عـمـل : فـرمـود

پشت سر ما است و نمى   مـحـفوظ ھر چه مى كنم ثبت و حفظ مى شود و مرگ در گردن ما است و آتش 

  (71).دانم چه خواھد شد به ما

در بـنـى اسـرائیـل عـابـد، عـابـد نـمـى گـشـت تـا آنـكـه ده سال سكوت كند، چون ده : شـشـم ـ فـرمـود

  (72)! ل سكوت اختیار مى كرد عابد مى گشتسا

ا گـنـجـايـش نـقـل نـیـسـت و مـن در كـه روايـات در مـدح سـكـوت بـسـیـار اسـت و مـقـام ر: مـؤ لف گـويـد

 : ايـنـجـا اكـتـفـا مـى كـنـم بـه ايـن چـنـد شـعـر كـه از امـیـر خـسـرو نقل شده

سخن گرچه ھر لحظه دلكش تر است
 چه بینى خموش از آن بھتر است

در فتنه بستن ، دھان بستن است
 كه گیتى به نیك و بد آبستن است

يدم بسىپشیمان ز گفتار د
 پشیمان نگشت از خموشى كسى

شنیدن ز گفتن به اردل نھى
 كزين پر شود مردم از وى تھى

صدف زان سبب گشت جوھر فروش
 كه از پاى تا سر ھمه گشت ھوش

ھمه تن زبان گشت شمشیر تیز
 به خون ريختن زان كند رستخیز



 كم ، حق تعالى راضى مى شود از او به عمل كنمھر كه راضى شد از حق تعالى به روزى : ھفتم ـ فرمود

د معروف به نوفلى كه وارد شديم و روايت شده از احمد بن عمر بن ابى شعبه حلبى و حسین بن يزي (73).

گفتیم به آن حـضـرت كـه مـا بـوديـم در وسـعـت رزق و فـراخـى عـیـش پـس   بر حضر رضا علیه السالم پس 

: تـغـیـیـر كـرد حـال مـا بـعـض تـغـیـیرات يعنى فقیر شديم ، پس دعا كن كه خدا برگرداند آن را به ما، فـرمـود

يـد آيـا مـى خـواھـیـد پـادشـاھـان بـاشـیـد، آيـا خـوشـحـال مـى كـنـد شـما را كه چـه مـى خـواھـیـد بـشـو

اشید، و لكن بوده بـاشـیـد بـر خـالف ايـن عـقـیـده و آيـیـنـى كـه بـر آن مـى ب (74)مانند طاھر و ھرثمه 

نـه والّله خـوشـحـال نـمـى كـنـد مـرا آنـكـه از بـراى من باشد دنیا و آنچه در آن است : گـفـتـم ! بـاشـیـد؟

ِاْعَمُلوا آَل داُوَد  ) :ايدحق تعالى مى فرم: طال و نقره و من بـرخـالف اين حال باشم كه ھستم ، حضرت فرمود

  (75). (ُشْكرا َو َقلیٌل ِمْن ِعباِدَى الشَُّكور 

د را به خدا پس بدرستى كه ھر كسى نیكو شد گمان او به خـدا، بـوده بـاشـد نیكو كن ظن خو: آنـگاه فرمود

خـدا نـزد گـمـان او و كـسـى كـه راضـى شـد بـه قـلیـل از رزق ، قـبـول مـى فـرمـايـد حـق تـعـالى از او 

و سـبـز و تـازه قـلیـل از عـمـل را، و كـسـى كـه راضـى شـد بـه كـم از حـالل سـبـك مـى شـود مـؤ نـه او 

مـى بـاشـنـد اھـل او و بـیـنـا مـى كـنـد خـداوند او را به درد دنیا و دواء آن و بیرون برد او را از دنیا به سالمت 

  (76). به سوى دارالسالم

خواند حضرت امام رضا علیه : ھـشـتـم ـ شـیخ صدوق به سند متبر از ريان بن صلت روايت كرده كه گفت 

 : السالم براى من اين اشعار را كه از جناب عبدالمطلب است

َيعیُب الّناُس ُكلُُّھُم َزمانا
 َو ماِلَزماِننا َعْیٌب ِسوانا

َنعیُب َزماَننا َواْلَعْیُب فینا
 َو َلْو َنَطَق الزَّماُن ِبنا َھجانا

َو ِانَّ الذِّْئَب َيْتُرُك َلْحَم ِذْئٍب
 َو َياْءُكُل َبْعُضنا َبْعضا َعیانا؛

سـواى مـا،  را عـیـب مـى كـنـنـد و حـال آنـكـه عـیـبـى بـراى روزگـار نـیـسـت (روزگـار  )يـعـنـى تـمـام مـردم 

 : و قريب به ھمین است قول آنكه گفته .حـاصل آنكه عیب روزگار مايیم ، اگر ما نبوديم روزگار عیب نداشت 

آبادى بتخانه ز ويرانى ما است
 جمعیت كفر از پريشانى ما است

اسالم به ذات خود ندارد عیبى
 ھر عیب كه ھست از مسلمانى ما است ؛

زگار خود را و حال آنكه عیب در ما است و اگر روزگار تكلم كردى ما را ھـجـو نمودى ، و مـا عـیـب مى كنیم رو

و در . ھمانا گرگ ترك مى كند خوردن گوشت گرگ را و لكن بعضى از ما مى خورد بعضى ديگر را بالعیان 

 : بعضى اين شعر نیز اضافه شده

َلِبْسنا ِلْلِخداِع ُمُسوَك َظْبى



 ؛ (77)ِب ِاذا َاتاناَفَوْيٌل ِلْلَغري

 .يـعنى پوشیدم براى گول زدن پوست آھو بر تن ، پس واى بر غريب ھرگاه بیايد نزد ما

 : روايت شده كه ماءمون نوشت به آن حضرت كه مرا موعظه كن ، حضرت نوشتنھم ـ 

َلھا ُمدٌَّة (78)ِانََّك فى ُدْنیا
 َبُل فیھا َعَمُل اْلعاِمِلَيْق

َاّما َتَرى اْلَمْوَت ُمحیطا ِبھا
 َيْسُلُب ِمْنھا َاَمَل ْاالِمِل

ُتَعجُِّل الذَّْنَب ِبما َتْشَتھى
 َو َتاْءُمُل التَّْوَبَة ِمْن قاِبٍل

َو اْلَمْوُت َياْءتى َاْھَلُه َبْغَتًة
 ؛ (79)ماذاَك ِفْعُل اْلحاِزِم اْلعاِقِل

يـعـنـى بـه درسـتـى كـه تـو در دنیائى مى باشى كه از براى آن مدت و زمانى است كه عـمل ، عمل كننده 

مقبول مى شود، آيا نمى بینى كه مرگ احاطه كرده است به آن و ربـوده اسـت از آن آرزوى آروز  در آن مدت

كـنـنـده را، شـتـاب و تـعـجـیـل مـى كـنـى به گناه كردن و به آنچه اشتھا دارى و آرزو مى كنى توبه كردن را 

 . كار شخص ھشیار و عاقل سال آينده و حال آنكه مرگ به ناگاه بر اھل خود وارد مى شود، اين نیست

شـیـخ صـدوق رحمه الّله از ابراھیم بن عباس نقل كرده كه حضرت امام رضا علیه السالم در بسیارى از 

 :اوقات اين شعر را مى خواند

ِاذا ُكْنَت فى َخْیٍر َفال َتْغَتِرْرِبه
 َو لِكْن ُقِل الّلُھمَّ َسلِّْم َو َتمِّم ؛

اين نعمت را از تغییر سالم دار و ! حت باشى به آن مغرور مشو و لكن بگو خدايايعنى چون در خوبى و استرا

 . تمام كن آن را بر من

دھـم ـ مـحـمـّد بـن يـحیى بن ابى عباد از عموى خود روايت كرده كه گفت شنیدم من از حضرت رضـا عـلیـه 

 :ند، فرمودالسـالم روزى كـه ايـن شـعـر را خـوانـد و كم بود آن حضرت شعر بخوا

ُكلُّنا َناْءُمُل َمّدا ِفى ْاَالَجِل
 َو اْلَمنايا ُھنَّ آفاُت ْاَالَمِل

الَتُغرَّنََّك َاباطیُل اْلُمنى
 َو َاْلِزِم اْلَقْصَد َوَدْع َعْنَك اْلِعَلل

ِانَّما الدُّْنیا َكِظلٍّ زائٍل
 َحلَّ فیھا راِكٌب ُثمَّ َرَحَل؛

زو مـى كـنـیـم كـه مـدت عـمـرمـان مـديـد شـود و حـال آنـكـه مـرگـھـا آفـتـھـاى آرزو يـعـنـى ھـمـه مـا آر

اسـت فـريـب نـدھـد تـرا آرزوھـاى بـاطـل و مـالزم بـاش قـصد و آھنگ نمودن را و بگذار از خود بھانه ھا را، 



سوارى در آن فرود آمد پس اين است و جز اين نـیـسـت كـه دنـیـا مانند سايه اى است برطرف شونده كه 

 .كوچ كرد

مردى از شما عراقى اين : مـن عـرض كـردم كـه ايـن شـعـرھـا از كـیست خداوند امیر را عزيز دارد، فرمود

بیاور : اين شعرھا را ابوالعتاھیه خواند براى من از خودش ، حـضـرت فرمود: شعرھا را گفته ، من گفتم 

َو الَتناَبروا  ) :ام بردن او را به ابوالعتاھیه بـه درسـتـى كه خداوند مى فرمايداسمش را و واگذار اين را، يعنى ن

  (81). كراھت داشته اين مرد از اين لقبو شايد  (80) (ِباَالْلقاِب 

وحید زمان و فـريـداوان خود كـه ابوالعتاھیه ابواسحاق اسماعیل بن قاسم شاعر است كه : مـؤ لف گـويـد

بوده در طالقت طبع و رشاقت نظم خصوصا در زھديات و مذمت دنیا؛ و او در طـبـقـه بـشـار و ابـونواس بوده و 

قرب مـديـنـه مـنـوره مـتـولد شـده و در بـغـدا سـكـنـى داشـتـه ،  (عین التمر  )در حدود سنه صد و سى در 

و سھل بود به نحوى كه مى گفت اگر بخواھم تمام كالم خود را شعر قرار گـفـته اند كه گفتن شعر نزد ا

 : دھم مى توانم ، و از اشعار او است

َاال ِانَّنا ُكلُّنا بائٌد
 َو َاىُّ َبنى آَدَم خاِلٌد

َو َبْدُؤُھُم كاَن ِمْن َربِِّھْم
 َو ُكلُّ ِالْى َربِِّه عائٌد

لُهَفیا َعَجبا َكْیَف ُيْعَصى ْاِال
 َاْم َكْیَف َيجَحُدُه اْلجاِحُد

َو فى ُكلِّ َشْىٍء آَيٌة
 َتُدلُّ َعلى َانَُّه واِحٌد

 َو َلُه ايضا

ِاِذا اْلَمْرُء َلْم َيْعِتْق ِمَن اْلماِل َنْفَسُه
 َتَملََّكُه اْلماُل الَّذى ُھَو ماِلُكُه

َاال ِانَّما ماِلى الَّذى َاَنا ُمْنِفٌق
 َس ِلَي اْلماُل الَّذي َاَنا تاِرُكُهَو َلْی

ِاذا ُكْنَت ذاماٍل َفباِدْر ِبِه الَّذى
 َيِحقُّ َو ِاال اْسَتْھَلَكْتُه َمھاِلُكُه

 :بنويسند  وفات كرد در سنه دويست و يازده در بغداد و وصیت كرد به قبرش 

ِانَّ َعْیشا َيُكوُن آِخُرُه اْلَمْوُت
 التَّْنغیِصَلَعْیٌش ُمَعجَُّل 

بـر وزن كـراھـیـة ، يـعنى كم عقلى و گمراھى و مردم گمراه و بى عـقـل ، و ظـاھـرا بـه  (عـتـاھـیـة  )و 

را بیار و اين لقب را ) ابوالعتاھیه )مـالحـظـه ايـن مـعـنـى اسـت كـه حـضـرت فـرمـود به آن مرد كه اسم او 

قصیده اى  (83)و بـدان كـه يـكـى از ادباء اھل سنت در كتاب خود  (82). بگذار، شايد كه كراھت داشته از آن



از حضرت امام رضا علیه السالم نقل كرده كه مشتمل است بر حكم و مواعظ كثیره و من آن قصیده شريفه 

و تیمن به چند شعر از آن بدون ترجمه بیان نقل كردم و در اينجا به جھت تبرك  (كتاب نفثة المصدور  )را در 

 . مى كنم

 قصیده امام رضا علیه السالم درباره مسائل اخالقى

 : علیه السالم) االمام الرضا علیه السالم (قال 

ِاْرَغْب ِلَمْوالَك َو ُكْن راِشدا
 َواْعَلْم ِبَانَّ اْلِعزَّ فى ِخْدَمِتِه

َوْاُتل ِكتاَب الّلِه ُتْھدى ِبِه
 َو اتَِّبِع الشَّْرَع َعلى ُسنَِّتِه

- ۴ - 

 
الَتْحَتِرْص َفاْلِحْرُص ُيْزِرى اْلَفتى 

 َو ُيْذِھُب الرَّْوَنَق ِمْن َبْھَجِتِه
ِلساَنَك َاْحَفْظُه َو ُصْن ُنْطَقُه

 َو اْحَذْر َعلْى َنْفِسَك ِمْن َعْثَرِتِه
َفالصُّْمُت َزْيٌن َو َوقاٌر َو َقْد

 ْؤتى َعَلى ْاِالْنساِن ِمْن َلْفَظِتِهُي
َمْن َجَعَل اْلَخْمَر ِشفاٌء َلُه

 َفال َشفاُه الّلُه ِمْن ِعلَِّتِه
الَتْصَحِب النَّْذَل َفَتْردى ِبِه

 الَخْیَر ِفى النَّْذِل َو الُصْحَبِتِه
الَتْطُلِب ْاِالْحساَن ِمْن غاِدٍر

 َغِتِهَيُروُغ َكالثَّْعَلب فى َرْو
َو ِاْن َتَزوَّْجَت َفُكْن حاِذَقا

 َو اْسَئْل َعِن اْلُغْصِن َو َعْن َمْنَبِتِه
يا حاِفَر اْلُحْفَرِة َاْقِصْر َفَكْم

 ِمْن حاِفٍر ُيْصَرُع فى ُحْفَرِتِه
يا ظاِلما َقْد َغرَُّه ُظْلُمُه

 َاىُّ َعزيٍز داَم فى ِعزَِّتِه
ٌم ِلُكلِّ اْلَورىَاْلَمْوُت َمْحُتو

  (84)الُبدَّ َاْن َتْجَرَع ِمْن ُغصَِّتِه

ايـن روايـت را نـقـل كـرده كـه  (تھذيب  )و  (كافى  )از  (افى و )مـحـقـق كـاشانى رحمه الّله در : فـائدة 

حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم از حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم حديث كرد كه آن حضرت 



فرمود ھر كه را شنیديد كه شعر مى خواند در مساجد به او بگويید خدا دھانت را درھم شكند ھمانا مسجد 

اراده فـرمـوده از شـعـر، آن اشـعـارى را كـه مـشـتمل : آنـگـاه مـحـدث فـیـض فـرمـوده  .رآن بنا شـده براى ق

باشد بر تخیالت و تمويه و تغزل و تعشق نه كالم موزون ، زيرا كه بعضى از آنھا مشتمل است بر حكمت و 

عـلیـه السـالم پـرسیدند از خواندن موعظه و مناجات با خداوند سبحانه ، و روايت شده كه از حضرت صـادق 

  (85). آن شعرى كه باكى نباشد در آن ، باكى نیست در خواندن آن ، انتھى: شعر در طواف ، فرمود

اشعارى كه مشتمل بر حكمت و موعظه باشد مانند ھمین اشعار است كه ذكر شد، و اما اشعار : فقیر گويد

مناجات پس بسیار است از جمله مناجاتى است مروى از حضرت امام زين العابدين عـلیـه السـالم ، طـاوس 

 :سبیده بر پرده كعبه و مى گويديـمـانـى نـقـل كـرده كـه ديـدم در دل شبى شخصى را كه چ

َاال َايَّھا االَماْءُموُل فى ُكلِّ حاَجتى
 َشَكْوُت ِاَلْیَك الضُّرَّ َفاْسَمْع ِشكاَيتى

َاال يا َرجايى َاْنَت كاِشُف ُكْرَبتى
 َفَھْب ِلى ُذُنوبى ُكلَّھا َواْقِض حاَجتى

َفزادى َقلیٌل ما َاراُه ُمَبلِّغا
 ْبكى َاْم ِلُبْعِد َمسافَتىَاِللّزاِد َا

َاَتْیُت ِبَاْعماٍل ِقباٍح َرِديٍَّة
 َفما ِفى اْلَورى َخْلٌق َجنا َكَجناَيتى

َاُتْحِرُقنى ِبالّنار يا غاَيَة اْلُمنى
  (86)َفَاْيَن َرجائى ِمْنَك َاْيَن َمخاَفتى ؟

در بـیـان رفـتـن حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم از مـديـنـه بـه مـرو و تفويضماءمون واليت : فـصـل پـنـجـم 

 ماى اديانعھد را به آن سرور ايمان و ذكر مجلس مناظره آن جناب با عل

آنچه از روايات ظاھر مى شود آن است كه ماءمون چون مستقر بر خالفت گشت و فـرمـانـش : مخفى نماند

در اطـراف عـالم نـافـذ گـرديـد و ايـالت عـراق را بـه حـسـن بـن سھل تفويض كرد و خود در بلده مرو اقامت 

ـفاع يافته بعضى از سادات به طمع خالفت رايت نمود و در اطراف ممالك حجاز و يمن غبار فتنه و آشـوب ارت

مخالفت برافراشتند، چون خـبـر در مـرو بـه سـمـع مـاءمـون رسـیـد بـا فـضـل بـن سـھل ذوالرياستین كه وزير 

و مشیر او بود مشورت نمود بعد از تدبیر و انديشه بسیار، راءى مـاءمون بر آن قرار گرفت كه حضرت رضا علیه 

ز مدينه طلب نمايد و او را ولیـعـھـد خود گرداند تا آنكه ساير سادات به قدم اطاعت پیش آيند و السالم را ا

پس رجاء ابن ابى الضحاك را با بعضى از مخصوصان خود به خدمت آن حـضـرت . دندان طمع از خالفت بردارند

يـشـان بـه خـدمـت آن فـرسـتـاد بـه سوى مدينه كه آن جناب را به سفر خراسان ترغیب نمايند، چون ا

حـضـرت رسـیـدنـد حـضـرت در اول حـال امـتـنـاع بـسـیـار نـمـود چـون مـبـالغـه ايـشـان از حـد اعتدال متجاوز 

 .گرديد آن سفر اثر را به جبر، اختیار نمود

 وداع امـام رضـا عـلیـه السـالم بـا پـیـامـبـر و اھـل و عیال

ز مـحـول سجستانى روايت كرده كه چون ماءمون طلب كرد امام رضـا عـلیـه و شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله ا

السالم را از مدينه به خراسان ، حضرت به جھت وداع با قبر پیغمبر صلى الّله عـلیـه و آله و سلم داخل 

مسجد شد و مكرر با قبر آن حضرت وداع مى كرد و بیرون مى آمد و بر مى گشت نزد قبر، و در ھر دفعه 



اى مباركش به گريه بلند بود، من نزديك آن حـضـرت رفـتـم و سـالم كـردم بـر آن جناب ، جواب داد، پس صد

مـرا زيارت كن ھمانا من بیرون مى شوم از جوار جدم و مى میرم در : تھنیت گفتمش به آن سفر، فـرمـود

  (87). غربت و دفن مى شوم در پھلوى ھارون

فرموده كه روايت كـردنـد جـماعتى از  (دّرالنظیم  )و شـیخ يوسف بن حاتم شامى ـ تلمیذ محقق حلى ـ در 

زمانى كه من مى خـواسـتـم بـیـرون بـیـايـم از مـديـنـه : فرموداصحاب امام رضا علیه السالم كه آن حضرت 

بـه سـوى خـراسـان جـمـع كـردم عـیـال خود را و امر كردم ايشان را كه بر من گريه كنند تا بشنوم گريه 

تـقـسـیم كردم در بین ايشان دوازده ھزار دينار و گفتم به ايشان كه من بر نمى گردم به   ايشان را، پس 

وى عیالم ھرگز، پس گرفتم ابوجعفر جواد را و بردم او را در مسجد پیغبر صلى الّله عـلیـه و آله و سلم و س

گذاشتم دست او را بر كنار قبر و چسبانیدم او را به آن قبر شريف و خواستم حفظ او را به سبب رسول خدا 

به شنیدن و اطاعت فرمايش او و آنكه  صلى الّله علیه و آله و سلم و امر كردم جمیع وكیالن و حشم خود را

  (88). مخالفت او را ننمايند و فھمانیدم ايشان را كه او قائم مقام من است

و غیر آن از امیة بن على روايت كرده اند كه گـفـت در سـالى  (كشف الغمه  )عـالمـه مجلسى فرموده در 

كـه امـام رضـا عـلیـه السـالم بـه حـج رفت و متوجه خراسان گرديد امام مـحـمدتقى علیه السالم را به حج 

غالم  (موفق  )عـلیه السالم بر دوش  برد و چون امام رضا علیه السالم طواف وداع كرد امام مـحـمـدتـقـى

آن حضرت بود و او را طواف مى فرمود، چون به حجر اسماعیل رسید به زير آمد و نشست و آثار اندوه از روى 

از : برخیز فداى تو گردم ، گـفـت : گفت  (موفق  )منورش ظاھر شد و مشغول دعا گرديد و بسیار طول داد، 

ى كه خدا خواھد كه برخیزم ، موفق به خدمت امام رضـا عـلیـه السـالم آمـد ايـنجا مفارقت نمى كنم تا وقت

و احـوال فرزند سعادتمند او را عرض كرد، حضرت نزديك نور ديـده خـود آمـد و فـرمـود كـه بـرخـیـز اى حـبـیـب 

كعبه را وداعـى  اى پدر بزرگوار چگونه برخیزم و مى دانم كه خانه: آن نـھـال حـديـقـه امامت گفت ! مـن 

براى اطاعت پـدر بـزرگـوار خـود   كـردى كـه ديـگـر بـه سوى آن برنخواھى گشت و گريان شد، پس

و توجه آن حضرت به سوى خراسان در سال دويستم ھجرت بود و در آن وقت . بـرخـاسـت و روانـه شد

شـتـه بـود، چـون مـتـوجـه آن موافق مشھور از عمر شريف امام محّمدتقى علیه السالم ھـفـت سـال گـذ

سـفـر گـرديـد در ھـر مـنـزل مـعجزات و كرامات بسیار از آن مخزن اسرار ظاھر مى شد و بسیارى از آثار آنھا 

  (89). تا حال موجود است ، انتھى

 تقدس مدرسه علمیه رضويه قم

 (فرحة الغرى  )جـنـاب سـیـد عـبـدالكـريـم بن طاوس كه وفاتش در سنه ششصد و نود و سه است در 

ـان ، حـضـرت زمانى كه ماءمون حضرت امام رضا علیه السالم را طلبید از مـديـنـه بـه خـراس: روايت كرده 

حـركت فرمود از مدينه به سوى بصره و به كوفه نـرفـت و از بـصـره تـوجـه فـرمـود بـر طـريـق كـوفـه بـه 

بـغـداد و از آنـجا به قم و داخـل قـم شـد، اھـل قـم بـه اسـتـقـبـال آن حضرت آمدند و با ھم مخاصمه مى 

ند كه آن حضرت بر او وارد شود، آن جناب مى فرمود كه كردند در باب ضیافت آن حضرت و ھر كدام میل داشت

شتر من ماءمور است يعنى ھر كجا او فرود آمد من آنجا وارد مى شوم ، پس آن شتر آمد تا در يـك خـانـه 

خـوابـیـد و صـاحب آن خانه در شب آن روز در خواب ديده بود كه حضرت امام رضـا عـلیـه السـالم فـردا 

ھـد بـود، پـس چـنـدى نـگـذشـت كـه آن محل مقام رفیعى گشت و در زمان ما مدرسه مـھـمـان او خـوا

  (90). معموره است

و ديگران نقل كرده اند كه چون حضرت امام رضا علیه السـالم داخـل  )شـف الغـمـة عـكـ )و صـاحـب 

بـر اسـتـر  (91)نـیشابور شد در آن سفرى كه اختصاص يافت به فضیلت شھادت ، بود آن جـنـاب در مـھـدى 



 .شـھـبـاء كـه محل ركوب آن از نقره خالص بود

 ؛ (الطُّوسى  (92)فـَعـََرَض َلُه ِفى السُّوِق ْاِالماماِن اْلحاِفظاِن ِلَالحاديث النََّبِويَِّة َاُبوَزْرَعٍة َو ُمَحمَُّد ْبُن َاْسَلَم )

پس پیدا و آشكار گرديد در بازار دو پیشواى كه حافظ احاديث نبوت بودند، ابوزرعه و محّمد بن اسلم طوسى 

 :پس عرض كردند

ـُْن السـّاَدِة، َايَُّھا ْاِالماُم َو اْبُن ْاَالِئمَِّة، َايَُّھا السُّالَلُة الّطاِھَرُة الرَِّضیَّ ) ُة، َايُّھـَا اْلخـُالصـَُة الّزاِكَیُة َايُّھـَا السَّیُِّد اب

ْجَھَك اْلُمباَرَك اْلَمْیُموَن َو َرَوْيَت َلنا َحديثا َعْن آباِئَك النََّبِويَِّة، ِبَحقِّ آباِئَك الّطاِھريَن َو َاْسالِفَك ْاَالْكَرمیَن ِاّال َاَرْيَتنا َو

 : (َعْن َجدَِّك َنْذُكُرَك ِبِه 

به حق پدران پاكیزه و گذشتگان گرامى : يـعـنـى ابـوزرعـه و مـحـمـّد بن اسلم به آن حضرت عرض كردند

ى از پدران خود از جدت كه ما ياد كنیم ترا به خود، بنما به ما صورت مبارك خود را و روايت كن از براى ما حديث

 : آن حديث

َنِة َفكاَنْت َذواَبتاُه َكَذوا َبَتْي فـَاسـْتـَْوقـََف اْلبـَغـَْلَة َو َرفـََع اْلَمَظلََّة َو َاَقرَّ ُعُیوَن اْلُمْسِلمین ِبَطْلَعِتِه اْلُمباَرَكِة اْلَمْیُمو )

 . (سلم  َرسوِل الّلِه صلى الّله علیه و آله و

چـون ابوزرعه و ابن اسلم اين خواھش نمودند حضرت استر خود را نگاه داشت و سايبان مھد را بـرداشـت و 

روشـن كـرد چـشـمـھـاى مـسلمانان را به طلعت مبارك خود و مردم بر طبقات خو ايستاده بودند، بعضى 

دند و برخى خود را به خاك افكنده صرخه مى كشیدند و گروھى مى گريستند و بعضى جامه بر تن مـى دريـ

بودند و آنھا كه نزديك بودند تنگ استر آن حضرت را مى بوسیدند و بعضى گردن كشیده بودند به سايبان 

 .مھد

 :َو َلَقْد َاجاَد َمْن قاَل

گرش ببینى و دست از ترنج بشناسى
 روا بود كه مالمت كنى زلیخا را

ـْتـَصـََف النَّھـاُر ) ، َو جـََرِت الدُّمـُوُع َكْاَالْنھاِر، َو َسَكَنِت ْاَالْصواُت َو صاَحِت ْاَالِئمَُّة َو اْلقـُضـاُة، مـَعـاِشَر ِالى َاِن ان

 . (الّناس ِاْسَمعُوا َو ُعْوا َو الُتْؤُذوا َرُسوَل الّلِه صلى الّله علیه و آله و سلم فى ِعْتَرِتِه َو اْنِصُتوا 

ند تا روز نمیه رسید و آن قدر مردم گريستند كه اگر جمع مـى گـشـت مـثـل مردم به ھمان حال انقالب بود

گوش ! نـھـر جـارى مـى شد، و صداھا ساكت شد، پیشوايان مردم و قاضیان فرياد كشیدند كه اى مردم 

يعنى  بدھید و ياد گیريد و اذيت مكنید پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـلم را در عـتـرتـش و سـكـوت كـنـید،

گريستن و صیحه كشیدن شما مانع شده كه حـضـرت امـام رضا علیه السالم بتواند حديث بفرمايد و اين 

  (93). اذيت آن حضرت است و اذيت آن حضرت ، اذيت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم است

بـه ايـنـجـا كـه رسیدم به خاطر آوردم واقعه حضرت سیدالشھداء علیه السـالم را روز : مـؤ لف گـويـد

رومان از عـاشـوراء در وقـتـى كـه مـقابل لشكر كوفه آمد خواست ايشان را موعظه و نصیحتى فرمايد آن مح

سعادت و سرگشتگان وادى ضاللت صداھا بلند كردند و بـه فـرمـايـش آن حضرت گوش ندادند، امر فرمود 

ـَْلكـُْم ) :ايشان را كه سكوت كنید، ابا كردند، فـرمـود مـا عـََلْیُكْم َاْن َتْنِصُتوا ِاَلَى َو َتْسِمُعوا َقْولى َو َاَنا ! َوي

 . (شا ِد َاْدُعوُكْم ِالى َسبیِل الرَّ

اين پسر پیغمبر است چرا او را اذيت مى كنید چرا ! و نـبـود در آنـجـا يك خداپرستى كه فرياد كند مردم 

و ايـن يـكـى از مطالب آن سید . ساكت نمى شويد كه موعظه خود را بفرمايد و كالم خود را به پايان رساند



و بر حضرت باقر علیه السالم خوانده و آن حضرت مظلوم بود كه كمیت شاعر در شعر خود اشاره به آن كرده 

 . را به گريه درآورده

 : قال رحمه الّله

 (94)َو َقتیٌل ِبالطَّفِّ ُغوِدَر فیِھُم
 َبْیَن َغْوغاِء ُامٍَّة َو َطغاِم؛

. يعنى شھید در كربالء مانده و گرفتار شد در میان مردمان نانجیبى بین جماعتى از ناكسان و فـرومـايـگـان 

روايـت شـده كه چون كمیت قصیده میمیه خود را بر حضرت امام محمدباقر عـلیه السالم خواند به اين شعر 

اگر نزد مـا مـالى بـود تـرا صـله مـى داديـم لكـن از بـراى تـو ! اى كمیت : د حضرت گريست و فرمودكه رسی

 ( :اسـت آن كـالمـى كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم بـه حـسـان بـن ثـابـت فـرمود

  (95). (ْیِت الِزْلَت ُمَؤيَّدا اِبرُوِحاْلُقُدِس ما َذَبْبَت َعّنا َاْھَل اْلَب

 : رجوع كرديم به حديث سابق

رمايد، حضرت امـالء فـرمود اين مـردمـان نـیـشابور گوش دادند كه حضرت امام رضا علیه السالم حديث بف

حديث را يعنى كلمه كلمه مى فرمود و ابوزرعه و محّمد بن اسلم كلمات آن حـضـرت را بـه مـردم مـى 

 :رسانیدند و كشیده شد براى نوشتن اين حديث بیست و چھار ھزار قلمدان به غیر از دواتھا، فرمود

، فرمود حديث كرد مرا پدرم جعفر بن مـحـّمد صادق ، حـديـث كـرد مـرا پـدرم حضرت موسى بن جعفر كاظم 

فرمود حديث كرد مرا پدرم محّمد بن على باقر، فرمود حديث گفت مرا پدرم عـلى بـن الحـسـیـن زيـن 

، فرمود حديث فرمود مرا )شھید زمین كـربـالء)حديث گفت مرا پدرم حسین بن على : العـابـديـن ، فـرمود

ى بن ابى طالب در زمین كوفه ، فـرمـود حـديـث فـرمـود مـرا بـرادرم و پـسـر عـمـم پدرم امیرالمؤ منین عل

حـديـث كـرد مـرا جبرئیل گفت شنیدم حضرت : مـحـمـّد رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم ، فـرمـود

 :رب العزة سبحانه و تعالى مى فرمايد

 ؛ (96). (َمْن قاَلھا َدَخَل ِحْصِنى َو َمْن َدَخَل ِحْصنى َاِمَن ِمْن َعذابى َكِلَمُة ال ِالَه ِاال الّلُه ِحْصنى َف )

حـصـار مـن اسـت پـس ھـر كـس كـه بـگـويـد آن را داخل در حصار من شده  (ال الّلُه ال ِالَه ِا )يـعـنـى كـلمـه 

 .و كسى كه داخل در حصار من شود ايمن از عذاب من خواھد بود

  (97). (صـََدَق الّلُه سـُْبحاَنُه َو َصَدَق َجْبَرئیُل َو َصَدَق َرُسوُل الّلِه َو ْاَالِئمَّة َعَلْیِھُم السَّالُم  (

شنیدم از جده ام خـديـجـه : و شیخ صدوق روايت كرده از ابوواسع محّمد بن احمد نیشابورى كه گفت 

چـون حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم داخـل نـیـشـابور شد فرود : ـن پـسـنـده كـه گـفـت دخـتـر حـمـدان ب

براى  (پسنده  )در سراى جده من پسنده و او را  (الشاباد  )آمد در محله فوزا در ناحیه اى كه معروف بود به 

ه و چون در خانه ما فرود آمد بادامى آن گفتند كه حضرت امام رضا عـلیـه السـالم او را از مـیـان مردم پسنديد

در جانبى از خـانـه بـكـاشـت آن بـادام بـرسـت و درخـتـى شـد و بـار آورد و در يـك سال ، مردم آن را 

بدانستند پس بادام آن درخت را براى شفا مى بردند، ھر كه را علتى مى رسـید به جھت تبرك از آن بادام 

ھر كه درد چشم داشت از آن بـادام بـر چـشم خود مى نھاد شفا مى  تناول مى نمود عافیت مى يافت و

يافت و زن آبستن كه زايیدن بر او دشوار مى شد از آن بادام مى خورد دردش سبك مى شد و ھمان 

ساعت مى زايید و اگر چارپايى قولنج مى شـد از شاخه آن درخت مى گرفتند و بر شكم او مى كشیدند 

ج از او مـى رفـت بـه بـركـت آن حـضرت ؛ پس روزگارى بگذشت آن درخت خشك خوب مى شد و باد قولن



شد جد من حمدان بـیامد و شاخه ھاى آن را ببريد پس كور شد و پسرش كه او را ابوعمرو مى گفتند بیامد 

شتاد و آن درخت را از روى زمین ببريد مالش تمام برفت در باب فارس و مبلغ آن ھفتاد ھزار درھم بـود تـا ھ

ھزار درھم و براى او ھیچ نماند، و ابوعمرو را دو پسر بود ھر دو نويسنده ابـوالحـسـن مـحـمـّد بـن ابراھیم 

سمجور بودند يكى را ابوالقاسم مى گفتند و ديگرى را ابوصادق ، خواستند كه آن را عمارت كنند بیست 

بود بكندند و نمى دانستند كه چه اثر از آن  ھزار درھم كه بر آن عمارت صرف كردند و بیخ آن درخت كه مانده

براى ايشان مى زايد پـس يـكـى رفـت سـر امـالك امـیـر خـراسان او را برگردانیدند به نیشابور در محملى در 

 حالتى كه پاى راستش سیاه شده بود پس گوشت از پايش ريخت پس به آن علت بعد از يك ماه بمرد؛

بزرگتر بود او در ديوان سلطان در نیشابور مستوفى بود، روزى جـمـاعتى از كاتبان  و امـا آن بـرادر ديـگـر كـه

! خداى چـشـم بد از كاتب اين خط دور كند: باالى سرش ايستاده بودند و او خط مى نوشت يكى گفت 

. ت بیفتاد و دانه اى بـر دسـتـش بـر آمـد و بـه منزل بازگش  ھمان ساعت دستش بلرزيد و قلم از دستش 

ابوالعباس كاتب با جماعتى نزد او آمدند و گـفتند اين از گرمى است واجب است كه امروز فصد كنى ، ھمان 

روز فصد كرد و فردا نیز بماندند و گفتند امروز ھم فصد كن ، فصد كرد پس دستش سیاه شد و گوشتش 

  (98).بريخت و از آن علت بمرد و موت ھر دو برادر به يك سال نكشید

و نـیـز شـیـخ صـدوق روايـت كـرده كـه چـون امـام رضـا عـلیـه السـالم داخـل نـیـشـابـور شد در محله اى 

مى گفتند و آنجا حمامى بـنـا نـمود و آن حمام امروز به گرمابه رضا علیه السالم  (فوزا  )ه او را فرود آمد ك

كـم شـده بود كسى را واداشت كه آب آن را بیرون آورد تا   معروف است ، و آنجا چشمه اى بـود كـه آبـش 

سر چشمه اى ، پس حضرت  بسیار شد و از بـیـرون دروازه حـوضـى ساخت كه چند پله پايین مى رفت بر

داخـل در آن شـد و غسل كرد و بیرون آمد و بر پشت آن نماز گزارد و مردم مى آمدند و به آن حـوض و 

غـسـل مـى كـردنـد و از آن مـى آشـامـیـدند براى طلب بركت و نماز بر پشت آن مى گـزاردنـد و دعـا مـى 

مى نامند و مردم تا  (عین كھالن  )و آن چشمه را امروز كردند و حاجتھا از خدا مى خواستند و قضا مى شد 

  (99).امروز به آن چشمه مى آيند

ايـن روايـت را نقل فرموده و وجه تسمیه آن  (مـنـاقـب  )شـھـر آشـوب نـیـز در  كـه ابـن: مـؤ لف گـويـد

ذكر كرده آنگاه فرموده كه آھـويـى به قصد آن حضرت آمد در آنجا پناه به حضرت  (عین كھالن  )چشمه را به 

 :گرفت ، و ابن حماد شاعر اشاره به ھمین نموده در شعر خود

َالَّذى الَذِبِه الظَّْبَیُة
 َو اْلَقْوُم ُجُلوٌس

َمْن َاُبوُه اْلُمْرَتضى
  (100)َيْزُكو َو َيْعُلو َو َيُروس 

و ابن شھر آشوب از ابوالصلت روايت كرده اند كه چون امام رضا علیه السـالم بـه ده سـرخ و شـیـخ صـدوق 

ظھر شده است نماز نمى ! يـابـن رسول الّله  :رسـیـد در وقـتـى كـه در نـزد مـاءمـون مـى رفـت گـفـتـنـد

زمین را كاويد آن قدر  كنید؟ پس فرود آمد و آب طلبید، گفتند كه آب ھمراه نداريم پس به دست مبارك خود

آب جوشید كه آن حضرت و ھر كه با آن حـضـرت بـود وضـو سـاخـتند و اثرش تا امروز باقى است ، و چون به 

نفع ! خداوندا : سناباد رسید پـشـت مـبـارك خـود را گـذاشت به كوھى كه ديگھا از آن مى تراشند و گفت

فـرمود كه از برايش . در ظرفى گذارند كه از اين كوه تراشند و بـبـخـش بـه ايـن كـوه و بـركـت ده در ھـرچـه



ديگھا از سنگ تراشیدند و فرمود كه طعام آن حضرت را نپزند مگر در آن ديـگھا و آن حضرت خفیف اال كل و 

 پس از آن روز مردم ديگھا و ظرفھا از آن تـراشـیـدنـد و بـركـت يـافـتـنـد، پـس حـضـرت داخل. كم غذا بوده 

خانھئ حمید بن قحطبه طائى شد و داخـل شـد در قبه اى كه قبر ھارون در آنجا بود، پس به دست مبارك 

خود خطى در جانب قبر او كشید و فرمود كه اين تربت من است و من در اينجا مدفون خواھم گرديد و بعد از 

نید، به خدا سوگند كه ھر كه از اين حق تـعـالى ايـن مـكان را محل ورود شیعیان و دوستان من خواھد گردا

ايشان مرا در اين مكان زيارت كند يا بر من سالم كند البته حق تعالى مغفرت و رحمت خـود را بـه شـفـاعت 

ما اھل بیت براى او واجب گرداند، پس رو به قبله گردانید و چند ركعت نـمـاز بـه جـا آورد و دعـاى بـسـیـار 

من شمردم پانصد تسبیح در سجده گفت . سـجـده رفـت و طـول داد سجده را خـوانـد چـون فـارغ شـد بـه

  (101). پس سر برداشت و بیرون رفت

 فت انگیز امام رضا علیه السالمحرز شگ

زمانى كه وارد شد ابوالحسن على بن : خادم ماءمون كه گفت  (ياسر  )و سـید بن طاوس روايت كرده از 

موسى الرضا علیه السالم در قصر حمید بن قحطبه بیرون كرد از تن لباس خود را و داد به حمید و حمید داد 

زمانى كـه آن جـاريـه آمـد و بـا او رقـعـه اى بـود و داد بـه حـمـیـد به جاريه خود كه بشويد آن را پس نگذشت 

: و گـفت يافتم اين رقعه را در گـريـبـان لبـاس ابـوالحسن علیه السالم پس حمید به آن حضرت عرض كرد

به درستى كه اين جاريه يافته است رقعه اى در گريبان پیراھن تو، چیست آن ؟ فـرمـود ! فداى تو گردم 

ممكن است كه ما را مشرف كـنـى به آن ؟ پس : تـعويذى است كه آن را از خود دور نمى كنم ، حمید گفت 

فرمود كه اين تعويذى است كه ھر كه نگاه دارد در گريبان خود دفع مـى شـود بال از او و مى باشد براى او 

 : حرزى از شیطان رجیم ، پس خواند تعويذ را بر حمید و آن اين است

ِبْسِم الّلِه ِانِّى َاُعوُذ ِبالرَّْحمِن ِمْنَك ِاْن ُكْنُت َتِقّیا َاْو َغْیَر َتِقّي ِبالّله السَّمیِع اْلَبصیِر : ْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحیِمِب )

عـْرى َو ال عـَلى َعلى َسْمِعَك َو َبَصِرَك الُسْلطاَن َلَك َعَلىٍّّ َو ال َعلى َسْمعي َو ال عـَلى بـَصـَرى َو ال عـَلى شـَ

َبَشرى َو ال َعلى َلْحمى َو ال َعلى َدمى َو العـَلى مـُّخى َو ال َعلى َعْصبى َو ال َعلى ِعظامى َو ال َعلى مالى 

َسَطواِت اْلَجباِبَرِة َو  َو ال َعلى ما َرَزَقنى َرّبى سـَتـَْرُت بـَیـْنـى َو بـَْیَنَك ِبِسْتِر النَّبوِة الَّذى اْسَتَتَر َاْنِبیاُء الّلِه ِبِه ِمْن

ـِْه َو آِلِه َو اْلَفراِعَنِة، ِجْبراِئیُل َعْن َيمینى َو میكائیُل َعْن ِيسارى َو ِاْسرافیُل َعْن َورائى َو مـُحـَمٌَّد صـَلَّى الّلُه عـََلی

یـْطـاُن مـِنـّى ، َالّلھـُمَّ ال يـَغـِْلُب َجْھُلُه َاناَتَك َاْن سـَلََّم ِامـامـِى َو الّلُه مـُطَِّلٌع عـَِلىَّ يـَمـْنـَعـَُك مـِّنى َو َيْمَنُع الشَّ

  (102) ( .َجاْءُتَيْسَتِفزَّنى َو َيْسَتِخفِّنى ، َالّلُھمَّ ِاَلْیَك اْلَتَجاْءُت، َالّلُھّم ِاَلْیَك اْلَتَجاْءُت، َالّلُھمَّ ِاَلْیَك اْلَت

مـوالى مـن عـلى  :و از بـراى ايـن حـرز حـكـايت عجیبى است كه روايت كرده آن را ابوالصلت ھروى كه گفت 

در منزل خود داخل شد بر او رسول ماءمون و گفت  بـن مـوسـى الرضـا عـلیـه السـالم روزى نـشـسـتـه بـود

پس امام علیه السالم بـر مى خاست و مرا فرمود نمى طلبد مرا ماءمون در اين وقت . امیر تو را مى طلبد: 

مگر به جھت كارى سخت و به خـدا كـه نـمـى تـوانـد بـا مـن بـدى كـنـد بـه جـھـت ايـن كـلمـات كـه از جـدم 

ھمراه امام علیه السـالم بـیـرون : ى الّله علیه و آله و سلم به من رسیده ، ابوالصلت گفت رسـول خدا صل

امر ! اى ابوالحسن : رفتم نزد ماءمون ، چون نظر حضرت بر ماءمون ، نظر كرد به سوى او مـاءمـون و گـفـت 

امام پشت گردانید كرده ام كه صد ھزار درھم جھت تو بدھند و بنويس ھر حـاجتى كه دارى ، پس چون 

اراده كردم من و اراده كرده است خدا، و آنچه اراده كرده است خدا : ماءمون نظرى در قفاى امام كرد و گفت 

  (103). بھتر بوده است

 ورود حضرت امام رضا علیه السالم به مرو و بیعت مردم با آن حضرت به واليت عھد

چـون حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم وارد مـرو شـد، مـاءمـون آن جـنـاب را تبجیل و تكريم تمام نمود و 



مـن در آل عـبـاس و آل عـلى عـلیـه السـالم ! مردمان اى : خواص اولیاء و اصحاب خود را جمع نموده و گفت 

تـاءمـل كـردم ھـیـچ يـك را افـضل و احق به امر خالفت از على بن موسى علیه السالم نديدم پس رو كرد به 

اراده كـرده ام كه خود را از خالفت خلع نمايم و به تو تـفـويض : حضرت امـام رضـا عـلیـه السـالم و گـفـت 

اگر خالفت را خدا براى تو قرار داده است جايز نیست كه بـه ديـگـرى بـخـشـى و خـود : حضرت فرمودكنم ، 

. را از آن معزول كنى و اگر خالفت از تو نیست ترا اختیار آن نـیـسـت كـه بـه ديـگـرى تـفـويـض نـمـايـى 

مـن بـه رضـاى خـود ھـرگـز : ت فـرمـودالبـتـه الزم اسـت كه اين را قـبـول كـنـى ، حـضـر: مـاءمـون گـفـت 

قبول نخواھم نمود و تا مدت دو ماه اين سخن در میان بود و چندان كه او مبالغه كرد، حضرت چون غرض او را 

 .مى دانست امتناع مى فرمود

 ھرگاه كه خالفت را قـبـول نـمـى: چـون مـاءمـون از قـبـول خـالفـت آن حـضـرت مـاءيـوس گـرديـد گفت 

كـنـى پس واليت عھد مرا قبول كن كه بعد از من خالفت با تو باشد، حضرت فـرمـود كـه پـدران بـزرگـواران 

مـن مـرا خـبـر دادنـد از رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم كه من پیش از تو از دنیا بیرون خواھم رفت 

ان و مالئكه زمین خواھند گريست و در زمـین و مرا بـه زھـر سـتـم شھید خواھند كرد و بر من مالئكه آسم

تـا  :غربت در پھلوى ھارون الرشید مدفون خواھم شد، ماءمون از استماع اين سخن گريان شـد و گـفـت 

اگر : حضرت فرمود. مـن زنـده ام كـى مـى تـوانـد تـو را بـه قـتـل رسـانـد يـا بـدى نیست به تو انديشه نمايد

غرض تو از اين سخنان آن است كه : ماءمون گفت ! ، كى مرا شھید خواھد كردخواھم مى توانم گفت 

از ! به خدا سـوگـنـد: واليت عھد مـرا قـبـول نـكـنـى تـا مـردم بـگويند كه تو ترك دنیا كرده اى ، حضرت فرمود

راى دنیا نكرده ام و روزى كـه پـروردگـار مـن مـرا خـلق كـرده اسـت تـا بـه حال دروغ نگفته ام و ترك دنیا ب

غرض تو آن است كه مردم بگويند كه على بن : غرض من چیست ؟ فرمود: گفت . غرض تو را مى دانم 

موسى الرضا علیه السالم ترك دنیا نكرده بود بلكه دنیا ترك او را كرده بود، اكنون كه دنیا او را میسر شد 

پیوسته سخنان ناگوار در برابر : غضب شد و گفت ماءمون در  .براى طمع خالفت ، واليت عھد را قبول كرد

من مى گويى و از سطوت من ايمن شده اى ، به خدا سوگند كه اگر واليت عھد مرا قبول نكنى گردنت را 

حضرت فرمود كه حق تعالى نفرموده است كه من خود را بـه مھلكه اندازم ھرگاه جبر مى نمايى ! بزنم 

نصب نكنم و احدى را عزل ننمايم و رسمى را بر ھم نزنم و احداث  قبول مى كنم به شرط آنكه كسى را

ماءمون به اين شرايط راضى شد، پس حضرت دست به . امرى نكنم و از دور بر بساط خالفت نظر كننم 

تو مى دانى كه مرا اكراه نمودند به ضرورت ، اين امر را اختیار كردم ! خداوندا: سوى آسمان برداشت و گفت 

ا مـؤ اخـذه مـكـن چـنـانـچـه مـؤ اخـذه نـكـردى دو بـنـده و دو پـیـغـمـبـر خـود يـوسـف و دانیال را در ، پـس مـر

عھدى نیست جـز عـھـد تو و و اليتى ! ھنگامى كه قبول كردند واليت را از جانب پادشاه زمان خود، خداوندا

ارم و سنت پیغمبر ترا زنده دارم ، ھمانا تو نمى باشد مگر از جانب تو، پس توفیق ده مرا كه دين ترا برپا د

 . نیكو مواليى و نیكو ياورى

  (104).پـس مـحـزون و گـريـان واليـت عـھـد را از مـاءمـون قـبـول فرمود

تاريخ شـرعـیـه شـیـخ  )روز ديـگـر كـه روز شـشـم مـاه مـبـارك رمـضـان بوده چنانچه ظاھر مى شود از 

، ماءمون مجلسى عظیم ترتیب داد و كرسى براى آن حضرت در پـھـلوى كـرسـى خـود نـھـاد و  (مـفید 

اكابر و اشراف و سادات و علما را جمع كرد، اول پسر خود عباس را وسـاده براى آن حضرت قرار داد و جمیع 

امر كرد كه با حضرت بیعت كرد بعد از آن سـايـر مـردم بـیـعـت كـردند پس بدره ھاى زر آوردند و جوائز بسیار 

ائزه به مردم بخشید و خـطـبـا و شـعـرا بـرخـاسـتـند و خطبه و قصائد غراء در شاءن آن حضرت خواندند و ج

گـرفـتـنـد و امـر شـد كه در رؤ س منابر و مناير نام آن حضرت را بلند گردانند و وجوه دنـانـیـر و دراھـم بـه نـام 



نـامـى و لقـب گـرامـى آن حـضـرت مـزيـن گـردانـنـد، و در ھمان سال در مدينه بر منبر رسول خدا صلى الّله 

 :ه حضرت امام رضا علیه السالم گفتندعلیه و آله و سلم خطبه خواندند و در دعا ب

 َوِلىَّ َعْھِد اْلُمْسِلمیَن َعِلىَّ ْبَن ُموَسى ْبَن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعلى بن اْلُحَسْیِن ْبِن على بن َابى طاِلب )

 . (َعَلْیِھُم الّسالم 

 (105)ِستَّة اباِءُھُم ماُھُم
 . (106)َاْفَضُل َمْن َيْشَرُب َصْوَب اْلَغماِم

و ھـم مـاءمـون امر كرد به مردم سیاه پوشى را كه بدعت بنى عباس بود ترك كنند و جامه ھاى سبز 

بپوشند و يك دختر خود ام حبیبه را به آن حضرت تزويج كرد و دختر ديگر خود ام الفـضـل را بـه امـام مـحـّمد 

در آن . السالم نامزد كرد، و تزويج كرد به اسحاق بن مـوسـى دخـتـر عـمـش اسـحـاق بن جعفر راتقى علیه 

  (107).سال ابراھیم بن موسى برادر حضرت امام رضا علیه السالم به امر ماءمون با مردم حج كرد

- ۵ - 

 
 

و روايت شده كه چون نزديك عید شد ماءمون فرستاد خدمت آن حضرت كه بايد سوار شويد برويد به مصلى 

دم به شرط نماز عید بگزاريد و خطبه بخوانید حضرت پیغام فرستاد كه مى دانى مـن قـبـول واليـت عـھد كر

آنكه در اين كارھا مداخله نكنم مرا عفو كنید از نماز عید خـوانـدن بـا مـردم ، مـاءمون پیغام داد كه من مى 

خواھم در اين كار دلھاى مردم مطمئن شود به آنـكـه تـو ولیـعـھـد مـنـى و بـشـنـاسـنـد فـضـل تـرا، حـضـرت 

ءمون رفت و آمد مى كرد تا اينكه اصرار مـردم در ايـن كار قبول نكرد، پیوسته رسول مابین آن حضرت و ما

بسیار شد، الجرم حضرت پیغام فرستاد كه اگر مرا عفو كنى بھتر است بـه سـوى مـن و اگـر عـفـو نـمـى 

كـنـى مـن مـى روم بـه نـمـاز ھـان نـحـو كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم و حـضـرت 

برو به نماز به ھر نحو كه : منین على بن ابى طالب علیه السـالم مـى رفتند، ماءمون گفت  امـیـرالمؤ

خواسته باشى ، پس امر كـرد سـرھـنـگان و دربانان را و مردم را كه اول صبح بر در خانه حضرت امام رضا 

رت در راھـھـا و چون روز عید شد جمع شدند مردم براى آن حض: راوى گفت . علیه السـالم حـاضـر شوند

بـامـھـا، و اجـتماع كردن زنھا و كودكان و نشستند در انتظار بیرون آمدن آن جناب و تـمـام سـرھـنـگـان و 

لشـكـر حـاضر شدند بر در منزل آن حضرت در حالى كه سوار بر سـتـوران خـود بـودنـد و ايـسـتـادنـد تـا 

وشید جامه ھاى خود را و عمامه سفیدى از پنبه بافته بر آفـتـاب طـلوع كـرد، پـس حـضـرت غـسل كرد و پ

سر بست يك طرف آن را در مـیـان سـیـنـه خـود و طـرف ديـگرش را در مابین دو كتف خود افكند و قدرى ھم 

بوى خوش به كار برد و عصايى بر دست گرفت و به موالى خود فرمود كه شما نیز بكنید آنـچـه را كـه من 

ن آمدند ايشان در پیش روى آن حضرت و آن حضرت حركت فـرمـود با پاى برھنه و جامه را پس بیرو. كردم 

باال زده تا نصف ساق و علیه ثیاب مشّمرة پس كمى راه رفت آنگاه سر به سوى آسمان كرد و تكبیر عید 

آن حضرت را به  گفت و موالیان نیز با آن حضرت تكبیر گـفـتـند، پس رفتند تا در منزل سرھنگان و لشكريان كه

اين ھیبت ديدند تـمـامـى خـود را از مـالھـاى خـود بـر زمـیـن افـكـنـدنـد و بـه كمال خفت و سختى كفشھاى 

 .خود را از پا بیرون مى آوردند



  (108) . (َو كاَن َاْحَسُنُھْم حاال َمْن كاَن َمَعُه ِسّكیٌن َقَطَع ِبھا َشراَبَة جاجیَلِتِه  )

و از ھـمـه بھتر حال آن كسى بود كه با خود كاردى داشت كه شرابه كفش خود را بريد و پـاى خود را بیرون 

حضرت امام رضا علیه السالم بر در مـنـزل تـكـبـیـرى گـفـت و مـردم نـیـز بـا : وى گفت را. آورد و پا برھنه شد

آن حـضـرت تـكـبـیـر گـفـتـنـد، چـنـان بـه خـیـال مـا آمد كه آسمان و ديوارھا با آن حضرت تكبیر مى گويند و 

به حدى كه شھر مرو از مردم شروع كردند به گـريـسـتـن و ضـجـه كشیدن از شنیدن تكبیر آن حضرت ، 

صداى گريه و شیون به لرزه درآمد، اين خبر به ماءمون رسید ترسید كه اگر آن حضرت به ايـن كـیـفیت به 

مصلى برسد مردم مفتون و شیفته او شوند، نگذاشت آن حضرت برود بلكه فـرسـتاد خدمت آن حضرت كه 

مشقت نیفكنید، آن كس كه ھر سال نماز مى  ما شما را به زحمت و رنج درآورديم برگرديد و خود را به

خوانده ھمان بخواند، حضرت طلبید كفش خود را و پـوشـیـد و سـوار شد و برگشت و مختلف شد امر مردم 

  (109).در آن روز و منتظم شد امر نمازشان به سبب اين كار

اگر چه به حسب ظاھر ماءمون در توقیر و تعظیم حضرت امام رضا علیه السـالم مـى كوشید و : مـؤ لف گـويد

با آن حضرت احترام آن جناب را فروگذار نمى كرد اما در باطن به طور شیطنت و نكرى بر طريق نفاق 

دشمنان او دشـمـن واقـعـى بـلكـه سـخـتترين  (110) (ُھُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُھْم  )دشمنى مى كرد و به حكم 

بود كه به حسب ظاھر به طـريـق مـحـبـت و دوسـتـى و خـوش زبـانـى بـا آن حـضـرت رفـتـار مـى نـمـود امـا 

 .در بـاطن مـثـل افعى و مار آن جناب را مى گزيد و پیوسته جرعه ھاى زھر به كام آن بزرگوار مى رسـانـیـد

اول مـصـیـبـت و اذيـت و صدمات آن حضرت شد، و در ھمان الجـرم از زمـانـى كـه آن حـضـرت ولیـعـھـد شـد، 

روزى كه با آن جناب بیعت كردند يـكـى از خـواص آن حـضـرت گـفـت مـن در خـدمـت آن جـنـاب بـودم و بـه 

جـھـت ظـاھـر شـدن فـضل آن حضرت مستبشر و خوشحال بودم آن حضرت مرا به نزد خود طلبید و آھسته 

اين امر خوشحال مباش ؛ زيرا كه اين كار به اتمام نخواھد رسید و به اين حـال نـخواھم با من فرمود كه به 

بن محّمد بن الجھم است كه چون ماءمون عـلمـاى امـصـار و فـقـھـاى اقطار را  و در حديث على (111).ماند

جمع كرد كه با امام رضا علیه السالم مباحثه و مناظره نـمـايـنـد و آن حـضرت بر ھمه غالب شد و ھمگى 

خدمت اقرار به فضیلت آن جناب نمودند و از مجلس ماءمون برخاست و به منزل خود معاودت فرمود، من در 

خـدا را حـمـد مى نمايم كه ماءمون را مطیع شما گردانید و در اكرام شما مبالغه : آن حضرت رفتم و گفتم 

ترا فريب ندھد اين محبتھاى ! مى نمايد و غـايـت سـعـى مـبـذول مـى دارد، حـضرت فرمود كه يابن جھم 

كرد و از روى ستم و ظلم و اين خبرى  ماءمون نسبت به من ؛ زير كه در اين زودى مرا به زھر شھید خواھد

  (112). مگوى  است كه از پدران من به من رسیده است اين سخن را پنھان دار و تا من زنده ام با كس 

پـیـوسـتـه آن جـنـاب از سـوء مـعـاشـرت مـاءمـون درد در دل نازنینش بود و به كسى نمى : و بـالجـمـله 

توانست اظھار كند و آخر كار چندان به تنگ آمده بود كه از خـدا مـرگ خـود را مـى خـواسـت ؛ چـنـانـچـه 

آن حـضـرت از مسجد جامع مراجعت مى فرمود به ھمان حالى كه  يـاسـر خادم گفته كه در ھر روز جمعه كه

اگر فرج و گشايش امر من ! الھى : عرق دار و غبارآلود بود دستھا را به درگاه الھى بلند مى كرد و مى گفت 

و پیوسته در غم و غصه بود تا از دنیا رحلت . در مرگ من است پس ھمین ساعت در مرگ من تعجیل فرما

و اگـر شـخـص مـتـفـحـص تاءمل كند در وضع معاشرت و سلوك ماءمون با آن حضرت تصديق  (113).فـرمـود

يـا عـاقلى تصور مى كند كه ماءمون دنیا پرست كه به جھت طلب خالفت و اين مطلب را خواھد نمود آ

محّمد امین را در كمال سختى بكشند و سرش را براى او آورند در صحن خانه خود   رياست امر كند برادرش 

او را بر چوبى نصب كند و امر كند جنود و عساكر خود را كه ھر كس برخیزد و بر اين سر لعـنـت كـنـد و 

ـائزه خـود را بـگـیرد آيا چنین كسى كه اين قدر طالب خالفت و ملك است امام رضا علیه السالم را از ج



مدينه به مرو مى طلبد و تا دو ماه اصرار مى كند كه من مى خواھم خـود را از خـالفـت خـلع كنم و لباس 

 (خالفت  )و حال آنكه ! او است ؟ ؟ آيا جز شیطنت و نكرى نكته ديگرى ملحوظ نظر!خالفت را بر تو بپوشانم 

قرة العین ماءمون بوده ، و در حـق سـلطـنت گفته اند الملك عقیم و برادرش امین خوب او را شناخته بود 

: چنانچه گفت با احمد بن سالم ھنگامى كه او را دستگیر كرده بودند آيا ماءمون مرا مى كشد احمد گفت 

ھیھات اْلُمْلُك َعقیٌم ال : ل او را بر تو مھربان خواھد كرد امین گفت ترا نخواھد كشت چه آنكه عالقه رحم د

 .َرِحَم َلُه

ماءمون ابدا میل نداشت كه از حضرت رضا علیه السالم فضیلت و منقبتى ظاھر شـود؛ چـنـانچه : و مـع ذلك 

در ذيـل حـديـث  از مالحظه روايات رفتن آن حضرت به نماز عید و غیره اين مطلب واضح و ھـويـدا اسـت و

رجـاء بـن ابـى الضـحـاك اسـت كـه چـون او فـضـائل و عـبـادات حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم را بـراى 

خبر مده مردم را به اينھا كه گفتى و براى مصلحت از روى شیطنت : مـاءمـون نـقـل كـرد مـاءمـون گفت 

نشود مگر بر زبان من و در آخر امر چون ديـد كـه ھـر گفت به جھت آنكه مى خواھم فضائل آن جناب ظاھر 

روز انـوار عـلم و كـمـال و آثـار رفـعـت و جالل آن حضرت بر مردم ظاھر مى شود و محبت آن حضرت در دلھاى 

ايشان جا مى كند نائره حسد در كانون سینه اش مشتعل شد و در مقام تدبیر آن حضرت برآمد و آن حضرت 

؛ چنانچه شیخ صدوق از احمد بن على روايت كرده است كه گفت از ابوالصلت ھروى را مسموم نـمـود

پرسیدم كه چگونه ماءمون راضى شد به قتل حضرت امام رضا علیه السالم با آن اكرام و محبتى كه نسبت 

گرامى به او اظھار مى كرد و او را ولیعھد گردانیده بود؟ ابوالصلت گفت كه ماءمون براى آن ، آن حضرت را 

مى داشت كه فضیلت و بزرگوارى او را مى دانست و واليـت عـھـد را به او تفويض كرد براى آنكه مردم آن 

حضرت را چنان بشناسند كه راغب است در دنیا و محبت او از دلھاى مردم كم شود، چون ديد كه اين باعث 

ارى و مجوس و صائبان و براھمه و زيادتى محبت و اخالص مـردم شـد عـلمـاى جمیع فرق را از يھود و نص

ملحدان و دھـريـان و عـلمـاى جـمـیـع مـلل و اديان را جمع كرد كه با آن حضرت مباحثه و مناظره نمايند 

شـايـد كـه بر او غالب شوند و در آن حضرت فتورى به ھم رسد و اين تدبیر نیز بر خـالف مقصود او نتیجه داد 

  (114). ديدند و اقرار به فضیلت و جاللت آن جناب نمودند، الخو ھمگى آنھا مغلوب آن حضرت گر

يكى از مجالس مناظره آن حضرت اشاره كنم و كتاب خود كـه من شايسته ديدم در اينجا به : مـؤ لف گـويـد

 : را به آن زينت دھم

 ذكـر مـجـلس مـنـاظـره حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم بـا عـلمـا ملل و اديان

چون وارد شد حضرت امـام رضـا : شـیـخ صـدوق روايت كرده از حسن بن محّمد نوفلى ھاشمى كه گفت 

 )اءمـون ، امـر كـرد مـاءمـون فـضل بن سھل را كه جمع كند اصحاب مقاالت را مانند عـلیـه السـالم بـر مـ

و ايشان  (صابئین  )كه بزرگ يھود است و رؤ سا  (راءس الجالوت  )كه رئیس نصارى است و  (جاثلیق 

رگ آتش كـه بـز (ھربذاكبر  )كـسـانـى ھـسـتـند كه گمان مى كنند بر دين نوح علیه السالم مى باشند و 

پرستان باشد و اصحاب زردشت و نسطاس رومى و متكلمین را تا بـشـنـود كـالم آن حـضـرت و كـالم 

ايـشـان را، پـس جـمـع كـرد فضل بن سھل ايشان را و آگاه نمود ماءمون را به اجتماع ايشان ، ماءمون گفت 

گفت و نوازش كرد ايشان را و گفت پس چون حاضر گرديدند نزد او، مرحبا ! كه ايشان را نزد من حاضر كن 

من شما را جمع آوردم براى خیر و دوست دارم كه مناظره كنید با پسر عم من اين مرد كه از مدينه بر من 

سمعا : وارد شده است ، پس ھرگاه صبح شود حاضر شويد نزد من و احدى از شما تـخـلف نـكـنـد، گـفـتـند

 .بح ان شاء الّله تعالى حاضر خواھیم شدما فردا ص! و طاعًة يا امیرالمؤ منین 

راوى حـسـن بـن مـحـمـّد نـوفـلى گويد كه ما در ذكر حديثى بوديم نزد حضرت ابوالحسن الرضـا عـلیـه 



اى سید و آقاى من : السـالم كـه نـاگـاه يـاسر كه متولى امر حضرت رضا علیه السالم بود داخل شد و گفت 

مى رساند و مى گويد كه بـرادرت فـدايـت شـود، جـمـع شـده انـد اصـحـاب  امیرالمؤ منین سالم به شما! 

مـقـاالت و اھـل اديـان و مـتـكـلمـون از جـمـیـع مـلتـھـا نـزد مـن اگـر مـیـل داشـتـه بـاشـى گـفتگو با آنھا را 

بیايیم به نزد تو آسان فردا صبح نزد ما بیا و اگر كراھت دارى مشقت بر خودت قرار مده و اگر میل دارى ما 

است بر ما، حضرت فرمود به او كـه بـه مـاءمـون بـگو كه من مى دانم اراده تو را و من فردا صبح ان شاء الّله 

 . در مجلس تو مى آيم

تو عراقى ھستى و رقت عراقى ! اى نوفلى : كه چون ياسر رفت حضرت رو كرد به ما و فرمود: راوى گويد

ه نظر تو مى رسد در جمع كردن پسر عمويت بـر مـا اھـل شـرك و اصـحـاب غلیظ و سخت نیست چه ب

فـدايـت شـوم : مـقاالت را، يعنى كسانى كه گفتگوى علمى كنند در مجالس و مـحـافـل ، مـن عـرض كـردم 

بر  مى خواھد امتحان كند شما را و دوست مى دارد كه بـفـھـمـد انـدازه عـلم تـرا و لكـن بـنـائى كـرده! 

اساس غیر محكم و به خدا سوگند كه بـدبـنائى كرده ، حضرت فرمود كه چیست بناء او در اين باب ؟ گفتم 

كه اصحاب كالم و بـدع خـالف عـلمـا مى باشند؛ زيرا كه عالم انكار نمى كند غیر منكر را و اصحاب مقاالت و 

نى بر ايشان به اينكه الّله تـعالى واحد است مـتـكـلمون و اھل شرك اصحاب انكار و مباھته اند اگر احتجاج ك

مى گويند ثابت كن وحدانیت او را و اگر بگويى محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم رسول خداست مى گويند 

اثبات كن رسالت او را پس حیران مى كنند شخص را و چـون شـخـص بـه حـجـت و دلیل گفته آنھا را باطل 

ند تا اينكه شخص گفته خود را واگذارد و از قول خود دست بردارد، پس از آنھا مى كند آنھا مغالطه مى كن

آيـا مـى تـرسـى كـه قـطـع كـنـنـد بـر ! اى نـوفـلى : حـضـرت تـبـسـم كـرد و فـرمـود! حذر كن فدايت شوم 

و امیدوارم من ھرگز چنین گمانى در حق شما نمى برم ! نـه بـه خدا قسم : من دلیـل مـرا، عـرض كـردم 

آيـا دوسـت مـى دارى ! اى نوفلى : كه حق تعالى شما را ظفر بدھد بر آنھا ان شاء الّله ، حضرت فرمود

در وقـتـى : بـلى ، فـرمـود: بـدانـى مـاءمـون چـه وقـت از عـمـل خـود پـشـیـمـان مـى شـود؟ عـرض كـردم 

ه تـورات ايـشـان و بـر اھـل انـجـیـل بـه انـجـیـل ايـشـان و كـه بـشـنـود دلیـل آوردن مـرا بـر رد اھـل تـورات بـ

بـر اھل زبور به زبور ايشان و بر صابئین به زبان عبرانى اينشان و بر آتش پرستان به زبان فارسى ايشان و بر 

ر صنفى رومیھا به زبان رومى ايـشـان و بـر اھـل مـقـاالت بـه لغـتـھـاى ايـشان پس چونكه بند آوردم زبان ھ

 .را و بـاطـل كـردم دلیـل آنـھـا را و ھـر يـك واگـذاشـتـنـد قـول خـود را و قول مرا گرفتند

 ؛ (َعِلَم اْلَماْءُموُن ِانَّ اْلَمْوِضَع الَّذى ُھَو ِبَسبیِلِه َلْیَس ِبُمْسَتِحقِّ َلُه  )

در آن وقت پشیمان  اق آن ندارد پس در آن وقـت مـاءمون داند كه مكانى كه او راه آن را در پیش دارد استحق

 . (َو ال َحْوَل َو ال ُقوََّة ِاّال ِبالّلِه اْلَعلىِّ اْلَعظیم  )مى شود، 

پس چون كه صبح شد فضل بن سھل آمد و عرض كرد به آن جناب قربانت شوم پسر عمت منتظر تو است و 

پیش مى روى من ھم بعد مى آيم تو : قوم جمعیت كرده اند پس چیست راءى تو در آمدن ؟ حضرت فرمود

پس از آن وضو گرفت وضوى نماز و يك شربت از سـويـق آشـامـیـد و بـه مـا از آن سويق . ان شاء الّله 

مملو   آشامانید پس از آن بیرون رفت و ما با او بیرون رفـتـیـم تا اينكه بر ماءمون داخل شديم ديديم مجلس 

پس . ان طالبیین و بنى ھاشم نشسته و امیران لشكر حضور دارنداست از مردم و محّمد بن جعفر در می

چون حضرت امام رضا عـلیـه السـالم وارد شـد مـاءمون برخاست و محّمد بن جعفر نیز برخاست و جمیع 

بنى ھاشم بـرخـاستند و حضرت رضا علیه السالم با ماءمون نشستند و ھمه ايستاده بودند تا اينكه امـر 

ستند و ماءمون پیوسته رويش به آن جناب بود و با او گفتگو مى كرد تا يك ساعت ، پس از فـرمـود ھمه نش

اين پـسر عم من على بن موسى بن جعفر ! اى جاثلیق : آن رو كرد رو كرد به جاثلیق عالم نصارى و گفت 



بى طالب علیه است و از اوالد فاطمه دختر پیغمبر ما صلى الّله علیه و آله و سـلم و فـرزنـد على بن ا

السالم است و من دوست مى دارم كه با او تكلم كنى و محاجه نمايى و با انصاف با او رفتار كنى ، جاثلیق 

چـگـونـه من محاجه كنم با شخصى كه دلیل مى آورد بر من به كتابى كه من منكر ! يا امیرالمؤ منین  :گفت 

: پیغمبر نیاورده ام ؟ حضرت رضا علیه السالم فـرمـودآن كتاب ھـسـتـم و بـه پـیغمبرى كه من ايمان به آن 

اگـر حـجـت و دلیـل آورم بـر تـو بـه انـجـیل تو، آيا اقرار و اعتراف به آن مى كنى ؟ جاثلیق ! اى نـصـرانـى 

آيا قدرت دارم بر رد آنـچـه در انـجیل ثبت شده است ، بلى سوگند به خدا كه اقرار مى كنم به آن : عرض كرد

حـضـرت فـرمـود بـه جـاثلیق كه سؤ ال كن از آنچه خواھى و فھم كن جواب آن را، . رغم آنف خـودم بر 

چه مى گويى در نبوت و پیغمبرى عیسى و كتاب او آيا چیزى از اين دو را انـكار مى كنى ؟ : جـاثـلیـق گفت 

او و آنـچـه را كـه بـشـارت داد حضرت رضا علیه السالم فرمود كه من اقرار مى كنم به نبوت عیسى و كـتـاب 

به آن امت خود را و حواريون به آن اقرار كردند، و قبول ندارم پیغمبرى و نبوت ھر عیسى را كه اقرار نكرد بر 

. پیغمبرى و نبوت محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم و به كتاب او و بشارت و مژده نداد به آن امت خود را

بلى چنین  :ن نـیست كه قطع احكام به دو شاھد عادل مى شود؟ حضرت فرمودآيـا چـنـیـ: جاثلیق گفت 

عرض كرد پس و شاھد اقامه كن از غیر اھل ملت خود به نبوت محّمد صلى الّله علیه و آله و سـلم . است 

اھل ملت  از كـسـانـى كـه در مـلت نـصـرانـیـت مـقـبـول الشـھـادة بـاشـنـد و سـؤ ال كن از مثل اين را از غیر

اال ن از راه انصاف آمدى ، آيـا قـبـول نـمـى كنى از من عدل مقدم نزد مسیح ! اى نصرانى : ما، حضرت فرمود

چه مى گويى در حق  :فرمود. كیست اين عـدل ، نـام بـبر او را براى من : عیسى بن مريم را؟ جاثلیق گفت 

دوست ترين مردم است نزد مسیح ، فرمود كه  ذكر كردى كسى را كه! بـه به : يوحناى ديلمى ؟ عرض كرد

قسم مى دھم ترا آيا در انجیل ھست كه يوحنا گفت مرا مسیح خبر داده است به دين محّمد عربى صلى 

الّله علیه و آله و سلم و مرا مژده داده است به اينكه محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم بعد از او است ، و 

مژده دادم و آنھا ايمان آوردند به محّمد صلى الّله علیه و آله و سـلم و قـبـول  من به اين خبر حواريین را

كـردنـد او را؟ جـاثـلیـق گـفـت كـه يـوحـنـا ايـن مـطـلب را از مـسـیـح نـقـل كـرده اسـت و مـژده داده اسـت 

چه زمان است و نام  بـه نـبـوت مـردى و بـه اھل بیت او و وصى او و لكن تشخیص نكرده است كه اين در

اگر ما بیاوريم كسى را كه قرائت كند : حـضرت فرمود. آنھا را نگفته اسـت تـا مـن آنـھـا را بـشـنـاسـم 

بـلى : انـجـیـل را و بـر تـو تـالوت كند ذكر محّمد و اھل بیت و امت او را آيا به او ايمان مى آورى ؟ عـرض كـرد

چگونه است حفظ تو سر سوم  :و كرد به نسطاس رومى و فرمودايـن حـرفـى اسـت محكم ، حضرت ر! 

آيا انجیل : حضرت رو كـرد بـه راءس الجـالوت و فـرمـود  چه خوب حفظ دارم آن را، پس : انجیل را؟ عرض كرد

پس گوش بگیر از من : بلى به جان خـودم سـوگـنـد كـه مـى خـوانم آن را، فرمود: نمى خوانى ؟ عرض كرد

را، پس اگـر در آن ذكـر مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و اھل بیت او و امت او است پس  سفر سوم آن

پس آن حضرت سفر سوم را قرائت . شھادت دھید براي من و اگر ذكر نشده پس گواھي ندھید براي من 

به حق ! ني اي نصرا :فرمود تا رسید به جايي كه ذكر پیغمبر شده بود ، آنجا حضرت توقف نمود و فرمود 

پس از آن ! بلي : مسیح و مادر او از تو مي پرسم آيا دانستي كه من دانا ھستم به انجیل ؟ عرض كرد 

! اي نصراني : تالوت فرمود بر او ذكر محمدصلي اهللا علیه و آله و اھل بیت او و امت او را پس از آن فرمود 

كني آنچه را كه انجیل به آن نطق كرده چه مي گويي ؟ اين قول عیسي بن مريم است ، پس اگر تكذيب 

است پس تكذيب كرده اي موسي و عیسي را و ھر زماني كه انكار كني اين ذكر را واجب مي شود قتل تو 

من انكار نمى كنم آنچه را كه ظاھر : جاثلیق گفت . ، زيرا كافر شدي به پروردگارت و به پیغمبر و به كتابت 

 !گواه باشید بر اقرار او: آن اقرار مى كنم ، حضرت فرمود شود بر من كه در انجیل است و به



خبر بده به من كه حـواريـون : سؤ ال كن از ھر چه خواھى ، جاثلیق گفت ! اى جـاثـلیـق : پـس فـرمـود

عـیـسـى بـن مـريـم چـنـد نـفـر بـودنـد و ھـم چـنـیـن مـرا خـبـر بـده از عـدد عـلمـاء انـجـیـل ، حـضـرت 

عـََلى اْلخـَبیِر َسَقْطَت؛ يعنى به داناى حقیقت كار رسیدى ، اما حواريون دوازده نفر بودند و افضل و : ـودفـرم

يوحنا اكبر كه ساكن بود به اّج، و يوحنا به : بود، و اما علماء نصارى سه نفر بودند (115) (الوقا  )اعلم ايشان 

قرقیسا و يـوحـنـا ديـلمـى بـه زجـار و نـزد او بـود ذكـر پـیـغـمـبـر و اھـل بـیـت او و امـت او، و او كـسـى بـود 

سوگند به ! اى نـصرانى : ائیـل را بـه آن حـضـرت ، پـس فـرمـودكـه بـشـارت داد امـت عـیـسـى و بـنـى اسـر

خدا كه من مؤ من و تـصـديـق كـنـنـده ام بـه آن عـیسى كه ايمان آورده به محّمد صلى الّله علیه و آله و 

به خدا قـسـم  : جاثلیق گفت! سلم و ناپسندى نیافتم بر عیسى شما مگر ضعف او و قلت نماز و روزه او

د كردى علم خودت را و ضعیف نمودى امر خود را و من گمان نمى كردم ترا مگر اھـل عـلم اسـالم ، فـاسـ

از ايـن قـول تـو كـه عـیـسـى ضـعـیـف و كـم روزه و كـم : چـگـونـه شـده ؟ جـاثـلیـق گـفـت : حـضـرت فـرمـود

گز شبى را نخوابید و ھمیشه روزھا روزه و نـمـاز بـود و حـال آنـكـه عـیـسـى ھـرگز افطار نكرد روزى را و ھر

براى كى نماز و روزه بـه جـا مـى آورد؟ : شـبـھـا به عبادت قائم بود، حضرت رضا علیه السالم فرمود

من از تو مساءله مى ! اى نصرانى  :منقطع شد، حضرت فرمود  جـاثـلیـق از جـواب آن حـضـرت الل و كالمش 

از چه انكار مى كنى كه عیسى مرده : دانم جواب مى گويم ، حضرت فرمود اگر  بـپرس : پرسم ، عرض كـرد

انكار من از جھت آن است كه كسى كه مرده زنده مـى كـنـد و  : زنده مى كرد به اذن خدا، جاثلیق گفت

حضرت فرمود الیسع پیغمبر . كـور مـادرزاد و پـیـس را خوب مى كند او خدا است و مستحق پرستش است 

آنچه را كه عیسى كرده روى آب راه رفت و مرده زنده كرد و كـور مـادرزاد و پـیـس را خـوب كـرد،  كرده مثل

امـت او، او را خـدا نـگرفتند و احدى او را نپرستید و از حزقیل پیغمبر نیز صادر شده آنچه از عیسى صادر 

پس رو كرد به راءس الجالوت و . شده زنده كرد سى و پنج ھزار نفر را بـعـد از مـردن ايشان به شصت سال 

آيـا مـى يـابـى در تـورات كـه ايـن سـى و پـنـج ھـزار نـفـر از جـوانـان بنى ! اى راءس الجـالوت : فرمود

ايـنـھـا را از مـیـان اسـیـران بـنـى اسـرائیـل جـدا كـرد ھـنـگـامـى كـه در  (بـخـت نـصـر  )اسـرائیـل بـودنـد، و 

س جـنـگ كـرد و بـرد آنـھـا را بـه بـابـل پـس فرستاد حق تعالى حزقیل را به سوى ايشان پس بـیـت المـقـد

: زنده كرد ايشان را و اين در تـورات اسـت و انـكـار نـمـى كـنـد آن را مگر كافر از شما، راءس الجالوت گفت 

 . راست گفتى :ما اين را شنیده ايم و دانسته ايم ، فرمود

آن جـنـاب چـنـد آيـه از   بگیر بر من اين سفر از تورات را تا من بخوانم ، پس ! اى يھودى : دپـس حضرت فرمو

تـورات خـوانـد و آن يـھـودى اقـبـال كـرده بود به آن حضرت و میل كرده بود به قرائت آن حضرت و تعجب مى 

آن نصرانى يعنى جـاثـلیق ، و  كرد كه چـگـونـه آن جـناب اينھا را تالوت مى فرمايد، پس حضرت رو كرد به

آيا اين سى و پنج ھزار نفر پیش از زمان عیسى بودند يا عیسى پیش از زمان آنھا بود؟ ! اى نصرانى : فرمود

جـمـعـیـت نـمـوده رفـتـنـد   طـايـفـه قـريـش : حضرت فـرمـود. بلكه آنھا پیش از زمان عیسى بودند: عرض كرد

الّله علیه و آله و سلم و از آن حضرت درخواست كردند كه مردگان ايشان خـدمـت حـضـرت رسول خدا صلى 

را زنـده كـنـد آن حضرت رو كرد به على بن ابى طالب علیه السالم و فرمود به او كه برو در قبرستان و به 

الن اعلى صوت نامھاى طايفه و گروھى كه اينھا مى خواھند بر زبان جارى كن كه اى فالن و اى فالن و اى ف

امیرالمؤ منین  . محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم مى فرمايد بـه شـمـا بـرخـیـزيد به اذن خداوند عز و جل

برخاستند مردگان در حالى كه خاك از سر خود مى   علیه السالم چنان كرد كه آن حضرت فرموده بود، پس 

سیدند امور ايشان را پس خبر دادند ايـشان افشاندند، پس طايفه قريش رو كردند به آنھا و از ايشان مى پر

را كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم مبعوث به نبوت شده ، گفتند كه ما دوست مى داشتیم كه ما درك 



 . مى كرديم آن حضرت را و ايمان به او مى آورديم

پیس و ديوانگان را و حیوانات  پـس حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم فـرمـود كـه پیغمبر ما خوب كرد كور مادرزاد و

و مرغان و جن و شیاطین با او تكلم كردند و ما او را خدا نگرفتیم و مـا انـكار نمى كنیم فضیلت احدى از اين 

بدانیم و شما كه عـیـسـى را خـدا مـى دانـیـد چـرا الیـسـع و حـزقـیـل را   پیغمبران را اما نه آنكه خدايش

و به . ـال آنـكـه ايـن دو نـفر ھم مثل عیسى بودند در مرده زنده كردن و غیر آن خـدا نـمـى دانـیـد و ح

از مـردن   درستى كه گروھى از بنى اسرائیل از شھرھاى خود فرار كردند به جھت خوف از طاعون و ترس 

ردند ديوارى پـس حـق تـعـالى ھـمـه آنـھـا را در يـك سـاعـت ھـالك كـرد، اھـل قـريـه كه اينھا در آنجا م

گرداگرد آنھا ساختند و پیوسته چنین بود تا ايـنـكـه اسـتـخـوانـھـاى آنـھا ريزه ريزه شد و پوسید، پس گذشت 

به ايشان پیغمبرى از پـیـغـمبران بنى اسرائیل و تعجب كرد از آنھا و از بسیارى آن استخوانھاى پوسیده پس 

ـغـمـبـر كـه مـیـل دارى زنـده كـنـم ايـنـھا را تا به آنھا نظر كنى از جـانـب پـروردگـار وحـى رسـیـد بـه آن پـی

اى  : آن پیغمبر گفت. ید كه آنھا را بخوان و فرياد كن وحى رس! بلى ، پروردگارا: عرض كرد (116)؟

پس يك مرتبه زنده شدند در حالتى كه خاكھا را از سر خـود مـى ! استخوانھاى پـوسـیده برخیزيد به اذن خدا

و بدرستى كه ابراھیم خلیل الرحمن گرفت چھار مرغ و آنھا را ريزه ريـزه كـرد و ھـر جـزئى را بـر . افـشاندند

و موسى بن عمران . وھى نھاد پس از آن ندا كرد به آن مرغان يك مرتبه ھـمـه بـه سـوى او آمدندسر ك

علیه السالم با ھفتاد نفر از اصحاب خود كه آنـھـا را برگزيده بود از میان قوم رفتند به سوى كوه پس گفتند 

كه تو ديده اى او را، موسى فرمود كه به موسى ايشان كه تـو خـدا را ديـده اى ، بـنـمـا به ما او را ھمچنان 

من نـديـده ام او را، گـفـتـند كه ما ھرگز به تو ايمان نیاوريم تا اينكه آشكارا خدا را به ما بـنـمايى ، پس 

مـن ھـفـتـاد نـفـر از ! پـروردگـارا: صاعقه آنھا را فرو گرفت و ھمگى سوختند، موسى تنھا ماند عرض كرد

ـرگـزيـدم و بـا آنـھـا آمـدم الحال تنھا مراجعت كنم چگونه قوم من مرا تصديق خواھند كرد بـنـى اسـرائیـل را ب

 اگر اين خبر را به آنھا دھم ؟

 ؟ (َفَلْو ِشْئَت َاْھَلْكَتُھْم ِمْن َقْبُل َو ِاّياَي َاُتْھِلُكنا ِبما َفَعَل السَُّفھاُء ِمّنا  )

اى جاثلیق تمام اينھا را كه از بـراى تـو ذكـر . مردن ايشان  پس حق تعالى ھمه ايشان را زنده نمود بعد از

كـردم قـدرت نـدارى بـر رد ھـیـچ يك از آنھا؛ زيرا كه اينھا در تورات و انـجـیـل و زبـور و قرآن مذكور است ، پس 

! ش است ؟اگر ھر كس زنده كند مرده اى را و خوب كند كور مـادرزاد را و پـیـس و ديوانگان را سزاوار پرست

جـاثـلیـق عـرض كـرد كـه قـول ، قـول تو ! نه خدا پس تمام اينھا را خدايان خـود بـگـیـر چـه مـى گـويـى ؟

اى يھودى : پس از آن حضرت رو كرد به راءس الجـالوت و فرمود! است ؛ يعنى حق مى گويى و ال ِالَه ِاّال الّلُه

بن عمران نازل شد، آيا يافته اى در تورات خبر محّمد  روى با من كن به حق ده معجزه اى كه بر موسى! 

صلى الّله علیه و آله و سلم و امت او را كـه نـوشـت شده ھرگاه آمد امت اخیره اتباع راكب بعیر كه تسبیح 

مى كنند پروردگار را از روى جد به تسبیح جديد در عبادتخانه ھاى تازه ، يعنى تسبیح ايشان غیر از آن 

كـه امـت سـابـق تـسـبـیـح مـى نـمـودنـد پـس بـايـد پـنـاه جـويـنـد بـنـى اسـرائیـل بـه  تسبیحى اسـت

سـوى ايـشـان و بـه سوى ملك ايشان تا مطمئن شود دلھاى ايشان ، پس به درسـتـى كه در دست ايشان 

يھودى آيا اين  است شمشیرھايى كه با آن شمشیرھا از امتھاى گمراه در اطراف زمـیـن انتقام كشند، اى

اى : پس از آن به جاثلیق ، فرمود. بلى ، ما چنین يافته ايم : در تورات نوشته است ؟ راءس الجالوت گفت 

فرمود به جاثلیق و راءس . چگونه است علم تو به كـتاب شعیا؟ گفت مى دانم آن را حرف به حرف  ! نصرانى

قوم من ديدم صورت راكب حمار را در حالتى كه لباس نـور الجالوت آيا مـى دانـیـد ايـن از كالم او است ، اى 

پـوشـیـده بـود و ديـدم راكـب بـعـیـر را كـه روشـنـايـى او مـثـل روشنايى ماه بود، گفتند راست است شعیا 



آيـا مى دانى در انجیل قول عیسى را ! اى نـصـرانـى : حضرت رضا علیه السالم فـرمـود. چنین گفته است 

يعنى محّمد صلى الّله علیه و آله  (بار قلیطا  )سوى پروردگار شـمـا و پـروردگار خود خواھم رفت و  كه من به

و سـلم مـى آيـد و او اسـت كـسـى كه گواھى مى دھد بر من به حق چنانكه من از براى او گـواھـى دادم 

ه ظـاھـر كند فضیحتھا و و او اسـت كـسـى كـه تـفسیر كند از براى شما ھر چیزى را و او است كسى ك

ذكـر نـكـردى  : رسوايى ھاى امتھا را و او است كسى كه مى كشند ستون كفر را، پس جـاثـلیـق گـفـت

بلى ، : ايـن در انـجـیل ھست ؟ عرض كرد :آن جناب فـرمـود. چیزى را در انجیل مگر آنكه ما اقرار داريم به آن 

ى مـرا از انـجـیـل اول ھنگامى كه مفقود و گم كرديد، آن را نزد آيا خبر نمى دھـ! اى جاثلیق : حضرت فرمود

كى يافتید و كى گذاشت بـراى شـمـا ايـن انـجـیـل را؟ جـاثـلیـق گـفـت كـه مـا مـفـقـود نـكـرديـم انـجیل را 

ـا عـلیـه مگر يك روز پس يافتیم آن را تر و تازه ، بیرون آوردند آن را براى ما يوحنا و مـتـى ، حـضـرت رض

چـه قـدر كـم اسـت مـعـرفـت تـو بـه احـوال انـجـیل و علماى انجیل پس اگر چنان باشد كه : السـالم فـرمـود

تو گمان مى كنى چرا اختالف كرديد در انـجـیـل و ايـن اختالف در انجیل واقع شد كه امروز در دست شما 

بود در آن اختالفى نمى شد و لكن من علم اين را به  است پس اگر اين در عھد اول بـاقـى بـود و انـجیل اول

 . تو ياد مى دھم

بـدان چـون انجیل اول مفقود شد نصارى اجتماع كردند نزد علماى خود و گفتند كه عیسى بن مـريـم 

كـشـتـه گـشـت و مـا انـجـیـل را مفقود نموديم و شما علماى ما ھستید پس چیست نزد شما؟ اءلوقـا و 

س گفتند كه انجیل در سینه ھاى ما است از سینه بیرون مى آوريم سفر بـه سـفـر در حـق ھـر كه مـرقـابـو

ھست پس محزون نباشید بر آن و خالى نگذاريد كنیسه ھا را از آن پـس ھـمـانـا تـالوت مـى كـنـیـم 

پس اءلوقا و مرقابوس . م انـجـیـل را بـر شـمـا در حـق ھـر كـه نازل شده سفر به سفر تا تمام آن را جمع كنی

و يوحنا و متى سـاخـتـنـد ايـن انـجـیـل را بـراى شـمـا بـعـد از ايـنـكـه مـفـقـود كـرديـد انـجـیل اول و اين چھار 

نفر شاگردان علماى اولین بودند آيا دانستى اين را؟ جاثلیق عرض كرد كه من قبل از اين ، اين را نمى 

شدم و بر من ظاھر شد علم تو به انجیل و شنیدم چیزھاى چند از آن مى دانى دانستم و اال ن به آن دانا 

: حضرت فرمود. كه قلب من گواھى مى دھد بر حقیقت آن و طلب مـى كـنـم زيـادتى و بسیارى فھم را

جـائز و مـسـموع است اينھا علماى انجیل ھستند و ھرچه : شھادت اينھا نزد تو چگونه است ؟ عـرض كـرد

دھند حق است ، پس حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم بـه مـاءمـون و حـضـار از اھل بیت خود و غیر شھادت 

پس به جاثلیق فرمود به حق فرزند و مادر او ! گواه ھستیم : عرض كردند! گواه و شاھد باشید: ايشان فرمود

ن اسحاق بن يعقوب بن يعنى عیسى و مريم آيا مى دانى كه متى گفت عیسى فـرزنـد داود بـن ابـراھیم ب

يھود بن حضرون است و مرقابوس در نـسـب عـیـسـى بـن مـريـم گـفـت كـه عـیـسـى كـلمـه خـدا اسـت 

كـه حـلول كرده است در جسد آدمى پس انسان شده است ، و اءلوقا گفت كه عیسى بن مريم و مادر او 

تو قائل ھستى ! اى جاثلیق . ـشـان داخل شددو انـسـان بـودنـد از گـوشـت و خـون پـس روح القـدس در اي

بر آنكه شھادت عیسى در حق خودش حق است كه گفته مـى گـويـم به شما اى گروه حواريون به درستى 

كه صعود نكند به آسمان مگر كسى كه از آسمان نازل شده باشد مگر راكب به غیر خاتم انبیاء، پس به 

اين : و فـرود آيـد، چـه مـى گـويـى در ايـن قـول ؟ جـاثـلیق گفت  درستى كه او صعود نـمـايـد بـه آسـمـان

اين : چه مى گـويـى در ايـن قـول ؟ جاثلیق گفت : حضرت فرمود. قول عیسى است انكار نمى كنیم ما آن را

چـه مى گويى در شھادت دادن اءلوقا و : حضرت فـرمـود. قول عیسى است انكار نمى كنیم ما آن را

حضرت رضا  . دروغ گفتند بر عیسى: متى بر عیسى و آنچه نسبت به او دادند، جاثلیق گفت مرقابوس و 

آيـا تـزكـیـه نـكـرد جـاثـلیـق ايـن عـلمـا را و شـھـادت نـداد كـه ايـنـھـا عـلمـاى ! اى قـوم : علیه السالم فرمود



دوست مى دام كه مرا عفو ! اى عالم مسلمانان : انـجـیل ھستند و قول آنھا حق است ، جاثلیق گفت 

 :فرمايى از امر اين علما، حضرت فرمود

عـفـو كـردم اى نـصـرانـى ، سـؤ ال كـن از آنـچـه مـى خـواھـى ، جـاثـلیـق گـفـت سـؤ ال كـنـد از تـو غـیـر از 

 من ، به حق حضرت مسیح گمان نمى كنم كه در علماء مسلمانان مانند تو باشد، پس رو كرد حضرت رضا

تو از من سـؤ ال مـى كـنـى يـا مـن از تـو سـؤ ال كـنـم ؟ عـرض  :علیه السالم به راءس الجالوت و فرمود

بـلكـه مـن سـؤ ال مـى كـنـم و از تـو دلیـلى نـمـى پـذيـرم مـگـر ايـنـكـه از تـورات يـا انـجـیـل يـا زبور : كـرد

قـبول مكن از من حجت و : حضرت فـرمـود. ى باشدداود باشد يا چیزى باشد كه در صحف ابراھیم و موس

دلیلى مگر به آن چیزى كه تنطق كرده به آن تورات بر لسـان مـوسى بن عمران و انجیل بر لسان عیسى 

پس راءس الجـالوت عـرض كرد كه از كجا ثابت مى كنى نبوت محّمد صلى . بن مريم و زبور و بر لسان داود

 الّله علیه و آله و سلم را؟

شھادت داده به نبوت او، موسى بن عمران و عیسى بن مريم و داود خلیفة الّله در زمـیـن : حـضـرت فـرمود

آيـا مى دانى موسى وصیت  ! اى يھودى: حضرت فرمود! ثابت كن قول موسى بن عمران را: عـرض كـرد

ز اخوان و برادران شما، تصديق نمود با بنى اسرائیل و فرمود به ايشان كه به زودى بیايد بـر شـمـا پیغمبرى ا

پس آيـا مـى دانـى از بـراى بـنـى اسـرائیـل اخـوه و بـرادرانـى غـیـر از اوالد . كنید او را و كالم او را بشنويد

اسـمـاعـیـل ؟ اگـر بـدانـى و بـشـنـاسـى خـويـشـى يـعـقـوب را بـا اسـمـاعـیـل و سـببى و قرابتى كه میان 

بـلى ايـن گـفـتـه موسى است ما او را رد نمى كنیم ، : راءس الجالوت گفت . ب ابراھیم ايشان بود از جان

آيا از برادران و اخوه بنى اسرائیل پیغمبرى ھست غیر از محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم ؟ : حضرت فرمود

ست و لكن من بلى صحیح ا: آيـا ايـن نـزد شما صحیح نیست ؟ عرض كرد: نه ، حضرت فـرمـود: گفت 

: دوست مى دارم كـه تـصـحـیـح كـنـى نبوت محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم را از تورات ، حضرت فرمود

 : آيا انكار مى كنید كه در تورات است

- ۶ - 

 
 
؛ يعنى آمد  (ْن جـَبـَِل فـاراَن جاَء النُّوُر ِمْن َجَبِل ُطوِر َسْیناَء َو َاضاَء َلنا ِمْن َجَبِل ساعیَر َو اْسَتْعَلَن َعَلْینا ِم )

نورى از كوه طور سیناء و روشنى داد ما را از كوه ساعیر و عیان و آشكار گرديد بر ما از كوه فاران ، راءس 

 : من به تو مى گويم: حضرت فرمود. مى شناسم اين كلمات را اما نمى دانم تفسیر آن را: الجالوت گفت 

سـیـنـاء مـراد وحـى حـق تـعـالى اسـت كـه نازل فرمود بر موسى علیه السالم امـا آنـكـه نـور از كـوه طـور 

 .در كوه طور سیناء

پس آن كوھى است كه حق تعالى وحى فرستاد به  (كوه ساعیر  )و امـا ايـنـكـه روشـنـى داد مردم را از 

 .عیسى بن مريم در وقتى كه عیسى باالى آن كوه بود

پس آن كوھى است از كوھھاى مكه كـه بـیـن آن و مـكـه  (كوه فاران  )بر ما از و امـا اينكه آشكار گرديد 

 : مـعـظـمـه يـك روز راه اسـت ، و شـعـیـاى پـیـغـمـبـر گـفـتـه بـنـابـر قول تو و اصحاب تو در تورات

 ؛ (َلى اْلَجَمِل َراَءْيُت راِكَبْیِن َاضاَء َلُھُم ْاَالْرُض َاَحَدُھما َعلى ِحماٍر َو ْاال َخُر َع )

يـعـنـى ديـدم مـن دو سـوارى كه روشن شده بود براى ايشان زمین يكى از ايشان سوار بر حمار بود و 



 .ديگرى سوار بر شتر

كه من نمى شناسم ايـشان : پـس كـیـسـت آن راكـب حمار و كیست آن شتر سوار؟ راءس الجالوت گفت 

اما راكب حمار پس عیسى است و امـا آن شـتـر سـوار : ت فرمودرا خبر بده مرا كه كیستند آن دو نفر؟ حضر

انـكـار نمى كنم : مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم است ، آيا انكار مى كنى اين را از تـورات ؟ گـفـت 

بلى او را مى شناسم ، : آيا مى شناسى حیقوق پـیـغـمـبـر را؟ عرض كرد: اين را، پس از آن حضرت فرمود

او گفته و در كتاب شما نوشته اسـت كـه آورد خداوند بیانى از كوه فاران و پر شد آسمانھا از تسبیح : فرمود

احمد و امت او َيْحِمُل َخْیَلُه فى اْلَبْحِر َكما َيْحِمُل فى اْلَبرِّ بیاورد ما را به كتابى تازه بعد از خرابى بیت 

ست آيا مى شناسى اين را، تصديق دارى بـه او؟ راءس الجـالوت قرآن ا (كتاب تازه  )المـقـدس و مـقصود از 

گـفـت كـه حـیـقـوق پـیـغـمـبـر ايـنھا را گفته است و ما منكر نیستیم قـول او را، حـضـرت فـرمـود كـه داود در 

د سنت را بعد مـبـعـوث گـردان كـسى را كه برپا كن! پـروردگـارا : زبـور خـود گـفـتـه و تـو آن را قرائت مى كنى

از زمان فترت ، يعنى مـنـقـطـع شـدند آثار نبوت و مندرس شدن دين ، پس آيا مى شناسى پیغمبرى را كه 

اين : برپا كرد سنت را بعد از زمان فترت غیر از محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم ، راءس الجالوت گـفـت 

لكن مقصود او به اين كالم ، عـیـسـى اسـت و ايـام او  قول داود است ما مى دانیم آن را و انكار نمى كنیم و

جـھـل دارى و نـمى دانى كه حضرت عیسى مخالفت : حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم فـرمـود. فـتـرت اسـت 

سنت ننمود و موافق بود با سنت تورات تـا ايـنـكـه حـق تـعـالى او را بـه آسـمـان بـاال بـرد و در انـجـیل 

بعد از او آينده اسـت و او سـبـك مـى كـند بارھا را و  (بارقلیطا  )رونده است و  (ابن البّرة  ) نوشته است

تفسیر مى كند براى شما ھر چیزى را و گواھى مى دھد بـراى مـن ھـمـچـنـان كـه مـن گـواھـى دادم 

ويـل را، آيـا تـصـديـق مـى كـنـى بـراى او، مـن آوردم بـراى شـمـا امـثـال را و او مـى آورد بـراى شـمـا تـاء

 .آرى و انكار نمى كنم آن را: ايـنـھـا را در انجیل ؟ گفت 

سـؤ ال بـكـنـم از تـو از پـیـغـمـبـر تـو ! اى راءس الجـالوت : پـس حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم فـرمـود

ى بـر اثـبـات نـبـوت مـوسـى ؟ چـه دلیـل دار: سـؤ ال كـن ، فـرمـود: مـوسـى بـن عـمـران ؟ عـرض كـرد

دلیـل مـن آن اسـت كـه مـعـجـزه آورد از بـراى نبوت خود به چه چیزى كه احدى از پیغمبران قـبـل از : گـفـت 

مـثـل شـكـافـتـن دريا و عصا اژدھا شدن بر دست او و : چـه مـعـجـزه آورد؟ عـرض كـرد: فـرمـود .او نـیـاوردنـد

ه ھا از آن جارى شـدن و بـیـرون آوردن يـد بـیضا از براى نظر كنندگان و عالمتھاى زدن آن بر سنگ و چشم

راسـت گـفـتـى در ايـنـكـه حـجـت و دلیـل او بـر : حـضـرت فـرمـود. ديگر كه خلق قدرت بـر مـثـل آن نـدارنـد

ـند، آيا چنین نیست كه ھركه نـبـوتـش ايـن بـود كـه آورد چـیـزھـايـى كـه خـلق قـدرت بـر مـثـل آن نـداشـت

ادعاى نبوت كرد پس از آن آورد چیزى را كه خلق بـر مـثـل آن قـدرت نـداشـتـنـد واجـب اسـت بـر شما 

زيرا كه موسى نـظـیـرى نـداشـت بـه جـھـت آن مـكانت و قربى كه نزد خدا داشت و ! نه : تصديق او؟ گفت 

بـوت ھـر كـسـى كـه ادعـاى پـیـغـمـبـرى كـنـد مـگـر آنـكـه مـثـل بر ما واجب نیست اقرار و اعـتـراف بـر نـ

پس چگونه اقرار نموديد به پیغمبرانى كه قـبـل از مـوسى بودند و : حـضـرت فـرمـود .مـوسـى مـعـجـزه آورد

حال آنكه دريا را نشكافتند و از سنگ دوازده چشمه جارى نساختند و دسـتـھاى ايشان مثل دستھاى 

بیضا بیرون نیاورد و عصا را اژدھاى رونده نكردند؟ آن يھودى عرض كرد كه من گفتم به تو كه ھر وقت موسى 

آوردند بر نبوت خود عالمات و معجزه را كـه خـلق قـدرت نـداشـتـه بـاشد مثل آن را بیاورند اگر چه معجزه اى 

. ورده واجب است تصديق ايشان بیاورند كه موسى نیاورده باشد يا آورده باشند بر غیر آنچه موسى آ

پس چه منع كرده ترا از اقرار و اعتراف به نبوت عیسى بن مـريـم و حـال ! اى راءس الجالوت : حضرت فـرمود

آنـكـه زنـده مـى كـرد مـردگـان را و خوب مى كرد كور مادرزاد و پیس را و از گل مى ساخت شكل مرغ و در 



مـى گويند چنین مى كرد و لیكن ما : الجالوت گـفـت   راءس . مى كرد آن مى دمید پس به اذن خداوند پرواز

آيا گمان مـى كـنـى آن مـعـجـزه ھـايـى كه موسى آورد مشاھده : حضرت فرمود. او را مشاھده ننموديم 

كرده اى ؟ مگر نه اين است كه اخبارى از مـعتمدان اصحاب موسى به تو رسیده كه موسى چنین مى كرد؟ 

پس عیسى بن مريم ھمچنین است اخبار متواتره آمده است كه عیسى : بلى ، حضرت فـرمـود :عرض كرد

چنین و چنان معجزه آورد پـس چـگـونـه شـمـا تـصـديـق مى كنید موسى را و تصديق نمى كنید عیسى را؟ 

 .راءس الجالوت نتوانست جواب گويد

ه و سلم و معجزه ھايى كه آورده و امـر ھـر ھمچنین است امر محّمد صلى الّله علیه و آل: حضرت فرمود

و از آيات و معجزات محّمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم ايـن . پـیـغـمبرى كه حق تعالى او را مبعوث نموده 

بـود كـه آن حـضـرت يـتـیـمـى بـود فـقیر و شبان و اجیر، كتابى نـیـامـوخـتـه بود و نزد معلى نرفته بود كه 

وزد، پس آورد قرآنى كه در اوست قصه ھاى پیغمبران و خبرھاى آنھا حرف به حرف و خبرھاى چیزى بیام

گذشتگان و آيندگان تا روز قـیـامـت و بـود آن حـضـرت كه خبر مى داد مردم را به اسرار پنھانى آنھا و ھر 

راءس . ماره نمى آيدعملى كه در خـانـه ھـاى خـود مـى كـردنـد و آيـات و مـعجزات بسیار آورد كه به ش

الجـالوت گفت كه صحیح نشده نزد ما خبر عیسى و محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم و از براى ما جايز 

پـس دروغ : حـضـرت فـرمـود. نیست كه اقرار كنیم از براى اين دو نفر به چیزى كه نزد ما صحیح نشده 

و محّمد صـلى الّله عـلیه و آله و سلم يعنى اين انبیاء گـفتند اين گواھان كه گواھى داده اند از براى عیسى 

 .كه كالم ايشان را ذكر كرده اند و اقرار به آن نموده اند؟ آن يھودى بازماند از جواب دادن و جواب نداد

خـبـر بـده مـرا از : را كه بزرگ آتش پرستان بود و به او فـرمـود (ھربذاكبر  )پس حضرت نزد خود خواند 

ـه گـمـان مـى كـنـى پـیـغـمـبـر تـو اسـت ، چـیـسـت دلیل تو بر نبوت او؟ عرض كرد كه معجزه اى زردشـت ك

آورد به چیزى كه كسى پیش از او نیاورد و مـا مـشـاھـده نـكـرديـم لكـن اخـبـار از پـیـشـیـنیان ما از براى ما 

زى را كـه كـسـى غـیـر از او حـالل نـكـرده وارد شده است به اينكه او حـالل كـرده اسـت از بـراى مـا چـیـ

چنین است كه چون اخبارى از براى شما آمده است و به : اسـت پس ما او را متابعت كرديم ، حضرت فرمود

سـايـر امـم گـذشـتـگـان ھـم  :بلى ، فـرمـود: شما رسیده است متابعت كرده ايد پیغمبر خود را؟ عرض كرد

ست به آنچه كه آوردند پـیـغـمبران و آنچه آورد موسى و عیسى و محّمد علیھم اخـبارى به ايشان رسیده ا

السالم ، پس چیست عذر شما در اقرار نكردن از براى ايشان زيرا كه اقرار شما بر زردشت از جھت خبرھاى 

و ديگر چیزى در ھمین جا از كالم منقطع شد  (ھربذ  ) . متواتره است كه آورد چـیـزى را كـه غـیـر او نیاورده

اگر در میان شما كسى باشد كه مـخـالف اسـالم ! اى قوم : پس حضرت رضا علیه السالم فرمود. نیاورد

 . بـاشـد و بـخـواھـد سـؤ ال كـنـد، سـؤ ال كند بدون شرم و خجالت

بود كه اگر نـه آن  ! اى عالم و داناى مردم: پـس بـرخـاسـت عمران صابى و او يكى از متكلمین بود، گفت 

خودت خواندى ما را به سؤ ال كردن و چیز پرسیدن من اقدام نمى كردم در سؤ ال از تو، پس به تحقیق كه 

من در كوفه و بصره و شام و جزيره رفته ام و متكلمین را مـالقـات نموده ام ھنوز به كسى برنخوردم كه از 

شـد بـه وحـدانـیـت خـود آيـا اذن مـى دھـى كـه براى من ثابت كند و احدى را كه غیر او نـبـاشـد و قـائم بـا

بـلى  :از تـو سـؤ ال كنم ؟ حضرت فرمود كه اگر در اين جمعیت عمران صابى باشد تو ھستى ؟ عرض كرد

سؤ ال كن اى عمران ولى انصاف پیشه كن و بپرھیز از كـالم سـسـت و تباه و : حضرت فرمود. مـنـم عمران 

سوگند به خدا كه من اراده ندارم مگر آنـكـه از براى من ثابت كنى چیزى ! من  اى سید و آقاى: جوز، گفت 

پس مردم . سؤ ال كن از آنچه بر تو آشكار و ظاھر است : را كه در آويزم به آن و از آن نگذرم ، حضرت فرمود

را از كـائن اول و خـبـر بـده مـ: ازدحام و جمعیت نموده و بعضى به بـعـضـى مـنـضـم شـدنـد، عـمـران گـفـت 



 .سـؤ ال كردى پس فھم كن جواب آن را: از آنـچـه خـلق كـرده ، حـضـرت فـرمـود

كـه حـضـرت جـواب او را مـفـصـل فـرمـود، او ديـگـر بـار سـؤ ال كـرد حـضـرت جـواب داد، و : مـؤ لف گـويـد

: كه وقت نماز رسید، عمران عرض كردھـكـذا در كـالم طـوالنـى كـه نقل آن منافى است با وضع كتاب تا آن

مـسـاءله مرا قطع مكن ھمانا دل من رقیق و نازك شده ، به اين معنى كه نزديك است ! اى موالى من 

پس آن جـنـاب و ! نماز مى گزاريم و برمى گرديم : حضرت فرمود. مطلب بر مـن مـعـلوم شـود و اسالم آورم 

ـضـرت در داخـل خـانـه نـمـاز گـزارد و مـردم در بـیـرون پـشت سر محّمد مـاءمـون از جـا بـرخـاسـتـنـد و آن ح

بن جعفر نماز گزاردند، پس حـضـرت و مـاءمـون بـیـرون آمـدند و حضرت به مجلس خود عود فرمود و عمران را 

ـیـوسـته او عـمـران سـؤ ال كـرد و حـضـرت جـواب داد و پ  پـس  ! سـؤ ال كـن اى عـمـران: طلبید و فـرمـود

 : سؤ ال مى كرد و حضرت جواب مى فرمود تا آنكه فرمود به عمران

َقْد َفِھْمُت َو َاْشَھُد َانَّ الّلَه َتعالى َعلى مـاَوصـَفـْتـَُه َوحَّْدتـَُه َو َانَّ ! نـََعْم يا َسیِّدى : َافـَھـِمـَْت يـا عـِمـْراُن؟ قـاَل )

 ؛ (ُثمَّ َخرَّ ساِجدا َنْحَو اْلِقْبَلِة َو َاْسَلَم . اْلُھدى َو ديِن اْلَحِقمـُحـَمَّدا َعْبدُه اْلَمْبُعوُث ِب

 .عمران شھادتین بر زبان راند و افتاد به سجده رو به قبله و اسالم آورد

راوى حـسـن بـن محّمد نوفلى گويد كه چون متكلمین نظر به كالم عمران صابى نمودند و حـال ايـنـكـه او 

د كه ھرگز كسى حجت او را قطع نكرده بود ديگر احدى از عـلمـاى اديـان و اربـاب مـقـاالت مـردى جدلى بو

نـزديـك حـضـرت نـیـامـد و از چـیـزى از آن جـنـاب سـؤ ال نـشـد و شـب درآمـد پـس مـاءمـون و حـضـرت رضـا 

و من با جماعتى از اصحاب بودم  عـلیـه السـالم بـرخـاسـتـنـد و داخـل مـنـزل شـدنـد و مـردم مـتفرق شدند

ديدى گفتگوى ! اى نوفلى  : گفت. كه محّمد بن جعفر فـرسـتـاد و مـرا احـضـار نـمود، من نزد او حاضر شدم 

رفـیـق خـود را، بـه خـدا سـوگـند كه گمان نمى كنم ھرگز على بن موسى علیه السالم درآمده باشد در 

د و معروف نبوده نزد ما كه در مدينه تـكـلم كـرده باشد يا اصحاب كالم چیزى از اين مطالب كه امروز بیان كر

من گفتم كه حاجیان نزد او مى آمـدند از مسائل حالل و حرام خود مى پرسیدند و  .نزد او جمع شده باشند

عفر محّمد بن ج .او جواب آنھا را مى داد و بسا بود كه نزد او مـى آمـد كـسـى كـه بـا او مـحاجه مى كرد

من بر او مى تـرسـم كه اين مرد، يعنى ماءمون بر او حسد برد و او را زھر دھد يا اينكه ! اى ابومحّمد: گفت 

در بلیه اى او را گـرفـتـار كـنـد، تـو بـه او اشـاره كـن كـه خـود را از امـثـال ايـن سـخـنـان نـگـاه دارد و 

امتحان او ) يعنى ماءمون (از مـن قبول نمى كند و مراد اين مرد :  مـن گـفـتـم. ايـنـگـونـه مـطـالب نـفـرمـايـد

بـه او بـگـو كـه عـمـويـت كـراھـت دارد : بود كه بداند نزد او چیزى از علوم پـدران او ھـسـت يـا نـه ؟ گـفـت 

 .دخول ترا در اين باب و دوست دارد كه خود را نگاه دارى كنى از اين چیزھا به جھاتى چند

چـون بـه مـنـزل حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم رفتم خبر دادم آن حضرت را به آنچه عمويش : گـويـد راوى

خداوند حفظ فرمايد عمويم را خوب مى دانم به چه : حضرت تبسم كرده فرمود. محّمد بن جعفر گفته بود

ى و او را بـیـاور نـزد مـن برو به سوى عمران صاب ! اى غالم: فرمود  سـبـب كراھت دارد اين سخنان مرا، پس 

باكى : فـرمـود. من مى دانم جاى او را نزد بعضى از اخوان ما از شـیـعـیـان اسـت ! فدايت گردم : ، گـفتم 

نیست مال سوارى ببريد و او را بیاوريد، من رفتم و او را آوردم حـضـرت او را تـرحـیـب كـرد و جـامـه طـلبـیـد و 

 .سوارى به او مرحمت نمود و ده ھزار درھم طلبید و به او عطا فرمود او را خـلعـت داد و مال

اين چنین دوست  :به جا آوردى فعل جدت امیرالمؤ منین علیه السالم را، فرمود! فدايت گردم : من گفتم 

پس امر فرمود شام حاضر كردند، مرا نشانید در طرف راست خود و عمران را نشانید در طرف . مى داريم ما

ود، چون از خوردن طعام فارغ شديم فرمود به عمران برو خـدا يـارت بـاد و صبح نزد ما حاضر شو تا ترا چپ خ

اطعام كنیم به طعام مدينه و بعد از اين عـمـران چـنـیـن بـود جـمـع مـى گشتند به نزد او متكلمون از اصحاب 



كرد تا آنكه از او اجتناب و دورى نمودند، و  مقاالت و با او تكلم مى كـردنـد و او امـر ايـشـان را باطل مى

ھـم مـقـدارى مال و اسب سوارى به او داد و  (فـضـل  )ماءمون ده ھـزار درھـم بـه عـمـران عـطـا كـرد و 

  (117).حضرت رضا علیه السالم او را متولى موقوفات بلخ نمود پس عطاى بسیار به او رسید

 در اخبار حضرت رضا علیه السالم به شھادت خود: فصل ششم 

 (الءالعیون ج )كه من در اين فصل اكتفا مى كنم به آنچه عالمه مجلسى رضوان الّله علیه در : مؤ لف گويد

ابن بابويه به سند معتبر روايت كرده است كه مردى از اھل خراسان به خدمت امام رضا : نگاشته ، فرموده 

حضرت رسالت صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم را در خـواب ديـدم كـه بـه مـن : علیه السالم آمد و گفت 

قتى كه مدفون سازند در زمین شما پاره اى از تن چـگـونـه خـواھـد بـود حال شما اھل خراسان در و: گـفـت 

مرا و بسپارند به شما امانت مرا و پنھان گردد در زمین شما ستاره من ؟ حضرت فرمود كه منم آنكه مدفون 

مـى شـود در زمـیـن شما و منم پاره تن پیغمبر شما و منم امانت آن حضرت و نجم فلك امامت و ھـدايـت ، 

د و حق مرا شناسد و اطاعت مرا بر خود الزم داند من و پدران من شفیع او خواھیم بود ھـر كه مرا زيارت كن

. بـوده بـاشـد  در روز قیامت و ھر كه ما شفیع او باشیم البته نجات مى يابد ھر چند بـر او گـنـاه جـن و انـس 

آله و سلم فرمود كه ھر  بـه درسـتـى كه مرا خبر داد پدرم از پدرانش كه حضرت رسالت صلى الّله علیه و

كه مرا در خواب ببیند مرا ديده ؛ زيـرا كـه شـیـطان به صورت من متمثل نمى شود و نه به صورت احدى از 

اوصیاء من و نه به صورت احدى از شیعیان خالص ايشان ، به درستى كه خواب راست يك جزو است از 

 . ھفتاد جزو از پیغمبرى

به خدا سوگند كه ھیچ يك از ما اھـل بـیـت : از آن جناب منقول است كه گفت بـه سـنـد مـعـتـبـر ديـگـر 

كى ترا شھید ! يـابـن رسـول الّله : نـیـسـت مـگـر آنـكـه كـشـتـه مـى گـردد و شـھـیـد مـى شـود، گـفـتـنـد

ر و ديار در زمین مى كند؟ فرمود كه بدترين خلق خداوند در زمان من مرا شھید خواھد كرد به زھر و دور از يا

غربت مدفون خواھد ساخت پس ھر كه مرا در آن غـربـت زيـارت كـنـد حـق تـعالى مزد صد ھزار شھید و صد 

ھزار صديق و صد ھزار حج كـنـنـده و عـمره كننده و صد ھزار جھاد كننده براى او بنويسد و در زمره ما 

ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السالم . محشور شود و در درجـات عـالیـه بـھشت رفیق ما باشد

روايت كرده است كه حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم فرمود كه پاره اى از تن مـن در زمـیـن 

خـراسـان مدفون خواھد شد ھر مؤ منى كه او زيارت كند البته بھشت او را واجب شود و بدنش بر آتش 

 .جھنم حرام گردد

د معتبر روايت كرده است كه حضرت صادق علیه السالم فرمود از پسر من مـوسـى عـلیـه ايـضـا بـه سـنـ

السـالم پـسـرى بـه ھـم خـواھد رسید كه نامش موافق نام امیرالمؤ منین علیه السـالم بـاشـد و او را بـه 

ا زيارت كند و به حق او سـوى خـراسـان بـرنـد و به زھر شھید كنند و در غربت او را مدفون سازند، ھر كه او ر

عارف باشد حق تعالى به او عطا كند مـزد آنـھـا كـه پـیـش از فـتـح مـكـه در راه خـدا جـان و مـال خـود را 

: ايـضـا بـه سـنـد مـعـتـبـر از امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم مـنقول است كه آن جناب فرمود. بـذل كـردنـد

مین خراسان به زھر ستم و عدوان شـھـیـد خـواھـد شـد كه نام او موافق نام من مردى از فرزندان من در ز

باشد، و نام پدرش موافق نام موسى بن عمران بـاشـد ھـر كـه او را در آن غـربـت زيـارت كـنـد حـق تـعـالى 

ه ھـاى بـاران و بـرگ گناھان گذشته و آينده او را بـیـامـرزد اگـرچـه بـه عـدد سـتـاره ھـاى آسـمـان و قـطـر

  (118).درخـتـان باشد

حضرت امام رضا علیه السـالم كـه  و نـیـز عـالمـه مـجلسى در ديگر كتب خود نقل كرده به سند معتبر از

زود بـاشـد كـه كشته شوم به زھر با ظلم و ستم و مدفون شوم در پـھـلوى ھـارون الرشـیـد و : فـرمـود



ھر كه مرا در اين غربت زيارت كند واجب   بـگـردانـد خـدا تـربـت مـرا مـحل تردد شیعیان و دوستان من پس 

ت كـنم در روز قیامت و سوگند مى خورم به خدايى كه محّمد صلى الّله شود براى او كـه مـن او را زيـار

عـلیـه و آله و سـلم را گـرامـى داشـته است به پیغمبرى و برگزيده است او را بر جمیع خـاليـق كـه ھـر كـه 

ن در از شـما شیعیان نزد قبر من دو ركعت نماز كند البته مستحق شود آمرزش گناھان را از خداوند عالمیا

روز قیامت و به حق آن خداوندى كه ما را گرامى داشته است بـعـد از مـحـمـّد صـلى الّله عـلیه و آله و سلم 

به امامت و مخوصص گردانیده است ما را به وصـیـت آن حـضـرت ، سـوگـنـد مـى خـورم كـه زيـارت كـنندگان 

و ھر مؤ منى كه مرا زيارت كند پس بر روى او قطره قبر من گرامى تر از ھر گروھى اند نزد خدا در روز قیامت 

  (119).اى از بـاران بـرسـد البـتـه حـق تـعـالى جسد او را بر آتش جھنم حرام گرداند

 كیفیت شھادت امام رضا علیه السالم

امـا كـیـفـیـت شـھـادت آن جـگـر گـوشـه رسـول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم به روايت ابوالصلت چنان 

روزى در خدمت حضرت امام رضا علیه السالم ايستاده بودم فـرمـود كـه داخل قبه ھارون : است كه گفت 

از چھار جانب قبر او از ھر جانب يك كف خاك بیاور، چـون آوردم آن خـاك را كـه از پـس و پـشـت  الرشید شو

او بـرداشته بودم بويید و انداخت و فرمود كه مـاءمـون خواھد خواست كه قبر پدر خود را قبله قبر من نمايد و 

لنگ است در خراسان جمع مرا در اين مكان مدفون سازد سـنـگ سـخـت بزرگى ظاھر شود كه ھر چه ك

شود براى كندن آن ممكن نشود كند آن ، آنگاه خاك باالى سر و پايى پا را استشمام نمود چنین فرمود، 

پس امر كـن ايـشان . كه زود باشد كه قبر مرا در اين موضع حفر نمايند: چون خاك طـرف قبله را بويید فرمود

ا دو ذراع و شبرى سازند كه حق تـعـالى چندان كه خواھد آن را كه ھفت درجه به زمین فرو برند و لحد آن ر

را گشاده سازد و باغى از باغستانھاى بھشت گرداند آنگاه از جانب سر رطوبتى ظاھر شود پس به آن 

دعايى كه ترا تعلیم مى نمايم تكلم كن تا به قدرت خدا آب جارى گردد و لحد از آب پر شود و ماھى ريزه چند 

شود چون ماھیان پديد آيند اين نان را كه به تو مى سپارم در آن آب ريزه كن كه آن ماھیان  در آن آب ظاھر

در آن حـال   بخورند آنـگـاه مـاھـى بـزرگـى ظـاھـر شـود و آن مـاھـیـان ريـزه را برچیند و غايب شود پس 

رود و قـبـر خـشـك شـود و  دست بر آب گذار و دعايى كه ترا تعلیم مى نمايم بخوان تا آن آب به زمین فرو

ايـن اعـمـال را نكنى مگر در حضور ماءمون و فرمود كه فردا به مـجـلس ايـن فـاجـر داخـل خواھم شد اگر از 

. خانه سر نپوشیده بیرون آيم با من تكلم نما و اگـر چـیـزى بـر سـر پـوشیده باشم با من سخن مگو

ضا علیه السالم نماز بامداد ادا نمود جامه ھاى خويش را پوشید چون روز ديگر حضرت امام ر: ابوالصلت گفت 

و در محراب نـشـسـت و مـنـتـظر مى بود تا غالمان ماءمون به طلب وى آمدند، آنگاه كفش خود را پوشید و 

در آن وقت . رداى مـبـارك خود را بر دوش افكند و به مجلس ماءمون درآمد و من در خدمت آن حضرت بودم 

د از الوان میوه ھا زند وى نھاده بودند و او خوشه انگورى را كه زھر را به رشته در بعضى از دانه طبقى چن

ھاى آن دوانیده بودند در دست داشت و بعضى از آن دانه ھا كه بـه زھـر نیالوده بودند از براى رفع تھمت 

است و دست در گردن مباركش چون نظرش بر آن حضرت افـتـاد مشتاقانه از جاى خود برخ. زھر مار مى كرد

انداخت و میان دو ديده آن قرة العین مصطفى را بوسید و آنچه از لوازم اكرام و احترام ظاھرى بود دقیقه اى 

يابن رسول : آن جـنـاب را بـر بـسـاط خـود نـشـانـیـده و آن خـوشـه انگور را به وى داد و گفت . فرو نگذاشت 

از : ديده ام ، حضرت فرمود كه شايد انگور بھشت از اين نكوتر باشد، ماءمون گفت از اين نكوتر انگور ن! الّله 

مـاءمـون مـبـالغـه بـسـیـار كـرد و . اين انگور تناول نما، حضرت فرمود كه مرا از خوردن اين انـگـور مـعـاف دار

الص كه از من مشاھده مى گـفـت البـتـه مـى بـايـد تـنـاول نـمـود مگر مرا متھم مى دارى با اين ھمه اخ

نمايى ، اين چه گـمانھا است كه به من مى برى ، و آن خوشه انگور را گرفته دانه چند از آن خورد باز به 



آن امام مظلوم چون سه دانه از آن انگور زھرآلود تـنـاول كـرد . دست آن جناب داد و تكلیف خوردن نمود

بـر زمـیـن افـكند و متغیراال حـوال از آن مـجـلس برخاست ،  حـالش دگـرگـون گـرديـد و بـاقـى خـوشـه را

و آن حضرت حزين و غمگین ! به آنجا كـه مـرا فرستادى : به كجا مى روى ؟ فرمود !يابن عم : ماءمون گفت 

 .و ناالن سر مبارك پوشیده از خانه ماءمون بیرون آمد

ن نگفتم تا به سراى خود داخـل گـرديـد فـرمـود به مقتضاى فرموده آن حضرت با وى سخ: ابـوالصـلت گـفـت 

و رنـجور و ناالن بر فراش خويش تكیه فـرمـود، چـون آن امـام مـعـصـوم بـر بـستر قرار . كـه در سـراى را بـبـنـد

گرفت در سراى را بسته و در میان خانه مـحـزون و غـمـگـین ايستاده بودم ناگاه جوان خوشبوى مشگین 

یان سرا ديدم كه سـیماى واليت و امامت از جبین فائزاال نوارش ظاھر بود و شبیه ترين مردمان مويى را در م

پـس بـه سـوى وى شـتـافـتـم سـؤ ال كردم كه از كدا راه داخل . بود به جناب امـام رضـا عـلیـه السـالم 

ـه يـك لحـظـه بـه طـوس آورد آن قادرى كه مرا از مـديـنـه ب: شدى كه من درھا را محكم بسته بودم ؟ فرمود

منم حجت خدا بر تو اى ابوالصلت ، : پـرسیدم تو كیستى ؟ فرمود . از درھـاى بـسـتـه مـرا داخـل سـاخـت

آمده ام كه پدر غريب مظلوم و والد معصوم و مسموم خود را ببینم و وداع كنم ، آنگاه  ! منم محّمد بن على

چون چشم آن امام مسموم بـر فـرزند . السالم در آنجا بود رفت  در حـجـره اى كه حضرت امام رضا علیه

معصوم خود افتاد از جاى جست و يعقوب وار يوسف گم گشته خود را در آغوش كشید و دست در گردن وى 

درآورد و او را بر سینه خود فشرد و میان دو چشم او را بوسید و آن فـرزنـد مـعـصـوم را در فـراش خـود داخـل 

بوسه بر روى وى مى داد و با وى از اسـرار مـلك و مـلكـوت و خـزائن عـلوم حى اليموت رازى چند مى  كرد و

گفت كه من نفھمیدم و ابواب عـلوم اولیـن و آخـريـن و ودايـع حـضـرت سـید المرسلین را به وى تسلیم كرد، 

فیدتر حضرت امام محّمد تقى علیه آنگاه بر لبھاى مبارك حضرت امام رضا علیه السالم كفى ديدم از برف س

السالم آن را لیسید و دست در میان سینه پدر بزرگوار خود برد و چیزى مانند عـصـفـور بـیـرون آورد و فـرو 

بـرد و آن طـايـر قـدسـى بـه بـال ارتـحال گرد تعلقات جسمانى از دامان مطھر خود افشانده به جانب رياض 

 .رضوان قدس پرواز كرد

ضـرت امام محّمد تقى علیه السالم فرمود كه اى ابوالصلت به اندرون اين خانه رو و آب و تـخـته پـس حـ

آنجا نه آب است و نه تخته ، فرمود كه آنچه امر مى كنم چنان كن و ترا به ! يابن رسول الّله : بیاور، گفتم 

حـضـور بـردم و دامـن بـر زده مـسـتـعـد  اينھا كارى نباشد چون به خانه رفتم آب و تخته را حـاضـر يـافـتـم بـه

آن شـدم كـه آن جـناب را در غـسـل دادن مـدد نـمـايـم فـرمـود كه ديگرى ھست مرا مدد نمايد، مالئكه 

چون از غسل فارغ گرديد فرمود كه به خانه رو و كفن و . مقربین مرا ياورى مى نـمـايـنـد به تو احتیاج ندارم 

ن داخـل شـدم سـیدى ديدم كه كفن و حنوط بر روى آن گذاشته بودند و ھـرگـز آن را در حـنـوط بـیـاور، چـو

پدر بزرگوار خود را كفن پوشانید و بر   پس . آن خـانـه نـديـده بـودم بـرداشـتـم و بـه خـدمت حضرت آوردم 

ند خیرالبشر نماز گزاردند مساجد شريفش حنوط پاشید و با مالئكه كروبیین و ارواح انبیاء و مرسلین بر آن فرز

بـه نزد نجار روم و تابوت بیاورم ؟  ! يـابـن رسـول الّله: آنگاه فرمود كه تابوت را بـه نـزد مـن آور، گـفـتـم 

فـرمـود كـه از خـانه بیاور چون به خانه رفتم تابوتى ديدم كه ھرگز در آنجا نديده بـودم كـه دست قدرت حق 

ى ترتیب داده بود پس آن حضرت را در تـابـوت گـذاشـت و دو ركـعـت نـمـاز بـه جا تعالى از چوب سدرة المنتھ

آورد و ھنوز از نماز فارغ نگشته بود كه تـابـوت بـه قدرت حق تعالى از زمین جدا گشت سقف خانه شكافته 

يـابـن : يـد گـفـتـم چـون از نـمـاز فـارغ گـرد .شد و به جانب آسمان مـرتـفـع گـرديـد و از نـظـر غـايـب شـد

اگر ماءمون بیايد و آن حضرت را از من طلب نمايد در جواب او چه گويم ؟ فرمود كه خاموش شو ! رسـول الّله 

اگر پیغمبرى در مـشـرق رحـلت نـمايد و وصى او در مغرب ! كه به زودى مراجعت خواھد كرد، اى ابوالصلت 



ح مـنـور ايـشـان را در اعـالعلیین با يكديگر جمع نمايد، حضر در وفات كند البته حق تعالى اجساد مطھر و اروا

اين سخن بود كه باز سقف شكافته شد و آن تابوت محفوف به رحمت حى اليموت فرود آمد و آن حضرت پدر 

رفیع قـدر خـويـش را از تـابـوت بـرگـرفـت و در فراش به نحوى خوابانید كه گويا او را غـسـل نـداده انـد و 

چـون در خـانـه را بـاز . ـفـن نـكـرده انـد پـس فـرمـود كـه بـرو و در سـرا را بـگـشـا تا ماءمون داخـل شـودك

كردم ماءمون را ديدم با غالمان خود بر در خانه ايستاده بـودنـد پـس مـاءمـون داخـل خـانـه شـد و آغـاز 

چاك زد و دست بر سر زد و فرياد برآورد كه اى سید و  نـوحـه و زارى و گـريه و بى قرارى نمود گـريبان خود را

سرور در مصیبت خـود دل مرا به درد آوردى و داخل آن حجره شد و نزديك سر آن حضرت نشست و گفت 

شروع كنید در تجھیز آن حضرت و امر كرد قبر شريف آن حضرت را حفر نمايند، چون شروع به حـفـر كـردنـد 

فرموده بود به ظھور آمد، چون در پس سر ھارون خـواسـتـنـد كـه قـبـر مـنـور آن آنـچـه آن سـرور اوصـیاء 

حـضـرت را حـفـر نـمـايـنـد زمـیـن انـقـیـاد نـكـرد، يـكـى از اھل آن مجلس به ماءمون گفت تو اقرار به امامت 

كس مقدم باشد پس  بلى ، آن مرد گفت كه امـام مـى بايد در حیات و ممات بر ھمه : او مى نمايى ؟ گفت

امر كرد قبر را در جانب قبله حفر نـمـايـنـد چـون آب و مـاھـیـان پـیـدا شـدنـد مـاءمون گفت پیوسته امام رضا 

علیه السالم در حال حیات غرائب و معجزات به ما مى نمود بعد از وفات نیز غرايب و كرامات خود را بر ما 

مى دانى كه آن : را برچید يكى از وزراء ماءمون به او گفت  ظاھر گردانید چون ماھى بزرگ ماھیان خرد

آن جـنـاب اشـاره فـرمـوده : گفت ! نمى دانم : حضرت در ضمن آن كرامات ترا به چه چیز خبر داده ؟ گفت 

اسـت بـه آنـكـه مـثـل مـلك و پـادشـاھـى شـمـا بـنـى عـبـاس مثل اين ماھیان است كثرت و دولتى كه 

يب ملك شما منقضى شود و دولت شما به سر آيد و سلطنت شما به آخر رسد و حق تعالى داريد عنقر

شخصى را بر شما مسلط سازد ھمچنان كه ايـن مـاھـى بـزرگ مـاھـیـان خـرد را بـرچـیـد شـمـا را از روى 

آن جناب را . ى راست مى گوي: ماءمون گفت . زمـیـن بـرانـدازد و انـتـقـام اھل بیت رسالت را از شما بكشد

 .مدفون ساخت و مراجعت كرد

به من تعلیم نما آن دعا را كه خواندى و آب فرو : ابـوالصـلت گـفت كه بعد از آن ماءمون مرا طلبید و گفت 

به خدا سوگند كه آن را فراموش كردم ، باور نكرد با آنـكـه راسـت مـى گـفـتـم و امـر كـرد مـرا : رفت ، گفتم 

ردنـد و يـك سـال در حـبـس او مـانـدم چـون دلتـنـگ شـدم شـبـى بـیـدار مـانـدم و بـه عـبـادت و بـه زنـدان بـ

دعـا اشـتغال نمودم و انوار مقدسه محّمد و آل محّمد صلوات الّله علیھم اجمعین را شفیع گردانیدم و بـه 

من تمام نشده بود كه ديدم  حـق ايـشـان از خداوند منان سؤ ال كردم كه مرا نجات بخشد، ھنوز دعاى

سینه ات تنگ ! حضرت امام محّمد تقى علیه السالم در زندان نزد من حاضر شد و فرمود كه اى ابوالصلت 

برخیز و زنجیر از پـاى مـن جـدا شـد و دسـت مـرا گـرفـت و از : گفت ! بلى ، والّله : شده است ؟ گفتم 

مى ديـدنـد و بـه اعـجـاز آن حـضـرت ياراى سخن گفتن نداشتند،  زندان بیرون آورد و حارسان و غالمان ، مرا

چون مرا از خانه بیرون آورد فرمود كه تو در امان خدايى ديگر تو ھرگز ماءمون را نخواھى ديد و او ترا نخواھد 

  (120).ديد چنان شد كه فرمود

ايضا ابن بابويه و شیخ مفید به اسانید مختلفه روايت كرده اند از على بن الحسین كاتب كـه امـام رضـا 

ن خود را گفته بود كه ماءمون پیشتر يكى از غـالمـا. عـلیـه السالم را تبى عارض شد و اراده فصد نمود

ناخنھاى خود را دراز بگذارد، و به روايت شیخ مفید، عبدالّله بن بشیر را گفت چنین كند و كسى را بر اين امر 

مطلع نگرداند، چون شنید كه حضرت اراده فـصـد دارد زھرى مانند تمرھندى بیرون آورد و به غالم خود داد كه 

آلوده گردان و میان ناخنھاى خود را از اين پر كن و دست خود را مشوى اين را ريزه كن و دست خود را به آن 

و با من بـیـا پـس مـاءمون سوار شد و به عیادت آن جناب آمد و نشست تا آن جناب را فصد كردند و بـه 



و در خانه اى كه حضرت مى بود بوستانى بود كه درختھاى انار در آن بود ھمان غالم . روايـت ديگر نگذاشت 

اينھا را براى آن جناب در جامى دانه كن و جام را به دست : را گفت كه چند انار از باغ بچین ، چون آورد گفت 

از ايـن انـار تـنـاول نـنـمـايـیـد كـه بـراى ضعف شما نیكو : خود گرفت و نزد آن امام مظلوم گذاشت و گفت 

بـايـد كـه البـتـه در ! نـه بـه خـدا سـوگـنـد: فـت حضرت فرمود كه باشد سـاعـتـى ديـگـر، مـاءمـون گـ. است 

حضور من تناول نمايید و اگر نبود رطوبتى در معده من ھر آينه در خوردن موافقت مى كردم ، پس به جـبر 

ماءمون حضرت چند قاشق از آن انار تناول نمود ماءمون بیرون رفت و حضرت در ھمان سـاعت به قضاى 

وز نماز عصر نكرده بوديم كه پنجاه مرتبه آن حـضـرت را حـركـت داد و از آن زھـر حاجت بیرون شتافت و ھن

چون خبر به مـاءمـون رسـیـد پیغام فرستاد كه اين ماده اى است . قـاتـل احشاء و امعاء آن جناب به زير آمد

شد و در  از فصد به حركت آمده است دفعش براى شـمـا نافع است چون شب درآمد حال آن جناب دگرگون

صبح به رياض رضوان انـتـقـال نـمـود و بـه انـبیاء و شھداء و صديقان ملحق گرديد و آخر سخنى كه به آن 

 :تكلم نمود اين بود

  (121) (ُقْل َلْو ُكْنُتْم فى ُبُیوِتُكْم َلَبَرز الَّذيَن ُكِتَب َعَلْیِھُم اْلَقْتُل ِالى َمضاِجِعِھْم  )

  (122)؛ (َو كاَن َاْمُر الّلِه َقَدرا َمْقُدورا  )

اگر مى بوديد شما در خانه ھاى خود ھر آينه بیرون مى آمدند آن گروھى كـه بـر ايـشـان ! بـگـو يا محّمد

شدنى  نـوشـتـه شـده اسـت كـشـتـه شـدن بـه سـوى محل وفات خود يا قبرھاى خود؛ و امر خدا مقدر و

 . است

- ٧ - 

 
 

چون خبر به ماءمون رسید امر كرد به غسل و تكفین آن حضرت و در جنازه آن جناب با سر و پاى برھنه و 

بندھاى گشوده به روش صاحبان مصیبت مى رفت و براى رفع تشنیع مردم بـه ظـاھـر گـريه و زارى مى كرد 

تـاد و آنـچـه مـن در بـاب تـو خـواسـتـم بـه عمل نیامد و مى گفت اى برادر به مرگ تو رخنه در خانه اسالم افـ

  (123).و تقدير خدا بر تدبیر من غالب شد

چون ماءمون از خدمت آن حضرت بیرون آمد من داخـل شـدم : ت ھـروى روايـت اسـت كـه گـفت از ابـوالصـل

آنـچـه خواستند كردند و مشغول ذكر خدا و تحمید و ! اى ابـوالصـلت : چـون نـظـرش بـر مـن افـتـاد گـفـت 

به سند صحیح روايت كرده است  (بـصائر الدرجات  )و در  (124). تمجید حق تعالى گرديد و ديگر سخن نگفت

ب ديدم كه كه در آن روز حضرت فـرمـود كـه ديـشـب حـضرت رسالت صلى الّله علیه و آله و سلم را در خوا

  (125). بـیـا نـزد مـا كـه آنـچـه نـزد مـا اسـت بـھـتـر اسـت از آنچه در آن ھستى! يـا عـلى : مى فـرمـود

از ياسر خادم روايت كرده است كه امام رضا علیه السـالم را ھـفـت مـنـزل  (سند حسن  )ابـن بـابـويـه بـه 

پـیـش از وارد شـدن بـه طـوس مـرضـى عـارض شـد چـون داخـل شـھـر طـوس شـديم بیمارى آن جناب 

روزى دو مرتبه به عیادت آن جناب مى شديد گرديد و به اين سبب ماءمون چند روز در طوس توقف كرد و ھر 

آيا مردم چیزى ! آمد و در روز آخر ضعف بر آن حضرت مستولى گرديد چون نماز ظھر ادا كرد فرمود كه اى ياسر

كه را رغبت به خوردن و آشامیدن مى شود با اين حالت كه در تو  !اى سید من : خورده اند؟ گفتم 

نھايت ضعف و ناتوانى براى رعايت خدمتكاران خود درسـت  پس آن معدن فتوت با. مـشـاھده مى كنند



نـشـسـت و فـرمـود كـه خـوان را بـیـاوريـد، چـون خـوان را گـسـتـردنـد جـمـیـع اھل و حشم و خدم خود را 

چـون ايـشـان طـعـام خوردند،  .طلبید و بر سر خوان احسان خود نشانید و يك يك را تفقد و نوازش نـمـود

براى زنان طعام بفرستید چون ھمه از طعام خـوردن فـارغ شدند ضعف بر آن جناب غالب گرديد و  فرمود كه

صداى شیون از خانه آن جناب بلند شد و زنان و كنیزان ماءمون با سر و پاى برھنه به خانه آن . مدھوش شد

پـس . مى رسید  بنوس مظلوم دويدند و خروش از جمیع مردم بر آمد و صداى گريه و زارى از طوس به فلك آ

مـاءمـون نـاالن و گـريـان از خـانه بیرون آمد و دست تاءسف بر سر مى زد و مويھاى ريش خود را مى كند و 

چون به نزديك آن امام . قطرات اشك حسرت از ديده مى باريد و بر جرم و روسیاھى خود زار زار مى نالید

به خدا سوگند نمى دانم كه كدام ! ید و بزرگ من اى س: رسید، امام مظلوم ديده گشود ماءمون گفت 

مصیبت بر من عظیم تر است جدايى چون تو پـیـشـوايـى و مـفارقت مانند تو رھنمايى ، يا تھمتى كه مردم 

به من گمان مى برند كه من تـرا بـه قـتـل آورده ام ، حـضـرت متوجه جواب سخنان بى فروغ او نگرديد و ديده 

بـارى بـا پـسرم امام محّمد تقى علیه السالم نیكو معاشرت نما كه وفات او وفـات تـو  گشود فـرمـود كـه

 .چون پاسى از شب گذشت آن جناب به عالم قدس ارتحال نمود. نـزديـك بـه يكديگر خواھد بود

ّله عـلیـه چـون صـبـح شـد مـردم جـمـع شـدنـد و خـروش بـرآوردنـد كـه مـاءمـون فـرزنـد رسـول خـدا صـلى ال

ماءمون ترسید كه اگر . و آله و سلم را به ناحق شھید كرد و شورشى عظیم در میان مـردم به ھم رسید

جنازه آن جناب را در آن روز بیرون برد براى او فـتـنـه بـرپا شود، پس محّمد بن جعفر عم آن جناب را طلبید و 

را متفرق گردان و بگو كه امروز آن حضرت را بیرون نمى بیرون رو و فتنه مـردم را فـرو نـشـان و ايشان : گفت 

چـون مـحـمـّد بن جعفر بیرون رفت و با مردم سخن گفت پراكنده شدند و در شب آن جناب را غسل . آوريـم 

  (126).دادند و دفن كردند

شـیـخ مـفـیـد روايـت كـرده اسـت كـه چـون آن نـیـّر فـلك امـامـت بـه سـراى بـاقـى ارتحال نمود ماءمون يك 

و ھمراه روز و يك شب وفات آن جناب را پنھان داشت و محّمد بن جعفر را با جمعى از آل ابوطالب كه با ا

بودند و خبر وفات آن جناب را به ايشان اظھار كرد و گريست و اندوه بسیار نمود و ايشان را نزد آن جناب آورد 

و بدن شريفش را گشود و به ايـشـان نـمـود و گـفـت كـه آسـیـبى از ما به او نرسیده است پس با آن جناب 

اين حالت مشاھده نمايم و مى خواستم كه پیش از  خطاب كرد اى بـرادر مـن گـران اسـت بر من كه ترا با

  (127).تـو بـمـیـرم و تـو خـلیـفـه و جـانـشـیـن مـن بـاشـى و لیـكـن بـا تـقـدير خدا چه مى توان كرد

شبى نزد ماءمون بـودم تـا آنكه : ابن بابويه به سند معتبر از ھرثمة ابن اعین روايت كرده است كه گفت 

چھار ساعت از شب گذشت چون مرخص شدم به خانه برگشتم بعد از نصف شب صداى در خانه را شنیدم 

پس به . گفت ھرثمه را بگو كه سید و موالى تو، ترا مى طلبد يكى از غالمان من جواب گفت كه كیستى ؟

سرعت برخاستم و جامه ھاى خود را پوشیدم و بـه تـعجیل روان شدم چون داخل خانه آن جناب شدم ديدم 

: گفت ! لبیك ، اى موالى من : گفتم ! اى ھرثمه : گفت  .كه موالى من در صحن خانه نشسته است 

آنـچـه مـى گويم بشنو و ضبط كن ، بدان كه ھنگام آن شده ! د كه اى ھـرثـمـه چون نشستم فرمو. بنشین 

است كه نزد حق تعالى رحلت نمايم و به جد بزرگوار و پدران ابرار خود ملحق گردم و نامه عمر من به آخـر 

در رشته  رسـیـده است و ماءمون عزم كرده است كه مرا زھر بخوراند در انگور و انار و اما انگور پس زھر

نـاخـن بـعـضى از غالمان   خواھد كشید و به سوزن در میان دانه ھاى انگور خواھد دوانید، و اما انار پـس 

خود را به زھر آلوده خواھد كرد و به دست او انار براى من دانه خواھد كرد و فردا مرا خواھد طلبید و آن انگور 

ز آن قضاى حق تعالى بر من جارى خواھد شد، چون به دار بقا و انار را به جبر به من خواھد خورانید و بعد ا

رحلت نمايم ماءمون مى خواھد مرا به دست خود غسل بدھد چون اين اراده كند پیغام مرا در خلوت به او 



برسان و بـگـو گـفـت اگـر مـتـعـرض غـسـل و كـفن و دفن من بشوى حق تعالى ترا مھلت نخواھد داد و 

براى تو مھیا كرده به زودى در دنیا به تو خواھد فرستاد چون اين را بـگـويـى دسـت از  عذابى كه در آخرت

غـسـل دادن مـن خـواھـد داشت و به تو خواھد گذاشت و از بام خانه خود مـشـرف خـواھـد شـد كـه 

تـعـرض غـسـل مـن زيـنـھـار كـه مـ! اى ھـرثـمـه . مـشـاھـده كـنـد كـه تـو چـگـونـه مـرا غـسـل مـى دھـى 

مشو تا ببینى كه در كنار خانه خیمه سفیدى برپا كنند، چون خیمه را مشاھده كنى مـرا بردار و به اندرون 

خیمه بر، و خود در بیرون خیمه بايست و دامان خیمه را برمدار و نـظـر مكن كه ھالك مى شوى ، و بدان كه 

شـمـا شـیـعـیـان مـى ! خـواھـد گـفـت كـه اى ھـرثـمـه در آن وقت ماءمون از باالى بام خانه خود به تو 

گـويـیـد كـه امـام را غـسـل نـمـى دھـد مـگـر امـامـى مـثـل او، پـس در ايـن وقـت امـام رضـا عـلیـه السـالم 

را كـى غسل مى دھد و حال آنكه پسرش در مدينه است و ما در طوسیم ؟ چون اين را بگويد جاب بگو كـه 

ـیـعـیـان مـى گـويـیـم كـه امـام را واجـب اسـت امـام غسل بدھد اگر ظالمى منع نكند، پس اگر مـا ش

كسى تعدى كند و در میان امام و فرزندش جدايى افكند امامت او باطل نمى شود اگر امام رضا علیه 

ـى داد و در ايـن السالم را در مدينه مى گذاشتى پسرش كـه امـام زمـان اسـت او را عـالنـیـه غـسـل م

پس بعد از ساعتى خواھى ديد كه . وقـت نـیـز پـسـرش غـسـل مـى دھـد به نحوى كه ديگران نمى دانند

آن خیمه گـشوده مى شود و مرا غسل داده و كفن كرده بر روى نعش گذاشته اند پس نعش را بردارند و به 

خواست كه قبر پدر خـود ھارون را قبله من  سوى مدفن من برند چون مرا به قبه ھارون برند ماءمون خواھد

گرداند و ھرگز نخواه شد ھر چند كلنگ بر زمین زنند به قدر ريزه ناخنى جدا نتواند كرد، چون اين حالت را 

مشاھده كنى نزد او برو و از جانب من بگو كه اين اراده كه كرده اى صورت نمى يابد و قبر امام مقدم مى 

ارون يك كـلنـگ بـر زمـیـن زنـنـد قـبر كنده و ضريح ساخته ظاھر خواھد شد، چون باشد، اگر در پیش روى ھ

قبر ظاھر شود از ضـريـح آب سفیدى بیرون خواھد آمد و قبر از آن پر خواھد شد، ماھى بزرگى در میان آب 

ر آن وقـت پـديد خواھد آمد به طول قبر، بعد از ساعتى ماھى ناپیدا خواھد شد و آب فرو خواھد رفت پـس د

 .مـرا در قـبـر گـذار و مـگذار كه خاك در قبر ريزند زيرا كه قبر خود، پر خواھد شد

پـس حـضـرت فـرمـود كـه آنـچـه گـفـتـم حـفـظ كـن و بـه عـمـل آور و در ھـیـچ يك از آنھا مخالفت مكن ، 

كنم ، ھرثمه گفت كه از خدمت  پناه مى برم به خدا كه در امـرى از امور ترا مخالفت! اى سید من : گفتم 

آن جناب محزون و گريان و ناالن بیرون آمدم و غیر از خدا كسى بر ضمیر من مطلع نبود، چون روز شد ماءمون 

برو اى ھرثمه و سالم مرا به امام رضا علیه : مرا طلبید و تا چـاشـت نـزد او ايـسـتـاده بـودم ، پـس گفت 

ـر شـمـا آسـان است به نزد ما بیايید و اگر رخصت مى فـرمـايـیـد مـن بـه السـالم بـرسـان و بـگـو اگـر ب

 .خـدمـت شـمـا بـیـايـم و اگـر آمـدن را قبول كند مبالغه كن كه زودتر بیايد

چون به خدمت آن حضرت رفتم پیش از آنكه سخن بگويم حضرت فرمود كه آيا وصیتھاى مـرا حـفظ كرده اى ؟ 

خود را طلبید و فرمود كه مى دانم ترا به چه كـار فـرسـتـاده اسـت و كـفـش پس كفش : بلى : گفتم 

چون داخـل مـجـلس ماءمون گرديد او برخاست و . پـوشـیـد و رداى مـبـارك بـر دوش افـكـنـد و مـتوجه شد

انید و استقبال كرد و دست در گردنش درآورد و پیشانى نورانیش را بوسه داد و آن حضرت را بر تخت خود نش

ھرثمه  .سخن بسیار به آن امام مختار گـفـت ، پـس يـكـى از غـالمـان خود را گفت كه انگور و انار بیاوريد

گفت چون نام انـگـور و انـار شـنـیدم سخنان سید ابرار را به خاطر آوردم صبر نتوانستم كرد لرزه بر انـدامم 

مجلس بیرون رفتم و خود را در كـنارى افكندم ، چون  افتاد و نخواستم كه حالت من بر ماءمون ظاھر شود از

بعد از ساعتى . نزديك زوال شمس شد ديدم كه حضرت از مجلس ماءمون بیرون آمد و بـه خـانـه تـشريف برد

ماءمون امر نمود كه اطباء، به خانه آن حضرت بـرونـد، سبب آن را پرسیدم ، گفتند مرضى آن حضرت را عارض 



چون ثلثى از شب . در امر آن حـضـرت گـمـانـھـا مى بردند و من صاحب يقین بودم  و مردم. شده است 

گذشت صداى شیون از خانه آن امام مظلوم ممتحن بلند شد و مردم به در خانه آن حضرت شتافتند و من به 

وده سـرعـت رفـتـم ديدم كه ماءمون ايستاده است و سر خود را برھنه كرده است و بندھاى خود را گـشـ

اسـت و بـه آواز بـلنـد گـريـه و نـوحـه مـى كـنـد، چـون مـن ايـن حـال را مـشـاھـده كـردم بـى تـاب شـدم و 

و چون صبح شد ماءمون به تـعـزيـه آن حـضـرت نـشـسـت و بـعـد از ساعتى داخل خانه آن  .گـريـان گـرديدم 

ه مى خواھم او را غسل دھم ، چون من اين اسباب غـسـل را حـاضـر كنید ك: امام مظلوم شد و گفت 

سخن را شنیدم به فرموده آن حـضـرت نـزديـك او رفـتم و پیام آن حضرت را رسانیدم چون آن تھديد را شنید 

ترسید و دست از غسل برداشت و تغسیل را ب من گذاشت چون بیرون رفت بعد از ساعتى خیمه اى كه 

عت ديگر در بیرون خیمه بوديم و آواز تسبیح و تـكـبـیـر و تـھـلیـل مى حـضـرت فرموده بود برپا شد من با جما

شنیدى و صداى ريختن آب و حركت ظرفھا به گوش ما مى رسید و بـوى خـوشـى از پـس پرده استشمام 

نـاگـاه ديدم كه ماءمون از بام خانه مشرف شد و . مى كرديم كه ھرگز چنین بويى به مشام ما نرسیده بـود

پس ديدم كه . نگ زد گفت آنچه حضرت مرا خبر داده بود و من جواب گفتم آنچه حضرت امر فرموده بودمرا با

خیمه برخاست و مـوالى مـرا در كـفـن پـیـچـیده طاھر و مطھر و خوشبو بر روى نعش گذاشته اند پس نعش 

ه قبه ھارون رفتیم ديديم آن حضرت را بیرون آوردم ماءمون و جمیع حاضران بر آن حضرت نماز خواندند چون ب

كه كلنگ داران در پس پشت ھارون مى خواھند كه قبر از براى آن جناب حـفـر نـمايند چندان كه كلنگ بر 

مـى بـینى زمین چگونه امتناع مى نمايد از : ماءمون گفت . زمین مى زدند ذره اى از آن خاك جدا نمى شد

كه يك كلنگ در پیش روى قبر ھارون بر زمین بزنم و خبر داده  مرا امر كرده است آن جناب: گفتم ! حفر قبر او

بسیار عجیب است اما از امام رضا علیه ! سبحان الّله : مـاءمـون گـفت ! كه قبر ساخته ظاھر خواھد شد

ھرثمه گفت كه من كلنگ را . آنچه گفته است به عمل آور! السالم ھیچ امرى غريب نیست ، اى ھرثمه 

ب قبله ھارون بر زمین زدم به يك كلنگ زدن قبر كنده و در میانش ضريح ساخته پیدا شد و در جان. گرفتم 

او را در قـبر گذار، گفتم مرا امر كرده است كه او را در قبر نگذارم تا امرى ! اى ھـرثـمـه : مـاءمـون گـفـت 

مـمـلو خـواھـد شـد و چند ظاھر شود و مرا خبر داد كه از قبر آب سفیدى خواھد جوشید و قبر از آن آب 

مـاھـى در مـیـان آب ظـاھـر خـواھـد شـد كـه طـولش مـسـاوى طول قبر باشد و فرمود كه چون ماھى 

غائب شود و آب از قبر برطرف شود جسد شريف او را در كـنـار قبر بگذارم و آن كسى كه خدا خواسته كه او 

چون . آنـچـه فـرمـوده اسـت بـه عمل آور! ھـرثـمـه  اى: را در لحد گذارد خواھد گذاشت ، مـاءمـون گـفـت 

آب و ماھى ظاھر شد من نعش مطھر آن جناب را در كنار قبر گذاشتم ناگاه ديدم كه پرده سفیدى بر روى 

قبر پیدا شد و من قبر را نمى ديدم و آن جناب را به قبر بردند بى آنكه من دستى بگذارم ، پس ماءمون 

پس كي ! واى بر تو : آن حـضـرت فـرموده كه خاك نريزيد، گفت : در قبر بريزيد گفتم  حاضران را گفت كه خاك

پس مزدم خاكھا را از دست خود ريختند ! او مرا خبر داده كه قبر پر خواھد شد : قبر را پر خواھد كرد ؟ گفتم 

اه قبر پر شد و از زمین و به سوي آن قبر نظر مي كردند و از غرائبي كه به ظھور مي آمد متعجب بودند و ناگ

ترا به خدا سوگند مي دھم كه آنچه : چون مأمون به خانه برگشت مرا به خلوت طلبید و گفت . بلند گرديد 

گفت ترا به خدا . آنچه فرموده بود به شما عرض كردم : از آن جناب شنیدي براي من بیان كن ، گفتم 

ي چون خبر انگور و انار را نقل كردم رنگ او متغیر سوگند مي دھم كه غیر اينھا چه آنچه گفته است بگوي

شد و رنگ به رنگ مي گرديد و سرخ و زرد و سیاه مي شد پس بر زمین افتاد و مدھوش شد و در بي 

واي بر مأمون از خدا واي بر مأمون از رسول خدا صلي اهللا علیه و آله ، واي بر مأمون از : ھوشي مي گفت 

اي بر مأمون از فاطمه زھرا سالم اهللا علیھا ، واي بر مأمون از حسن مجتبي علي مرتضي علیه السالم ، و



علیه السالم ، واي بر مأمون از حسین شھید كربال علیه السالم ، واي بر مأمون از حضرت امام زين العابدين 

دق علیه علیه السالم ، واي بر مأمون از امام محمد باقر علیه السالم ، واي بر مأمون از امام جعفر صا

السالم ، واي بر مأمون از امام موسي كاظم علیه السالم ، واي بر مأمون از امام به حق علي بن موسي 

مكرر اين سخن را مي گفت و مي گريست و . الرضا علیه السالم ، به خدا سوگند اين است زيانكاري ھويدا 

، چون به حال خود باز آمد مرا طلبید و من از مشاھده احوال او ترسیدم و كنچ خانه خزيدم . فرياد مي كرد 

به خدا سوگند كه تو و جمیع اھل آسمان و زمین نزد من از آن حضرت : مانند مستان مدھوش بود پس گفت 

عزيز تر نیستند اگر بشنوم كه يك كلمه از اين سخنان را جايي ذكر كرده اي ترا به قتل مي رسانم ، گفتم 

پس عھدھا و پیمانھا از من . ي اظھار كنم خون من بر شما حالل باشد اگر يك كلمه از اين سخنان را جاي

گرفت و سـوگـنـدھـاى عظیم مرا داد كه اظھار اين اسرار نكنم چون پشت كردم دست بر دست زد و اين آيه 

 :را خواند

ُتوَن ما الَيْرضى ِمَن اْلَقْوِل َو كان الّلُه َيْعَمُلون َيْسَتْخُفوَن ِمَن الّناِس َو الَيْسَتْخُفوَن ِمَن الّلِه َو ُھَو َمَعُھْم ِاْذ ُيَبیِّ )

  (128)؛ (ُمحیطا 

ز مـردم و پـنـھـان نـمـى كـنـنـد از خـدا و حـال ايـنـكـه خـدا بـا ايـشـان است در يـعـنـى پـنـھـان مـى كـنـنـد ا

شبھا كه مى گويند سخنى چند كه خدا نمى پسندد از ايشان و خدا به جمیع كرده ھاى شما احاطه كرده 

  (129). است و بر ھمه آنھا مطلع است

قطب راوندى از حسبن عباد كه كاتب حضرت امام رضا علیه السالم بود روايت كرده كه چون مـاءمـون اراده 

ما ! نشستم فرمود كه اى پسر عبادسفر بغداد كرد من به خدمت حضرت امام رضا علیه السالم رفتم چون 

يـابـن : داخل عراق نخواھیم شد و عراق را نخواھیم ديد، چون اين سخن را شـنـیـدم گـريـسـتـم و گـفـتـم 

فـرمـود كـه تـو داخـل خـواھـى شـد و مـن داخـل . مـرا از اھـل و فـرزنـدان خـود نـومـیـد كـردى ! رسـول الّله 

بـه حضرت به حوالى شھر طوس رسید بـیـمـارى آن حـضـرت را عـارض شد و وصیت نـخـواھـم شـد، چـون 

. فرمود كه قبر او را در جانب قبله نزديك به ديوار بكنند و میان قبر او و قبر ھارون سه ذرع فاصله بگذارند

ده بود و پیشتر براى ھارون مى خـواسـتـنـد كـه در آن مـوضـع قـبـر بكنند بیل و كلنگ بسیار شكسته ش

نتوانسته بودند كه حفر نمايند، حضرت فرمود كه به آسانى كنده خواھد شد و صورت ماھى از مس در آنجا 

پیدا خواھد شد و بنر آن صورت ، نوشته به خطر عبرى و لغت عبرى خواھد بود، چـون لحـد مـرا حـفـر نمايید 

چـون شـروع كردند به كندن قبر مقدس آن  .بسیار عمیق كنید و آن صورت ماھى را نزديك پاى من دفن كنید

حضرت ، ھر كلنگى كه بر زمین مى زدند مانند ريـگ فـرو مـى ريـخت تا آنكه صورت ماھى پیدا شد و در آن 

صورت نوشته بود كه اين روضـه عـلى بـن مـوسـى الرضـا اسـت و آن گودال ھارون جبار است تمام شد 

  (130). رديمنقل ك (كتاب جالءالعیون  )آنچه از 

 :و بدان كه شايسته است در اينجا به سه چیز اشاره شود

رضا علیه السالم آن است كه در ماه صفر سـنـه دويـسـت و  اول ـ آنـكه اشھر در تاريخ شھادت حضرت امام

سـوم بـه سـن پنجاه و پنج واقع شده و لكن در روز آن اختالف است ، ابن اثـیر و طبرسى و بعضى ديگر روز 

 )و صاحب  (كـتاب العدد  )و صـاحـب  (131)آخر ماه گفته اند و بعضى چھاردھم و كفعمى ھفدھم آن مـاه 

و آن روزى است كه مستحب است زيارت آن  (132)در بیست و سوم ذى القعده گفته اند  (مار الشیعه 

و حـمـیـرى از ثـقـه جـلیـل  (133)فـرمـوده  (اقـبـال  )حـضـرت از نـزديـك و دور چـنـانـكـه سـیـد بـن طـاوس در 

سوار شو، ! اى مـعمر: مـعـمـر بـن خـالد نقل كرده كه روزى در مدينه امام محّمد تقى علیه السالم فرمود

پس سوار شدم و بـا آن حـضـرت رفتم تا رسیديم به . شو و كارى مدارسوار : به كجا برويم ؟ گفت : گفتم 



: يك وادى يا زمین پستى فرمود كه اينجا بايست من ايـسـتـادم در آنـجـا تـا حـضـرت آمـد، عـرض كـردم 

  (134). به خراسان رفتم و ھمین ساعت پدرم را دفن كردم: كجا بودى ؟ فرمود! فدايت شوم 

من در مدينه بـودم و پـیـوسـتـه : روايت كرده از امیة بن على كه گفت  (إ عالم الورى  )و شیخ طبرسى در 

محّمد تقى علیه السالم مى رفتم در ايامى كه حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم بـه خـدمـت حـضـرت امام 

در خـراسـان بـود و اھل بیت و حضرت امام محّمد تقى علیه السال و عموھاى پدرش مى آمدند به خدمت 

ـور پس روزى در حـض. آن حضرت و سـالم مـى كـردنـد بـر آن حـضرت و تعظیم و تكريم آن جناب مى نمودند

ايـشـان جـاريـه خـود را طـلبـیـد و فـرمـود كـه بـگـو بـه ايـشـان يـعـنـى بـه اھـل خانه كه مھیا و آماده شوند 

برا ماتم ؛ چون فردا شد باز حضرت ھمان فرمايش را به آن جـاريـه فـرمود، آن جماعت سؤ ال كردند كه مھیا 

پس بعد از چند روز خبر رسید كه حضرت امام . ل زمین براى ماتم بھترين اھ: شوند براى ماتم كى ؟ فرمود

  (135) .رضا علیه السالم در آن روز كـه فـرزنـد بـزرگـوارش امـر بـه مـاتم فرمود به عالم بقاء رحلت كرده بود

دوم ـ آنـكـه علما براى حضرت امام رضا علیه السالم فرزندى غیر از امام محّمد تقى علیه السـالم ذكـر 

نـكـرده اند بلكه بعضى گفته اند كه اوالدش منحصر به آن حضرت بوده ، شـیـخ مـفـیـد فـرمـوده كـه حضرت 

السالم از دنیا رحلت فرمود و فرزندى نـداشـت كـه مـا مـطـلع بـاشـیـم بـر آن جـز پسرش امام رضا علیه 

امام بعدش ابوجعفر محّمد بن على علیه السـالم و سـن شـريـفـش در روز وفـات پـدر بـزرگـوارش بـه ھـفـت 

 و ابن شھر آشوب تصريح كرده كه فرزند آن حضرت محّمد امام است و بس (136).سال و چند ماه رسیده بود

نـقل كرده كه بزنطى خدمت حضرت امام رضا  (قـرب اال سـنـاد  )از  (بحار  )و لكن عالمه مجلسى در  (137).

علیه السالم عرض مى كند كه چند سال است از شما مى پرسم از خلیفه بعد از شما و شما مى فرمايید 

كدام يك از اين دو پـسـر تـو اسـت   رم و شـما را فرزند نبود و خدا دو پسر به شما موھبت فرموده پس پـسـ

فرموده كه اصـل در مـسـجـد زرد كنه در شھر مرو است آن  (مناقب  )و ابـن شھر آشوب در  (138). الخ

است كه حضرت امام رضا علیه السالم در آن نـمـاز گـزارده پس بنا شده مسجدى پس از آن دفن شده در 

  (139). آن پسر حضرت امام رضا علیه السالم و كرامتھايى در آن نقل شده

 روايات فاطمه دختر امام رضا علیه السالم

الرضـا علیه السالم عیون اخـبـار  )در باب حسن خلق روايتى از  (بحار  )و نـیز عالمه مجلسى رحمه الّله در 

نقل مى كند ظاھرش آن است كه امام رضا علیه السالم را دخترى بود فاطمه نام كه از پدر بزرگوارش  (

 : حديث روايت كرده و آن حديث اين است

ـِْن  عـَْن فـاطـَِمَة ِبْنَت الرِّضا َعْن َابیھا َعْن ابیِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َابیِه َو َعمِِّه َزْيٍد ) َعْن َابـیـھـِمـا عـَِلىِّ ب

ـِْن عـَْن َابیِه َو َعمِِّه َعْن َعِلىِّ ْبِن َابى طاِلب علیھم السالم َعِن النَِّبىِّ صلى الّله علیه و آله و سلم  اْلحـُسـَی

  (140)؛ (َدَرَجَة الّصائِم اْلقائم  َمْن َكفَّ َغَضَبُه، َكفَّ الّلُه َعْنُه َعذاَبُه َو َمْن َحسََّن ُخْلَقُه َبلََّغُه الّلُه: قاَل

رسول صلى الّله علیه و آله و سلم يـعـنـى فـاطـمـه بـنـت رضـا عـلیـه السـالم از پـدران خـود از حـضـرت 

روايت كرده كه فرمود ھر كه باز دارد خداوند تعالى از او عذاب خود را و كسى كه نیكو كند خلق خود را 

 و نیز شیخ صدوق روايت كرده. برساند خداوند تعالى او را به درجه كسى كه روزه دار و قائم به عبادت باشد

: 

ال : ِت َعِلىِّ ْبِن ُموَسى الرِّضا َعْن َابیَھا الّرضا َعْن آباِئِه َعْن َعِلىِّ علیھم السالم قاَلُمْسَندا َعْن فاِطَمَة ِبْن )

  (141). (َيِحلُّ ِلُمْسِلِم َاْن ُيَروَِّع ُمْسِلما 

و در كتب انساب نیز ذكر كرده اند كه آن حضرت را دخترى بوده فاطمه نام كه زوجه محّمد بـن جـعـفـر بـن 

قـاسم بن اسحاق بن عبدالّله بن جعفر بن ابى طالب برادرزاده ابوھاشم جـعـفـرى بـوده و او مـادر حـسـن 



كـرامـتـى از ايـن مـخـدره نـقـل كـرده  (نوراال بـصـار  )جعفر بن قاسم است و شبلنجى در بـن مـحـّمد بن 

  (142).اسـت طـالبـیـن بـه آنـجـا رجـوع فرمايند

سـوم ـ بـدان كـه شـعـرا بـراى حـضرت امام رضا علیه السالم مرثیه بسیار گفته اند و عـالمـه مـجلسى 

بابى در مراثى آن جناب ايراد كرده و لكن چـون آن مـراثـى عـربـى اسـت و كـتـاب مـا  (بحار  )رحمه الّله در 

 : رد و لكن به جھت تبرك و تیمن به ذكر چند شعر اكتفا مى كنیمفـارسـى اسـت گـنـجـايـش نقل ندا

 : قـال ِدْعِبل

َاال ماِلَعْیٍن ِبالدُُّموع اْسَتَھّلِت
 ماَء الشُُّئوِن َلَقلَِّت (143)َو َلْو َنِفَدْت 

 (144)َعلى َمْن َبَكْتُه ْاَالْرُض َو اْسَتْرَجَعْت َلُه
 ُرُؤُس اْلِجباِل الّشاِمخاِت َو َذلَِّت

َو َقْد َاْعَوَلْت َتْبَكى السَّماُء ِلَفْقِدِه
 َو َاْنُجُمھا ناَحْت َعَلْیِه َو َكلَِّت

َفَنْحُن َعَلْیِه اْلَیْوَم َاْجَدُر ِباْلُبكاِء
 ِلَمْرِزَئٍة َعزَّْت َعَلْینا َو َجلَِّت

ّى الّلِه ِسْبَط َنِبیِّناُرزينا َرض
 َفَاْخَلَفِت الدُّْنیا َلُه َو َتَولَِّت

َتَجلَّْت ُمصیباُت الزَّماِن َو ال َارى
  (145)ُمصیَبَتنا ِباْلُمْصَطفیَن َتَجلَِّت

 . ودعبل مرثیه ھاى بسیار براى آن حضرت گفته

 :َو قاَل ُمَحمَُّد ْبُن َحبیِب الظَِّبّى

َقْبٌر ِبُطوٍس ِبِه َاقاَم ِاماٌم
 َحْتٌم ِاَلْیِه ِزياَرٌة َو ِلماٌم

َقْبٌر َاقاَم ِبِه السَّالُم َو ِاْذ َغدا
 دى ِاَلْیِه َتِحیٌَّة َو َسالٌمُتْھ

َقْبٌر َسنا َاْنواَره َتْجُلوا اْلَعمى
 َو ِبُتْر ِبِه َقْد ُيْدَفُع ْاَالْسقاُم

َقْبٌر َاذا َحلَّ اْلُوُفوُد ِبَرْبِعِه
 َرَحُلوا َو َحطَّْت َعْنُھُم ْاال ثاُم

َو َتَزوَّدوا َاْمَن اْلِعقاِب َو ُاوِمُنوا
 َيِحلَّ َعَلْیِھُم ْاِالْعداُم ِمْن َاْن

َقْبٌر َعِلىُّ ِاْبُن ُموسى َحلَُّه
 ِبَثراُه َيْزُھوا ْالِحلُّ َو اِالْحراُم

َمْن زاَرُه فى الّلِه عاِرَف َحقِِّه
  (146)َفاْلَمسُّ ِمْنُه َعَلى اْلَجحیِم َحراٌم



بـه  (مـفـاتـیـح الجـنـان  )و بـدان كـه ثـواب زيـارت آن حـضـرت بـیـشـتـر است از آنكه ذكر شود و ما در كتاب 

و در اول ايـن فـصـل بـه مـخـتـصـرى از آن اشـاره شـد و اگـر مـقـام را  (147)چـنـد روايـت آن اقـتـصـار كـرديـم 

و كرامات و بركات كه از مشھد مقدسش ظاھر شده گـنـجـايـش تطويل بود به ذكر چند حكايتى از دالئل 

 . كتاب خود را زينت مى داديم

در ذكر چند نفر از اعاظم اصحاب حضرت امام رضا علیه السالم و ذكر مادح آنحضرت دعبل بن : فـصـل ھـفـتم 

 على خزاعى است

قـاضـى نـورالّله . كه ذكر شودكـه مـقـامـش در فـضـل و بـالغـت و شـعر و ادب باالتر است از آن: شـاعـر اول 

 (كشف الغمه  )احـوال خـجـسـتـه مآل او به تفصیل و اجمال در كتاب : فـرمـوده  (مـجـالس المـؤ مـنـیـن  )در 

نـقـل كـرده  (كشف الغمه  )و سـايـر كـتـب شـیـعـه امـامیه مذكور است ، و از او در  (عیون اخبار الرضـا  )و 

را نظم نمودم قصد آن كرد كـه بـه خـدمـت امـام ابـوالحـسـن  (مدارس آيات  )به  كـه چون قصیده موسومه

على بن موسى الرضا علیه السالم به خراسان روم و آن قـضـیـده را بـه عـرض ايشان رسانم چون به 

خراسان رفتم و به خدمت آن حضرت مشرف شـدم و قـصـیـده را بر ايشان خواندم تحسین بسیار نمودند و 

فرمودند تا من ترا امر نكنم ايـن قـصـیـده را بـه كسى مخوان ، تا آنكه خبر آمدن من به ماءمون رسید و مرا به 

من انكار معرفت آن ! آيات را بر من بخوان   نزد خود طـلبیده خبر را پرسید آنگاه گفت ، قصیده مدارس 

علیه السالم را طلب نمايد و بعد از  قـصـیـده كـردم پـس بـه يكى از خادمان گفت كه حضرت امام رضا

ساعتى آن حضرت تشريف فرمودند پس ماءمون به آن حضرت گفت كه از دعـبـل اسـتـدعـا نـمـوديـم كه 

آن ! آن حضرت به من امر فرمودند كه اى دعبل . قصیده مدارس آيات را بر ما بخواند انكار معرفت آن نمود

ماءمون تـحـسـیـن بسیار نمود و پنجاه ھزار درھم كرم كرد و حضرت پس بخواندم آن را و . قصیده را بخوان 

امام رضا علیه السالم به آن مـبـلغ انـعـام فـرمـود پـس من به آن حضرت گفتم كه توقع آن داشتم كه از جامه 

ھاى بدن مبارك خود جامه اى به من كرم نمايى تا در وقت مردن كفن خود سازم ، فرمودند كه چنین كنم و 

 (148)بـه مـن جـامـه اى بـخـشـیـدنـد كـه خـود آن حـضـرت آن حـضـرت را اسـتـعمال نموده بودند و منشفه 

یز شفقت فرمودند و فرمودند كه ايـن را نـگـاه دار كـه بـه بـركـت آن مـصـون و مـحـفـوظ خـواھـى بـود لطیف ن

و بـعـد از آن فـضـل بـن سـھـل ذوالريـاسـتین كه وزير ماءمون بود صله اى نیكو به من داد، اسب تركى 

راقى در خاطر جلوه گر آمد در اثناى راه و چون مدتى برآمد معاودت ع. راھـوار بـا زيـن و يـراق به من فرستاد

بعض از قطاع الطريق بر ما بیرون آمدند و مرا و رفیقان مرا تمامى غارت كردند چنانكه بر بدن من غیر كھنه 

قبائى نگذاشتند و من تاءسف بر ھیچ چیز اسباب خـود نـمـى خورم اال بر آن جامه و منشفه كه حضرت به 

كردم در آن سخن كه به من گفته بودند كه اين جامه و منشفه را حفظ كن كه  من انعام فرمودند و تفكر مى

به بركت آن محفوظ خـواھـى بـود كـه نـاگـاه يـكـى از گـروه حـرامـى بـر ھـمـان اسـب كـه فـضـل بـن سھل 

رس آيات مدا )ذوالرياستین به من داده بود سوار شده نزديك من آمد و اين مصرع شعر مرا را بـخـواند كه 

به گريه افتاد و چون من اين حالت از او مـشـاھـده كـردم تـعـجـب نـمـودم كه در آن میان  (خلت من تالوة 

شخصى شیعى ديدم و بنابراين طمع در اسـتـرداد جـامـه و مـنشفه حضرت امام نموده به آن شخص گفتم 

من سببى دارد   اين پرسش : ست ؟ گفتم را با اين چه كار ا : اين قصیده از كـیست ؟ گفت! كه اى مخدوم 

اين قصیده را شھرت او نسبت به صاحبش بیش از آن است كه مخفى : كه ترا از آن خبر خـواھم كرد، گفت 

پس . دعبل بن على شاعر آل محّمد علیھم السالم جزاء الّله خیرا: او كـیـسـت ؟ گـفـت : گـفـتـم  .ماند

اين چه سخن دور از : قصیده از من است ، آن شخص از جاى درآمده گفت دعبل منم و اين ! والّله : گـفتم 

پس بفرستاد و جمعى از اھـل قـافـله را . از اھل قافله تحقیق نمائید: كـار اسـت كـه مى گوئى ؟ گفتم 



ـت حـاضـر سـاخـت و از حـال مـن سـؤ ال نـمـود، ھـمـگـى گـفـتـنـد كـه ايـن دعـبـل بـن عـلى الخـزاعـى اس

جـمـیـع مال اھل قاقله را به جھت خاطر تو بخشیدم : چـون مـرا بـه يـقـیـن دانـسـت كـه دعـبـلم ، گـفـت 

آنگاه منادى ندا كرد در میان اصحاب خود تا جمیع امـوال مـا را دادنـد و مـا را بـدرقه شده به محل امن 

ده بـود بـه ظـھـور رسـیـد و جـمـیع قافله به رسانیدند و سر آنچه حضرت امام علیه السـالم از آن خـبـر دا

  (149).بركت جامه و منشفه آن حضرت ماءمون ماندند

مـذكـور اسـت كـه چـون دعـبـل از ايـن ورطـه خـالصـى  (عـیـون اخـبـار الرضـا عـلیـه السـالم  )و در كـتـاب 

خواندن قصیده مذكور نمودند دعبل   يافت و به شھر قم رسید شیعه قم به نزد او آمدند و از او التـمـاس 

ر ايـشـان خـوانـد و اھـل قـم مـال و ايشان را ھمراه خود به مسجد جامع برد و بر مـنـبـر رفـت و قـصـیـده را بـ

خـلعـت بـسـیـار بـر او نـثـار كـردنـد آنـگـاه چـون خـبـر جبه مبارك آن حضرت كه به دعـبـل داده بـود بـه گـوش 

ديگر . اھل قم رسید از او التماس نمودند كه آن را به ھزار دينار به ايـشـان بـفـروشد، دعبل از آن امتناع نمود

ماس نمودند كه پاره اى از آن را بـه ايـشـان بـه ھـزار ديـنـار بـفـروشـد آن نـیـز درجـه قـبـول نـیافت و باره الت

چون دعبل از قم بیرون رفت بعضى از جوانان خودراءى كه به آن نواحى بـودنـد خـود را بـه او رسـانـیـدنـد و 

يد و از اھل آنجا التماس نمود كه جبه را به او بدھند آن دعبل به قم باز گرد. جـبـه را بـه زور از او گـرفـتـنـد

جوانان از او امـتـنـاع نـمـودنـد و امـتـثـال امـر مـشـايـخ و اكـابـر خـود نـكـردنـد، الجـرم دعـبـل را گـفـتـنـد 

از آن نومید گرديد جـبـه بـه دسـت تـو نـمـى آيـد ھـمـان ھـزار ديـنـار را بـگـیـر، دعـبـل قبول نكرد و آخر چون 

التماس كرد كه پاره اى از آن جبه را به او دھند، آن جماعت قبول اين معنى نموده پاره اى از آن جبه با ھزار 

 .دينار به او دادند

- ٨ - 

 
 

دعبل به وطن خود معاودت نمود، چون به وطن رسید ديد كه دزدان خانه او را بالتمام غارت كـرده انـد و چـون 

ـفـارقـت از حـضـرت امـام رضا علیه السالم آن حضرت صره اى مـشتمل بر صد دينار نیز به او داده در وقـت م

بودند و فرموده بودند كه اين را نگاه دار كه به آن محتاج خواھى شد دعبل آن را به شیعه عراق ھديه نمود و 

ر درھـم بـه دسـت او آمـد و مـقـارن در عوض ھر دينار صد درھم به او دادنـد چـنـانـچـه از آن صـره ده ھـزا

ايـن حـال چـشـم جـاريه دعبل كه با او محبت عظیم داشت رمد عظیم پیدا كرد و طبیبان را بر سر او حـاضـر 

سـاخـتـنـد چـون در چشم او نظر كردند گفتند كه چشم راست او معیوب شده است و ما عـالج او نـمـى 

دعـبـل از اين سخن غمناك . ا معالجه مى كنیم و امیدواريم كه خوب شودتـوانـیـم نـمـود و چـشـم چپ او ر

شد و كلفت بسیار يافت تا آنكه پاره جبه حضرت امام رضا علیه السـالم كـه ھـمـراه داشـت او را به ياد آمد 

به آنگاه آن را بر چشم جاريه مالید و چشم او را از اول شـب بـه عـصـابـه اى از آن بست چون صبح شد 

  (150).بركت آن چشمھاى او بھتر از ايام سابق شد

عبل مرحمت فرموده بود از آن پولھاى رضويه بود كـه آن صـّره صـد ديـنـار كـه حـضـرت بـه د: مـؤ لف گـويـد

يعنى مسكوك به نام مبارك آن حضرت بـود لھـذا شـیعیان ھر دينار آن را به صد درھم خريدند، و چون قاضى 

نـقـل  (كـشـف الغـمـه  )نـقـل نـكـرده بـلكـه اول آن را از  (عـیـون اخـبـار الرضـا  )نورالّله روايت را بـالتـمـام از 

 (عیون  )كـرده الجـرم ذكـر جـبـه و صـد ديـنـار اجمال دارد و من اشاره مى كنم به اول روايت موافق آنچه در 



 : است

شـیـخ صـدوق بـه سـنـد مـعـتـبـر روايـت كـرده كـه وارد شـد دعـبـل بـر حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم 

ن قـصـیـده اى بـراى شـمـا گـفـتـه ام و قـسـم خـورده ام كـه مـ! يـابـن رسـول الّله : بـه مـرو و عـرض كـرد

بیار آن را پس خواند قصیده مدارس آيات را تا رسید به اين : قبل از شما براى كسى نخوانم آن را، فرمود

 :شعر

َارى َفْیَئُھْم فى َغْیِرِھْم ُمَتَقسِّما
 َو َاْيِدَيُھْم ِمن َفْیِئِھْم َصَفراٍت

 :پس چون رسید به اين شعر! راست گفتى اى خزاعى : و فرمودحضرت گريست 

ِاذا ُو ِتُروا َمدُّوا ِالى واِتريِھُم
 َاُكّفا َعِن ْاَالْوتار ُمْنَقَبضاٍت

 :بلى ، والّله منقبضات ، و چون رسید به اين شعر: حضرت تقلیب كف كرد و فرمود

َلَقْد ِخْفُت ِفى الدُّْنیا َو َاّياَم َسْعِیھا
 َو ِاّنى َالْرُجو ْاَالْمَن َبْعَد َوفائى

 :ايمن گرداند خداوند ترا روز فزع اكبر، پس چون رسید به اين شعر: حضرت فرمود

َو َقْبٌر ِبَبْغداَد ِلَنْفٍس َزِكیٍَّة
 َتَضمََّنَھا الرَّْحمُن ِفى اْلُغُرفاِت

: ى كه تمام قصیده تو به آن خواھد بود؟ عرض كردآيـا مـلحـق نـكنم به اين موضع از قصیده تو دو بیت: فـرمـود

 :ملحق فرما يابن رسول الّله ، فرمود

َو َقْبٌر ِبُطوٍس ياَلھا ِمْن ُمصیَبٍة
 َاَلحَّْت َعَلى ْاَالْحشآِء ِبالزََّفراِت

ِاَلى اْلَحْشِر َحّتى َيْبَعَث الّلُه قاِئما
 ُيَفرُِّج َعنَّا اْلَھمَّ َو اْلُكُرباِت

 !اين قبرى كه فرموديد به طوس است قبر كیست ؟! يابن رسول الّله : بل گفت دع

و ايـام و لیـالى مـنـقـضـى نـمـى شـود تـا آنـكـه مـى گـرد طـوس مـحـل آمـد و ! فـرمـود قـبـر مـن اسـت 

ـا مـن در درجـه رفـت شـیـعه زوار من ، آگاه باش ھر كه زيارت كند مرا در غربت من به طوس ، خـواھـد بـود ب

پـس چـون دعـبل از خواند از خواندن قصیده فارغ شد حضرت فرمود به او . مـن روز قـیـامـت آمـرزيـده بـاشـد

كه جاى مرو و برخاست و داخـل خـانـه شـد و بـعـد از سـاعـتـى خـادمـى بـیـرون آمـد و صد دينار رضويه آورد 

به خدا قسم كه : كـه ايـن را در نـفـقـه خـود قـرار بـده ، دعبل گفت براى دعـبـل و گـفـت مـواليـم فـرمـوده 



من براى اين نیامده ام و من اين قصیده را براى طمع چیزى نگفته ام و آن صـره پول را رد كرد و جامه اى از 

و حضرت جبه خزى با صره براى ا  جامه ھاى حضرت خواست كه به آن تبرك جويد و تـشـرف پـیدا كند، پس 

فرستاد و به خادم فرمود بـه او بـگـو كـه بـگـیر اين صره را كه محتاج خواھى شد به آن و برنگردان آن را، پس 

دزدان بـر  (151) (قوھان  )چون رسید به میان  .دعـبـل صـره و جبه را گرفت و با قافله از مرو بیرون آمد

ايـشـان ريـخـتـنـد و اھـل قـافـله را گـرفـتـنـد و كـتـفـھـاى آنـھـا را بـسـتـنـد و از جـمـله ايـشـان بـود دعبل ، 

شان قسمت كردند يكى از دزدان اين شعر را از قصیده پس دزدان مالك شدند اموال قافله را و مابین خود

 :دعبل به مناسبت در اين مقام خواند

َارى َفْیَئُھْم فى َغْیِرِھْم ُمَتَقسِّما
 َو َاْيِدَيُھْم ِمْن َفْیِئِھْم َصَفراٍت

عبل است ، از مـردى از خـزاعـه كـه نـام او د: ايـن شـعـر از كـیـسـت ؟ گـفـت : دعـبـل شـنـیـد گـفـت 

منم دعبل كه قصیده اش را گفته ام ، پس آن مرد رفت نزد رئیسشان و او بـاالى تـلى نـمـاز : دعبل گفت 

دعبل : رئیس دزدان آمد نزد دعبل و گفت . مـى خـوانـد و شـیـعـه بـود پـس او را خـبـر داد بـه قـصـه دعبل 

وانـد قـصـیـده را، پـس امـر كـرد كـه كـتـف او را و بخوان قصیده را، دعـبـل خـ :بلى ، گفت : تويى ؟ گفت 

كـتـفـھـاى جـمـیـع اھـل قـافـله را بـاز كـردنـد و امـوال ايـشـان بـه ايـشـان رد كـردنـد بـه جـھـت كـرامـت 

  (152). دعبل

والدت دعـبـل در سـال وفـات حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم بـوده و وفـات كـرد دعبل به شوش سنه 

 . دويست و چھل و ششم

بـه عـلى عـلیـه گـفـتـه كـه دعـبـل بن على از شیعه مشھورين است به مـیـل  (اغـانـى  )ابـوالفـرج در 

او از احسن شعرھا است و بـرابـرى كـرده در فـخـر بـر تـمـام  )قـصـیـده مـدارس آيـات عـ )السـالم و 

پـس ابـوالفـرج نـقـل كـرده قـصه  (153). مـدحـھـايـى كـه گـفـتـه شـده بـراى اھـل بـیـت عـلیـھـم السـالم

ورود دعبل را بر حضرت امام رضا علیه السالم و صله دادن حضرت او را سـى ھـزار درھـم رضـويـه و خـلعـت 

نـقـل كرده كه دعبل نوشت قصیده مدارس آيات را به  دادن او را بـه جـامـه اى از جـامـه ھـاى خـود و ھـم

جامه و محرم شد در آن و امر كرد كه آن را در اكفانش گذارند و دعبل پیوسته خائف بود از خلفاء زمان خود و 

 .فرارى و پنھان بود به واسطه ھجوى كه مى گفت براى آنھا و از زبان او مى ترسیدند

انى كه فرار كرده بودم از خلیفه ، شبى را در نیشابور بیتوته كردم تنھا زم: و حكايت شده از دعبل كه گفت 

و عزم كردم كه قصیده اى به جھت عبدالّله بن طاھر بگويم در آن شب ، ھـمـیـن كه در فكر آن بودم شنیدم 

ـْكـُْم َاِلْج  )در حالى كه در را بسته بودم بر روى خود كه صدايى بـلنـد شـد  بـدنـم  (يـَْرحـمـَك الّلُه َالسَّالُم عـََلی

به ! عافاك الّله   نترس : بـه لرزه درآمـد و حال عظیمى براى من روى نمود پس صاحب آن صوت به من گفت 

درسـتـى كه من مردى ھستم از برادران تو از جن از ساكنین يمن ، بر ما وارد شد آينده اى از اھـل عـراق و 

دعبل . ات پس من دوست داشتم كه آن قصیده را از خـودت بـشـنـوم خـواند براى ما قصیده ترا مدارس آي

خدا ترا رحمت كند  : گويد كه من قصیده را خواندم براى او و او گريست چندان كه افتاد بـر زمـین پس گفت

لى ب: آيا حديث نكنم براى تو حديثى كه زياد كند در نیت تـو و يـاورى كـنـد تـرا در تـمسك به مذھبت ؟ گفتم 

مدتى بود مى شنیدم ذكر جعفر بن محّمد علیه السالم را پس رفتم به مدينه به : حديث كن ، گفت 

حـديـث كـرد مـرا پـدرم از پـدرش از جـدش ايـنـكـه رسول خدا صلى الّله علیه و : خدمتش شنیدم كه فرمود



پس وداع كرد با من و  .و فیروز و رستگارندَعِلىُّ َو شیَعُتُه ُھُم اْلفاِئُزون ؛ على و شیعه ا: آله و سلم فـرمود

  (154)منم ظبیان بن عامر،: خدا ترا رحمت كند خبر ده مرا به اسم خود و گفت : خواست برود من گفتم 

 . انتھى

 دوم ـ حسن بن على بن زياد الوشاء بجلى كوفى

صیرفى اسـت كـه از شـیـوخ   از وجـوه طايفه از اصحاب حضرت رضا علیه السالم است و پسر دختر الیاس 

:  اصـحـاب حضرت صادق علیه السالم بوده و از جد خود الیاس روايت كرده كه در وقت احتضارش گفت

شاھد باشید و اين ساعت ، ساعت دروغ گفتن نیست ھر آينه شنیدم از حضرت صادق علیه السالم كه 

نمى میرد بنده اى كه دوست دارد خدا و رسول و ائمه علیھم السالم را پس آتش مّس بكند ! والّله : فرمود

  (155).او را و اين كالم را اعاده كرد دوبار و سه بار بدون آنكه از او سؤ ال كنند

و شـیـخ طـوسـى روايـت كـرده از احـمـد بن محّمد بن عیسى بن قمى ؛ كه به جھت طلب حديث رحـلت 

ه كـوفـه و مـالقـات كـردم در آنـجـا حـسـن بـن عـلى وشـا را از او سـؤ ال كردم كه كتاب عالء ن رزين كـردم بـ

و ابان بن عثمان را براى من بیاورد، چون آورد گفتم به او دوست مى دارم كه اجازه دھى به من روايت اين 

: از روى آنھا بعد سماع كن ، گفت چه عجله اى دارى برو بنويس ! خدا ترا رحمت كند: دو كتاب را، گفت 

اگـر مـن دانـسـتـم كـه از بـراى حـديـث مـثـل تـو طـالبـى : گفتم كه از حوادث روزگار ايمن نـیـسـتـم ، گـفـت 

است ھر آينه بسیار اخذ حديث مى كردم چه آنكه من درك كردم در اين مسجد نـھـصـد تـن از مـشـايـخ را 

  (156). (حـَدَّثـَنـى جـَعـْفـَُر ْبن ُمَحمَّد  ) : كـه ھـر يـك مـى گـفـت

ر سـابـق اھـل قـم چـه قدر طالب حديث بوده اند كـه از ايـن روايـت مـعـلوم مـى شـود كـه د: مـولف گـويـد

كه شد رحال مى كرده اند از قم تا كوفه به طلب حديث و ھم اعتماد ايشان به اصول بوده و روايت نمى 

او از مشايخ اجازه و اجالء اصحاب ائمه از او : كردند حديث را مگر با اجازه يا سماع از مشايخ ، و بالجمله 

ر عثره اى از او سر زده در وقف او بر حضرت موسى علیه السالم تدارك كرده به رجوع او روايت مى كنند و اگ

 . به حضرت امام رضا علیه السالم و قول به امامت آن حضرت و حجت بعد از آن حضرت

نوشتم در طومارى مسائلى چـنـد كه امتحان كنم : روايت كرده از او كه گفت  (مناقب  )ابـن شـھر آشوب در 

ن على بن موسى علیه السالم را پس صبح حركت كردم به سوى مـنـزل آن حضرت ، از بسیارى به آ

: جمعیت كه بر در خانه آن حضرت بود نرسیدم به در خانه در ايـن حـال خـادمـى را ديـدم كـه مـى پـرسـید

. ويى منم آن كس كه تو مى ج! اى غالم : كیست حسین بن على وشاء پسر دختر الیاس بغدادى ؟ گفتم 

پس من به سبب اين ! ايـن اسـت جـواب مسائلى كه با خود دارى : پس نوشته اى به من داد و گفت 

  (157).معجزه باھره قطع كردم به امامت آن حضرت و ترك كردم مذاھب واقفیه را

 سوم ـ حسن بن على بن فضال تیملى كوفى مكنى به ابومحّمد

گفته كه به خدمت حضرت امام موسى علیه السالم رسـیـده بـود و از روايـان  (مجالس  )قـاضى نورالّله در 

ه آن حضرت داشـت و جـلیل القدر و عظیم المنزلة و زاھد و حـضرت امام رضا علیه السالم و اختصاص تمام ب

در يكى : از فضل بن شاذان منقول است كه گفت  (كـتـاب نجاشى  )صاحب ورع و ثقه بود در روايات ، و در 

از مساجد نزد بعضى از قـراء درس مـى خـواندم در آنجا قومى ديدم كه با ھم سخنان مى گفتند و يكى از 

ت كه در كوه مردى است كه او را ابن فضال مى گويند و او عابدترين جماعتى است كـه مـا آن میان مى گف

ديـده ايم و گفت كه او به صحرا بیرون مى آيد و به سجده فرود مى رود و آنگاه مرغان صحرا بر او جمع مى 

ه يا خرقه اى است و شوند و او آنچنان از خود محو شده بر زمین مى افتد كه از دور گـمـان مى شود كه جام

وحشیان صحرا نزديك به او چرا مى كنند و از او رمـیـده نـمـى شـونـد بـنـابـر غـايـت مـؤ انـسـت كـه ايـشـان 



فـضـل بـن شـاذان گـويـد پـس از آن سـخـن گـمـان كـردم كـه مـگـر آن حـال كـسى  . را بـه او حـاصـل شـده

استماع آن سخن به اندك زمانى ديدم كه شیخى خوش صورت نیكو  است كه در زمان سابق بوده و بعد از

در پا داشت از در، درآمد و بر پدر من كه  (158) (كفش سبز  )شمائل كه جامه برسى و رداء برسى در بر و 

با او نشسته بودم سالم كـرد و پـدر من جھت تعظیم او برخاست و او را جاى داد و گرامى داشت و چون 

اين حسبن بن على : بعد از لحظه اى بـرخـاسـت مـن از پـدر خـود پـرسـیـدم كـه ايـن شیخ كیست ؟ گفت 

آن نخواھد بود مى گويند كه : ھمان است ، گفتم : گفت ! آن عابد فاضل مشھور؟: گفتم ! بن فـضـال است 

او در كوه مى باشد، گفت اين ھمان است كه در كوه مى باشد، باز گفتم كه او نـخـواھـد بـود كـه او 

اين ايام چـه كـم عـقـل پـسـرى بـوده اى نـمـى تواند بود كه او در : ھـمـیـشـه در كـوه مـى بـاشـد، گـفـت 

آنچه : كردم پدرم گفت   از آنجا آمده باشد، پس آنچه از اھـل مـسجد درباره حسن شنیده بودم بر پدر عرض 

و حسن گاھى پیش پدر من مى آمد پس من نزد . شنیده اى درست است و اين حسن ھمان حسن است 

بسیار بود كه كتاب خود را بر مى  او رفتم و كتاب ابـن بكیر و غیر آن از كتب احاديث از او استماع نمودم و

داشـت و بـه حـجـره مـن مـى آمـد و بـر من قرائت آن مى نمود و در سالى كه طاھر بن الحسین الخزاعى 

كه از سپھساالران ماءمون بود حج گزارد و به كوفه مراجعت نمود، چون تعريف فـضايل و كماالت حسن نزد او 

ه او پیغام نمود كه مـن از رسـیـدن به خدمت شما معذورم التماس كرده بودند كسى نزد حسن فرستاد و ب

پس حسن از رفتن نزد طاھر امتناع نمود و ھرچند . دارم كه شما قدوم شريف به سوى من ارزانى داريد

اصحاب او را در مالقات طاھر ترغیب نمودند قبول نكرد و گفت مرا با او نسبتى نیست و از آن ، استغناى او 

 )ه آن آمدن به خـانـه مـن از روى ديندارى بود و مصالى او در جامع كوفه نزد ستونى بود كه آن را دانستم ك

مى گويند و حسن در تمام عمر قائل به امامت عبدالّله افطح  (اسطوانه ابراھیم علیه السالم  )و  (سـابـعـه 

 .نمود رحمة الّله تعالى  بود و در مرض موت واقعه اى ديد و از آن عقیده برگرديد و رجوع به حق

است  (زيارات و بـشـارات  )وفـات حـسـن در سـال دويـسـت و بـیست چھار بوده و از جمله مصنفات او كتاب 

 (ناسخ و منسوخ  )و كتاب در  (متعه  )و كتاب در  (الشـواھد  )و كتاب  (رد بر غالت  )و كتاب  (نوادر  )و كتاب 

  (159). ، انتھى (رجال  )و كـتـاب  (صـالة  )و كـتـاب  (مـالحـم  )و كتاب 

 بـجـلى كـوفـى ثـقـة جلیل القدرچـھـارم ـ حـسـن بـن مـحـبـوب السـراد و يـقـال الزراد ابـوعـلى 

 )و  )كتاب مـشـیـخـه عـ )از اركان اربعه عصر خود و از اصحاب اجماع است و او را كتب بسیار است از جمله 

 )كه نحو ھزار ورق است و كتاب  (نوادر  )و كتاب  (طالق  )و  (نكاح  )و  (فرائض  )و  (ديات  )و  (كتاب حدود 

رت امام رضا علیه السالم روايت مى كند و از شصت نفر از اصحاب حضرت صادق و غـیـره از حـض (تفسیر 

پدر حسن در تـربـیـت او به مرتبه اى بوده كه  (محبوب  )علیه السالم روايت كرده و نقل شده كه اھتمام 

د و جھت ترغیب او در اخذ حديث با او قرار داده بود كه به ھـر حـديـث كـه از عـلى بن رثاب استماع كن

بنويسد يك درھم به او بدھد و اين على بن رثـاب از ثـقـات و اجـالء عـلمـاء شـیعه كوفه است و روايت مى 

كند از حضرت صادق علیه السـالم و حـضـرت مـوسـى بـن جـعفر علیه السالم و برادرش يمان بن رثاب از رؤ 

ھـم اجـتماع مى كردند و مناظره مى نـمـودنـد ساى خـوارج بـوده و در ھـر سـال سـه روز ايـن دو بـرادر بـا 

  (160).پـس از آن از ھـم جدا مى شدند و ديگر با ھم به كالم حتى به سالم مخاطبه نمى نمودند

شـیـخ كـشـى روايـت كرده از على بن محّمد قتیبى از جعفر بن محّمد بن حسن محبوب كه گفته نـسب 

جد من حسن بن محبوب چنین است ، حسن بن محبوب بن وھب بن جعفر بن وھب و اين وھب عبدى بوده 

پس به خـدمـت حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنین . وده يعنى زره گر ب (زراد  )سندى مملوك جرير بن عبدالّله بجلى و 

علیه السالم رفت و از آن حضرت التماس نمود كه او را از جـريـر خـريـدارى نـمايد، جرير چون كراھت داشت 



كه او را از دست خود بیرون كند گفت آن غالم حر است آزاد كردم او را و چون آزادى او محقق شد خدمت 

یه السالم را اختیار كرد و وفات كرد حسن بن محبوب در آخر سنه دويست و بیست حضرت امیرالمؤ منین عل

  (161). و چھار به سن شصت و پنج

بـه مـالحـظـه ايـنـكه وھب جد حسن زراد بود حسن را زّراد مى گفتند تا آنكه حـضـرت امـام : قـیـر گـويـدفـ

رضـا عـلیـه السالم به بزنطى فرمود كه حسن بن محبوب زراد مگو بلكه بـگـو سـّراد بـه جـھـت آنـكـه حـق 

و ايـن نـھـى حـضـرت از گـفـت زراد و امر به گفتن سراد  (162) (َو َقدِّر فى السَّْرِد  )تـعـالى در قرآن فرموده ، 

ر دو به يك معنى است بلكه اين براى اھتمام و نه آن است كه عیبى در زراد باشد؛ زيرا كه زراد و سراد ھ

تـرغـیـب بـه قـرآن مـجـیـد اسـت كـه تـا مـمـكـن شـود بـراى شـخـص چنان كند كه كلماتش و 

اسـتشھاداتش موافق با قرآن باشد و از كالم خداوند تعالى اخذ شده باشد؛ چنانكه روايت شـده در حـال آن 

 .او و مثلھا كه مى آورد ھمه از قرآن مجید منتزع بود حـضـرت كـه تـمام سخن او و جواب

 پـنـجـم ـ زكـريـا بـن آدم بـن عـبـدالّله بـن سـعـد اشـعـرى قـمـى ثـقـة جلیل القدر

عـرض : صاحب منزلت بود نزد حضرت رضا علیه السالم شیخ كشى روايت كرده از زكريا بن آدم كـه گـفـت 

م كه من مى خواھم بیرون روم از مـیان اھل بیت خود كه سفیھان در كردم به حضرت امام رضا علیه السال

آن (اين كار مكن ؛ زيرا كه به واسـطـه تـو دفـع مـى شـود از ايـشـان : میان ايشان بسیار شده ، فرمود

. ھـمـچـنـان كـه دفـع مـى گـردد از اھـل بغداد به واسطه حضرت ابوالحسن كاظم علیه السالم ) سـفـاھـت 

: روايت كرده از على بن مسیب ھـمـدانـى كـه از ثـقـات اصحاب حضرت رضا علیه السالم است كه گفت  و

عرض كرد به حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم كه راه من دور است و ھمه وقت نمى توانم به خدمت شما 

ا ْبن آَدَم اْلُقِمّى اْلَماءُموِن َعَلى الدِّيِن ِمْن َزَكِريَّ ) :بـرسـم از كـى اخـذ كـنـم احـكام دين خود را؟ حضرت فرمود

؛ يعنى بگیر معالم دين خود را از زكريا بن آدم القمى كه ماءمون است بر دين و دنیا و از جمله  (َو الدُّْنیا 

سعادات كه زكريا بن آدم به آن فائز شد آن بود كـه يـك سـال بـا حـضرت امام رضا علیه السالم از مدينه به 

كه براى حج مشرف شد و زمـیـل آن حـضـرت بـود تـا مـكـه ، ظـاھـرا مـراد آن اسـت كـه ھـم محمل آن م

  (163).حضرت بود

نـقـل كـرده كـه در مـدح اھـل قـم فـرمـوده اكثر اھل قم از اشعريین  (تـاريـخ قـم  )و عـالمـه مـجـلسـى از 

َالّلُھمَّ اْغِفْر  ) : مى باشند و پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم دعـاى آمـرزش كرده در حق ايشان و گفته

ھـم فـرمـوده اشـعـريـون از مـن انـد و مـن از ايـشـانم و از مفاخر ايشان  و . (ِلَالشَعريیَن َصغیِرِھْم َو َكبیِرِھْم 

آن است كه اول كـسـى كـه ظـاھـر كرد شیعگى را به قم ، موسى بن عبدالّله بن سعید اضعرى بود و نـیز 

سـعـد از مفاخر ايشان است آنكه حضرت امام رضا علیه السالم فرمود به زكريا بن آدم بن عـبـدالّله بـن 

اشـعـرى ، خـداونـد دفـع كـنـد بـال را بـه سـبـب تـو از اھـل قـم ھـمـچـنان كه دفع مى كند بال را از اھل 

و ھـم از مـفـاخـر ايشان است آنكه ايشان وقف كردند . بغداد به واسطه قبر موسى بن جعفر علیه السـالم 

كه ايشانند اول كسانى كه خمس فرستادند به مزرعه ھا و ملك ھاى بسیار بر ائمـه عـلیھم السالم و آن

سوى ائمه علیھم السـالم و آنـكـه ائمه علیھم السالم اكرام كردند جماعت بسیارى از ايشان را به ھديه ھا 

ابوجرير زكريان بن ادريس و زكريا بن آدم و عیسى بن . و تحفه ھا و كفنھا كه از آن جماعت مى باشند

  (164). ن ، انتھىعبدالّله بن سعد و غیر ايشا

یـه وارد شدم بر حضرت امام رضـا عـل: شیخ كشى روايت كرده به سند معتبر از زكريا بن آدم كه گفت 

حضرت سؤ ال كرد مرا از او و ترحم   السـالم از اول شـب و تازه مرده بود ابوجرير زكريا بن ادريس قمى ، پس

َرِحَمُه الّلُه َو َلْم َيَزْل يـُحـَدِّثـُنـى َو َاحـَدِّثـُُه حـَتـّى طـََلَع اْلَفْجُر َفقاَم َعَلْیِه السَّالُم  ) :فرمود بر او يعنى فرمود



؛ و پـیـوسـتـه سـخـن مـى گـفت با من و من سخن مى گفتم بااو تا صبح طلوع كرد پس  (اْلَفْجر َفَصلَّى 

  (165). حضرت برخاست و نماز فجر گذاشت

كه ظاھر اين روايت آن است كه آن شب را حضرت تا صبح بیدار بودند و بـا زكـريـا سخن مى : مـؤ لف گـويـد

فرمودند پس بايد آن سخنان مطالب خیلى مھمه باشد و آن نیست جز مذاكره علوم و اسرار چنانكه در حال 

 : رضى الّله عنه ، قريب به ھمین نقل شدهحضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم با سلمان 

كَاَن ِلَسْلماَن رضـى الّله عـنـه مـَجـِْلٌس : َقْد َرَوْينا َعْن عاِيَشَة قاَلْت: َرَوَى اْبُن َاِبى اْلَحديِد َعِن ْاِالْستیعاِب قاَل )

حـَتـّى كـاَد يـَغـِْلبـُنـا عـَلى َرسـُوِل الّلِه  مـِْن َرسـُوِل الّلِه صـلى الّله علیه و آله و سلم َيَتَفرُِّد ِبِه ِفى اللَّیـِْل

  (166). (صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

ـاھـر روايـت در مـى آيـد كـه حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم آن شـب را بـه نـوفـل لیـلیـه اشـتـغـال بـلكـه از ظ

پـیـدا نـكـردنـد و ايـن نـبـود مـگـر بـه واسـطـه آنـكـه اشـتـغـال داشـتـه انـد بـه چـیـزى كه افضل بوده و آن 

و : بر مشايخ از مذھب امامیه فرموده شیخ صدوق در آن مجلسى كه امال فرموده . مذاكره علم است 

كسى كه احیا بدارد شب بیست و يـكـم و بـیـسـت و سـوم مـاه رمـضـان را بـه مـذاكـره عـلم پـس او افضل 

  (167).است 

قبر او در وسط قبرستان قم در محوطه معروفه به شیخان كبیر معروف است و در جوار او است : و بـالجمله 

) بـه ضـم جـیـم (قبر پسر عمش زكريا بن ادريس بن عبدالّله بن سعد اشعرى قمى معروف بـه ابـوجـريـر 

حضرت امام موسى و حضرت رضا علیھم السالم و صاحب منزلت بوده نزد كـه از اصـحـاب حـضرت صادق و 

امام حضرت رضا علیه السالم و ھم در جوار او مدفون است آدم بن اسحاق بن آدم بن عبدالّله بن سعد 

اشعرى كه فرزند برادر زكـريا بن آدم است و ثقه و جلیل است و در اصحاب حضرت جواد علیه السالم 

 . يا بن آدم در اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد علیھما السالم شمرده شدهشمرده شده و زكر

- ٩ - 

 
 

 ششم ـ صفوان بن يحیى ابومحّمد بجلى كوفى بیاع سابرى

ثقه جلیل و عابد زاھد ورع نبیل فقیه مسلم و صاحب منزلت نزد حضرت رضا صلوات الّله و سـالمـه عـلیه 

 )و  (خالصه  )در : فـرمـوده  (مجالس المؤ منین  )صاحب . جاللت شاءنش زياده از آن است كه ذكر شود

مسطور است كه او اوثق اھل زمان خود بود نزد اصحاب حديث و غیر ايشان و از راويان  (كتاب ابن داود 

 )حضرت امام جعفر صادق علیه السـالم بـود و نـزد آن حـضـرت مـنـزلتـى عـظـیـم داشـت و در كـتـاب 

  (169). گفته (ثقة عین  )صفوان را  (168) (فـھـرست 

و ابـوعـمـرو كـشـى گـفته كه اجماع كرده اند اصحاب ما بر تصحیح ھرچه صفوان روايت نـمـوده و در عـلم 

ندب و على بن نعمان كه فـق او را مـسـلم داشـتـه انـد و صـفـوان در مـال تجارت شريك بود با عبدالّله بن ج

پس در بیت . از جمله مؤ منان بودند و ھـر يـك از ايـشـان در روزى پـنـجـاه و يـك ركـعـت نماز مى گزاردند

الحرام با ھـمـديـگـر عھد نمودند كه ھر يك از ايشان كه بعد از ديگرى ماند نمازھاى او را بگزارد و روزه او را 

ايشان ماند بر آن عھد ھر روز يك صد و پنجاه و سـه ركـعـت نـمـاز مـى گـزارد و  چـون صـفـوان بـعـد از. بـدارد

در ھـر سـال سـه مـاه روزه مـى داشـت و زكـات مـال خود را سه بار اخراج مى نمود و ھمچنین ھر تبرعى 



دران مؤ من ھديه كه از براى خود مى كرد از براى ايشان دو برابر به جا مى آورد و ثواب آن را به روح آن برا

و ورع او بـه مـرتـبـه اى بـود كه در بعضى از سفرھا شتر كسى را به كرايه گرفته بـعـضـى از ! مى فرمود

احـبـاب او بـه طـريـق وديـعـت دو ديـنـار بـه او داد كـه آن را بـه اھـل كـوفـه رسـانـد صـفـوان از مـكـارى خود 

  (170). انتھى. ھادتا اذن نطلبید آن را در میان بار نن

قق صمدانى مرحوم كـه اقـتـدا كـرد بـه ايـن بـزرگـوار در ايـن عمل شیخ اجل عالم ربانى و مح: مـؤ لف گـويـد

آخوند مال احمد اردبیلى نجفى كه در ورع و تـقـوى و زھـد و قـدس و فـضـل به غايت قصوى رسیده به حدى 

متقّدمین و متاءّخرين َجَمَع الّلُه َبْیَننا َو  )كه عالمه مجلسى رحمه الّله فرموده نشنیدم مانندى از براى او در 

روايت شده كه در يك سفر از اسفار خود از كـاظـمـیـن بـه نـجـف اشـرف  (171). (َبْیَنُه َو َبْین َائمِة الّطاھرين 

راه نبود چون خواست حركت نـمـايد يكى از اھل بغداد كاغذى به وى داد مالى كرايه كرده بود و صاحبش ھم

كه به نجف برساند، آن بزرگوار آن كاغذ را گـرفـت لكـن پـیاده به نجف رفت و آن مركوب را سوار نگشت و 

  (172). فرمود كه من از مكارى اذن حمل رقیمه را نداشتم

كـه اين حكايت ھمانطور كه داللت دارد بر شدت احتیاط و كثرت ورع محقق مـذكـور داللت دارد : فـقـیـر گـويـد

در دينى ؛ زيرا كه مـمـكـن بـود آن جـنـاب را كـه عـذر نـیـز بر كثرت اھتمام آن مرحوم به قضاء حاجت برا

ھمانا از حضرت صادق . بـیـاورد و آن مـكـتـوب را قـبـول نـكـنـد لكن نخواست كه اين فضیلت از او فوت شود

علیه السالم منقول است كه قضاء حاجت مرد مؤ منى افضل است از حجه و حجه و حجه و شمرده تا ده 

و روايـت شـده كـه در بـنـى اسـرائیـل ھـرگـاه عـابدى به نھايت عبادت مى رسید اختیار مى  (173)!حـج 

  (174).سعى كردن در حاجتھاى مردم راكرد از ھمه عبادات كوشش و 

دو گرگ حريص در : سالم فرموداز مـعـمـر بـن خـالد منقول است كه حضرت ابوالحسن علیه ال: و بـالجـمـله 

كشتن گوسفند كه واقع شدند در گوسفندانى كه شبانھاى آنھا با آنھا نـبـاشند ضررشان بیشتر نیست از 

و  (175).لكن صفوان دوست نمى دارد رياست را :حب رياست در دين شخص مسلمان ، پس از آن فرمود

شیخ طوسى فرموده كه صفوان از چـھـل نـفـر از اصـحـاب امام صادق علیه السالم روايت كرده و كتب بسیار 

و  (176). سن موسى علیه السالمتصنیف كرده مانند كتابھاى حسین بن سعید، و له مسائل عن ابى الح

كـرد، حـضـرت  شـیـخ كـشـى نـقـل كرد كه صفوان بن يحیى در سنه دويست و ده در مدينه مشرفه وفات

اسماعیل بن موسى را كه نماز : امـام مـحـمـّد تـقـى علیه السالم براى او حنوط و كفن فرستاد و امر فرمود

 .بخواند بر او

 ھفتم ـ محّمد بن اسماعیل بن بزيع ابوجعفر مولى منصور عباسى است

بـسـیـار جـلیـل و از اصـحـاب حـضـرت ثـقـه و صـحـیـح از صـلحـاى طـايـفـه امـامـیـه و از ثـقـات ايـشـان و 

ابـوالحـسـن مـوسـى و رضـا علیھما السالم است و درك كرده حـضرت جواد علیه السالم را و روايت است 

كه او و احمد بن حمزة بن بزيع در عداد و زراء بودند و ثقه و جلیل القدر على بن نعمان كه از اصحاب حضرت 

 .كه كتابھايش را به محّمد بن اسماعیل بن بزيع بدھند رضا علیه السالم است وصیت كرد

ِانَّ لّلِه َتباَرَك َو َتعالى ِبَاْبواِب الظـّاِلمـیـَن مـَْن نـَوََّر الّلُه بـِِه : َو َرَوى اْلكـشـّى َانَُّه قـاَل الرِّضـا عـلیـه السالم  )

ْم َعْن َاْوِلیاِئِه َو ُيْصِلَح الّلُه ِبِه ُاُموَر اْلُمْسِلمیَن النَُّھْم َمْلَجاء اْلُمْؤِمنیَن اْلبـُْرھـاَن َو مـَكََّن َلُه فـِى اْلِبالِد ِلَیْدَفَع ِبِھ

مِة ُاولئَك ُھُم ِمَن الضََّرِر َو ِاَلْیِھْم َيْفزُع ُذواْلحاَجِة مـِْن شـیـَعِتنا ِبِھْم ُيْؤِمْن الّلُه َرْوَعَة اْلُمْؤِمِن فى داِر الظََّل

َاْنَت ِبماذا : ما َعلى َاْھِدُكْم َاْن َلْو شاَء الّله َلناَل ھذا ُكلَُّه، قاَل: َن َحّقا الى َاْن قـاَل عـلیـه السالم اْلُمْؤِمُنو

 (ُمَحمَُّد َيكُوُن َمَعُھْم َفَیُسرُّنا ِبِاْدخاِل السُُّروِر َعَلى اْلُمْؤِمنیَن ِمْن شیَعِتنا َفُكْن ِمْنُھْم يا: َجَعَلِنَي الّلُه فـِداَك؟ قاَل

.(177)  



ـضـرت و ايـن مـحـمـّد ھمان است كه از حضرت جواد علیه السالم پیراھنى خواست كه كفن خود نمايد ح

كه اسم منزلى است در طريق مكه ـ  (فید  )براى او فرستاد و امر فرمود كه تكمه ھاى او را بكند و محّمد در 

 .وفات كرد

شـیـخ ثـقـه جـلیـل ابـن قولويه به سند صحیح روايت كرده از محّمد بن احمد بن يحیى اال شـعـرى كـه 

شـديـم سـر قـبـر مـحـمـّد بـن اسـمـاعـیل بن بزيع پس على  مـن در فـیـد بـا عـلى بـن بـالل روانـه: گـفـت 

: بن ھالل براى من گفت كه صاحب اين قبر براى من روايت كرد از حضرت امام رضا علیه السالم كه فرمود

را،  ( ِاّنا َاْنَزْلناُه )ھر كه بیايد به نزد قبر برادر مؤ من خود و دسـت بر قبر او گذارد و ھفت مرتبه بخواند سوره 

اين گردد از فزع اكبر، يعنى ترس بزرگ روز قیامت ، و در روايت ديگر است كه راوى گفته با محّمد بـن عـلى 

: بـن بـالل رفتیم سر قبر ابن بزيع محّمد در نزد سر قبر رو به قبله نشسته و قـبر را جلو خود قرار داد و گفت 

لیه السـالم كـه ھر كه زيارت كند قبر برادر مؤ من خود را خبر داد مرا صاب اين قبر كه شنید از حضرت جواد ع

را  (ِاّنا َاْنَزْلناُه فى َلْیَلِة اْلَقْدِر  )و بنشیند نزد قبر او و رو به قبله كند و بگذارد دست خود را بر قبر و بخواند 

  (178).ھفت مرتبه ايمن شود از فزع اكبر

ممكن است براى خواننده باشد چنانكه ظاھر خبر است و  (فزع اكبر  )كـه اين ايمن بودن از : مـؤ لف گـويـد

و من ديدم در مجموعه اى كه شیخ . ھر مى شودروايات ظا  محتمل است براى میت باشد چنانكه از بعض 

نـقـل مـى : شھید رحمه الّله به زيارت قبر استاد خود فخر المحققین ابـن آيـة الّله عـالمـه رفـت و فـرمـود

كـنـم از صـاحـب ايـن قـبـر و او نـقـل كرد از والد ماجدش به سند خود از امام رضا علیه السالم كه ھر كه 

 :برادر مؤ من خود را و بخواند نزد او سوره قدر را و بگويد زيارت كند قبر

ـْھـِ ) ْم مـِْن َرْحَمِتَك َالّلھـُمَّ جاِف ْاالَْرَض َعْن ُجُنوِبِھْم َو صاِعْد ِاَلْیَك َاْرواَحُھْم َو ِزْدُھْم ِمْنَك ِرْضوانا َو َاْسِكْن ِاَلی

 . ايمن شود از فزع اكبر، خواننده و میت . (َعلى ُكلِّ َشى ٍء َقديٌر ماَتِصُل ِبِه َوْحَدَتُھْم َو ُتوِنُس َوْحَشَتُھْم 

و از جـمـله چـیـزھـايـى كـه داللت دارد بـر جـاللت مـحـمـّد بـن اسـمـاعـیـل و اخـتـصـاصـش بـه حـضـرت 

ـالمه امـام رضـا عـلیـه السـالم آن چـیـزى اسـت كـه نـقـل شـده از جـنـاب سـیـد مـرتـضـى ـ والد ع

طباطبائى بحرالعلوم ـ كه در شب والدت پـسـرش عـالمـه مـذكـور در خـواب ديـد كـه حـضـرت امام رضا 

صلوات الّله علیه محّمد بن اسـمـاعـیـل بـن بـزيـع را فـرسـتـاد با شمعى و آن شمع را روشن كرد بر بام 

 .ھايت آن ديده نمى شودخانه والد بحرالعلوم ، پس بلند شد روشنائى آن شمع به حدى كه ن

شكى نیست كه آن شمع ، عالمه بحرالعلوم بوده كه روشن كرد دنیا را به نـور خـود و كـافـى : فـقـیر گويد

اسـت در جـاللت او كـه شـیـخ اكـبر جناب حاج شیخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الّله علیه با آن فقاھت و 

نك عمامه خـود و بـه تـواتـر رسـیـده بـاشـد تـشـرف او بـه رياست و جاللت پاك كند خاك نعلین او را به ح

مـالقـات امـام عـصـر عـجـل الّله فـرجـه الشريف و مكرر نقل شده باشد كرامات باھرات از او به حدى كه 

شیخ اعـظـم صـاحـب جواھر در حق او فرمايد صاحب الكرامات الباھره و المعجزات القاھره والدت شريفش در 

معلى واقع شد در سنه ھزار و صد و پنجاه و پنج قريب پنجاه و ھشت سـال نـورش جـلوه گـر بود و  كربالى

در سنه ھزار و دويست و دوازده غريب به غرى غروب كرد و تاريخ فوتش مطابق شد با اين مصرع َمْھِديُّھا 

 .ِجّدا َو ھاديھا

 ( به قاف و باء يك نقطه و سین مھمله(ھشتم ـ نصر بن قابوس 

روايـت مـى كـند از حضرت صادق و موسى بن جعفر و حضرت رضا علیھم السالم و صاحب مـنـزلت اسـت 

شـیـخ طـوسـى فـرمـوده كـه وكـیـل حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم بـود مـدت بـیـسـت سـال . نـزد ايـشـان 

و شـیـخ مـفـیـد در  (179)ـاضـل بـود و دانـسـتـه نـشـد كـه او وكـیـل آن حـضـرت اسـت و او مـردى خـیـر و ف



ـرده و او را از اھـل عـلم و ورع و او را از خاصه و ثقات حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم شـم (ارشاد  )

و شـیـخ  (180).فـقـه از شیعه آن حضرت گفته و روايت كرده از او نص بر حضرت رضا عـلیـه السـالم را

بودم در منزل حضرت ابوالحسن موسى علیه السالم پس گرفت آن : كـشـى از او روايـت كـرده كـه گـفـت 

حضرت دست مرا و آورد مرا بر در اطـاقـى از خـانه پس در را گشود ديدم پسرش على علیه السالم را و در 

آرى ، : مى شناسى اين را؟ گفتم ! اى نصر: من  دستش كتابى اسـت كه در آن نظر مى كند پس فرمود به

 . اين پسر تو است

اين جفرى است : نه ، فرمود: مى دانى چیست اين كتابى كه در آن نظر مى كند؟ گفتم ! اى نـصـر: فـرمـود

 .كه نظر نمى كند در آن مگر پیغمبر يا وصى پیغمبر

مامت تا آمد او را خبر وفات حـضرت ابوالحسن كـه بـراى نصر شك و ريب حاصل نشد در باب ا: راوى گـويـد

و نیز روايت كرده از نصر مذكور كه وقتى خدمت حضرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم عرض . علیه السالم 

كرد كه من از پدرت پرسیدم از امام بعد از او، آن جناب شـمـا را تـعـیـیـن كـرد، پـس زمـانـى كـه آن حـضـرت 

ردم بـه يـمـیـن و شمال رفتند و من و اصحابم امامت را در تو گفتم پس خبر ده مرا كه امام رحـلت فـرمـود، مـ

  (181). پسرم على علیه السالم: بعد از تو در اوالد تو كدام است ؟ فرمود

 

 

 منتهى االمال
 باب دهـم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

 - نوشتها پى  -

   

   





  .(شیخ عباس قمى رحمه الّله. (ل يعنى سخنان ھرزه و ياوه و بحترى بـه حـاء مـھـمـله ، نـام شـاعـرى اسـت كـه مـدح خـلفـاء نـمـوده كـه از جـمـله ايـشـان اسـت متوك



ـس چـون وفـات كرد در خواب كسى آمد از او پرسید كه خدا با تو چه كـرد؟ گـفـت وصیت كرد كه با او در قبرش گـذاشـتـه شـود، پاسـتـاد ابـوالقـاسـم قـشـیـرى گـفته كه اين حديث به اين سند رسید به بـعـضـى از امـراء سـامـانـیـه پـس نـوشـت آن را بـه طـال و 

 (.3/145 (كشف الغمة  )شیخ عباس قمى رحمه الّله ترجمه . (ه جھت تعظیم و احترام آن 

  .ذكر شده



  .(ابراھیم میانجى. (احتماال در ترجمه متن ، سھوى واقع شده . ـیـیـھـم لك فـتـنـذرھـم ؛ يعنى آيا مـیل دارى زنده كنم اينھا را براى تو تا آنان را انذار كنى 

 ( .72/147بحاراالنوار   .() مصحح(خـبـرى از آن مـجـلله نقل نموده در فضل شیعه ) ، حـديـث چـھـارم 250



  .(شیخ عباس قمى رحمه الّله. (كه به صورت و بـدن مـى مـالنـد، يـعـنـى ترى صورت و بدن را به آن خشك مى كنند

 .(ويراستار. (ده است ذكر ش( مجالس المؤ منین ) و ( رجال النجاشى ) در ( نـرسـى ) ، ( بـرسـى ) اسـت و بـه جـاى ( كفش تابستانى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منتهى االمال
 باب یـازدهـم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

- ١ - 

 
 

در تـاريـخ امـام كـل عـاكف وباد و حجة الّله على جمیع العباد، حضرت ابوجعفر امام محّمد : يـازدھـم بـاب 

 تقى جواد صلوات الّله عـلیـه و عـلى آبـائه و اوالده اال مـجـاد

 : و در آن چـنـد فصل است

 در تاريخ والدت و اسم و لقب و كنیه و نسب حضرت جواد علیه السالم: فـصـل اول 

اشھر بین علما و مشايخ آن است كه در نوزدھم شھر . بـدان كـه در تاريخ والدت آن حضرت اختالف است 

رمضان يا نیمه آن سنه صد و پنج در مدينه مشرفه متولد شده ، و ابن عیاش والدت شريف را در دھم رجب 

 : ذكر كرده و در دعاى ناحیه مقدسه

يد  مؤ (1). (ُلوَدْيِن فى َرِجٍب ُمَحمَِّد ْبِن َعِلٍى الّثانى و اْبِنِه َعِلىِّ ْبِن ُمَحمٍَّد اْلُمْنَتَجِب َالّلُھمَّ ِاّنى َاْسَئُلَك ِباْلَمْو )

 . قول او است

اسـم شـريـف آن جناب محّمد و كنیت مشھور او ابوجعفر و القاب شريفش تقى و جواد است ، و مـخـتار و 

 (تقى  )منتخب و مرتضى و قانع و عالم و غیر اينھا نیز گفته شده ، شیخ صدوق فرموده كه آن حضرت را 

او را نـگـاه داشـت از شـر مـاءمـون در وقـتـى گفتند براى آنكه از حق تعالى ترسید پس خداوند عز و جـل 

كـه مـاءمـون بـا حال مستى شبى بر آن حضرت وارد شد و شمشیر زد بر آن حضرت تا آنكه گمان كرد كه آن 

  (2).جناب را به قتل رسانید پس حق تعالى او را نگاه داشت از شر او

 . كه تفصیل اين بیايد در فصل معجزات آن حضرت ان شاء الّله تعالى: مؤ لف گويد

ـالم او را مى گفتند و حضرت امام رضا عـلیـه الس (سبیكه  )والده ماجده آن حضرت ام ولدى بود كه او را 

خـیـزران نـامـیـد و آن مـعـظـمـه از اھل نوبه بود و از اھلبیت ماريه قبطیه مادر ابراھیم پسر حضرت صلى الّله 

و بـود آن مـخـدره از افـضـل زنـھـاى زمـان خـود و اشـاره فـرمـود بـه او حـضـرت رسـول . علیه و آله و سـلم 

  (3)؛ (ِبَابِى اْبَن ِخَیَرِة ْاِالماِء النُّوِبیَِّة الطَّیَِّبِة  ) .خود صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم در قول

و در خبر يزيد بن سلیط و . يـن كـنـیـزان كـه از اھـل نـوبـه و پاكیزه است پـدرم بـه قـربـان پـسـر بـھـتـر

مالقات او امام موسى علیه السالم اسـت در طـريـق مـكـه كـه فـرمـود بـه او كـه مـرا مـى گـیـرنـد در ايـن 

اول ،  است ، اما على (على  )و  (على  )سال و امر به سوى پسرم على علیه السالم است كه ھمنام 

. پس على بن ابى طالب علیه السالم است و اما على ديگر، پس على بن الحـسـیـن عـلیـه السـالم 

خـداونـد عـطـا فـرمـايـد بـه پـسـرم عـلى فـھـم عـى اول و حـكمت و بینايى و محبت و دين او را و محنت 

از بـراى او كـه تـكـلم كـنـد مـگـر بـعـد از على ديگر و صبر او را بر چیزى كه مكروه او اسـت و جـايـز نـیـسـت 

ھرگاه مرور كردى به اين موضع و مالقات كردى او را و زود است كه : ھـارون بـه چـھـار سـال ؛ پس فرمود



مالقات كنى او را پس بشارت بده او را به آنكه متولد مى شود از براى او پسرى كه امین و امانت دار و 

د ترا به آنكه تو مرا مالقات كردى پس خبر بده او را در آن وقـت كه آن جاريه كه اين مبارك باشد و اعالم كن

پسر از او خواھد شد از اھلبیت ماريه قبطیه جاريه پیغمبر صـلى الّله عـلیه و آله و سلم است و اگر 

  (4). توانستى كه سالم مرا به آن جاريه برسانى برسان

كـه كـافـى اسـت در جـاللت اين معظمه جلیله كه حضرت موسى بن جعفر عـلیـه السـالم : مـؤ لف گـويـد

ضرت را به او برساند ھـمـچـنـان كـه حـضـرت رسـول صـلى امـر فـرمـايـد يـزيـد بـن سلیط را كه سالم آن ح

الّله عـلیه و آله و سلم امر فرمود جابر بن عبدالّله انصارى را كه سالم آن حضرت را به حضرت باقر علیه 

 .السالم برساند

،  ذكر كرده (جالءالعیون  )و اما كیفیت والدت آن حضرت پس چنان است كه عالمه مجلسى رحمه الّله در 

ابن شھر آشوب به سند معتبر از حكمیه خاتون صبیه محترمه امـام مـوسـى كـاظم علیه السالم : فرموده 

روايت كرده است كه روزى برادرم حضرت امام رضا علیه السـالم مـرا طـلبـید و فرمود كه اى حكیمه امشب 

بـاشـى ، مـن در خـدمـت آن حـضرت فرزند مبارك خیزران متولد مى شود بايد كـه در وقـت والدت او حـاضـر 

ماندم چون شب درآمد مرا با خیزران و زنان قابله در حجره آورد و از حجره بیرون رفت و چراغى نزد ما 

افروخت و در را بـر روى مـا بـسـت چـون او را درد زايـیـدن گرفت و او را بر باالى طشت نشانديم چراغ ما 

مغمون شديم ناگاه ديديم كه آن خورشید امامت از افق رحـم طـالع  خـامـوش شـد و از خاموش شدن چراغ

گـرديـد و در مـیـان طشت نزول نمود و بر آن حضرت پرده نازكى احاطه كرده بـود مـانـند جامه و نورى از آن 

پـس آن نـور مبین را . حضرت ساطع بود كه تمام آن حجره منور شد و ما از چراغ مـسـتـغـنـى شـديـم 

رفتم و در دامن خود گذاشتم و آن پرده را از خـورشـیـد جـمـالش دور كردم ناگاه حضرت امام رضا علیه برگ

السالم به حجره درآمد بعد از آنكه او را در جامه ھاى مطھر پیچیده بوديم و آن گوشواره عرش امامت را از ما 

به من سپرد و فرمود كه از اين  گرفت و در گـھـواره عـزت و كـرامـت گذاشت و آن مھد شرف و عزت را

چـون روز سـوم والدت آن حـضرت شد ديده حقیقت بین خود را به سوى آسـمـان . گـھـواره جـدا مـشـو

َاْشَھُد َاْن ال ِالَه ِاال الّلُه َو َاْشَھُد  )گـشـود و بـه جـانب راست و چب خود نظر كرد و به زبان فصیح ندا كرد كه 

چون اين حالت غريب را از آن نور ديـده مـشاھده كردم به خدمت حضرت شتافتم و  ( .وُل الّلِهَانَّ ُمَحمَّدا َرُس

آنچه ديده و شنیده بودم به خدمت آن حضرت عـرض كـردم ، حـضـرت فـرمـود كـه آنـچـه بـعـد از ايـن 

  (5). عـجـايـب احوال او مشاھده خواھى كرد زياده است از آنچه اكنون مشاھده كردى

بـه خـدمـت : به سند معتبر از كلیم بن عمران روايت كرده است كه گـفـت  (عیون المعجزات  )و در كتاب 

رضـا علیه السالم عرض كردم كه دعا كن حق تعالى ترا فـرزنـدى كرامت فرمايد، حضرت فرمود حـضـرت امـام 

چـون حضرت امام . كه حق تعالى به من يك پسر كرامت خواھد كرد و او وارث امـامـت مـن خـواھـد بـود

ست كه شبیه محّمد تقى علیه السالم متولد شد حضرت فـرمـود كـه حـق تعالى به من فرزندى عطا كرده ا

است به موسى بن عمران عـلیه السالم كه درياھا را مى شكافت و نظیر عیسى بن مريم علیه السالم كه 

حق تعالى مقدس و مطھر گردانیده بود مادر او را و طاھر و مطھر آفريده شده بود پس حضرت فرمود كـه ايـن 

خـواھـنـد گـريـسـت اھـل آسـمانھا و حق تعالى  فـرزنـد مـن بـه جـور و سـتـم كـشـتـه خـواھـد شـد و بـر او

غضب خواھد كرد بر دشمن او و كشنده او و ستم كننده بر او و بعد از قـتـل او از زنـدگـانـى بـھـره نـخـواھـد 

در شب والدت آن حضرت تا به صبح در گھواره با او . بـرد و بـه زودى بـه عـذاب الھـى واصل خواھد گرديد

و مشھور آن است كه رنگ مبارك  (6).او مى رسانید  اسرار الھى را به گوش الھام نیوش  سخن مى گفت و

سفید گفته اند و میانه باال بود، و مروى اسـت كـه نـقـش خـاتـم آن  آن حضرت گندم گون بود و بعضى



بیح آن حضرت در روز دوازدھم و سیزدھم ماه است و اين است و تس (7). انتھى. حضرت نعم القادر الّله بود

 : تسبیح آن جناب

حاَن الّلِه َو سـُبـْحـاَن مـَْن اليـَعـْتـَدى َعلى َاْھِل َمْمَلَكِتِه، ُسْبحاَن َمْن الُيؤ اِخُذ َاْھَل ْاَالرِض ِبَاْلواِن اْلَعذاِب، ُسْب )

  (8). (ِبَحْمِدِه 

از حـكـیـمه نقل كرده كه حضرت جواد علیه السالم روز سوم والدتـش عـطـسه كرد و  (دّرالنـظـیـم  )و در 

  (9) ( .لّله َعلى َسیِِّدنا ُمَحمٍَّد َو َعَلى ْاَالِئمَِّة الّراِشديَنَاْلَحْمدلّلِه َو َصلَّى ا ) : گفت

 فـضـائل و مـنـاقـب و عـلوم حـضرت جواد علیه السالم است در بـیـان مـخـتـصـرى از: فـصـل دوم 

 : در دالئل باھره آن حضرت و ذكر مجلس ماءمون به جھت امتحان آن جناب: اول 

عـالمـه مـجـلسـى و ديـگـران فـرمـوده انـد كه سن شريف حضرت جواد علیه السالم در وقت وفـات پـدر 

اند و در ھنگام شھادت حضرت امـام رضا علیه السالم آن جناب بـزرگوارش نه سال و بعضى ھفت نیز گفته 

در مدينه بود و بعضى از شیعیان از صغر سن در امامت آن جـنـاب تـاءمـلى داشـتـنـد تـا آنـكـه عـلمـا و 

افـاضـل و اشـراف و امـاثـل شـیـعه از اطراف عالم متوجه حج گرديدند و بعد از فراغ از مناسك حج به خدمت 

حـضـرت رسـیـدنـد و از وفـور مشاھده معجزات و كرامات و علوم و كماالت اقرار به امامت آن مـنـبـع آن 

سـعـادات نـمودند و زنگ و شك و شبھه از آيینه خاطرھاى خود زدودند حتى آنكه شیخ كلینى و ديگران 

مـض مـسـائل از آن مـعـدن روايت كرده اند كه در يك مجلس يا در چند روز متوالى سى ھزار مساءله از غـوا

  (10).عـلوم و فـضـائل سـؤ ال كـردنـد و از ھـمـه جـواب شـافـى شنیدند

را بعد از شھادت حضرت امام رضا علیه السالم مردم بر زبان داشتند و او را ھـدف طعن و و چون ماءمون 

مالمت مى ساختند مى خواست كه به ظاھر خود را از آن جرم و خطا بیرون آورد چون از سفر خراسان به 

. ناب را طلبیدبغداد آمد نامه اى به خدمت امام محّمد تقى علیه السالم نوشت به اعزاز و اكرام تمام آن ج

چون آن حضرت به بغداد تشريف آورد پیش از آنكه مـاءمـون آن جـنـاب را مالقات كند روزى به قصد شكار 

سوار شد در اثناء راه به جمعى از كـودكـان رسـیـد كـه در مـیـان راه ايـسـتاده بودند و حضرت جواد علیه 

كبه ماءمون را مشاھده كردند پراكنده شدند مگر آن السالم نیز در آنجا ايـسـتـاده بـود، چون كودكان كو

حضرت كـه از جـاى خـود حـركـت نـفـرمود و با نھايت تمكین و وقار در مكان خود قرار داشت تا آنكه مـاءمـون 

بـه نزديك آن حضرت رسید و از مشاھده انوار امامت و جاللت و مالحظه آثر متانت و مـھـابـت آن حضرت ، 

چرا مانند كودكان ديگر از سر راه دور نشدى و از جاى ! و عنان كشید و پرسید كه اى كودك متعجب گرديده 

راه تـنـگ نـبـود كـه بـر تـو گـشاده گردانم و جرمى و ! خود حركت ننمودى ؟ حضرت فرمود كه اى خلیفه 

 . درآورىخطايى نداشتم كه از تو بگريزم و گمان ندارم كه بى جرم ، تو كسى را در معرض عقوبت 

از اسـتـمـاع ايـن سـخـنـان تـعـجـب مـاءمـون زيـاد گـرديـد و از مـشـاھـده حـسـن و جـمـال او دل از دسـت 

پسر : پسر كیستى ؟ فرمود: محّمد نام دارم ، گـفت : چه نام دارى ؟ فرمود! داد، پـس پـرسید كه اى كودك 

ريفش را شنید تعجبش زايل گرديد و از استماع ماءمون چون نسب ش. على بن موسى الرضا علیه السالم 

 .نام آن امام مظلوم كه او را شھید كرده بود منفعل گرديد و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانه شد

مدتى ناپیدا شد چون از ھوا  (بـاز  )از پى او رھا كرد آن  (بازى  )چـون به صحرا رسید نظرش بر دّراجى افتاد 

چكى در منقار داشت كه ھنوز بقیه حـیـاتـى در آن بـود، مـاءمـون از مـشـاھـده آن حـال در برگشت ماھى كو

شگفت شد و آن ماھى را در كف گرفت و مـعـاودت نـمـود چون به ھمان موضع رسید كه در ھنگام رفتن 

جاى خود حركت حضرت جواد علیه السالم را مالقات كرده بود باز ديد كه كودكان پراكنده شدند و حضرت از 

اين چیست كه در دست دارم ؟ حضرت به الھام ملك عالم فرمود كه حق ! اى محّمد: مـاءمون گفت  .نفرمود



تـعـالى دريـايـى چند خلق كرده است كه ابر از آن درياھا بلند مى شود و ماھیان ريزه با ابـر بـاال مـى رونـد و 

ھان آن را در كف مى گـیـرنـد و سـالله نـبـوت را بـه آن بـازھـاى پادشاھان آن را شكار مى كنند و پادشا

حـقـا كـه تـويـى فـرزنـد : ماءمون از مشاھده اين معجزه تعجبش افـزون شـد و گـفـت . امـتـحان مى نمايند

امـام رضـا عـلیـه السالم و از فرزند آن بزرگوار اين عجايب و اسرار بعید نیست ، پس آن حضرت را طلبید و 

از استماع اين . ز و اكرام بسیار نـمـود و اراده كـرد كـه امـّالفضل دختر خود را به آن حضرت تزويج نمايداعزا

قضیه بنى عباس به فغان آمدند و نزد ماءمون جمعیت كردند و گفتند خلعت خالفت كه اكنون بر قامت بنى 

ھى كه از میان ايشان به در برى و اين شرف و كرامت در ايشان قرار گرفته چرا مى خوا 0عباس درست آمد

و بر اوالد على بن ابى طالب قرار دھى با آن عداوت قديم كـه در مـیـان سـلسـله مـا و ايـشـان بـوده اسـت 

و آنـچـه در حق امام رضا علیه السالم كردى خـاطـرھاى ما ھمیشه از آن نگران بود تا آنكه مھم او كفايت 

پـدران شـمـا بـودنـد اگـر ايـشـان خالفت ايشان را غصب نمى كردند  سبب آن عداوت: ماءمون گفت . شد

اين كودكى : ايشان گفتند. عداوتى در میان ما و ايـشـان نـبـود و ايـشـان سـزاواترند به امامت و خالفت از ما

شود بعد از  است خـردسـال و ھـنـوز اكـتـسـاب عـلم و كـمـال نـنـمـوده اسـت اگـر صـبـر كـنـى كـه او كامل

شما ايشان را نمى شـنـاسـیـد، عـلم ايـشـان از : ماءمون گفت . آن به او مزاوجت نمايى انسب خواھد بود

جـانـب حـق تـعـالى اسـت و مـوقـوف بـر كـسـب و تـحـصـیل نیست و صغیر و كبیر ايشان از ديگران افضلند و 

ايشان يحیى بن اكثم را كه . د و با او مباحثه نمايیداگر خواھید شما را معلوم شود علماى زمان را جمع كنی

اعلم علماى ايشان بود و در آن وقت قاضى بغداد بود اختیار كردند و ماءمون مجلسى عظیم ترتیب داد و 

يحیى بن اكثم و ساير علما و اشراف را جمع كردند پس ماءمون امر كرد كه صدر مجلس را براى آن حضرت 

  (11).راى آن حضرت نھادندفرش كردند و دو متكا ب

ـه ھفت سـال و چند پـس حـضـرت جـواد عـلیـه السـالم تـشـريـف آورد در حـالى ك: شـیـخ مـفـیـد فـرمـوده 

ماه از سن شريفش گذشته بود و در موضع خود بین المسورتین نشست و يحیى بـن اكـثـم مـقـابل آن 

حضرت نشست و مردم ھم ھر كدام در مرتبه خود نشستند و جاى ماءمورا را پھلوى حضرت جواد علیه 

سـؤ ال كـنـد اول رو كـر بـه پس يحیى خواست به جھت امتحان آن حضرت مـسـاءله . السالم قرار دادند

رخصت مى دھى از ابـوجـعـفـر مـسـاءله سـؤ ال كـنـم ؟ ماءمون گفت  !يا امیرالمؤ منین : مـاءمـون و گـفـت 

ماءذونى ، بپرس اگر : از خود آن جناب دستور بطلب يحیى از آن حـضـرت اذن طـلبـیـد، حـضرت فرمود: 

ى فـرمـايـى در حـق كـسـى كـه مـحـرم بـود و قـتـل صـیـد فدايت شـوم چـه مـ: يحیى گفت  .خواھى 

در حـل كـشـت او را يـا در حـرم ، عـالم بـود يـا جـاھل ، از روى عمد كشت يا از : كـرد؟ حـضـرت فـرمـود

یمان خطا، آزاد بود يا بنده ، صغیر بود يا كبیر، اين ابتداء صید بود يا از كبار آن ، اين محرم اصرار دارد يا پش

شده ، در شب بود صید آن يا در روز، احـرام عـمـره او اسـت يـا احـرام حـج او؟ يـحـیى از شنیدن اين فروع 

اين وقت . در تحیر ماند و ھوش از سـرش بـه در رفـت و عـجـز از صـورتـش ظاھرشد و زبانش در تلجلج افتاد

آيا دانستید اال ن آنچه را كـه مـنـكـر : و گفت  بر حـضـار مـجـلس امر واضح شد، پس ماءمون حمد كرد خدا را

پس خطبه تزويج : بلى ، عرض كرد: آيا خطبه مى كنى ؟ فرمود : بـوديد؟ پس رو كرد به آن حضرت و گفت

دخترم ام الفضل را از براى خود بخوان چه آنكه من شما را بـراى دامـادى خود پسنديدم اگرچه گروھى از اين 

دماغشان به خاك مالیده خواھد شد، پس حضرت شروع كرد به خواندن خطبه نكاح و وصلت كراھت دارند و 

 :فرمود

سـَیِِّد بـَِريِّتـِِه َو  َاْلحـَمـُْدلّلِه ِاقـْراَرا ِبِنْعَمِته َو ال ِاله ِاّال الّلُه ِاْخالصا ِلَوْحداِنیَِّتِه َو َصلَّى الّلُه َعلى مـُحـَمٍَّد )

ـْ فـَضـْل الّلِه عـََلى ْاَالناِم َان َاْغناُھْم ِباْلحالِل َعِن اْلَحراِم َفقاَل : َامـّا بـَعـُْد. تـَْرتـِِهْاَالصـْفـِیـآء مـِْن عـِ فـَقـَْد كـاَن مـِن



الّلُه ِمْن َفْضِلِه َو الّلُه  َوَاْنِكُحوا ْاَاليامى مـِنـُْكُم َو الّصاِلحیَن ِمْن ِعباِدُكْم َو ِاماِئُكْم َاْن َيُكوُنوا ُفَقرآَء ُيْغِنِھُم: ُسْبحانُه

  (12) ( .واِسٌع َعلیٌم

ام الفضل را تزويج كرد و صداق آن را پانصد درھم جیاد  پـس حـضـرت بـا مـاءمـون صـیـغـه نـكـاح را خـوانـد و

موازى مھر جده اش حضرت فاطمه سـالم الّله عـلیـھـا قـرار داد و چـون صـیـغه نكاح جارى شد خدم و حشم 

ماءمون آمدند غالیه بـسـیـار آوردنـد و ريـشـھـاى خواص را به غالیه خوشبو كردند پس نزد سايرين بردند 

ـز خود را خوشبو كردند آنگاه خوانھاى نعمت آوردند و مردم غذا خوردند پس از آن ماءمون ھر ايـشـان نـی

باقى ماندند و سايرين   طايفه و گروھى را كه به اندازه شاءنش جايزه داد و مجلس متفرق شد و خواص 

 .رفتند

داشـتـه بـاشـیـد جـواب اگـر مـیـل ! فـدايـت شـوم : آن وقـت مـاءمـون بـه آن حـضـرت عـرضـه داشـت 

مسائل محرم را بفرمايید تا مستفید شويم ، پس حضرت شروع فـرمود به جواب دادن و ھر يك از شقوق 

آنگاه خدمت آن حضرت عرضه كرد كه شما ھم سؤ . صداى احسنت ماءمون بلند شد. مساءله را بیان فرمود

ھرچه میل شما باشد، اگر پرسیديد : ض كردبپرسم ؟ عر :الى از يحیى بفرمايید، حضرت به يحیى ، فرمود

بیان كن جواب اين مساءله را كه مردى : حضرت فرمود. جواب دانم مى گـويـم و اال از شما ياد مى گیرم 

نـظـر كـرد بـه زنـى در اول روز و نـظـرش حـرام بـود چـون روز بـلنـد شـد بـر او حـالل شـد، چـون ظـھـر شـد 

ر شـد حـالل شـد، چـون آفـتـاب غـروب كـرد حـرام گـشـت ، چـون وقـت عـشـاء حـرام شـد، چـون عـصـ

رسـیـد حـالل شـد، چـون نـصـف شـب شـد حـرام گـشـت چـون فـجـر طـالع گـرديـد حـالل شـد از بـراى او، 

بـه خـدا : ت بـگـو بـراى چـه بـوده كـه اين زن گاھى حرام بوده بر آن مرد و گـاھـى حـالل ؟ يـحـیـى گـفـ

اين زن كنیزكى بود و : فرمود. سـوگـنـد كـه مـن جـواب ايـن سـؤ ال را نـدانـم شـمـا بـفـرمـايید تا ياد گیرم 

اين مرد اجنبى بود، وقت صبح كه نگاه كرد بر او نگاھش حرام بود، روز كه بلند شد او را خريد بر او حـالل 

د، وقـت عـصـر او را تـزويـج كـرد حـالل شـد، وقـت مـغـرب او را شـد وقـت ظـھـر او را آزاد كـرد حـرام شـ

مـظـاھـره كـرد حـرام شـد، وقـت عـشـاء كـفـاره ظـھـار داد حـالل شـد، نـصـف شـب او را يـك طـالق داد 

 .حـرام شـد، وقـت فـجـر رجـوع كـرد حالل شد

آيا در میان شما كسى ھست كه ايـن  :ايـن وقـت مـاءمون رو كرد به حاضرين از بنى عباس و گفت 

نـه : مـسـاءله را ايـنـطـور بـتـوانـد جـواب دھـد؟ يـا مـسـاءله سـابـقـه را بـه ايـن تـفـصـیـل بـدانـد؟ گـفـتـنـد

واى بـر : مـاءمـون گـفـت . بـه خـدا سـوگـنـد شـمـا اعـلم بـوديـد بـه حـال ابـوجـعـفـر عـلیـه السـالم از مـا

اھـل بـیـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم از مـیـان خـلق امـتـیازى دارند به فـضـل و ! اشـمـ

كـمـال و كـمـى سـن مـانـع كـمـاالت ايـشـان نـیـسـت و بـرخـى از فضايل ابوجعفر علیه السالم بگفت تا 

عطاياى بسیار به مردم بخششش كرد و از روز ديگر نیز ماءمون جوائز و . مجلس به ھم خورد و مردم برفتند

حضرت جواد علیه السالم اكرام و احـتـرام بـسـیـار مى نمود و آن حضرت را بر اوالد و اقرباء خود فضیلت مى 

  (13).داد تا زنده بود

كه علما روزھا را دوازده ساعت بخش كرده اند و ھر ساعتى را به امامى نسبت داده اند و : مؤ لف گويد

و در دعاى آن ساعت اشاره شد به سؤ  (14) . ساعت نھم روزھا متعلق به حضرت جواد علیه السالم است

ال ماءمون از آن حضرت از آنچه كه در دست داشت و ھمچنین سؤ ال يحیى بن اكثم از آن حضرت و جواب 

 : دادن حضرت ايشان را در آنجا كه فرموده

ِبالتَّْوفیِق َو  َو بـِاِالمـاِم اْلفـاضـِِل ُمَحمَِّد ْبِن َعِلي علیه السالم الَّذى ُسِئَل َفَوفَّْقَتُه ِلْلَجواِب َو اْمُتِحَن َفَعَضْدَتُه )

 . (الصَّواِب صلى الّله علیه و آله و سلم َو َعلى َاْھِل َبْیِتِه ْاَالْطھاِر 



ت براى وسعت رزق نافع است و شايسته است كه در توسل به آن و تـوسـل بـه آن حـضرت در اين ساع

 :حضرت اين دعا را بخواند

َو َتَفضَّْلَت ِبِه  َالّلھـُمَّ ِانـّى َاسـَْئُلَك بـِحـَقِّ َوِلیَِّك ُمَحمَِّد ْبِن َعِلي علیه السالم ِاّال ُجْدَت ِبِه َعَلىَّ ِمْن فـَضـِْلَك )

ـَْك َو َقضاھا َعَلىَّ ِمْن ُوْسِعَك َو َوسَّ ْعَت ِبِه َعَلىَّ ِمْن ِرْزِقَك َو َاْغَنْیَتنى َعمَّْن سـِواَك َو جـَعـَْلَت حـاجـَتـى ِاَلی

  (15). (َعَلْیَك ِانَّك ِلما َتشاَُّء َقديٌر 

 . بعضى گفته اند اين دعا بعد از ھر نماز به جھت اداء دين مجرب است

 گزاردن طواف و حج از جانب امامان علیھم السالم

 : و دوم ـ در امر فرمودن آن حضرت به طواف از براى ائمه علیھم السالم

به حضرت جواد علیه السالم عـرض كـردم كـه : ى بن القاسم كه گفت شـیـخ كـلیـنـى روايت كرده از موس

مـن اراده كـردم كه از جانب شما و پدرت طواف كنم ، بعضى گفتند كه از بـراى اوصـیـاء طـواف كردن جايز 

: راوى گـفـت . نیست ، حضرت فرمود بلكه طواف كن آنچه ممكنت شود ھـمـانـا ايـن مـطـلب جـايـز اسـت 

د از سـه سـال ديـگـر خـدمـت آن حـضـرت عـرض كـردم كـه چـنـد سـال قـبـل مـن رخصت طلبیدم از بـعـ

شما در باب طواف كردن از براى شما و پدرت ، شما اذن داديـد مـرا پس من طواف كردم از براى تو و پدرت 

 ه بود آن ؟چ: فرمود. آنچه خدا خواسته باشد پس واقع شد در دلم چیزى و به آن عمل كردم 

طواف كردم روزى از براى رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم ، حضرت تـا اسـم پـیـغـمـبـر : عرض كردم 

روز ديگر طواف كردم از براى امیرالمؤ : شـنـیـد سـه مـرتـبـه فـرمـود صـلى الّله عـلى رسول الّله ، پس گفتم 

ن علیه السالم ، روز ديگر براى امام حسین علیه السالم ، و منین علیه السالم ، روز ديگر از براى امام حس

ھكذا ھر روز بـعـد را از بـراى امامى طواف كردم تا روز دھم از براى شما طواف كردم ، اى سید من ايـن 

حـضـرت  .جماعت را كه ذكر مى كنم آنچنان كسانى ھستند كه واليت ايشان را دين خود قرار داده ام 

ـن ھـنـگـام مـتـديـن شـدى بـه ديـنـى كـه قـبـول نـمـى كـنـد حق تعالى از بندگان غیر آن را، در اي: فـرمـود

و بسا باشد كه از براى مـادرت فـاطـمـه صـلوات الّله عـلیـھا طواف كردم و بسا ھم طواف نكردم : پس گفتم 

ـیـزھـايـى اسـت كـه بـه آن عمل مى بـسـیـار كـن ايـن كـار را ھـمـانـا ايـن كـار افـضـل چ :حضرت فرمود. 

  (16). كنى ان شاء الّله

 اظھار ناراحتى براى مصیبت حضرت زھرا علیھا السالم

 : سوم ـ در تفكر آن حضرت در صدماتى كه به مادرش فاطمه علیھا السالم وارد شده

منقول است كه روايت كرده از محّمد بن ھارون بن موسى از پدرش از ابن الولید از برقى  (داليل طبرى  )از 

سالم را از زكريا بن آدم كه وقتى در خدمت حضرت امام رضا علیه السالم بـودم كه حضرت جواد علیه ال

خدمت آن حضرت آوردند در حالى كه سن شريفش از چھار سال كمتر بود پس آن جناب دست خود را بر 

زمین زيد و سر مبارك را به جانب آسمان بلند كرد و مدت طويلى فكر نمود و حضرت امام رضا علیه السالم 

فكرم در آن چیزى است كه با : كردبـراى چـه يـان قـدر فـكر مى كنى ؟ عرض ! جان من فداى تـو بـاد: فرمود

 !مادرم فاطمه علیھا السالم به جا آوردند

 . (َامـا َوالّلِه ُالخـِْرجـَنَّھـُما ُثمَّ ُالْحِرَقنَُّھما ُثمَّ َالْذِرَينَُّھما ُثمَّ َالْنِسَفنَُّھما ِفى اْلَیمِّ َنْسفا  )

پدر و مادرم : ین ديدگان او را بوسید و فرمودپس حضرت امام رضا علیه السالم او را نزديك خود طلبید و ماب

  (17). تويى شايسته از براى امامت! فداى تو باد

 ه دختر ماءمونمناجات مخصوص مھري

 : است (َاْلَوساِئُل ِالى الَمسائل  )چھارم ـ در روايت 



سـیـد بـن طـاوس رحـمـه الّله از مـحّمد بن حارث نوفلى ـ خادم حضرت امام محّمد تقى علیه السـالم ـ 

ـضـرت روايـت كـرده وقـتـى كه تزويج كرد ماءمون دختر خود را به امام محّمد تقى علیه السـالم ، نـوشـت ح

بـراى او كـه از بـراى ھـر زنـى صـداقـى اسـت از مـال شـوھـرش و حـق تـعـالى امـوال مـا را در آخـرت 

 )ذخـیـره نـھـاده ھـمـچـنـان كـه امـوال شـمـا را در دنـیـا بـه شـمـا داده و مـن بـه كـابـیـن دخـتـر تـو دادم 

كه به من داده پدرم و به او رسیده از پـدرش مـوسـى بـن  را و آن مناجاتى است (الوسـائل الى المـسـائل 

جـعفر و به او رسیده از پدرش جعفر و به او رسیده از پدرش محّمد و بـه او رسـیـده از پـدرش على بن 

الحسین و به او رسیده از پدرش حسین و به او رسده از بـرادرش حـسـن و بـه او رسیده از پدرش امیرالمؤ 

ابى طالب علیه السالم و بـه او رسـیـده از حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم منین على بن 

يا محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم ، حضرت رب العزة تو را سالم : كـه بـه آن حـضرت داد جـبـرئیل و گفت 

ساز به سوى مـطـالب  مى رساند و مى فرمايد اين مفاتیح گنجھاى دنیا و آخرت است آن را وسیله خود

خـود تـا بـرسـى بـه مـراد خـود و سـرانجام گیرد مطلب تو و ايثار مكن آن را در حـاجـتـھاى دنیا كه كم مى 

گرداد حفظ آخرتت را و آن ده وسیله است كه به واسطه آن درھاى رغـبـات گـشوده مى شود و طلب كرده 

 : و اين است نسخه آن مناجات استخاره. مى شود به سبب آنھا حاجات و به اتمام مى رسد

  (18) ( ...َالّلُھمَّ ِانَّ ِخَیَرِتَك فیما اْسَتَخْرُتَك فیِه ُتنیُل الرَّغاِئَب )

به آنجا . ايراد كردم ھر كه طالب است  (كتاب باقیات صالحات  )كه من اين ده مناجات را در : مـؤ لف گويد

 .رجوع كند

 خدا مرا براى بازى خلق نكرده

 : پنجم ـ در اخبار آن حضرت است از غیب

ـاعـیـل در سـالى كـه بـیـرون طـبـرى روايـت كـرده از شـلمـغـانـى كـه گـفـت حـج كـرد اسـحـاق بـن اسـم

رفـتند جماعت مردم به سوى ابوجعفر جواد علیه السالم بـراى سؤ ال و امتحان آن حضرت ، اسحاق گفت 

من آماده كردم در رقعه اى ده مساءله كه سؤ ال كنم آنھا را از آن حضرت و عیال من حملى داشت با خود 

بـخـواھـم كه بخواند خدا را كه آن حمل را پسر قرار دھد،  گفتم ھرگاه جواب داد از مسائلم از آن حـضـرت

چون مردم از آن حـضـرت سـؤ االت خـود را نـمـودنـد بـرخـاسـتـم و آن رقـعـه با من بود و مى خواستم   پس 

را نـام گـذار او ! اى ابويعقوب  :سؤ ال كنم از آن حضرت از مسائل خود كه آن جناب را نظر بر من افتاد و فرمود

و بـود از . پس متولد شد براى من پسرى و نامیدم او را احمد، مدتى زندگى كـرد و وفـات كـرد. احـمـد

كـسـانـى كـه بـیرون آمده بود با جماعت مردم على بن حسان واسطى معروف به اعمش گفت برداشتم با 

اى مواليم ابوجعفر علیه خودم از آلتى كه براى صبیان است بعضش از نقره بود و گفتم تحفه مى برم بر

السالم ، پس چون مردم جواب مسائل خود را شنیدند و از دور آن حضرت متفرق شدند حضرت برخاست و 

خادم آن جناب را مالقات كردم و گـفـتـن  (موفق  )تشريف برد به صـريـا، مـن بـه عـقب آن حضرت رفتم پس 

ر آن حضرت و سالم كردم ، جـواب سـالم داد در اذن بـطـلب از بـراى مـن از آن حضرت پس وارد شدم ب

من نزديك شدم و آنچه در كیسه . حـالى كـه در صـورت نازنینش كراھت بود و امر نفرمود مرا بنشستن 

داشتم در مقابل آن حضرت خالى كردم ، آن جناب نظر كرد بر من نظر شخص غضبناك و آن آالت را به يمین و 

پـس ، از آن حـضـرت . اى اين خدا مرا خـلق نـفـرمـوده مـرا چـه بـا بـازى از بر: يسار و افكند و فرمود

  (19).خـواستم كه مرا عفو فرمايد عفو فرمود

 علم و قدرت امام علیه السالم

 . ششم ـ در اشاره آن حضرت است به قدرت خداوند تعالى



گفتم به حضرت : نقل كرده كه عمر بن فرج رخجى گفت  (عـیـون المـعـجـزات  )از  (مـديـنـه المـعـاجـز  )در 

آبى كه ھست در دجله و  امام محّمد تقى علیه السالم كه شـیـعیان تو ادعا مى كنند كه تو مى دانى ھر

وزن آن را و بوديم ما در كنار دجله ، حضرت فرمود كه حق تعالى قدرت داد كه تفويض كند علم اين را بر پشه 

قدرت دارد، فرمود، من گرامى ترم بر خداوند تعالى از پشه و از : اى از مخلوقات خود يا قدرت ندارد؟ گفتم 

  (20).بیشتر خلق خدا

 پـاسـخ امـام جـواد عـلیـه السـالم بـه سـى ھـزار سـؤ ال

 : ھفتم ـ در جواب دادن آن حضرت است از سى ھزار مساءله

 : ران روايت كرده اند از على بن ابراھیم از پدرش كه گفتشیخ كلینى و ديگ

رخصلت خواستند گروھى از اھل نواحى از ورود بر حضرت جواد علیه السالم آن جناب اذن داد، پس داخل 

شدند و سؤ ال كردند از آن حضرت در يك مجلس از سى ھزار مساءله ، حضرت جواب داد ھمه را و در آن 

  (21). شتوقت آن حضرت ده سال دا

كه ممكن است در وقت سؤ ال ھر يك از آن جماعت مساءله خود را مى پرسید از آن حـضـرت : مـؤ لف گـويد

و  (نعم  )و  (ال  )ـالحـظـه نـمـى كـرد كـه ديـگـرى سـؤ ال مـى كـنـد و جـواب داده حـضـرت از اكثر آنھا به و م

ممكن است آنـچـه چـون حـضـرت بـر ضـمـايـر آنـھـا مـطـلع بـود تـا سـائل شـروع مـى كـرده بـه سؤ ال ، 

چنانكه روايت شده شخصى . بیان كندخود حضرت جواب او را مى داده و نمى گذاشته سؤ ال خود را 

قصر نكن ، مردم پرسیدند اين چه بود كه : فدايت شوم ، حـضـرت فرمود :خدمت آن حضرت ، عرض كرد

اين شخص مـى خـواسـت سؤ ال كند از من كه مالح در كشتى نماز خود را به قصر بخواند  :فرمودى ؟ فرمود

و عالمه مجلسى رحمه الّله وجوھى چند در رفع استبعاد اين . ديا تمام ، من گـفـتـم نـماز خود را قصر نخوان

  (22). حديث فرموده كه مقام نقلش نیست

 . موالّله العال

 در دالئل و معجزات حضرت جواد علیه السالم است: فصل سوم 

 : و ما اكتفا مى كنیم به ذكر چند معجزه

 درخت خشك میوه دار شد

اول ـ شـیـخ مـفـیـد و ابـن شھر آشوب و ديگران روايت كرده اند كه چون حضرت جواد علیه السـالم بـا ام 

اجعت مى فرمود چون به شارع كـوفـه بـه دار مـسـیـب رسـیـد الفـضـل زوجـه خـود از بـغـداد بـه مدينه مر

فـرود آمـد و آن ھـنـگـام غـروب آفـتـاب بـود پـس داخـل مـسـجـد شـد و در صحن آنجا درخت سدرى بود كه 

) نماز(بار نمى داد پس حضرت كوزه آبى طلبید و در زير آن درخت وضو گرفت و ايستاد به نماز مغرب و 

و در ركعت اول بعد از حمد، سوره نصر و در ثانى حمد و توحید خواند و پیش از ركوع ، قنوت  جماعت گذاشت

پس لحظه اى نشست و ذكر . خـوانـد پس ركعت سوم را به جا آورد و تشھد و سالم گفت و از نماز فارغ شد

نـد و دو سـجـده شـكـر خدا به جا آورد و برخاست و چھار ركعت نافله مغرب به جا آورد پس تعقیب نـمـاز خـوا

تعجب   پس چون مردم نزد درخت آمدند ديـدنـد كه بار داده میوه نیكويى را پس . به جا آورد و بیرون رفت 

كردند و از سدر آن خوردند يافتند شیرين است و دانه ندارد پس مردم با آن حضرت وداع كردند و به مدينه 

تـصـم كـه آن حـضـرت را بـه بـغـداد طـلبـیـد در اول سـال دويـسـت و در مدينه بـود تـا زمـان مـعـ. تشريف برد

و بـیـسـت و پـنـج و در بـغـداد تـوقـف فـرمـود تا آخر ماه ذى القعده ھمان سال كه وفات يافت و در پشت سر 

ز مـیوه و از شـیـخ مـفـیـد نـقـل شـده كـه فـرمـود مـن ا. امام موسى علیه السالم مدفون شد  مبارك جدش 

  (23). آن درخت سدر خوردم و يافتم آن را بى دانه
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ون كه در ايامى كه حضرت جواد علیه السالم كـودك بـود و دوم ـ قطب راوندى روايت كرده از محّمد بن میم

جـنـاب امام رضا علیه السالم ھنوز به خراسان نرفته بود سفرى به مكه نمود من نیز در خدمت آن حضرت 

بودم چون خواستم مراجعت كنم خدمت آن حضرت عرضه داشتم كـه مـن مى خواھم به مدينه بروم كاغذى 

حضرت تبسمى فرمود و نامه اى نوشت من آن . علیه السالم بنويسید تـا من ببرم  براى ابوجعفر محّمد تقى

، حضرت محّمد تقى را آورد  (موفق خادم  )  را به مدينه آوردم و در آن وقت چـشـمان من نابینا شده بود پس

كـه مـھر از  فرمود (موفق  )در حالى كـه در مـھد جاى داشت پس من نامه را به آن جناب دادم ، حضرت به 

مھر از كاغذ برداشت و آن را گـشـود مـقـابـل آن جـنـاب پـس  (موفق  )نامه بردار كاغذ را باز كن ، پس 

: احـوال چـشـمـت چـگـونـه اسـت ؟ عـرض كـرم ! اى مـحـمـّد: حـضـرت آن را مـالحـظـه كـرد آنـگـاه فـرمـود

یـنـايى از او رفته چنانچه مشاھده مى فرمايى ، پس چـشـمـم عـلیـل شـده و بـ! يـابـن رسـول الّله 

حـضـرت دست مبارك به چشمان من كشید از بركت دست آن حضرت چشمان من شفا يافت پس من 

  (24). دست و پاى آن جناب را بوسیدم و از خدمتش بیرون آمدم در حالى كه بینا بودم

 امام جواد علیه السالم از افكار من خبر داد

داخـل بـغداد شدم در ھنگامى كه حضرت امام : سـوم ـ و نـیـز روايـت كـرده از حـسـیـن مـكـارى كـه گـفـت 

سالم نیز در بغداد بود و در نزد خلیفه در نھايت جاللت بود من با خود گفتم كه ديگر محّمد تقى علیه ال

حضرت جواد علیه السالم به مـديـنـه بـر نـخـواھـد گـشـت بـا ايـن مـرتـبـتـى كـه در ايـنـجـا دارد و از 

جناب سر به زير  حـیـثـیـت جـالل و طـعـامـھاى لذيذ و غیره چون اين خیال در خاطر من گذشت ديدم آن

اى حسین ، نان جـو بـا نـمك نیم : افـكـند پس سر بلند كرد در حالى كه رنگ مباركش زرد شده بود و فرمود

كوب در حرم رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم نزد من بھتر است از آنچه كه مشاھده مى كنى در 

  (25).اينجا

 از مذھب زيدى دست برداشتم

از قاسم بن عبدالرحمن روايت كرده است كه گفت من زيدى مـذھـب بـودم  (كشف الغمه  )چـھـارم ـ در 

ى در بـغـداد بـودم ديـدم كـه مـردم در حـركت و اضـطـرابـنـد بـعـضـى مـى دوند وقـتـى رفـتـم بـه بـغـداد، روز

! ابن الرضا! ابن الرضا: چه خبر است ؟ گفتند: و بعضى باالى بلنديھا مى روند و بعضى ايستاده اند، پرسیدم 

نیز مى  گفتم به خدا سوگند كه من. يعنى حضرت جواد پسر حضرت امـام رضـا علیھما السالم مى آيد

ايستم و او را مشاھده مى كنم ، پس ناگاه ديدم كه آن حضرت پیدا شد و سوار بر استرى بود من با خود 

گفتم لعـن الّله اصـحـاب اال مـامـة ؛ يـعـنـى دور باشند از رحمت خدا گروه امامیه ھنگامى كه اعتقاد كـردنـد 

تـا ايـن خیال در دل من گذشت حضرت رو به من كرد و  كـه خـداونـد طـاعـت ايـن جـوان را واجـب گـردانـیـده

 :فرمود

  (26). (َاَبَشرا ِمّنا واحدا َنتَِّبُعُه ِاّنا اذا َلفى َضالٍل َو ُسُعٍر  ) ! يـا قـاسـم بن عبدالرحمن

 :دوباره در دل خود گفتم كه او ساحر است ، ديگر باره رو كرد به من و فرمود

  (27). (َءُاْلِقَى الذِّْكُر َعَلْیِه ِمْن َبْیِننا َبْل ُھَو َكّذاٌب َاِشٌر  )

آن وقـت كـه حـضـرت از خـیـاالت مـن خـبـر داد مـن اعـتـقـادم كـامـل شـد و اقـرار بـر امـامـت او نـمـودم و 



  (28).اذعـان نـمـودم كـه او حـجـة الّله اسـت بـر خـلق خدا

تـفسیر كـه ايـن دو آيـه مـبـاركـه در سـوره قـمـر اسـت ، و مـعـنـى آيـه اول بـنـابـر آنـچـه در : مـؤ لف گـويـد

تكذيب كردند قوم ثمود حضرت صالح پیغمبر عـلیـه السـالم را و گـفـتند آيا آدمى كه از جنس ما : است آنكه 

است و يگانه است كه ھیچ تبعى و حشمى ندارد پیروى كنیم او را؟ مراد انكار اين معنى است يعنى تابع 

ار و بى خويش و تبار است به درستى شخصى نشويم كه فضلى و مـزيـتـى بـر ما ندارد و بى كس و بى ي

آيا : و معنى آيه دوم اين است . كه اين ھنگام كه متابعت او كنیم در گمراھى و آتشھاى سوزان خواھیم بود

القا كرده است وحى بر او از میان ما و حال آنكه در میان ما اولى و احق از وى يافت مى شود؟ نه چنین 

 .او درغگوى است و خودپسند و متكبر است كه وحى مختص باشد به او بلكه

 چرا شیعه دوازده امامى شدم ؟

زمانى در عـسـكـر يـعنى : پـنـجم ـ شیخ مفید و طبرسى و ديگران روايت كرده اند از على بن خالد كه گفت 

د و در سر من راى بودم شنیدم كه مردى را از شام در قید و بند كرده اند و آورده اند در اينجا حبس نموده ان

مى گويند او ادعاى نبوت و پیغمبرى كرده ، گفت من رفتم در آن خـانه كه او را در آنجا حبس كرده بودند و با 

چـون بـا او تـكـلم كـردم يـافـتـم او را صـاحـب فـھـم و . پاسبانان او مدارا و محبت كردم تا مرا به نـزد او بـردنـد

بدان كه من مردى بودم كه در شـام در : تو چیست ؟ گفت  عـقـل پس از او پرسیدم كه اى مرد بگو قصه

مـوضع معروف به راءس الحسین علیه السالم يعنى موضعى كه سر امام حسین عـلیـه السـالم را در آنـجـا 

گذاشته يا نصب كرده بودند عبادت خدا را مى نمودم ، شبى در مـحراب عبادت مشغول به ذكر خدا بودم كه 

پس برخاستم و مرا كمى راه برد ناگاه ديدم ! برخیز: دم كه نزد من است و به من فرمودناگاه شخصى را دي

بلى اين مسجد كوفه است ، : اين مسجد را مى شناسى ؟ گفتم : در مسجد كوفه مى باشم ، فـرمود

كـه در مـسـجـد  پـس بـیـرون رفـتـیـم و مـرا كـمـى راه بـرد ديـدم. پس نماز خواند و من بـا او نـمـاز خـوانـدم 

سـالم كـرد بـر رسـول خـدا صـلى الّله علیه   رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم مـى بـاشـم پـس 

و آله و سلم و نماز كرد و من ھم نماز كردم پس با ھم بیرون آمـديـم پس قدر كمى راه رفتیم ديدم كه در 

بـیـرون آمديم و كمى راه آمديم ديدم كه در ھمان محراب  مكه مى باشم پس طواف كرد و طواف كردم با او و

پـس مـن در تـعـجـب مـانـدم تـا . عبادت خود در شام مى باشم و آن شـخـص از نـظـر مـن غـائب شـد

يـكـسـال ، چـون سـال ديـگر شد باز آن شخص را ديدم كه نزد من آمد، من از ديدن او مسرور شـدم پـس 

خـود بـرد بـه ھـمـان مـوضـعـى كـه در سـال گـذشـتـه بـرده بـود، چون مرا برگردانید به شام مـرا خـوانـد و بـا 

و خواست از من مفارقت كند با او گفتم كه ترا قسم مى دھم به حق آن خدايى كه اين قدرت و توانايى را 

 . سالممنم محّمد بن على بن موسى بن جعفر علیھم ال: به تو داده بگو تو كیستى ؟ فرمود

پس من اين حكايت را براى شخصى نقل كردم ، اين خبر كم كم به گوش وزير معتصم محّمد بـن عـبـدالمـلك 

زيـات رسید فرستاد مرا در قید و بند كردند و آوردند مرا به عراق و حبس نمودند چنانكه مى بینى و بر من 

م گـفـتـم مـیـل دارى كـه مـن قـصـه تـرا به آن مـرد : راوى گفت. بستند كه من ادعاى پیغمبرى كرده ام 

پس من . بنويس : بـراى مـحّمد بن عبدالملك بنويسم تا بر حقیقت حـال تـو مـطلع گردد و ترا رھا كند؟ گفت 

نامه اى به محّمد بن عبدالملك نـوشـتـم و شـرح حـال آن مرد محبوس را در آن درج كردم چون جواب آمد 

در پشت آن نوشته كه به آن مرد بگو كه بگويد به آن كسى كه او را در يك  ديدم ھمان نامه خودم است

راوى . شب از شـام بـه كـوفه و مدينه و مكه برده و از مكه به شام برگردانیده بیايد او را از زندان بـیـرون بـرد

د سـوخـت روز ديـگر گـفـت مـن از مـطـالعـه جـواب آن نـامـه خـیـلى مـغـمـوم شـدم و دلم بـر حـال آن مـر

صبح زود گفتم بروم و او را از جواب نامه اطالع دھم و امر كـنـم او را بـه صـبـر و شـكـیـبـايـى ، چـون بـه در 



زندان رسیدم ديدم پاسبانان زندان و لشـكـريـان و مـردمـان بسیارى به سرعت تمام گردش مى كنند و 

آن مردى كه ادعاى نبوت مى كرد در زندان حبس : ؟ گفتندگفتم مـگـر چـه خبر است . جستجو مى نمايند

بود ديشب مفقود شده و ھیچ اثرى از او نیست نمى دانیم به زمین فرو رفته يا مرغ ھوا او را ربوده على بن 

خالد گفت فھمیدم كه حضرت امام محّمد تقى علیه السالم به اعجاز او را بیرون برده است و مـن در آن 

  (29).ھـب بـودم چـون ايـن مـعـجـزه را ديـدم امـامى مذھب شدم و اعتقادم نیكو شدوقـت زيـدى مـذ

 مكافات عمل

 : مسعودى گفت. ّمد بن عبدالملك زيات به سزاى خود رسیدكه مح: مؤ لف گويد

چون خالفت به متوكل عباسى منتقل شد چند ماه از خالفت او كه گذشت بر محّمد بن عبدالملك 

غـضـبـنـاك شـد جـمـیـع امـوال او را بـگـرفـت و او را از وزارت مـعـزول سـاخت و محّمد بن عبدالملك در ايام 

ھا در باطن  ز آھن ساخته بود و او را میخ كـوب نـمـوده بـود به طورى كه سرھاى میخ وزارت خود تنورى ا

ھا و  بوده و ھر كه را مى خواست عذاب كـنـد امـر مى كرد او را در آن تنور مى افكنند تا به صدمت آن میخ 

امر كرد تا او ضیق مكان به سخت تر وجھى معذب بود و ھالك مى شد، و چون متوكل بر محّمد غضبناك شد 

را در ھمان تنور آھن افكندند محّمد چھل روز در ھمان تنور معذب بود تا وقتى كه به ھالكت رسید و در روز 

 :آخـر عـمـر خـود كـاغـذ و دواتـى طـلبـیـد و ايـن دو بـیـت نـوشـت و بـراى متوكل فرستاد

ِھَى السَّبیُل َفِمْن َيْوم ِالى َيْوٍم
 َك اْلَعْیُن فى َنْوٍمَكَانَُّه ماَتري

الَتْجَز َعنَّ ُرَويدا ِانَّھا ُدَوٌل
 ُدْنیا َتَنقَُّل ِمْن َقْوٍم ِالى َقْوٍم

مـتـوكل را فرصتى نبود كه آن مكتوب را به او رسانند روز ديگر كه رقعه به وى رسید فـرمـان كـرد كـه او را از 

  (30).نـد مـحـّمد را مرده يافتندتـنـور بـیـرون آوردنـد چـون نـزد تـنـور رفـتـ

كـه ابـوالصـلت را مـاءمـون در بـدان كـه در بـاب شـھـادت حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم نـقـل كـرديـم 

زنـدان حـبـس كـرد، يـكـسـال در حـبـس بـود پـس مـتـوسـل شـد بـه انـوار مـقـدسـه مـحـمـّد و آل مـحـمـّد 

علیھم السالم ھنوز دعاى او تمام نشده بود كه حضرت جواد علیه السالم نزد او حاضر شد و او را از بند 

 .رھانید

 م جواد علیه السالمشفاى چشم به عنايت اما

شكايت كردم كه حضرت امام رضـا : شـشـم ـ شـیـخ كـشـى روايـت كـرده از محّمد بن سنان كه گفت 

عـلیـه السـالم از درد چـشـم خود پس گرفت حضرت كاغذى و نوشت براى ابوجعفر حـضـرت جـواد علیه 

یـه السـالم آن كـاغـذ را به خادمى حضرت رضا عـل  السالم و آن حضرت از طفل سه ساله كوچكتر بود پس 

داد و امر كرد مرا كه بروم با او و فرمود به من كه كـتـمـان كن ، يعنى اگر از حضرت جواد معجزه اى ديدى 

: محّمد گفت . اظھار مكن آن را، پس رفتم به نزد آن حـضرت و خادمى آن حضرت را به دوش برداشته بود

ضرت جواد علیه السالم حضرت نظر كرد در كاغذ و بلند مى كرد سر پس خادم آن كاغذ را گشود مقابل ح

پس رفت ھر دردى كـه در . پس اين كار را چند دفعه كرد (ناج  ) : خود را بـه جـانـب آسمان و مى گفت

چـشـم مـن بـود و چنان چشمم روشن و بینا شد كه چشم احدى مانند او نبود، پس گفتم به حضرت جواد 

خداند ترا شیخ اين امت قرار دھد ھمچنان كه عیسى بـن مـريـم عـلیـه السـالم را شـیـخ  علیه السالم كه



پس من : محّمد گفت  ! اى شبیه صاحب فطرس: بنى اسرائیل قرار داد، سپس گفتم به آن حضرت 

برگشتم و حضرت امام رضا علیه السالم به من فرمود كه اين را پنھان كن ، من پیوسته چشمم صحیح بود 

تا وقتى كه فاش كردم معجزه حـضـرت جواد علیه السالم را در باب چشم خود پس ديگر باره درد چشم من 

به محّمد بن سنان گفتم كه چه قصد كردى از آنكه به آن حضرت گفتى اى شبیه : راوى گـفت . عود كرد

را فطرس مى گفتند صـاحب فطرس ؟ او در جواب گفت كه حق تعالى غضب فرمود بر ملكى از مالئكه كه او 

پس بال او را درھم شكست و افكند او را در جزيره اى از جزائر دريا و او بـود تـا وقـتـى كـه مـتـولد شـد 

حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه السـالم ، حق تعالى فرستاد جـبـرئیـل را به سوى حضرت پیغمبر صلى الّله 

ه والدت امام حسین علیه السالم و جبرئیل صديق و دوست علیه و آله و سلم تا آن حضرت را تھنیت گويد ب

فطرس بود پس گذشت به او در حالى كه در جزيره افتاده بود پس او را خبر داد به آنكه امام حسین علیه 

السالم مـتـولد شـده و حـق تـعـالى او را امـر فـرمـوده كـه پـیغمبر را تھنیت گويد پس فرمود به فـطـرس 

را بردارم به يكى از بالھاى خود و ببرم ترا نزد محّمد صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم تـا شـفـاعـت مـیـل دارى ت

پـس جبرئیل او را به يكى از بالھاى خود برداشت و او را خدمت پیغمبر ! بـلى : كـنـد تـرا؟ فـطـرس گـفـت 

روردگار خود را آنگاه قصه فطرس را براى آن صلى الّله علیه و آله و سـلم بـرد پـس تبلیغ كرد تھنیت از جانب پ

حـضـرت نـقـل كـرد، حـضـرت فـرمـود بـه فـطـرس كـه بـمـال بـال خـود را بـه گـھـواره حـسـیـن و مـیـمنت بجو 

به آن بجھت عظمت و بزرگى آن ، فـطـرس جـنـان كـرد حـق تعالى بال او را به او رد كرد و او را به جاى خود 

  (31).داشت با مالئكه برگردانیدو منزلى كه 

شنیدم از يـحیى بن اكثم  : تھـفـتـم ـ شـیـخ كـلینى و ديگران روايت كرده اند از محّمد بن ابى العالء كه گف

قاضى سامره بعد از آنكه آزمودم او را و مناظره كردم با او و محاوره نمودم و مـراسـله كـردم او را و سـؤ ال 

كـردم از او از عـلوم آل مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم ، يـحـیـى گـفـت كـه روزى داخـل مـسـجـد 

و آله و سلم شدم طواف مى كردم به قبر مبارك ديدم مـحـمـّد بـن على الرضا علیه پـیغمبر صلى الّله علیه 

پس مناظره كردم بـا آن حـضـرت در مـسـائل كـه نـزد من بود . السالم را كه طواف مى كند به قبر مبارك 

الّله من مى يعنى آنھا را خوب مى دانستم پس جواب آنھا را فـرمـود آنـگـاه گـفـتـم بـه آن حـضـرت كه و

خواھم يك مساءله از شما بپرسم و خجالت مى كشم از آن حضرت فرمود من خبر مى دھم ترا به آن پیش 

ھمین ! بلى : ، گفتم  (امام  )از آنكه از من بپرسى آن را، و آن ايـن اسـت كه مى خواھى بپرسى از من از 

متى مى خواھم ، در دست آن حضرت عال: گفتم . منم امام : است سـؤ ال مـن بـه خدا سوگند، فرمود

  (32). عـصـائى بـود عـصـا بـه نـطـق آمـد و گـفـت ھـمـانـا موالى من امام اين زمان است و او است حجت

 حرز امام جواد علیه السالم

روايت كرده از ابونصر ھمدانى از حكیمه دختر امام  (مھج الدعوات  )ھشتم ـ سید بن طاوس رحمه الّله در 

محّمد تقى علیه السالم آنچه كه حاصلش اين است كه بعد از وفات امام مـحـمـّد تـقـى عـلیه السالم رفتم 

دختر ماءمون كه زن آن حضرت بود جھت تعزيت او، ديدم كه بسیار جزع و گريه به جھت  به نزد ام عیسى

شكافته شود   امام مى كرد به مرتبه اى كه مى خواست خـود را بـه گـريـه بكشد من ترسیم كه زھره اش 

حق  از كثرت غصه ، پس در بین اينكه ما مذاكره مى كرديم كرم و حسن خلق و شرف آن حضرت را و آنچه

تعالى به او مـرحـمـت فرموده بود از عزت و كرامت ، ام عیسى گفت كه ترا به چیزى عجیب خبر دھم كه از 

من دايم جھت امام غیرت مـى كـردم : آن كدام است ؟ ام عیسى گفت : گفتم . ھـمـه چـیزھا بزرگتر باشد

ى گفتم پـدرم مـى گـفـتـم و مـراقب او بودم و گاه گاه سخنھاى سخت مى شنیدم و من به پدر خود م

ناگاه روزى نشسته بودم دخترى از در خانه . تـحـمـل كن كه او فرزند پیغمبر است و وصله اى است از پیغمبر



چه كسى ؟ گفت از اوالد عـمـار يـاسـرم و زن امام محّمد تقى علیه : در آمد و به من سالم كرد، گفتم 

غـیـرت گـرفـت كه نزديك بود سر برداشته به صحرا روم و  السالم ام كه شوھر تو است ، پس مرا چندان

جالء وطن نمايم و شیطان نزديك بود كه مرا بر آن دارد كه آن زن را بیازارم ، قھر خود را فرو بردم و با او نیكى 

 . كردم و خلعتش دادم

در آن حـالت كـه مـسـت  چـون آن زن از پـیـش مـن رفـت نزد پدرم رفتم و گفتم با او آنچه ديده بودم و پدرم

اليـعقل بود اشارت به غالمى كرد كه پیش او ايستاده بود كه شمشیر مرا بـیـاور، شـمشیر گرفت و سوار 

شد و گفت كه والّله من مى روم و او را مى كشم ، چون اين صـورت از پدر خود مشاھده كردم پشیمان 

بر . دم و گفتم چـه كـردم بـه نفس خود و شوھر خود را به كشتن دادم شدم و ِاّنا لّلِه َو اّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن خوان

روى خود مى زدم و پس پدر مى رفـتـم تا درآمد به خانه اى كه امام بود پیوسته او را با شمشیر زد تا او را 

چون چاشت  پاره پاره كـرد پـس از نـزد او بیرون آمد من از پى او گريختم و تا صباح از اين جھت خواب نكردم و

پسر امـام رضا علیه السالم : نه ، گفتم : مى دانى ديشب چه كرده اى ؟ گفت : شد نزد پدر آمدم و گفتم 

واى : را كشتى ، از اين سخن متحیر شد و از خود رفت و بیھوش شد، بعد از سـاعتى به خود آمد و گفت 

ماءمون اضطراب . ـمـشیر زدى و كشتى رفتى بر سر او و او را بـه ش! بلى : بر تو چه مى گويى ؟ گفتم 

اين چه ! واى بر تو: بسیار كرد از اين سخن گفت ياسر خادم را بطلبید ياسر را حاضر كردند با ياسر گفت 

 : راست مى گويد، ماءمون بر سینه و روى خود زد و گفت: سخن است كه دخـتر من مى گويد؟ ياسر گفت 

رسوا شديم تا قیامت در میان مردم و ھالك شديم ، اى يـاسر برو و خبر آن  (ُعوَن ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه رَاِج )

يـاسـر رفـت بـه خـانه . حضرت را تحقیق كن و جھت ما خبر بیاور كه جان من نزديك است از تن بـیـرون آيـد

! اى امیر بشارت و مژدگانى: آن جناب و من به رخساره خود لطمه مى زدم پس زود مراجعت نمود و گفت 

رفتم نزد آن حضرت ديدم نشسته بود و بر تن شريفش پیراھنى بود و به : چه خبر دارى ؟ گفت : گفت 

لحاف ، خود را پوشانیده بـود و مـسـواك مى كرد، من سالم بر او كردم و گفتم كه مى خواھى اين پیراھن 

ا مقصود اين بود كه به جسد مبارك امـام و مر. كه پوشیده اى بـه جـھـت تبرك به من دھى تا در او نماز كنم 

نـظـر كـنـم كـه آيا ضرب شمشیر ھست يا نه ، به خدا كه ھمچون عاج سفیدى بود كه زردى او را مـس 

ماءمون گـريـسـت گـريستن دراز و گفت   كـرده بـاشـد و نـبود بر جسد او از زخم شمشیر و غیره اثرى ، پس

بـعـد از آن يـاسـر را . يگر نماند و اين عبرت است بـراى اولیـن و آخـريـن با اين آيت و معجزه ھیچ چیز د: 

گـفـت كـه سوار شدن و گرفتن شمشیر و داخل شدن خود را ياد مى آورم و برگشتن خود را ياد نمى آورم ، 

رو نزد چگونه بوده است امر مـن و رفـتـن مـن بـه سوى او، خدا لعنت كند اين دختر را لعنت شديد، ب  پس

دختر و به او بگو كه پدرت مى گوى به خدا قسم كه اگر بعد از اين از آن جناب شكايت كنى يا بى دسـتـور او 

برو به نزد ابن الرضا و سـالم مرا به او برسان و بیست   از خـانـه بـیـرون آيى از تو انتقام مى كشم ، پس

مى گويند براى او ببر پس  (شـھـرى  )م كـه او را ھزار دينار جھت او ببر و اسبى كه ديشب سوار شده بود

: ياسر مى گويد. امر كن ھاشمیین را كه به جھت سـالم بـر آن حـضـرت وارد شـونـد و بـر او سـالم كـنند

چنان كردم كه مـاءمـون گـفته بود و سالم ماءمون را رسانیدم و مالى را كه ماءمون فرستاده بود در پیش 

نھادم و اسب را عرضه كردم ، حضرت بر آن زر نظر كرد ساعتى بعد از آن تـبـسـم نـمـود و امام علیه السالم 

آيا نمى داند ! عـھـدى كـه مـیان ما و ماءمون بود ھمچون بود كه ھجوم كند به شـمـشـیـر بـر من ؟: فـرمـود

بـگـذار ايـن ! رسـول خـدااى پـسـر : پس گـفـتـم . كه مرا يارى دھنده اى است كه میان من و او مانع است 

عـتـاب را بـه خـدا و بـه حـق جـدت رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم كه ماءمون چنان مست بود كه 

نمى دانسته چیزى از ايـن كار و ندز كرده نذر راستى و سوگند خورده كه بعد از اين مست نشود و چیزى 



ن از دامھاى شیطان است ، پس ھرگاه نزد ماءمون تشريف ببرى كه مست كـنـنـده بـاشـد نـخورد؛ زيرا كه آ

بـعـد از آن . حضرت فرمود كه مرا نیز عزم و راءى چـنـیـن بـود. اين سخنان را به روى وى نیاور و عتاب مكن 

جامه طلبید و پوشید و برخاست و مردم تمامى با آن حضرت نزد مـاءمـون آمـدند، ماءمون برخاست و آن 

در كنار گرفت و به سینه چسبانید و ترحیب كـرد و اذن نداد احدى را كه بر او داخل شود و پیوسته با جناب را 

اي مامون من ترا نصیحتي : آن حضرت حديث مى گفت ، چون مجلس خواست منقضي شود حضرت فرمود 

ه شب بیرون مي خواھم ك: بلي آن كدام است يابن رسول اهللا ؟ فرمود : مامون گفت : مي كنم قبول كن 

نروي چون من ايمن نیستم از اين خلق نگونسار بر تو و نزد من دعايي است متحصن ساز نفس خود را به 

آن و حرز كن خود را به آن از بديھا و بالھا و مكروھات ھمچون كه مرا ديشب از شر تو نگاه داشت ، و اگر 

جمیع اھل زمین از ايشان به تو بدي نرسد  لشكرھاي روم و ترك را مالقات كني و تمامي بر تو جمع شوند با

بلى به : ، اگر خواھي بفرستم آن را براي تو تا آنكه به واسـطـه آن از ھـمـه آن چـیـزھا ايمن باشى ، گفت 

 .خط خود بنويس و بفرست به سوى من ، حضرت قبول نمود

اين حرز را نوشت و فرمود با چون صباح شد حضرت جواد علیه السالم ياسر را نزد خود طلبید و به خط خود 

ياسر كه اين را به نزد ماءمون ببر بگو جھت آن از نقره پاك لوله سـازد و آنـچـه بـعد از اين خواھم گفت بر آن 

 )نقره نويسد و چون خواھد كه بر بازو بندد وضـوى كـامل بگیرد و چھار ركعت نماز كند بخواند در ھر ركعت 

ھر  (تـوحـیـد  )و  (اللیـل  )و  (والشمس و ضحیھا  )و  (شـھـدالّله  )و  (ـرسـى آيـة الك )يك مرتبه و  (حمد 

كدام را ھفت مرتبه و چون از نماز فارغ شود بر بـازوى راسـت خـود بـنـدد تـا در مـحـل سـخـتـیـھـا و 

ر وقت بازو بستن قمر تـنـگـیـھـا بـه حـول و قـوه خـدا سـالم مـانـد از ھرچه ترسد و حذر كند و مى بايد كه د

 .در عقرب نباشد

روايـت شـده كـه چـون مـاءمـون ايـن حـرز را از آن حـضـرت گـرفـت و بـا اھـل روم غـزا كـرد فـتـح كـرد و در 

 ) : ھـمه غزوات و جنگھا ھمراه داشت و منصور و مظفر شد به بـركـت ايـن حـرز مـبـارك ، و حـرز ايـن اسـت

  (33) ( ...ْحمِن الرَّحیم َاْلَحْمُدلّلِه َربِّ اْلعاَلمیَنِبْسِم الّلِه الرَّ

و نزد شیعه معروف است ، و اين موضع جاى نقل آن  ( حرز جواد )تـا آخـر حـرز كـه مـعـروف اسـت بـه 

 . نیست

 : (الّدرة  )قال العالمة الطباطبائى بحرالعلوم فى 

َو جاَز ِفى اْلِفضَِّة ما كاَن ِوعاء
 ِلِمْثِل َتْعويٍذ َو ِحْرٍز َو ُدعاٍء

َفَقْد َاتى فیِه َصحیٌح ِمْن َخَبٍر
  (34)َھُرعاَضَدُه ِحْرُز اْلَجواِد اْلُمْشَت

 تبديل برگ زيتون به نقره خالص

امام محّمد تقى عـلیـه السـالم  ديدم حضرت: نھم ـ ابوجعفر طبرى روايت كرده از ابراھیم بن سعد كه گفت 

را كه مى زد دست خود را بر برگ زيتون پس مى گرديد آن نقره ، پس من گـرفـتـم از آن حـضـرت بـسـیارى 

  (35).از آنھا را و خرج كردم آنھا را در بازار و ابدا تغییرى نكرد يعنى نقره خالص شده بود

 عالمت امام چیست ؟

ديدم امـام مـحـمـّد  : و نیز روايت كرده از عمارة بن يزيد كه گفت: دھم ـ در بعضى دالئل آن حضرت است 



امام : م بـه آن حـضرت كه چیست عالمت امام ، يابن رسـول الّله ؟ فرمودتـقـى عـلیـه السـالم را پـس گـفـتـ

. گذاشت دست خود را بر سنگى پس ظاھر شد انگشتانش در آن  آن است كه اين كار را به جا آورد، پس 

مى   ديدم كه آھن را مى كشید بدون آنكه در آتش آن را بگذارد و سنگ را خاتم خود نقش   پس : راوى گفت 

  (36).دكر

 توطئه ماءمون براى دنیاگرايى امام جواد علیه السالم

ماءمون ھر حـیـله كـرد كـه  : از محّمد بن ريان كه گفت يـازدھـم ـ ابـن شھر آشوب و ديگران روايت كرده اند

حـضـرت امـام مـحـمـّد تـقـى عـلیـه السـالم را مـانـنـد خـود اھـل دنـیـا كـنـد و به لھو و فسوق مايل كند 

ممكنش نشد و حیله او در آن حضرت اثر نكرد تا زمـانـى كـه خـواسـت دخـتر خود را به خانه آن حضرت 

زفاف واقع شد امر كرد صـد كـنـیـزى كـه از ھـمـه كـنـیـزان زيباتر بودند ھر كدام جامى در دست  بفرستد و

گیرند كه در آن جواھرى باشد به اين ھیئت او را استقبال كنند در آن وقتى كه آن حضرت وارد مى شود و 

د علیه السالم التـفـاتـى مى نشیند در حجله دامادى ، كنیزان به آن دستورالعمل رفتار كردند، حضرت جوا

ماءمون طلبید مخارق مغنى را و آن مردى بود خوش آواز و ربـاب مـى نـواخـت و ريش . بـه ايـشـان نـفـرمـود

اگر به جـھـت مـیل دادن ابوجعفر است به امر دنیا ! يا امیرالمؤ منین : طويلى داشت مخارق به ماءمون گفت 

او را، پس نشست مـقـابـل آن حـضـرت و آواز خـود را بـلنـد كـرد بـه  اين كار در عھده من است و من كافیم

نـحـوى كـه جـمـیـع اھل خانه به نزد او جمع شدند، پس شروع كرد به نواختن رباب و آواز خواندن ، يك 

 ساعت چـنـیـن كرد ديد كه حضرت جواد علیه السالم ابدا التفات نكرد نه به سوى او و نه به طـرف راسـت و

از خدا بترس اى مرد ريش  ( ! ِاتَِّق الّله ياَذا اْلعـُْثُنون ) :پس از آن سر مبارك خود را بلند كرد و فرمود. چپ خود

رباب و مـضـراب از دسـت مـخـارق افـتـاد و ديـگـر انـتـفـاعـى نـبـرد به : تا حضرت اين فرمايش فرمود! بلند

وقتى كه ابوجعفر به من : تـرا چـه شـد؟ گـفت : مـاءمـون از او پـرسـیـد (37). دست خود تا وفات يافت

 . صیحه زد چنان فزع كردم كه ھرگز صحت نخواھم يافت از آن

 تھمت توطئه به امام جواد علیه السالم

دوازدھـم ـ قـطـب راونـدى روايـت كـرده كـه مـعتصم طلبید جماعتى از وزراء خود را و گفت كه شـھـادت دروغ 

پس معتصم طلبید آن حضرت . دھـیـد در حـق محّمد تقى علیه السالم و بنويسید كه او اراده كرده خروج كند

به خدا قسم كـه مـن به جا نیاوردم چیزى از اين امر، گفت : روج كردى بر من ، فرمودتو اراده خ: را و گفت 

بلى اين نامه ھاى تو : كه فالن و فالن شھادت مى دھند بر اين كار تـو، پـس ايـشان را حاضر كردند گفتند

كه حضرت نشسته راوى گفت . است كه نوشته اى در اين بـاب ، مـا گـرفـته ايم آنھا را از بعض غالمان تو

اگر اينھا دروغ مى گـويـنـد بر من ! خداوندا : بود در صـفـحـه ايـوان پـس سر بلند كرد به سوى آسمان و گفت

بگیر ايشان را، راوى گفت كه نظر كرديم به آن صفحه ديديم كه سخت بـه جـنـبـش و اضـطـراب درآمـده مـى 

من توبه ! يابن رسول الّله : د مى افـتـد، مـعـتـصـم گفت كه بر مى خیزد از جاى خو  رود و مى آيد و ھركس

ساكن گردان اين جنبش را، ! خداوندا: كردم از آنچه گفتم دعا كن كه خدا اين جـنـبـش را سـاكـن كـند، گفت 

  (38).پس ساكن شد. ھمانا تو مى دانى كه اين جماعت دشمنان تو و دشمنان من اند

 تبديل خاك به طال

روز عیدى خدمت حضرت محّمد : سـیـزدھـم ـ و نیز روايت كرده از اسماعیل بن عباس ھاشمى كه گفت 

كردم به آن جناب از تنگى معاش ، آن حضرت بلند كرد مصالى خود را و  جواد علیه السالم رفتم و شكايت

گرفت از خاك سبیكه اى از طال، يعنى خاك به بركت دست آن حضرت پـاره طـالى گـذاخـتـه شـد پـس بـه 

  (39).مـن عـطـا كـرد بـردم آن بـازار شـانـزده مثقال بود



 زنده كردن مرده

ديدم مردى را  :چـھـاردھـم ـ شـیـخ كـشـى از احـمـد بـن عـلى بـن كـلثـوم سـرخـسـى نقل كرده كه گفت 

به پس سؤ ال كـرد از مـن از احكم بن بشار مروزى و پرسید از من از اصحاب امامیه كه معروف بود به ابى زين

قصه او و از آن اثرى كه در حلق او اسـت ، و مـن ديـده بـودم او را كـه در حـلق او شـبـیه خطى از اثر ذبح 

ر بوديم ابوزينبه گفته كه ما ھفت نف. بود گفتم كه من چند دفـعـه از او سؤ ال كردم از آن اثر به من خبر نداد

در بـغـداد كـه در يـك حـجـره بوديم در زمان حضرت امام محّمد تقى علیه السالم ، يك روز احـكـم از وقـت 

عـصـر از مـا نـاپـديـد شـد و در شـب ھـم نـیـامـد ھـمـیـن كـه اول شب شد توقیعى از حضرت جواد علیه 

بـوح شـده و او را پـیـچیده اند در نمدى و السالم آمد كه رفیق شما آن مرد خراسانى يعنى احـكـم مـذ

افكنده اند در فالن مزبله برويد او را بـرداريـد و مـداوا كـنـیـد او را بـه فـالن و بـه فـالن چـیـز، پـس رفـتـیـم بـه 

ه آن مـحـل و او را يـافتیم مذبوح و مطروح ھمانطور كه حضرت خبر داده بود پس او را آورديم و مداوا كرديم ب

احمد بن على راوى مى گويد كه قصه اش آن بود كه احكم متعه . آنچه حضرت فرموده بود پس خوب شد

كرده بود در بغداد در خانه قومى پس آن جماعت مطلع شدند بر كار او و او را ذبح كردند و در نمد پیچیده در 

  (40).مزبله افكندند

 ثواب ازدواج موقت

كـه اسـتـحـبـاب مـتعه نزد شیعه ثابت است ، بلكه روايت شده از حضرت صـادق عـلیـه : مـؤ لف گـويـد

 (41).به رجعت ما نداشته باشد و حالل نداند متعه كردن را نیست از ما كسى كه ايمان: السـالم كـه فـرمود

 

ـُْه علیه السالم  ) لَّ َحرََّم َعلى شیَعِتنا اْلُمْسِكَر ِمْن ُكلَّ َشراٍب َو َعّوَضُھْم َعْن ذِلَك ِانَّ الّلَه َعّز َو َج: َو عـَن

  (42). (اْلُمْتَعَة 

روايت كرده از  (كتاب متعه  )وايـات در فـضـل مـتعه كردن بسیار است از جمله شیخ مفید رحمه الّله در و ر

صالح بن عقبه از پدرش كه گفت به حضرت امام محّمد باقر علیه السالم عرض كردم كه براى شخصى كه 

و مخالفت آن كس كه  اگر در اين كار قصدش خدا و امتثال شريعت باشد: متعه كند ثوابى ھست ؟ فرمود

منع كرده ، تكلم نمى كند با آن زن مـگـر آنـكـه حق تعالى مى نويسد براى او حسنه ، و ھرگاه نزديكى كند 

با او بیامرزد حق تعالى به سبب اين ، گناه او را و چون غسل كند به عدد ھر مويى كه آب بر او گذشته حق 

گفتم به آن حضرت از روى تعجب به عـدد ھـر مـويـى كـه در :  راوى گفت. تـعالى مغفرت به او ارزانى فرمايد

و نـیـز روايـت كـرده از حـضرت  (43).بـه عدد ھر مويى كه در بدن دارد! آرى : حـضـرت فـرمـود! بـدن دارد؟

صادق علیه السالم كه فرمود نیست مـردى كـه مـتعه كند پس غسل كند مگر آنكه حق تعالى خلق فرمايد 

از ھر قطره اى كه از او مى چكد ھفتاد ملك كه استغفار نمايد براى او تا روز قیامت و لعنت مى كند اجتناب 

و روايت شده كه حضرت ابوالحسن عـلیـه السالم  (44).تـا زمـانـى كـه قـیـامت برپا شودكننده از آن را 

ان خود كه اصرار نداشته باشید در متعه كردن ، آنچه بر شما است اقامت نوشت به سوى بعضى از موالی

سنت است ، يعنى متعه كنید به آن قدر كه اقامت سنت شود و مـشـغـول مكنید خود را به متعه كردن تا 

ى آنكه ترك كنید زنان و فراش خودتان را و آنھا را مـعطل گذاريد پس ايشان كافر شوند و نفرين كنند بر كسان

  (45).كه امر كردند شما را بر آن و لعنت كنند ما را

 اعظ بلیغه حضرت امام محّمد تقىعلیه السالم استدر ذكـر پـاره اى از كـلمـات شريفه و مو: فـصـل چـھـارم 

يـعنى حضرت  ( (46)الثِّقـَُة بـِالّلِه تـَعـالى ثـَمـٌَن ِلُكلِّ غاٍل َو ُسلٌَّم ِالى ُكلِّ عـاٍل؛: اّول ـ قـاَل عـلیـه السـالم  )

جواد علیه السالم فرمود كه اعتماد به خداوند تعالى بھاء ھر چیز گران است و به سوى ھر چیز بلندى 



 . نردبان است

  (47). (ِعزُّ اْلُمْؤِمن من ِغناُه َعِن الّناِس : قاَل علیه السالم  )دّوم ـ 

 . عزت مؤ من در بى نیازى او است از مردم: فرمود

 : و لنعم ما قیل

دو قرص نان اگر از گندم است يا از جو
 گر از كھنه است يا از نو دو تاى جامه

چھار گوشه ديوار خود به خاطر جمع
 كه كس نگويد از اين جاى خیز و آنجا رو

ھزار بار نكوتر به نزد دانايان
 ز فر مملكت كیقباد و كیخسرو

  (48). ( الَتُكْن َوِلىَّ الّلِه ِفى اْلَعالِنیِة َو َعّدّوا َلُه ِفى السِِّر: قاَل علیه السالم  )سـّوم ـ

 . مباش ولى خدا در آشكار و دشمن خدا در پنھان: فرمود

 ) : يش جدش امیرالمؤ منین علیه السالم كه فرمودهكه اين كلمه شريفه شبیه است به فرما: فقیر گويد

 . (الَتُسبَّنَّ ِاْبلیَس ِفى اْلَعالِنَیِة َو َاْنَت َصديُقُه فى السِّرِّ 

 ( (49).مـَِن اْسَتفاَد َاخا فِى الّلِه َفَقِد اْسَتفاَد َبْیتا ِفى اْلَجنَِّة ) : چـھـارم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

اسـتـفـاده به معنى فايده گرفتن و فائده خواستن و فائده دادن است ، يعنى ھركه استفاده كند برادرى را 

 . اده كرده خانه اى در بھشتبه جھت خداوند تعالى ھمانا استف

َكْیَف َيضیُع ِمَن الّله َتعالى كاِفُلُه َو َكْیَف َيْنُجَو ِمَن الّله تـَعالى طاِلُبُه َو َمِن  ) : پـنـجـم ـ قـاَل عـلیه السالم

  (50)؛ (ْكَثَر َمّما ُيْصِلُح اْنَقَطَع ِالى َغْیِر الّلِه َو َكَلُه الّلُه ِاَلْیِه َو َمْن َعِمَل َعلى َغْیِر ِعْلِم َاْفِسِد َا

- ٣ - 

 
 

تـعـالى قـبـول كننده و پذيرنده تعھد يـعـنـى فـرمـود چـگـونـه ضـايـع و تـلف مـى شـود كـسـى كـه خـداونـد 

او است و چگونه نجات مى يابد كسى كه خداوند در طلب او اسـت و كـسـى كـه خـود را از خـدا بـريـد و به 

ديگر، چسبانید خداوند آن را به آن ديگرى واگـذارد و كـسى كه عمل كرد از غیر علم ، فاسد و تباه كرده 

 . تبیشتر از آنچه اصالح كرده اس

ِايـّاَك َو مـُصاَحَبَة الّشريِر َفِانَُّه َكالسَّْیِف اْلَمْسُلوِل يـَحـْسـُُن مـَْنَظُرُه َو َيْقَبُح  ) : شـشـم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

بپرھیز از رفاقت با آدم بد به درستى كه او به شمشیر كشیده مى ماند منظرش نیكو : فرمود (51)؛  (آثاُرُه 

 . است و آثارش زشت است

  (52)؛ (ِه كـَفـى بـِاْلمـَْرِء خـِیـانـًَة َاْن يـَكـُوَن َامینا ِلْلَخَوَن ) : ھـفـتـم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

 .بس است در دغلى و ناراستى مرد آنكه امین خیانتكاران باشد: فرمود

قـبـول مـى  :مرا وصیت فرما، فرمود: ـى بـه آن حـضـرت عـرض كـردھـشـتـم ـ روايـت شـده كـه شـخـص

فقر را بالین خود گردان و دست به گردن فـقـر درآور و تـرك كـن شـھـوات را : فرمود! آرى : كـنـى ؟ عرض كرد



و مـخـالفـت كـن بـا ھـوى و خـواھـش دل و بـدان كـه تـو ھـمیشه در مرئى و منظر حق تعالى مى باشى 

  (53). س ببین خود را چگونه مى باشىپ

فیٍق ِمَن الّله ، َو واِعَظٍة ِمْن َنْفِسِه، َو َقُبوٍل ِممَّْن َتْو: الُمْؤِمُن َيْحتاَج ِالى َثالِث َخصاٍل ) : نھم ـ قاَل علیه السالم

توفیق از حـق تـعـالى ، و واعـظـى از نـفـس خـود : مؤ من محتاج است به سه خصلت : ؛ فرمود (َيْنَصُحُه 

 .كـه پـیـوسـتـه او را مـوعـظـه كـنـد، و قبول كند از آنكه او را نصیحت كند

با احدى تا آنكه بشناسى آنچه مابین او و بین خداوند تعالى است پـس اگـر  دھم ـ فرمود دشمنى مكن

نـیـكـوكار و محسن است واگذار و تسلیم نخواھد كرد او را به سوى تو و اگر بـدكـار اسـت ھـمـان دانـسـن 

بدى او از تـو ايـن را، كـافى است ترا، پس دشمنى مكن با او، يعنى ھمان پـاداش و عـوض كـه بـه مـقـابل 

  (54).حق تعالى به او مى رسد ترا بس است براى دشمنى با او

  (55)؛ (ْصُد ِاَلى الّله َتعالى ِباْلُقُلوِب َاْبَلُغ ِمْن ِاْتعاِب اْلَجواِرِح ِباَالْعماِل َاْلَق ) : يـازدھـم ـ قـاَل عـلیـه السالم

آھنگ نمودن به سوى حق تعال به دلھا رساننده تر است از به رنج درآوردن اعضا و : حـضرت فـرمـود آن 

 . جوارج را به اعمال

از حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و . كـه روايـات در بـاب قـلت و مـراعـات آن بـسـیـار اسـت : مـؤ لف گـويـد

رگاه آن سـالم و صحیح باشد ساير بدن نیز آله و سلم منقول است كه در آدمى پاره گوشتى است كه ھ

 (56). صحیح است ، و ھرگاه آن بیمار و فاسد باشد سـايـر بـدن بـیـمـار و فـاسد است و آن دل آدمى است

و ھم روايت است كه ھـرگـاه دل پـاكـیـزه اسـت تـمـام بـدن پـاكـیـزه اسـت و ھـرگـاه دل خـبـیـث است تمام 

و حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم به حضرت امام حسن علیه السالم وصیت  (57). بدن ھم خبیث است

فرمود كه از جمله بالھا فاقه و فقر است و از آن بـدتـر بـیـمـارى بـدن اسـت و از آن بـدتـر بـیـمـارى دل اسـت 

ل است و از آن بھتر صحت بدن است و از آن بھتر پـرھـیـزكـارى دل و از جـمـله نـعـمـتـھـا وسـعـت در مـا

: عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت كـه دلھـا بـر سـه قـسـم انـدو از حـضـرت امـام مـحـمـّد بـاقـر  (58). اسـت

اسـت كـه ھـیـچ چـیـزى در آن جـا نـمـى كـنـد و آن دل كافر است ، و يك دل آن  (دل سـرنـگـون  )يـكـى 

ھر دو در آن درمى آيد و ھر يك كه قويتر است بر آن غالب مى شود و يك دل ھست  (خیر و شر  )است كه 

است و در آن چراغى از انـوار الھـى اسـت كـه پـیـوسـتـه نـور مـى دھـد و تا قیامت نورش  (ده گشا )كه 

  (59). برطرف نمى شود و آن دل مؤ من است

 منزلت قلب به جسد، منزلت امام اسـت بـه مـردم: از حـضـرت صـادق عـلیـه السالم روايت شده كه فرمود

و روايـت شـده كـه وقـتـى حضرت موسى بن عمران علیه السـالم اصحاب خود را موعظه مى فرمود و  (60).

در بین موعظه شخصى برخاست و پیراھن خود را چاك زد از حق تعالى وحى رسید به موسى كه اى 

  (61). موسى بگو كه پیراھن چاك مكن بلكه دل خود را براى من چاك زن

 : (َو َلَقْد َاجاَد اْلَحكیُم السَّنائى  )

دل آن كس كه گشت بر تن شاه
 بود آسوده ملك از او و سپاه

دل تباه بود بد بود تن چه
 ظلم لشكر ز ضعف شاه بود

اين چنین پر خلل دلى كه ترا است
 دد و ديوند باتو ز اين دل راست



پاره گوشت نام دل كردى
 دل تحقیق را بحل كردى

اين كه دل نام كرده اى به مجاز
 روبه پیش سگان كوى انداز

از تن و نفس و عقل و جان بگذر
 دست آور در ره او دلى به

آنچنان دل كه وقت پیچاپیچ
 اندر او جز خدا نیابى ھیچ

دل يكى منظرى است ربانى
 خانه ديو را چه دل خوانى

از در نفس تا به كعبه دل
 عاشقان را ھزار و يك منزل

  (62). (َمْن َاطاَع َھواُه َاْعطى َعدُّوُِّه ُمناُه  ) : دوازدھم ـ قاَل علیه السالم

فـرمـود آن حـضـرت كـه ھـر كـه اطـاعـت كـنـد ھـوى و خـواھـش دل خود را عطا كرده به دشمن خود 

 .آرزويش را

گـفـتـم بـه : شیخ صدوق روايت كرده از جناب عبدالعظیم بن عبدالّله حسنى رحمه الّله كه گفت سیزدھم ـ 

حـضـرت امـام مـحـمـّد تـقـى عـلیـه السـالم اى پـسـر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم ، حـديـث 

 :كـن مـرا بـه حـديـثـى كـه از پـدران بزرگوارانت نقل شده باشد، فرمود

قاَل َامیُراْلُمْؤِمنیَن علیه السالم الَيزاُل الّناُس ِبَخْیٍر ما : حـَدَّثـَنى َابى َعْن َجّدى َعْن آباِئِه َعَلْیِھُم السَّالُم قاَل )

؛ يعنى حديث كرد مرا پدرم از جـدم از پـدرانـش عـلیـھم السالم كه امیرالمؤ منین  (َتفاَوُتوا َفِاذا اْسَتَوْوا َھَلُكوا 

لوات الّله علیه فرموده پیوسته مردم بـه خـیـر و خـوبـى ھـسـتـند مادامى كه تفاوت داشته باشند، پس ص

زيادتر بگو يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم باز : ھرگاه مساوى شدند ھالك شـدنـد، گفتم 

َو َلْو َتكاَشْفُتْم ما تـَدافـَنـْتـُْم؛ : كه فرمود حضرت از پـدران خـود از امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم نـقل كرد

زيـادتـر بـفـرمـا يـابـن : گـفـتـم . اگر آشكار شود عیب ھر يك از شماھا بر ديگر ھمديگر را دفن نخواھید كرد

ه بـاز نـقـل كـرد از حـضـرت امـیـرالمؤ منین علیه السالم ك. رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم 

 ؛ (ِانَُّكْم َلْن َتَسُعوا الّناَس ِبَاْمواِلُكْم َفَسُعوُھْم ِبَطالَقِة اْلَوْجِه َو ُحْسِن اللِّقاِء  ) :فرمود

. بـه درسـتـى كـه امـوال شـمـا گنجايش مردم را ندارند بدھید ايشان را به گشاده رويى و خوش برخوردارى 

ِانَُّكْم َلْن َتَسُعوا الّناَس ِبَاْمواِلُكْم  ) :ه و سلم كه مى فرمودھمانا شنیدم از رسول خدا صلى الّله علیه و آل

 . (َفَسُعوُھْم ِبَاْخالِقُكْم 

گـفتم به حضرت جواد علیه السالم كه زيادتر بفرما يابن رسول الّله صلى الّله : جـنـاب عـبـدالعـظـیـم گـفـت 

 (مـَْن عـَتـََب عـََلى الزَّمـاِن طـاَلْت مـَعـْتـَبـَتـَُه  ) :فرمودامیرالمؤ منین علیه السالم : فرمود. علیه و آله و سلم 

ھـركـه خـشـم گـیـرد بـر زمـان طول خواھد كشید خشم او، يعنى ناماليمات زمانه يكى دو تا نیست كه  :

 .خشم آدم زود بر طرف شود بلكه آن بسیار و متجاوز از حد است الجرم خشم بر او طوالنى خواھد شد

؛  (َاْغِض َعَلى اْلَقذى َو ِاّال َلْن تـَْرَض َابـَدا  )كه به ھمین معنى است فرمايش آن حضرت نیز : ـیـر گـويدفـق

يعنى چشم بپوش بر خار ـ كنايه از آنكه از مكاره و رنج و بالى دنـیـا و نـامـاليـمـات از دوسـتـان بـى وفـا 



د نشودى ھرگز و ھمیشه به حالت خشم و تلخى چـشـم بـپـوش و تـحـمـل آن كـس ـ و اگر نه خشنو

گفتم زيادتر : جناب عبدالعظیم گفت . زندگى كـنـى ؛ چـه آنـكـه طـبـیـعـت دنیا مشوب است به مكاره 

 . (ُمجاِلَسُة ْاَالْشراِر ُتوِرُث ُسوَء الظَّنَّ ِبْاَالْخیاِر  ) :فرمود كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود .بـفرما

زيادتر : گفتم  . جالست و ھمنشینى با اشرار و مردمان بد، سبب بدگمانى شود به اخیار و مردمان خوبمـ

بد  . (ِبْئَس الّزاَد ِالى اْلمـَعـاِد اْلعـُْدواُن عـََلى اْلعـِبـاِد  ) :فرمود كه امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود. بفرما

 . گان خداىتوشه اى است براى سفر قیامت ستم كردن بر بند

، و شـايـسـتـه اسـت كـه مـن  (َاْلَبْغُى آِخُر ُمدَِّة اْلُمُلوِك  )كـه نـیـز از كـلمـات آن حضرت است : فـقـیـر گـويـد

 : ايـن چـنـد شـعـر را در ذيـل ايـن كـلمـه شـريـفـه از حـكـیم فردوسى نقل نمايم

 (63)به رستم چنین گفت دستان كه كم 
 كن اى پور بر زيردستان ستم

اگر چه ترا زيردستان بسى است
 فلك را در اين زيردستان بسى است

مكن تا توانى دل خلق ريش
 گر مى كنى مى كنى بیخ خويشو 

مكن تا توانى ستم بر كسى
  (64)ستمگر به گیتى نماند بسى 

كه حـضـرت امیرالمؤ منین  :فرمود. بفرما يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم گـفتم زيادتر : گـفـت 

؛ قیمت ھر مـردى و مـرتـبه ھر شخصى ھمان چیزى  (قیَمُة ُكلِّ اْمِرى ٍء ما ُيْحِسُنُه  )علیه السالم فرموده 

سب كماالت نفسانیه و ھر تحريص و ترغیب بر ك. است كه نیكو مى دارد آن را از ھنر و علم و عرفان 

 . صناعات و نحو آن است

خـلیـل بـن احمد گفته كه بھتر كلمه اى كه ترغیب كند آدمى را به سوى طلب علم و معرفت قـول حـضـرت 

 .امیرالمؤ منین علیه السالم است كه فرموده قدر ھر مردى ھمان چیزى است كه نیكو مى دارد او را

امیرالمؤ منین علیه : فـرمـود . فـتـم زيـادتـر بـفـرمـا يـابـن رسـول الّلهگـ: جـنـاب عـبـدالعـظـیـم گـفـت 

 . (َاْلَمرُء َمْخُبوٌء َتْحَت ِلساِنِه  ) :السالم فرمود

مرد پنھان است در زير زبان خويشتن
 قیمت و قدرش ندانى تا نیايد در سخن

 : و از اينجا است كه نیز فرموده

 .؛ تكلم كنید تا شناخته شويد (َتَكلَّموا ُتْعَرُفوا  )

چو در بسته باشد چه داند كسى
 كه گوھر فروش است يا پیله ور



ما َھَلَك اْمُرٌء  ) :حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فـرمـود: فرمود. زيـادتـر بـفـرمـا يـابـن رسول الّله : گـفـتـم 

زيـادتـر بـفـرمـا يابن رسول الّله صلى الّله : گفتم  .؛ ھالك نشد مردى كه شناخت قدر خود را (َعَرَف َقْدَرُه 

؛  (َالتَّْدبیُر َقْبَل اْلَعَمِل ُيْؤِمُنَك ِمَن النََّدِم  ) :فرمود كه امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم فـرمـود. علیه و آله و سلم 

 . يعنى تدبیر خويش از عمل و اقدام در امرى ايمن خواھد ساخت ترا از پشیمانى آن

دانسته در كار تندى مكنن
 بینديش و بنگر ز سر تا به بن

كـه در فـصـل مـواعـظ حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم قـريـب بـه ھـمـیـن نـقـل شـده و مـا : فـقـیـر گـويـد

 . ايـن دو شـعـر را از نـظـامـى كـه مـنـاسـب بـا ايـن كـلمـه شـريـفـه اسـت نـیز نقل كرديم

ه درآيى نخستدر سر كارى ك
 رخنه بیرون شدنش كن درست

تا نكنى جاى قدم استوار
 پاى منه در طلب ھیچ كار

حـضـرت امـیـرالمـؤ : فرمود . گـفـتـم زيـادتـر بـفـرمـا يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم: گـفـت 

 .؛ ھر كه اعتماد كند بر زمان بر زمین افكنده خواھد شد (َمْن َوِثَق ِبالزَّماِن ُصِرَع  ) :مـنـین علیه السالم فرمود

حضرت امیرالمؤ منین علیه : فرمود. زيـادتر بفرما يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم : گـفـتـم 

 :السالم فرمود

عـنـى خـاطـر بـنـفـسـه من استغنى برايه در خطر افكند خود را كسى كه بى نیاز شده به راءى خـودش ، يـ

زيـادتـر : در مھمات تكیه بر راءى و دانش خود نموده و ترك كرده مشورت كردن با دانـايـان را، عـرض كـردم 

فرمود كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم . بـفـرمـا يـابـن رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم 

ـِْن قـِلٌَّة اْلعـِیـاِل ِاحـْدى اْلیـَسـ ) : فـرمـوده ؛ كـمـى اھـل و عـیـال يـكـى از دو تـوانـگـرى اسـت در مـال ،  (اَري

زيـرا كـه ھـر كـه را انـدك بـاشـد عـیـال او عـیـشـش آسـانـتـر بـاشـد و مـعـیـشـتـش اوسـع ، ھـمـچـنـان 

رسـول الّله صلى الّله علیه و زيـادتـر بـفـرمـا يـابـن : گـفـتـم  . كـه در كـثـرت مـال حـال بـر ايـن مـنـوال اسـت

؛ ھركه داخل شد بر او  (َمْن َدَخَلُه اْلُعْجُب َھَلَك  ) : فرمود كه امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده . آله و سلم

فرمود . زيـادتـر بـفـرمـا يابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم : گفتم . عجب و خودپسندى ھالك شد

مـَْن َاْيَقَن ِباْلَخَلِف جاَد ِباْلَعِطیَّة ؛ كسى كه يقین كند كه عوض : ن عـلیـه السـالم فـرمـوده كه امیرالمؤ منی

آنـچـه مـى دھـد جـايـش مـى آيـد جـوانـمـردى خـواھـد كـرد در عـطـا كـردن ، زيرا كه مى داند بدل اين عطا 

 .به او مى رسد

 شعراء در مدح حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم كه گفته كه به ھمین مطلب اشاره كرده بعض: فقیر گويد

: 

جاَد ِباْلُقْرِص َو الطُّوى مُالَجْنَبْیِه
 َو عاَف الطَّعاَم َو ُھَو َسُغوٌب

َفَاعاَد اْلُقْرَص اْلُمنیَر َعَلْیِه اْلُقْرُص



 ُكُسوٌب (65)َو اْلُمْقِرُص اْلُكراُم

نـقل است كه جناب امیرالمؤ منین علیه السالم سقايت نخلى فرمود در عوض يك مد از جو پس آن را برايش 

ر فرمايد سائلى بر در خـانـه اش آمـد آن حـضـرت نـانـش دستاس كردند و نان پختند چون خواست بر آن افطا

را بـه سـائل داد و شب گرسنه خوابید شاعر گفته كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم بخشش كرد قرص 

نان خود را در حالى كه از گرسنگى پـھـلوى نـازنـیـنـش پـر بـود و كـراھـت داشـت از خـوردن طـعـام بـه 

خورشید   ئل بـا آنـكـه گـرسـنـه بـود، پـس چـون قـرص نـان بـه سائل داد در عوض قرصمـالحـظـه سـا

 .برايش به آسمان برگشت ، و قرض دھنده كريم كسب كننده و نفع به دست آورنده است 

. و سـلم گـفـتـم زيـادتـر بـفـرمـا يـابـن رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله : جـنـاب عـبـدالعـظـیـم گـفـت 

َمْن َرِضَى ِباْلعاِفَیِة ِممَّْن دِوَنُه ُرِزَق السَّالَمُة ِممَّْن  ) : حـضـرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده: فـرمـود

 . (َفْوَقُه 

كـسى كه راضى و خشنود شد به عافیت و سالمت از كسانى كه پايین تر از او است روزى او خـواھـد شـد 

گفتم به حضرت جواد علیه : اين وقت جناب عبدالعظیم گفت . كه باالتر از او است  سـالمـتـى از كـسـانى

  (66).السالم بس است آنچه فرمودى مرا

كه اين روايت مشتمل است بر شانزده كلمه از كلمات شريفه حضرت امیرالمؤ مـنـیـن صـلوات : مؤ لف گويد

الّله عـلیه كه حضرت جواد علیه السالم ھر كدام را از پدران بزرگواران خـود عـلیـھـم السـالم از آن حـضـرت 

م نـمـوده دوازده كـلمـه از كـلمـات آن حـضـرت نـقل فرموده ، اينك من نیز اقتدا به حضرت جواد علیه السـال

كـه در نـھـج البـالغـه اسـت نـقـل مـى كـنـم كـه مـجـمـوع آنھا با آن دوازده كلماتى كه از خود حضرت جواد 

علیه السالم نـقـل شـده چـھـل كـلمـه شـود كـه ھـركـس آنـھـا را حـفـظ كـنـد شامل شود او را حديث 

 : شريف

  (67). (َحِفَظ ِمْن شیعِتنا َاْرَبعیَن َحديثا َبَعَثُه الّله َعزَّ َو َجلَّ َيْوَم اْلِقیاَمِة عاِلما َفقیھا َو َلْم ُيْعذِّْبُه َمْن  )

فـرمـود حـضـرت امـیـرالمـؤ  (68) (اذا َتمَّ اْلَعْقُل َنَقَص اْلَكالُم : قـاَل امـیـرالمـؤ مـنـین علیه السالم  ) - 1

  (69).چـون تـمـام و كامل شد عقل آدمى ، كم شد كالم او: مـنـیـن عـلیـه السـالم 

بـزرگـتـر عـیـب تـو آن  : (َاكـَْبُر اْلَعْیَب َاْن َتعیَب مافیَك ِمْثُلُه : قـاَل امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم  )ـ  2

احمق آن كسى است كه خود   پس . اسـت كـه عـیـب كـنـى مـردم را در چـیـزى كـه مـثـل آن در تـو باشد

ا معصیت فروگرفته چشم از عیوب خود پوشیده و زبان به عیب مردم به ھزار عیب آلوده و سرتاپاى او ر

 . گشوده

ھمه حمال عیب خويشتند
 طعنه بر عیب ديگران چه زنند

و آن جناب علیه السالم در يكى از كلمات خود چنین مردمانى را كه جستجوى عیب مردم مى كنند و آن را 

بیه فرموده به مگس كه جستجوى جـاھـاى فاسد و نقل مى نمايند و از خوبى ايشان نقل نمى كنند تش

  (70).كثیف بدن آدمى را مى كنند و بر روى آن مى نشینند و جاھاى صحیح بدن را كارى ندارند

 ( (71)َراْءُى الشَّْیِخ َاَحبُّ ِاَلىَّ ِمْن َجَلِد اْلُغالِم؛ ) : ـ قاَل علیه السالم 3

شايد نكته اش آن  . يعنى انديشه پیر كھن سال دوسـت تـر اسـت نـزد مـن از جـالدت و مردانگى نوجوان



باشد كه راءى پـیـر صـاحـب تـدبـیر صادر مى شود از روى عقل و تجربه و آن سبب اصالح فتنه بلكه مـوجـب 

مبنى است بر تـھـور و القـاء نـفـس در  اطـفـاء بـسـیارى از فتنه ھاى است به خالف جالدت نوجوان كه غالبا

 .مـھـلكـه و كـارھـاى نـاآزمـوده كـه غـالبـا سـبـب اشتغال نار حرب و ھال جمعى شود

 : و لھذا ابوالطیب گفته

َالرَّْاُى َقْبَل شجاَعِة الشَّْجعاِن
 ُھَو َاوَُّل َو ِھَى اْلَمحلُّ الّثانى

ٍةَفِاذا ُھما اْجَتَمعا ِلَنْفٍس ُحرَّ
 َبَلَغْت ِمَن اْلعْلیاِء ُكلَّ َمكاٍن

فـوت شـدن حـاجـت : فـرمـود (72)؛ (َفْوُت اْلحاَجِة َاْھَوُن ِمْن َطَلِبھا ِالى َغْیِر َاْھِلھا : قاَل علیه السالم  )ـ  4

  (73). آسـانتر است از طلب نمودن حاجت از غیر اھلش

 : (َو َلَقْد َاجاَد ِمْن قال  )

ُاْقِسُم ِبالّلِه َلَمصُّ النَّوى
 َو ُشْرُب ماِء اْلَقَلِب اْلماِلَحِة

َاْحَسُن ِباِالْنساِن ِمْن ِذلٍَّة
 َو ِمْن ُسؤ اِل اَالْوُجِه اْلكاِلَحِة

َفاْسَتْغِن ِبالّلِه َتُكْن َذا اْلِغنى
 لّراِبَحِةُمْغَتِبطا ِبالصَّْفَقِة ا

ُطوبى ِلَمْن ُيْصِبُح میزاُتُه
 َيْوَم ُيالقى َربَُّه راِجَحٌة

قناعت كه مساھله در اسباب معاش باشد مالى است  (74)؛  (َالَقناَعُة ماٌل اليْنَفد : قاَل علیه السالم  )ـ  5

كه بیايد در فصل معجزات حضرت ھادى : فقیر گويد. كه فانى نمى شود و گنجى است كه تمام نمى شود

 . علیه السالم كالمى در قناعت

  (75)؛  (ناُب ما َتْكَرُھُه ِلَغْیِرَك كـَفـاَك َاَدبـا ِلنـَْفِسَك اْجِت: قـاَل عـلیـه السـالم  )ـ  6

پس . مى شمرى از غیر خودت  بـس اسـت تـرا از بـراى ادب كـردن نـفـس خود دورى كردن از آنچه مكروه

ھركه طالب باشد سعادت نفس و تھذيب اخالق را بايد ديگران را آيینه عیوب خـود قـرار دھـد و آنـچـه از 

ايـشـان سـر زنـد تـاءمـل در حـسن و قبح آن كند و به قبح ھرچه بـرخـورد بـدانـد كـه چـون ايـن عمل از خود 

برخورد بـدانـد كـه ايـن عـمـل از او نـیـز حـسـن اسـت ، پـس در  او سر زند قبیح است و به حسن ھرچه

 .ازاله قـبـايـح خـود بـكـوشـد و در تحصیل اخالق حسنه ، سعى بلیغ نمايد

بسا يكبار خوردنى يا خوردن يك لقمه كه مانع  (76)؛ (َكْم ِمْن َاْكَلٍه َمَنَعْت َاَكالٍت : قـاَل عـلیـه السالم  )ـ  7

 .شد از خوردنھاى بسیار

  (77)؛ (كـَْم ِمْن َشْھَوٍة ساَعٍة َاْوَرَثْت ُحْزنا َطويال  ) : و فـى مـعـنـى كـالمـه عـلیـه السـالم

از كـالم حـضـرت  (مقامات  )و حريرى در . يـعـنى بسا شھوت يك ساعت كه سبب حزنھاى طوالنى شود

ـْھـُ َمآِكل  ) :ه قـول خـود رااخـذ كـرد   (78). (يـا َربُّ َاكـَْلٍة ھـاضـَِت اال كـَِل َو مـَنـَعـَت



  (79). (ُكْن فى اْلِفْتَنِة َكاْبِن اللَّبوِن الَظْھٌر َفُیْرَكَب َو الَضْرٌع َفُیْحَلَب  ( : السالم ـ قـال عـلیه 8

در زمـان فـتـنـه مانند شتر بچه اى كه داخل در سن سه سالگى شده باشد كه نه پـشـتـى اسـت او  بـاش

حـاصـل آنـكـه در فـتـنـه داخـل . را كـه بـه سـوارى آن كـوشـنـد و نـه پـسـتـانـى كـه از آن شـیـر دوشند

انتفاعى نبرند چه بسا شود كه مـشـو و بـه قـوت بـازو و مال در آن ھمراھى مكن و چنان باش كه از تو 

خونھا ريخته شـود و مـالھـا غـارت شـود و عرضھا به باد رود و تو در آن شريك شوى و خسران دنیا و آخرت 

 . برى

نگشت كسى كه در مخارج خود میانه   فقیر و درويش  (80)؛ (مـا َعال َمِن اْقَتَصَد  ) : ـ قـال عـلیـه السـالم 9

 .روى كرد

  (81)؛ (ما قاَل الّناُس ِلَشى ٍء طُوبى َلُه ِاّال َو َقْد َخَباَء َلُه الدَّْھَر َيْوَم َسْوَء  ) : ـ قال علیه السالم 10

از  نـگـفـتـنـد مـردمـان بـراى چـیـزى ايـن كـلمـه را كـه خـوشـا بـه حال او مگر آنكه پنھان كرد روزگار غدار

 . براى او روز بدى

خويشتن آراى مشو در بھار
 تا نكند در تو طمع روزگار

  (82)؛ (َمْن َتَذكََّر َبْعَد السََّفِر اْسَتعََّد : قاَل علیه السالم  ) - 11

اشخاصى كـه در تـھیه   پس. كسى كه ياد كند دورى سفر خود را استعداد و تھیه آن راه دور خود را بیند

توشه و زاد و آخرت نیستند جھتش غفلت آنھا است از آن سراى ، پس آماده سفر خود باش و به غفلت 

 :گومگذران و خود را خطاب كن و ب

خاك من و تو است كه باد بھار
 مى بردش سوى يمین و شمال

عمر بافسوس برفت آنچه رفت
 ديگرش از دست مده بر مآل

بس كه در آغوش لحد بگذرد
 بر من و تو، روز و شب و ماه و سال

اى كه درونت به گنه تیره شد
 ترسمت آيینه نگیرد صقال

زنده دال مرده ندانى كه كیست
 آنكه ندارد به خدا اشتغال

ماَلَك فى اْلَخْیَمِة ُمْسَتْلِقیا
 َقْد َنَھَض اْلَقْوُم َو َشدُّ َو الرِّحاَل

َقْد َو َعَر اْلَمْسَلُك ياَذا اْلَفتى
 َاْفَلَح َمْن َھیَّاء زاَد اْلمآِل

الَتُك َتْغَترُّ ِبَمْعُموَرٍة
 ِتقاُلَيْعِقُبھا اْلَھْدُم َاِو ْاِالْن

ماَلَك َتْعصى َو ُمناِدى اْلَقُبوَل



 ِمْن ِقَبِل اّلَحقِّ ُينادى َتعال

چه بسیار است عبرت و پند و كم است پند  (83)؛ (ما َاْكَثَر اْلِعَبُر َو َاَقلَّ ْاِالْعِتباُر : قاَل علیه السالم  )ـ  12

 : گرفتن

كاخ جھان پر است ز ذكر گذشتگان
 لكن كسى كه گوش دھد اين ندا كم است

ه كوفه در تواريخ مسطور است كه چون عبدالملك مروان ، مصعب بن زبیر را كشت و عراق را تسخیر كرد و ب

رفت و داخل داراال ماره شد و بر سرير سلطنت تكیه داد و سر مصعب را در مقابل خود نھاد و در كمال فرح و 

امیر به : انبساط بود كه ناگاه يك تن از حاضرين را عبدالملك بن عـمر مى گفتند لرزه فرو گرفت و گفت 

و آن چنان است كه من با عبیدالّله بن زياد در  سالمت باد، من قصه عجیبى از اين داراال مـاره به خاطر دارم

اين مجلس بودم سر مبارك امام حسین علیه السالم را براى او آوردند و در نزد او نھادند، پس از چندى كه 

مختار كوفه را تـسـخیر كرد با او در اين مجلس نشستم و سر ابن زياد را در نزد او ديدم ، پس از مختار بـا 

سر در اين مجلس بودم كه سر مختار را در نزد او نھاده بودند و اينك بـا امـیـر در ايـن  مـصعب صاحب اين

مى باشم و سر مصعب را در نزد او مى بینم و من در پناه خدا در مى آورم امـیـر را از شـر ايـن   مجلس 

رد تا قصراال ماره را خراب عـبـدالمـلك مـروان تـا اين قصه را شنید لرزه او را فرو گـرفت و امر ك . مـجـلس

 : و اين قصه را بعضى از شعراء به نظم آورده و چه خوب گفته (84).كردند

مردى ز عرب ھوشمند (85)يك سره 
 گفت به عبدالملك از روى پند

روى ھمین مسند و اين تكیه گاه
 زير ھمین قبه و اين بارگاه

بودم و ديدم بر ابن زياد
 آه چه ديدم كه دو چشمم مباد

تازه سرى چون سپر آسمان
 طلعت خورشید ز رويش نھان

بعد ز چندى سر آن خیره سر
 بد بر مختار به روى سپر

بعد كه مصعب سرو سردار شد
 او سر مختار شد (86)دست كش 

اين سر مصعب به تقاضاى كار
 تا چه كند با تو ديگر روزگار

یـار آن حضرت در احـوال حـضـرت جـواد عـلیـه السـالم كـلمـات بـسـ (كـشـف الغـمـة  )كـه در : مـؤ لف گـويـد

امیرالمؤ منین علیه السالم نـقـل شـده كـه حـضـرت جـواد عـلیـه السـالم از آن حـضـرت نـقـل فـمـروده ، 

 .چـون مـقـام گـنجايش تطويل نداشت ما ذكر ننموديم ھر كه طالب است آنجا رجوع نمايد



 در شھادت حضرت امام محّمد تقى علیه السالم است: فصل پنجم 

د كه چون ماءمون حضرت جواد علیه السالم را بعد از فوت پدر بزرگوارش به بغداد طلبید و دختر مـكشوف با

خوب را تزويج آن حضرت نمود، آن جناب چندى كه در بغداد بود از سوء معاشرت ماءمون منزجر گرديد از 

معاودت فرمود و در  ماءمون رخصت طلبید و متوجه حج بیت الّله الحرام شـد و از آنـجـا به مدينه جد خود

مدينه توقف فرمود و بود تا ماءمون وفـات كـرد و مـعـتـصـم بـرادر او غـصـب خـالفـت كـرد و ايـن در ھـفـدھـم 

 . رجـب سال دويست و ھیجده ھجرى بوده

و چون معتصم خلیفه شد از وفور استماع فضايل و كماالت آن معدن سعادت و خیرات نائره حـسـد در كانون 

اش اشتعال يافت و در صدد دفع آن حضرت برآمد و آن جناب را به بـغـداد طـلبـیـد آن حـضـرت چـون  سینه

اراده بـغداد نمود حضرت امام على النقى علیه السالم را خـلیـفـه و جـانـشین خود گردانید در حضور اكابر 

ى و اسلحه و آثار حضرت شیعه و ثقات اصحاب خود نص صريح بر امامت آن حضرت نمود و كتب علوم الھ

رسالت پناھى و ساير پـیـغـمـبـران را بـه دو فـرزنـد خـود تـسـلیـم فـرمـود و دل بـر شـھـادت نـھـاده و فـرزنـد 

گـرامـى خـود را وداع كـرد و بـا دل خـونـیـن مـفـارقـت تربت جد خود اختیار نموده روانه بغداد گرديد و در روز 

ـال دويـسـت و بـیـسـتـم ھـجـرى داخـل بـغـداد شـد و مـعـتـصـم در اواخـر بیست و ھشتم مـحـرم س

 .ھـمـیـن سال آن حضرت را به زھر شھید كرد

ام الفـضـل   و كـیـفـیـت شـھـادت آن مـظـلوم بـه اخـتـالف نـقـل شـده ، اشـھـر آن اسـت كـه زوجـه اش 

ن حضرت را مسموم كرد؛ چه آنكه امـّالفـضـل از آن حـضـرت دخـتـر مـاءمـون بـه تـحـريـك عـمـويـش مـعـتصم آ

مـنـحـرف بـود بـه سـبـب آنـكـه آن جـنـاب مـیـل بـه كـنیزان و زنان ديگر خود مى فرمود و مادر امام على 

النقى علیه السالم را بر او تـرجـیـح مى داد به اين سبب ام الفضل ھمیشه از آن حضرت در تشكى بود و در 

مكرر به نزد او شكايت مى كرد و ماءمون گوش به سخن او نمى داد به سبب آنچه بـا   حیات پدرش زمان 

امـام رضـا علیه السالم نموده بود ديگر تعرض و اذيت كردن اھلبیت رسالت را مناسب دولت خـود نـدانـست 

زنى از اوالد عمر ياسر مگر يك شب كه اّمالفضل رفت نزد پدر و شكايت كرد كه حضرت جواد عـلیـه السالم 

گرفته و بدگويى براى آن حضرت كرد ماءمون چـون مـسـت شـراب بـود در غـضـب شـد و شـمشیر برداشت 

و آمد به بالین آن حضرت و چند شـمـشـیر بر بدن آن جناب زد كه حاضرين گمان كردند كه بدن آن جناب پاره 

اسـت و اثـر زخـمـى در بـدن نـدارد چنانكه در فصل پاره شد چـون صـبـح شـد ديـدنـد آن حـضـرت سـالم 

 . سوم آن خبر تحرير يافت

نـقـل شـده كـه چـون حـضـرت جـواد عـلیـه السـالم وارد  (كـتـاب عـیـون المـعـجـزات  )از : و بـالجـمـله 

و بـه قـتـل آن حـضـرت بـغـداد شـد و مـعـتـصـم انـحـراف ام الفـضـل را از آن حـضـرت دانـسـت او را طـلبـیـد 

راضـى كـرده زھـرى بـراى او فـرسـتـاد كـه در طـعـام آن جـنـاب داخل كند ام الفضل انگور رازقى را زھرآلود 

كرده به نزد آن امام مظلوم آورد و چون حضرت از آن تـنـاول نـمـود اثـر زھـر در بـدن مـبـاركـش ظـاھـر شـد و 

الحال كه : شد و چاره اى نمى توانست كرد گريه و زارى كرد، حضرت فرمودام الفضل از كرده خود پشیمان 

مرا كشتى گريه مى كنى ، به خدا سوگند كه به باليى مبتال خواھى شـد كـه مـرھـم پـذيـر نـبـاشـد چـون 

ـم ام الفـضـل آن نـونـھـال جـويـبـار امـامـت در اول سـن جـوانـى از آتـش زھـر دشـمـنـان از پـا درآمـد مـعـتـص

را به حرم خود طلبید و در ھمان زودى ناسورى در فرج او به ھم رسید و ھر چه اطـبـاء مـعـالجـه كـردنـد 

مـفـیـد نـیـفـتـاد تـا آنـكـه از حـرم معتصم بیرون آمد و آنچه داشت از مـال دنـیـا صـرف مـداواى آن مـرض كـرد 

ؤ ال مـى كرد و با بدترين احوال ھالك شد و زيانكار دنیا و آخرت و چـنـان پـريـشـان شـد كـه از مـردم سـ

: نـیـز قـريـب بـه ھـمـیـن نـقـل كـرده اال آنـكـه گـفـتـه  (اثـبـات الوصـیـة  )و مـسـعـودى در  (87).گرديد



مـعـتـصـم و جـعـفـر بـن مـاءمـون ھـر دو ام الفـضـل را واداشـتـنـد بـر كـشـتـن آن حـضـرت و جـعـفـر بـن 

  (88).مـاءمـون بـه سزاى اين امر در حال مستى به چاه افتاد او را مرده از چاه بیرون آوردند

نـقـل كـرده كـه چـون مـردم بـا مـعـتـصـم بـیـعـت  (جـالءالعـیـون  )و عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله در 

تـفـقـد احـوال حـضـرت امام محّمد تقى علیه السالم شد و به عبدالملك زيات كه والى مدينه بود كـردنـد مـ

چـون حـضـرت داخـل بـغـداد شـد بـه . نـامـه نـوشـت كـه آن حـضـرت را بـا ام الفـضـل روانـه بـغـداد كـنـد

الفـضـل فـرستاد پس شربت حماضى براى ظـاھـر اعـزاز و اكـرام نـمـود و تـحـفـه ھـا بـراى آن حـضـرت و ام 

نام و سر آن ظرف را مھر كرده بود چون شربت را  [ (اشناس  )يا [آن حضرت فرستاد با غالم خود استناس 

اين شربتى است كه خلیفه براى خود ساخته و خود با جماعت : به خدمت آن حضرت آورد گـفـت 

ـراى شـمـا فـرسـتـاده اسـت كـه بـا بـرف سـرد كـنید و تناول مخصوصان خود تـنـاول نـمـوده و ايـن حـصـه را ب

حضرت فرمود كه باشد در وقت افطار تناول . نمايید و برف با خود آورده بود و براى حضرت شربت ساخت 

برف آب مى شود و اين شربت را سرد كرده مى بـايـد تـنـاول نـمود، و ھرچند آن امام غريب : نمايم ، گفت 

آشامیدن امتناع نمود آن ملعون مبالغه را زيـاده كـرد تـا آنـكـه آن شـربـت زھرآلود را دانسته به  مظلوم از

 .ناكام نوشید و دست از حیات كثیر البركات خود كشید

 : و شیخ عیاشى روايت كرده از زرقان صديق و مالزم ابن ابى داود قاضى كه گفت

- ۴ - 

 
 

ـتـصـم غـمـگـیـن بـه خـانـه آمـد از سـبـب انـدوه او سـؤ ال كـردم گـفـت روزى ابـن ابـى داود از مـجـلس مـع

امـروز از جـھـت ابـى جعفر محّمد بن على چندان بر من سخت گذشت كه آرزو كـردم كـاش بـیست سال : 

كه  در مجلس خـلیـفـه بـوديـم كه دزدى را آوردند: مگر چه شده ؟ گفت : گفتم . قبل از اين فوت شده بودم 

اقرار به دزدى خود كرده بود و خلیفه خواست حد بـر او جـارى كند، پس علما و فقھا را در مجلس خود جمع 

: پس پرسید از ما كه دست دزد را از كجا بايد قطع كرد؟ من گفتم . كرد و محّمد بن على را نیز حاضر كرد

َفاْمَسُحوا ِبُوجُوِھُكْم َو  )به جھت آيه تیمم : بـه چـه دلیـل ؟ گـفتم : گـفـت . بايد از بند دست قـطـع كـرد

اطالق فرموده و جـمعى از اھل مجلس نیز با من  چه آنكه خداوند در اين آيه دست را بر كف (89)؛ (َاْيِدَيُكْم 

بايد دست را از مـرفـق قـطـع كـرد و آنھا استدالل كردند به آيه : موافقت كردند و بعضى ديگر از فقھا گفتند

ـِْديـَكـُْم ِاَلى اْلمـَراِفق  )وضو و گفتند كه خداوند فرموده  پس معتصم . پس دست تا مرفق است  (90)، (َو َاي

حاضرين گفتند و تـو : شما چه مى گويید؟ فرمود : متوجه امـام مـحـمـّد تـقى علیه السالم شد و گفت

مـرا از ايـن : حضرت فـرمـود. مـرا بـا گـفـتـه ايشان كارى نیست آنچه تو مى دانى بگو: گـفـت . شـنـیـدى 

الحال كه مرا سوگند دادى : حـضـرت فرمود. خلیفه او را سوگند داد كه البته بايد بگويى . سـؤ ال مـعـاف دار

انگشت او را قطع  پس مى گويم كه حاضرين تمام خطا كردند در مـسـاءله بلكه حد دزد آن است كه چھار

به جھت آنكه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و : بـه چـه دلیـل ؟ فـرمود: گفت . كنند و كف او را بگذارند

سلم فرموده در سـجـود ھفت موضع بايد به زمین برسد كه از جمله دو كف دست است پس ھرگاه دست 

ند كه در عبادت خدا به آن سجده كند و مـواضـع دزد از بـنـد يـا مـرفـق بـريـده شود كفى براى او نمى ما

َو ِانَّ  ) : سـجـده حـق خـدا اسـت و كـسـى را بـر آن حقى نیست كه قطع كند چنانكه حق تعالى فرموده



معتصم كالم آن حضرت را پسنديد و امـر كـرد كـه دست دزد را از ھمانجا كه حضرت  (91). (اْلَمساِجَد لّلِه 

فرموده بود قطع كردند اين ھنگام بر من حـالتـى گـذشـت كـه گويا من برپا شد و آرزو كردم كه كاش مرده 

 . مبودم و چنین روزى را نمى ديد

بـعـد از سه روز ديگر ابن ابى داود نزد خلیفه رفت و در پنھانى با وى گـفـت كـه : زرقـان گـفـت 

خـیـرخـواھـى خـلیـفـه بـر مـن الزم اسـت و امـرى كـه چـنـد روز قـبـل از ايـن واقـع شـد مناسب دولت 

د علماى عصر را طلبید و در حضور خلیفه نبود؛ زيرا كه خلیفه در مساءله اى كه براى او مـشـكـل شده بو

وزراء و مستوفیان و امراء و لشكريان و سـايـر اكـابـر و اشراف از ايشان سؤ ال كرد و ايشان به نحوى جواب 

دادند پس در چنین مـجـلسـى از كـسـى كـه نصف اھل عالم او را امام و خلفه مى دانند و خلیفه را غاصب 

و او بـر خالف جمیع علماء فتوى داد و خلیفه ترك گفته ھمه علماء كـرده  حق او مى شـمـارنـد سـؤ ال كـرد

بـه گـفـتـه او عـمـل كـرد اين خبر در میان مردم منتشر شد و حجتى شد براى شیعیان و مـوالیـان او، 

 مـعـتـصـم چـون ايـن سـخـنـان را بشنید رنگ شومش متغیر شد و تنبھى براى او حـاصـل گـرديـد و گـفـت

 . خـدا تـو را جـزاى خـیـر دھـد كـه مـرا آگـاه كـردى بـر امـرى كـه غافل از آن بودم

پس روز ديگر يكى از نويسندگان خود را طلبید و امر كرد آن حضرت را به ضیافت خود دعـوت نـمايد و زھرى در 

است و فرمود مى دانید طعام آن جناب داخل نمايد آن بدبخت حضرت را به ضیافت طلبید آن جـنـاب عـذر خـو

كه من به مجلس شما حاضر نمى شوم ، آن ملعون مبالغه كرد كه غرض اطعام شما است و متبرك شدن 

خانه ما به مقدم شريف شما و ھم يكى از وزارء خـلیـفـه آرزوى مـالقـات شـما را دارد و مى خواھد كه به 

ام مظلوم به خانه او تشريف برد چون طعام پس چـنـدان مـبـالغـه كـرد تا آن ام. صحب شما مشرف شود

آوردند و حضرت تناول فرمود اثر زھر در گلوى خود يافت و برخاست و اسب خود را طلبید كه سوار شد، 

آنچه تو با من نمودى اگـر در خـانـه تـو : صـاحـب مـنـزل بـر سـر راه آمد و تكلیف ماندن كرد، حضرت فرمود

تر خواھد بود و به زودى سوار شد و به مـنـزل خـود مـراجـعـت كـرد چـون بـه مـنـزل نـبـاشـم از بـراى تـو بـھـ

رسـیـد اثـر آن زھـر قـاتـل در بدن شريفش ظاھر شد و در تمام آن روز و شب رنجور و ناالن بود تا آنكه مرغ 

  (92). ىانتھ. صلوات الّله علیه . روح مـقـدسـش بـه بـال شـھادت به درجات بھشت پرواز كرد

ـوارش پـس جـنـازه آن جـنـاب را بـعـد از غـسـل و كـفـن آوردنـد در مـقـابـر قـريـش در پـشـت سـر جـد بـزرگ

امـام مـوسـى علیه السالم دفن نمودند، و به حسب ظاھر واثق بالّله بر آن حـضـرت نماز خواند و لكن در 

واقع حضرت امام على النقى علیه السالم از مدينه به طى اال رض آمد و متصدى غسل و كفن و نماز و دفن 

  (93).شد  پدر بزرگوارش 

روايت كرده از مردى كه ھمیشه با حضرت امام محّمد تقى علیه السالم بود  (كتاب بصائرالدرجات  )و در 

مت حضرت امـام عـلى النـقى علیه السالم در مدينه در آن وقتى كه حضرت در بغداد بود روزى در خد: گفت 

نشسته بوديم و آن حضرت كودك بود و لوحى در پـیـش داشـت مـى خـوانـد نـاگـاه تـغـیـیـر در حـال آن 

حـضـرت ظـاھـر شـد پـس بـرخـاسـت و داخل خانه شد ناگاه صداى شیون شنیديم كه از خانه آن حضرت 

ت بـیرون آمد از سبب آن احوال پرسیديم ، فرمود كه در اين ساعت پدر بلند شد بعد از ساعتى حـضـر

از كـجـا مـعـلوم شـمـا شـده ؟ فـرمـود كـه از اجـالل و تعظیم حق تعالى : گـفـتـم ! بزرگوارم وفـات فـرمـود

ه پـدرم مرا حالتى عارض شد كه پیش از اين در خود چنین حالتى نمى يـافـتـم از ايـن حـالت دانـسـتـم كـ

پـس بـعـد از مدتى خبر رسید كه حضرت در ھمان  . وفـات كـرده و امـامـت بـه مـن مـنـتـقـل شـده اسـت

و در تـاريـخ وفات حضرت جواد علیه السالم اختالف اسـت  (94). ساعت به رحمت الھى واصـل شـده اسـت

، اشـھر آن است كه در آخر ماه ذى قعده سال دويست و بیستم ھجرى شھید شد و بعضى شـشـم ذى 



َاْلَفَرُج  ) :فرمود حـجـه گـفـتـه انـد و ايـن بعد از دو سال و نیم فوت ماءمون بود چنانچه خود آن حـضرت مى

و مسعودى وفات آن حضرت را در پنجم ذى حجه سال دويست و نوزده ذكر  . (َبْعَد اْلَماْءُموِن ِبَثالثیَن َشھرا 

  (95).نموده و در وقت وفات از سن شريفش بیست و پنج سال و چند ماھى گذشته بود

 در ذكر اوالد حضرت جواد علیه السالم است: فصل ششم 

تحفة اال زھار فى نسب ابناء اال ئمة  )بـدان كه سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینى مدنى در 

ابوالحسن امام على نقى : فرموده كه حضرت جواد علیه السالم را چھار پسر بود (اال طھار علیم السالم 

فاطمه : علیه السالم و ابواحمد موسى مبرقع و ابواحمد حسین و ابـومـوسى عمران ؛ و دختران آن حضرت 

تـنـد و از ام و خديجه و ام كلثوم و حیكمه بود و مادر ايـشـان ام ولدى بـود كـه سـمـانـه مـغـربـیـه مـى گـفـ

: الفـضـل دخـتـر ماءمون حضرت جواد علیه السالم فرزندى نداشت و عقب آن حضرت منحصر است از دو پسر

  (96). امام على نقى علیه السالم و ابواحمد موسى

ظاھر مى شود كه زينب و ام محّمد و میمونه نیز دخـتـران حـضـرت جـواد  (تاريخ قم  )كه از : مـؤ لف گويد

 عـلیـه السـالم بـوده اند، و شیخ مفید در دختران حضرت جواد علیه السـالم دخـتـرى امـامه نام ذكر كرده

موسى مبرقع جد سادات رضويه است و رشته اوالدش تا به حال بحمدلّله منقطع نگشته : و بالجمله  (97).

ـان به او منتھى مى شود و او اول كسى است كه از سادات رضويه به قم و بسیارى از سادات نسب ايـش

وارد شد در سـنـه دويـسـت و پـنجاه و شش ، و پیوسته بر روى خود برقع گذاشته بود و لھذا او را مـوسـى 

كـاشـان رفت و مـبـرقـع گـويـنـد و چـون وارد شـد بـزرگـان عـرب از اھـل قـم او را از قـم بـیـرون كـردنـد و بـه 

چون به كاشان رسید احمد بن عبدالعزيز بن دلف عجلى او را اكرام كرد و خلعتھاى بسیار و مركبھا به او 

بخشید و مقرر كـرد كـه ھـر سـال يـك ھـزار مـثقال طال با يك اسب مسرج به او بدھد لكن رؤ ساى عرب از 

اعتذار خواسته مكرما به قم واردش سـاخـتـنـد  اھل قم پس از آن پشیمان شده به خدمتش شتافتند و از او

 .و گـرامـى داشـتـنـد او را و حـال مـوسـى در قـم نـیـكـو شـد تـا آنـكـه از مال خود قريه ھا و مزارعى خريد

پـس از آن وارد شـدنـد بـر او خواھرانش زينب و ام محّمد و میمونه دختران حضرت جواد علیه السـالم و از 

بريھه دختر موسى آمد و تمام ايشان در قم وفات يافتند و نزد فـاطـمـه عـلیـھا السالم مدفون  پـس ايـشان

شدند و زينب ھمان است كه بر قبر حضرت معصومه علیھا السـالم قـبـه اى بـنـا كـرد پـس از آن كـه 

و مـوسـى شب چھارشنبه روز آخر ماه ارديبھشت  (98).سـقـفـى بر قبرش بنا كرده بودند از حصیر و بـوريـا

س بن عمرو دو روز به آخر ماه ربـیع اال خر مانده سال دويست و نود و شش از دار دنیا رفت و امیر قم عبا

 (تـاريـخ قـم  )غنوى بـر وى نـمـاز كـرد و مـدفـو شـد در موضعى كه الحال معروف است قبرش چنانچه در 

ذكر شده ، و سید ضامن بن شدقم فرموده كه موسى مبرقع مدفون شد بـه قـم در خـانـه مـعـروف بـه 

 . (شنبوله  )خـانـه مـحّمد بن الحسن بن ابى خالد اشعرى ملقب به 

كه اين محّمد بن الحسن يكى از روات قم و از اصحاب حضرت امام رضا علیه السـالم و وصـى : فقیر گويد

سـعـد بـن سـعـد احـوص اشـعـرى قـمـى بـوده و الحـال آن مـوضع معروف است به محله موسويان و در آنجا 

است و ديگر قبر احمد بن  دو بقعه است يكى كوچك كه در او دو صـورت قـبر است يكى قبر موسى مبرقع

محّمد بن احمد بن مـوسـى اسـت و امـا بـقـعـه بـزرگ كـه مـوسـوم بـه چـھـل اخـتـران اسـت و در كـتـیبه 

اول كـسـى كـه در آن دفن شد محّمد بن . آن اسم شاه طھماسب است به تاريخ نھصد و پنجاه و سه 

ـعـفـر بـن امـام عـلى النـقـى عـلیـه السـالم بـه جـنب موسى مبرقع بوده بعد از او زوجه او بريھه دختر ج

شوھرش دفن شد و برادرانش يحیى صوفى و ابراھیم پسران جعفر به قم آمدند ارث بريھه گرفتند، ابراھیم 

رفت و يحیى صـوفـى بـه قـم مـاند و در میدان زكريا بن آدم به نزديك مشھد حمزة بن موسى بن جعفر علیه 



مقام گرفت و در جنب محّمد بن موسى و نزديكى قبر او قبور جماعتى از عـلويـیـن و سـادات السالم وطن و 

زينب دختر موسى و ام محّمد بنت موسى و ابوعلى محّمد بن احـمـد بـن مـوسـى بـا : اسـت از جلمه 

یـات كـه تـمـامـى از دخـتـران او فـاطـمـه و بريھه و ام سلمه و ام كلثوم و غیر ايشان از عـلويـات و فـاطـمـ

اعـقـاب و ذرارى مـوسـى مـبـرقع مى باشند و در آن مـحل دفن اند و محّمد بن احمد بن موسى كه او را 

ابوعلى و ابوجعفر نیز گويند مردى بود فـاضـل و بـه غـايـت پـرھـیـزكـار و خـوش مـحـاوره و نـیـكـو مـنـظـر و 

است كه او ملقب به اعرج بود و رئیس و نقیب بود در قم و  (ال زھار تحفة ا )فـصـیـح و دانـا و عاقل و در 

قـل اسـت كـه والى قـم او را تـشـبـیـه بـه ائمـه كـرده در فـضـل و  و بـالجـمـله ؛ (99).امـارت حـاج بـا او بـود

و وفـات او در سـوم ربـیـع اال ول سنه سیصد و پانزده واقع شد و در مقبره . او را قـابـل امـامـت دانـسـتـه 

 .محّمد بن موسى مدفون شد

اسم حسین و عـلى و احـمد و محّمد و ابوالق: است كه موسى مبرقع را پنج پسر بود (تحفة اال زھار  )و در 

و  (100).عبیدالّله و ابوجعفر مـحـمـّد اعرج و ابوحمزه جعفر: و احمد بن موسى مبرقع را سه پسر بود .جعفر

گفته كه اوالد مـوسـى مـبـرقـع از پسرش احمد بن موسى است و اوالد احمد از  (عمدة الطالب  )صاحب 

  (101) ( . َو اْلَبِقیَُّة فى ُوُلِدِه ِالْبِنِه َاِبى َعْبِدالّلِه َاْحَمد َنقیب ُقم )پسرش محّمد اعرج است 

كـه ابـوعـبـدالّله احـمـد بـن مـحـمـّد اعـرج مـذكـور سـیـد جلیل القدر عظیم الشاءن ، رفیع : مـؤ لف گـويـد

قم و مردى متنسك و متعبد و به دلھاى مردم نزديك و مردى سخى و كريم و  المنزله و رئیس و نقیب بوده در

والدتش در قم واقع شده سـنه سیصد و يازده ، و در ماه صفر سنه سیصد و پنجاه و . واسع الجاه بوده 

ھشت وفات كرد و به وفات او مـردم قـم را مـصـیبتى تمام بوده است ، و او است كه با موسى دفن شده 

بوده ابـوعلى  (102)مد بن موسى مـبـرقـع زيـرا كـه آمـدن او بـه قم معلوم نیست ، و او را چھار پسر نه اح

والحسن موسى و ابوالقاسم على و ابومحّمد الحسن و چھار دختر بوده و پـسـران او بعد از وفات محّمد و اب

پدر قصد حضرت ركن الدوله كردند به شھر رى ، ركن الدوله ايـشان را تسلى داد و بفرمود جانب ايشان را 

از آن ابوعلى محّمد به پس . رعايت كنند و خراج بر امالك ايشان ننھند، پس از آن بـاز گـرديدند به قم 

خراسان رفت ، مردم خراسان او را اكـرام و اعـزاز نـمـودنـد و بـه خـراسـان مـقـیـم بـود تا آنكه كشته شد يا 

وفات كرد و ابـوالقاسم على نیز به خراسان رفت و در طوس وطن گرفت و ابوالحسن موسى به قم مـانـد و 

خـواھرانش قیام نمود و امالكى كه از پدرش بازمانده بود به دست آورد و بـه كـار بـا بـرادرش ابـى مـحـمـّد و 

آنچه به رھن بود از رھن بیرون آود و سیرت او نیكو بود و بـا مـردم قـم بـه وجـه احـسـن زنـدگـانـى كـرد و 

يشان شد و حـقـوق ايـشـان را رعـايـت نـمـود، پـس اھـل قـم بـه صحبت او میل كردند و او سرور و رئیس ا

خود شفقت نمود و ) عموزادگان (در سنه سیصد و ھفتاد به حج رفت و چون به مدينه آمد بر پسر عمان 

به قم مراجعت نمود مردم قم به قدوم او   ايشان را خلعت و عـطـا بخشید پس او را شكر بسیار نمودند پس 

حب بن عباد نامه اى به او نوشت و او را شـادى نـمـودنـد و بـر سـر كوچه ھا و محله ھا آئینه بستند و صا

 . تھنیت گفت

ابـوالحـسـن مـوسـى مـذكـور سـیـدى فـاضـل و مـتـواضـع و سھل الجانب بود و نقابت سادات : و بـالجـمـله 

قم و نواحى آن به او مفوض بوده است و قسمات و وظايف و رسـوم و مـرسـومـات و مـشـاھـرات سـادات 

و خورزن مجموع به دست و اخـتـیـار و فـرمان او بوده است و عدد ايشان در آن زمان از  آبه و قم و كاشان

مردان و طفالن سیصد و سى و يك نفر بوده است و وظیفه ھر يك از ايشان در ھر ماھى سى من نان و ده 

موسى را درم نقره بوده است و ھر كس از ايشان كه وفات يافته است به جاى او نوشته اند و ابوالحسن 

چند پسر بـرده از جـمـله ابـوجـعـفـر است كه داماد ذوالكفايتین ابوالفتح على بن محّمد بن الحسین بن 



العـمـیـد اسـت كـه وزيـر ركـن الدوله ديـلمـى اسـت و مـن در كـتـب خـود تـرجـمـه او والدش ابـوالفـضـل بـن 

والحـسـن مـوسـى اسـت عـالم جـلیـل السـیـد ابـوالفـتـح و ديـگـر از اوالد ابـ. عـمـیـد را نـگـاشـتـه ام 

اسـم او را بـرده و فـرمـوده كـه او ثـقـه و  (فھرست  )عبیدالّله بن موسى مذكور كه شیخ منتجب الّدين در 

كتاب انساب  )پـرھـیـزكـار و فـاضـل و راوى اخـبار ائمه اطھار علیھم السالم است و از تصانیف او است 

خبر داد مرا به آن كتابھا  (مذاھب مختلفه  )و كتابى در  (احكام حالل و حرام  )و كتابى در  ( سـادات

و مـعـلوم بـاشـد كـه غـیـر از مـفـیـد نـیـشـابـورى  (103).جماعتى از ثقات از شیخ مفید نیشابورى از او

بـرادرش عـالم جـلیـل ابـوسـعـید محّمد بن احمد نیشابورى جد شیخ ابوالفتوح رازى نیز از سید عبیدالّله 

د و از آنـجـا به قزوين و و بدان كه اوالد و ذريه موسى مبرقع غالبا در رى و قم بودن. مذكور روايت مى كند

ھمدان و خراسان و كشمیر و ھندوستان و ساير بالد منتشر شدند، و االن در بالد شیعه از اعظم و اعز 

 .طوائف سادات و اشراف اند

نسب شريف سادات عظام رضـويـه مـشھد مقدس منور : رضـويه : فـرمـوده  (مـجـالس  )قـاضـى نـورالّله در 

جموع به ابى عبدالّله احمد نقیب قم ابن محّمد اال عرج ابن احمد بن موسى المبرقع و سادات رضويه قم م

بن اال مام محّمد تقى علیه السالم منتھى مى شود و سـیـد نقیب امیر شمس الّدين محّمد كه به سیزده 

مشھد واسطه به ابى عبدالّله احمد نقیب قم مى رسد، و در زمان سلطنت میرزا شاھرخ از مدينه قم به 

مقدس منور آمد، و میرزا ابوطالب مـشھور از اوالد امجاد او است و مدتى بنابر تفويض پادشاه مغفور به 

حكومت واليت تبريز اشـتـغـال داشـت و الحـال فـرزنـدى و بـرادرزادگـان او در مـشـھـد مـقـدس رضـوى در 

  (104). انتھى. كمال حشمت و شوكت ساكن اند

و بـدان كـه مـنـتـھـى مـى شـود بـه ابـى عـبـدالّله احـمـد نـقـیـب قـم مـذكـور سـیـد اجـل السـیـد 

ن محّمد بن سید مجدالّدين على بن سید رضى الّدين مـحـمـّد بـن پـادشـانـه مـحـسـن بـن سید رضى الّدي

بـن ابـوالقـاسـم بـن مـیـسـرة بـن ابـوالفـضل بن بندار بن میر عیسى بن ابى محّمد جعفر بن على بن ابى 

م است كه محّمد بن احمد بن مـحـمـّد اال عـرج بـن احمد بن موسى المبرقع بن اال مام الجواد علیه السال

قاضى نـورالّله در حـق او فـرمـوده كـه او سید فاضل عالى مقدار بود والد بزرگوار او در زمان سـلطـان 

سـحـیـن مـیـرزا از قـم بـه مـشـھـد مـقـدس رضـوى انـتـقـال فـرمـود و او در ايـنـجـا بـه افـاده عـلوم ديـن و 

ـى فرمود و شیخ محّمد بن ابى جمھور به خدمت او رسیده و با تـرويـج مـذھـب آبـاء طـاھـريـن اشـتـغـال م

او طريق معاشرت ورزيـده و بعضى از تصائیف شريفه خود را به نام آن سید بزرگوار مزين ساخته و در ايـام 

مـجـاورت مـشـھـد مـقـدس بـه يمن حمايت او با علماى مخالفین بحثھاى متین پیش برده و الحـال از اوالد 

ن سـیـد مـتـقـى ، عـامـل مـعـنـى ، انـسـان كـامـل ، صـاحـب مـلكى ، ثمره حديقه فدكى ، امیر ايـشـا

 : محّمد جعفر است كه از غايت شرافت ذات و نفاست گوھر مستغنى از مدح اين ذره احقر است

َفتىَّ الُيِحبُّ الّزاَد ِاّال ِمَن التُّقى
 اْلَفْضِلَو الَيْبَتِغى اْلَخّالِن ِاّال َذِوى 

نكرده بھر رضاى حق و تتبع علم
 نه چشم سوى غزال و نه گوش سوى غزل

  (105). مـَنَّ الّله تـَعـالى عـََلیـْنـا بـِطـُوِل بـَقـاِئِه َو َرَزقـَنـى مـَرًَّة ُاخـْرى شـََرَف ِلقـاِئِه انـتـھـى

و بعضى از متتبعین گفته میر جعفر مذكور پسرى داشته مسمى به میر محّمد زمان و او نیز از عـلمـا بـوده و 



و میر محّمد زمان را پسرى . ـھل و يك نـوشـتـه ، وفـات كـرده در سـنـه ھـزار و چ (شـرحـى بـر قـواعـد  )

بوده مسمى به میر محّمد حسن و او نیز از علما بوده و سـیـد مـحـسن را پسرى ديگر بوده موسوم به میر 

محّمد مھدى و او نیز از علماء بوده و او را شـیـخ على كركى در وقت رفتنش به طرف كاشان در قم اجازه 

و چـنـیـن مـعـلوم مـى شـود كـه قـبـر شـريـف آن سـیـد جـلیـل در قـم داده در سنه نھصد و سى و شـش ، 

در تـكـیـه اى اسـت نـزديـك به صحن شريف حضرت معصومه علیھا السالم و مـشـھور است آن تكیه الیوم 

 .و در آنجا بقعه اى است و آن بزرگوار در آن بقعه مدفون مى باشد (محمديه  )به 

و آن تكیه معروف است به حـسـیـنیه و در كوچه  (محمديھى  )عه مشھور است به كه آن بق: فـقـیـر گويد

حرم واقع است نزديك صحن جديد و گفته كه منسوب است به اين سید بـزرگـوار سـیـد اجـل آقـا سـیـد 

محّمد و برادرش میرزا محّمد ابراھیم بن میرزا  (وافـیه  )صـدرالّدين بن میرزا محّمد باقر رضوى قمى شارح 

 . باقر رضوى كه از علماء بوده و در ھمدان ساكن بوده الى غیر ذلك انتھى

و بـدان نـیـز كـه مـنـتـھـى مـى شـود بـه مـوسـى مـبـرقـع نـسـب سـیـد جـلیـل مـیر محّمد بديع خادم 

بن ابى القاسم مـحـمـّد بديع بن ابى طالب : گـفـتـه  (تحفه  )رضوى رحمه الّله چنانكه سید ضامن مدنى در 

بن محّمد بن غیاث الّدين عزيز بن شمس الّدين محّمد بن محمود بن محّمد بن میرھادى حسن بن على بن 

ابى الفتوح بن عیسى بن مـحـمـّد بـن ابـى مـحـّمد بن جعفر بن ابى جعفر على بن ابى على محّمد بن 

اال بـرش بـن ابى على محّمد اال عرج بن احمد بن موسى المبرقع سیدى بـود  (106)ابى احمد موسى 

ما مـودت و صـداقت  صـاحـب مـروت و شـھـامت و رفعت و رياست و عظمت و جاللت و جّمالمحاسن بود و با

تاءلیف عـزالّديـن عـمـر بـن تـاج الّديـن محّمد  (كتاب حقوق و مواريث  )داشت و من ھديه كردم به سوى او 

فقیه حسینى و اين محّمد بديع والى امر بود در مشھد مـقـدس رضـوى و بـر او بـود رجـوع اعـیـان امـجـاد و 

ـالد؛ پس منصب او را دادند به پسرش غیاث الّدين و او والى اوقاف زوار و قـصـاد و او بـود مـرجـع اھـل ب

حضرت امام رضا عـلیـه السـالم گـرديـد بـه امـر شـاه عـبـاس بـن شـاه صـفـى پـس مـشـغـول گـرديـد بـه 

نـھـا و نـفـس نـفـیـس خود به تعمیر خرابیھا تمام كرد آنھا را و احداث كرد عـمـاراتـى بـراى غـالت و نـحـو آ

پـدرش ابـوطـالب سـیـدى بـود جلیل القدر، وجیه ، رئیس جم المحاسن ، صاحب مروت عالیه و خیرات جاريه 

، مقصد و ملجاء مـردم بـود، خـدمـت داشـت در حـرم حـضـرت امام رضا علیه السالم از جانب شاه عباس بن 

رد و تزويج كرد او را به پسر عمش میر شاه خـدابنده ، شاه عباس خواست دختر او را تزويج كند عذر آو

آنگاه سید ضامن فرموده كه میر حسن بن ولى الّله بن ھدايت الّله بن مراد بن نـعـمـت الّله . حسن 

مـشـھـور بـود بـه مـیـر حسن قاينى ديدم او را به مشھد مقدس رضوى در ماه ذى الحـجـه سـنـه ھـزار و 

لم فـاضـل كـامـل مـدرس مـحقق مدقق و پس عمويش محّمد ابراھیم بن پـنـجـاه و دو و او مـردى بـود عـا

حسین بن نعمت الّله بن ھدايت الّله سـیـدى بـود جـلیـل القـدر، عـظـیـم الشـاءن ، رفـیـع المـنـزلة ، عـالم 

ـنـه فـاضـل كـامـل ، شـیخ اال سالم بود در قايین پس توجه فرمود به ھند و مدتى در ھند بود پـس در س

  (107).ھـزار و شـصـت و يك به مكه مشرفه رفت و در آنجا وفات كرد

 در ذكر حكیمه بنت حضرت جواد علیه السالم

بـدان كـه حـكیمه ـ با كاف نه حلیمه با الم كه در السنه عوام مشھور شده در میان دختران حـضـرت جـواد 

عـلیـه السـالم ـ بـه فضائل و مناقب ممتاز است و درك خدمت چھار امام نموده و حـضـرت ھادى ، مكرمه 

ن و احـكـام شـرع را بـه او بـیـامـوزد و نرجس خاتون والده امام عصر علیه السالم را به او سپرد كه معالم ديـ

به آداب الھیه او را تربیت كند و بعد از وفات حـضـرت امـام حـسن عسكرى علیه السالم منصب سفارت 

داشت از جناب امام عصر صلوات الّله علیه و عرايض مردم را به آن حضرت و توقیعات شريفه را كه از آن ناحیه 



مى رساند و مفتخر شد به قابله گرى حضرت صاحب اال مر علیه السالم و مقدسه صادر مى شد به مردم 

به رسیدگى به امور والدت آن جناب چنانچه عمه اين معظمه حكیمه خاتون دختر حضرت مـوسى بن جعفر 

علیھا السالم مشرف شده به منصب قابله گرى فرزند برادرش حضرت امـام محّمد تقى علیه السالم 

ده به آنچه گفتیم عالمه بحرالعلوم ـ طـاب ثـراه ـ در كـتـاب رجـال و ايـن مخدره اول كسى چنانچه تصريح فرمو

است كه آن جناب را بوسید و در آغوش گـرفـت و بـه نـزد پـدر بـزرگـوارش بـرد و دوبـاره بـه نـرجس خاتون 

ت ھـاشـمـیـه از جـھـت فـضـائل و ايـن مـعـظـمـه در مـیـان سـادات عـلويـه و بـنـا: وبـالجـمـله . برگردانید

مـنـاقـب و عـبـادت و تـقـوى و عـلم مـمـتـاز و بـه حـمـل اسرار امامت سرافراز بود و علما تصريح كرده اند به 

استحباب زيارت آن معظمه و قبر شريفش در سامراء در قبه عسكريین پايین پا مالصق ضريح عسكريین 

 . ارد و در كتب مزار زيارت مخصوصى براى او ذكر نشدهعلیھما السالم است ضريح علیحده د

نمى دانم به چه سبب علما متعرض نشدند از براى زيارت آن : عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله فـرموده 

و عـالمـه بـحـرالعـلوم فـرمـوده كـه ذكـر  (108) . مخدره با آن مرتبه فضیلت و جاللت كه از براى او است

مفاضل يعنى مجلسى فرموده عجیب است ] دايـى [ نـكـردن زيـارت آن مـعـظـمه با اين جاللت چنانچه حـال 

و غیر او در كتب تواريخ و سّیر و نسب  (ارشاد  )دن بیشتر مثل شیخ مفید در و عجیب تر از آن متعرض نش

 آن مخّدره را در اوالد حـضـرت جـواد عـلیـه السـالم بـلكـه حـصـر نـمـودن بـعضى دختران آن جناب را در غیر آن

فرموده به جا ماند از حضرت جواد علیه السـالم از فـرزند على علیه السالم كه  (ارشـاد  )مـفـیـد در  (109).

  (110). نتھىا . امام بود بعد از موسى و فاطمه و امامه ، و اوالد ذكورى نگذاشت غیر از آنچه نامیديم

 در ذكر چند نفر از بزرگان اصحاب حضرت جواد علیه السالم است: فصل ھفتم 

 شرح حال احمد بزنطى

 :ابـوجـعـفـر احـمـد بـن مـحـمـّد بـن ابـى نـصـر مـعـروف بـه بـزنـطـى كـوفـى ثـقه جلیل القدر اول ـ

مذكور است كه او به خدمت حـضـرت امـام رضـا عـلیـه  (خالصه  )است كه در  (مـجـالس المـؤ مـنـین  )در 

ام به حضرت امام محّمد جواد السـالم رسـیـده و نـزد آن حـضرت قدر و منزلت بسیار داشت و اختصاص تم

علیه السالم داشت و اجماع نموده اند اصحاب بر تـصـريـح ھـرچـه او روايـت نـمـوده بـاشـد و اقـرار بـه فـقـه 

و اجـتـھـاد او كـرده انـد در سـال دويـسـت و بـیـسـت و يـك بـعـد از وفـات حـسـن بـن عـلى بـن فضال به 

  (111). ھشت ماه وفات يافت

روزى به اتفاق صفوان بن يحیى و مـحـمـّد بـن سـنـان : از احمد منقول است كه گفت  (مختار كشى  )و در 

ه بن المغیره يا عبدالّله بن جندب نزد حضرت امام رضا علیه السالم رفتیم و چون ساعتى نشستیم و عبدالّل

برخاستیم پس آن حضرت از آن میان مرا فرمودند كه اى احـمـد تـو بنشین پس نشستم و آن حضرت با من 

م تـا بـیـشـتـر شب به سخن درآمدند و من نیز از آن حضرت سـؤ الھـا مـى نـمـودم و جـواب مـى شـنـیـد

: گذشت و چون خواستم كه به مـنزل خود روم مرا فرمودند كه مى روى يا ھمینجا خواب مى كنى ؟ گفتم 

پس . اگر فرمايى كه بروم مى روم و اگر مى فرمايى كه باش در خدمت مى باشم ! جان من فداى تو باد

آنگاه آن  .ى خانه بسته اند و به خواب رفته اندفـرمـودنـد كـه ايـنـجا خواب كن كه دير وقت شد و مردم درھا

حضرت برخاستند و به حرم شريف رفتند و چون مرا گمان شد كه آن حـضرت به حرم درآمدند به سجده 

افتادم و در آن سجده گفتم حمد مر خداى را كه حجت خود و وارث عـلوم انـبـیـاء را از جـمـیع برادران و 

و عنايت درآورد، و ھـنـوز مـن در سجده بودم كه آن حضرت آمدند و به پاى اصحاب من با من در مقام انس 

مبارك خود مرا متنبه ساختند، پس من برخاستم و آن حضرت دست مرا گرفته مالیدند و فرمودند كه اى 

 احمد بدان كه حضرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم بـه عـیـادت صعصعة بن صوحان رفت و چون از بالین



زنھار كه افتخار نكنى بر برادران خود به عـیـادتـى كه من تو را ! او بـرخـاسـت بـه او گـفـت كـه اى صـعـصعه 

  (112).اين سخن به من گفتند و به حرم شريف مراجعت نمودند. نموده ام و از خداى بر حذر باش 

وقتى كه حضرت امام على بن موسى الرضا علیه السالم را به گفته : و ايـضـا از او روايـت نـمـوده كـه گفت 

دند و من در آن وقت به قادسیه بودم ماءمون از مدينه مى آوردند او را به جانب بصره بردند و به كوفه در نـیاور

ديـدم كـه  (سـوره لم يـكـن  )پس آن حضرت مصحف نزد من فرستاد و چون مـصـحـف را بـگـشـودم در آنـجـا 

موالى آن  (مسافر  )اطـول و اكـثـر بـود از آنـچـه در مـیـان مـردم اسـت و از آنجا چند آيه حفظ كردم تا آنكه 

من گرفت و در منديلى نھاد و آن را مھر كرد پـس آنچه از آن مصحف حفظ كرده  حضرت آمد و مصحف را از

  (113).بودم مرا فراموش شد و ھر چند جھد كردم كه مرا يك كلمه از آن به ياد آيد میسر نشد

 شرح حال فضل بن شاذان

 :دوم ـ ابـومـحـمـّد فـضـل بـن شـاذان بـن خـلیـل ازدى نـیـشـابـورى ثـقـه جلیل القدر

 از. از فـقـھـا و مـتـكـلمـیـن شـیـعـه و شـیـخ طـايـفـه و بـسـیـار عـظـیـم الشـاءن و اجل از توصیف است 

حضرت جواد علیه السالم حديث روايت كرده و گفته اند از حضرت رضـا عـلیـه السـالم نـیـز روايـت كـرده و 

صـد و ھـشتاد كتاب تصنیف كرده و حضرت ابومحّمد عسكرى  (فـضـل  )پـدرش از اصـحـاب يـونـس اسـت و 

كشى رواياتى در مدح او ذكر كرده و علیه السالم دو دفـعه و به روايتى سه مرتب بر او ترحم فرموده و شیخ 

ات منافى مدح جواب فرموده عالمه و ديگران از رواي (114). ھم نقل كرده خبرى كه منافى است با آن روايات

 :اند

  (115). (َو ھـَُو َرِضَى الّلُه َعْنُه َاَجّل ِمْن َاْن ُيْغَمَز َعَلْیِه َو ُھَو َرئیُس طاِئَفِتنا َرِضَى الّلُه َعْنُھْم َاْجَمعیَن  )

نقل كرده كه عبدالّله بن طاھر، فضل بن شاذان را از  (كـتـاب مـخـتـار  )از  (مـجـالس المـؤ مـنـیـن  )در 

آن كتب را  نیشابور اخراج نمود و بعد از آنكه او را پـیـش خـود طـلبـیـد و تـفـتـیـش كتب او نمود امر كرد كه

مسايل اعتقاديه را از توحید و عدل و مانند آن جھت او نوشت و چون   جھت او بنويسانند، پس فـضـل رؤ س 

پـس . اين قدر كافى نیست مى خواھم كه اعتقاد تو را درباره سلف بدانم : او به نظر عـبـدالّله رسید گفت 

بـه : چرا از عمر بـیـزارى ؟ گـفـت : عبدالّله گفت ! یزارم ابـابـكـر را دوسـت دارم و از عـمـر بـ: فـضـل گـفـت 

و به سبب القاى اين جـواب لطـیـف كـه مـتـضـمـن خـوش آمد . واسطه آنكه عباس را از شورى بیرون كرد

: عباسیان بود از دست آن فظ غلیظ خالصى يافت و از سـھـل بـن بـحـر فـارسـى روايـت نـمـوده كـه گـفـت 

ـھـد مـصـاحـبـت خـود بـا فـضل بن شاذان از او شنیدم كه مى گفت من خلیفه جمعى از اكابرم كه در آخـر ع

از پیش رفتند مانند مـحـمـّد بـن ابـى عـمـیـر و صـفـوان بـن يـحـیـى و غـیـرھـمـا و پـنـجـاه سال در خدمت 

يونس بن عبدالرحمن خلیفه او ايشان بودم و از ايشان استفاده مى نمودم و ھشام بن الحكم چون بگذشت 

بود رد بر مخالفان و چون يونس وفات يافت خلیفه او در رد بر مخالفان سكاك بود و او نیز از میان رفت و منم 

  (116). خلیفه ايشان انتھى

كه سكاك ابوجعفر محّمد بن خلیل بـغـدادى اسـت كـه از مـتـكلمین و از اصحاب ھشام و تلمیذ : مؤ لف گويد

در . جـاللت فـضـل بـن شاذان اكثر است از آنكه ذكر شود: و بـالجـمـله . او است و كتابى در امامت نوشته 

مام حسن عسكرى علیه السالم وفات كرد و قبرش در زمین نیشابور قديم كه خارج از بلد ايام حضرت ا

نیشابور ايـن زمـان اسـت به فاصله يك فرسخ تقريبا با بقعه و صحنى مزار و مشھور است و بر روى سنگ 

 : قبر او نوشته

َمْیِن َاِبى اْلَحَسن َعِلىِّ ْبِن مـُوسـى َو ابـى جـَعـْفـٍَر ھذا َضريُح النَّْحريِر اْلُمَتعاِل ِالى َاْن قال الّراوى ِمَن اِالما )

َقھاِء اْلُمَتَقدِِّمیَن الشَّیُخ الّثانى َعَلْیھم السَّالُم ُزْبَدْة الرُّواِة َو ُنْخَبُة اْلُھداِة َو ُقْدَوُة اَالِجّالِء اْلُمَتَكلِّمیَن َو ُاْسَوُة اْلُف



 . ( 260شاذاِن ْبِن اْلَخلیِل ـ طاَب الّلُه َثراُه ـ َقْد َوَصَل ِبِلقاِء َربِِّه فى َسنة  اْلَعلیُم اْلَجلیُل اْلَفْضُل ْبن

 : و در دور سنگ قبر نوشته

َل علیه َقد َتَرحََّم َعَلْیِه َاُبوُمَحمٍَّد الَحَسن اْلَعْسكرى علیه السالم َفقاَل َرِحَم الّلُه اْلَفْضَل ثـَالثـًَة ِوالٌء، َو قـا )

ـِْن ِاْبراھیَم اْلَوّراُق َخَرْجُت ِالَى اْلَحجِّ َفَدَخْلُت: م َاْيضاالسال  َاْغِبُط َاْھَل ُخراساَن ِبَمكاِن اْلَفْضِل، َو قاَل ُمَحمَُّد ب

َحُه َوَرَقَة َوَرَقًه، قاَل ِالى َمْوالَى َابى ُمَحمٍَّد اْلَحَسِن اْلَعْسَكِرىَّ َو َاَرْيُتُه ِكتاَب اْلَفْضِل ْبِن شاذاِن َفَنَظَر فیِه َو َتْصفَّ

 . ( 1261َكَتَبُه فى َسنة . علیه السالم ھذا َصحیٌح َيْنَبغى َاْن ْيْعَمَل ِبِه َرِحَم الّلُه اْلَفْضَل

مـخـفـى نـمـانـد كـه در اصـحـاب حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم در احـوال حـسـن بـن عـلى بـن فـضـال 

 .شاذان نیز ذكر شد مـقـدارى از حـال فضل بن

 شرح حال ابوتمام شاعر

 : سوم ـ ابوتمام حبیب بن اوس الطائى االمامى نجاشى

فـرمـوده كـه ابـوتـمـام امـامـى بـود و بـراى اھـل بیت شعر بسیار گفته و احمد بن  (خـالصـه  )و عـالمـه در 

ام يا قريب به آن نوشته شده بود و در الحسین نقل كرده كه نسخه كھنه اى را ديدم كه شايد در ايـام ابـوتم

آن قصیده اى بود از ابوتمام كه ذكـر كـرد در آن ائمه علیھم السالم را تا حضرت ابوجعفر جواد علیه السالم و 

گفته كه  (كتاب حیوان  )تجاوز از آن حـضـرت نـكـرده ؛ زيـرا كـه در ايام آن حضرت وفات كرده و جاحظ در 

  (117). انتھى. و او از رؤ ساى رافضه بود حديث كرد مرا ابوتمام

بالغت ، گويند چھارده ھزار ارجوزه ابوتمام صاحب حماسه اوحد عصر خويش بوده در فصاحت و : و بـالجـمـله 

از عرب از حفظ داشته و غیر از قصايد و مقاطیع و او را در صناعت شعر مـحـلى مـنـیـع و مـرتـبـتـى رفـیـع 

اسـت و ابـراھـیـم بـن مـدبـر بـا آنـكـه از اھـل علم و معرفت و ادب بود از اشعار او چیزى حفظ نمى كرد چه 

روزى شخصى چند شعر از اشعار ابوتمام . شت و گاھى او را سب و لعن مى كردآنكه او را دشمن مى دا

بدون نسبت به وى از بـراى ابـراھیم خواند ابراھیم را خوش آمد و فرزند خود را امر كرد كه آن اشعار را در 

وتمام است اين اشعار از اب! ايھا اال میر: پـشت كتابى بنويسد پس از آنكه آن اشعار نوشته شد بعضى گفتند

ابراھیم چون اين بشنید فرزند خود را گفت كه آن صفحه را پاره كـنـد، مـسـعـودى ايـن عـمـل را از ابـن . 

مـدبـر نـپـسـنـدديـه ، فـرمـوده كـه ايـن عـمـل از او قـبـیـح است چه عاقل بايد اخذ فايده كند چه از دشمن 

 : از امیرالمؤ منین علیه السالم روايت شده كه فرمودهباشد يا دوست ، از وضیع باشد يا شريف ، ھمانا 

 . (اْلِحْكَمُة ضالَُّة اْلُمْؤِمِن َفُخْذ ضالََّتَك َو َلْو ِمْن َاْھِل الشِّْرِك  )

- ۵ - 

 
 

و از بـزرجمھر حكیم نقل شده كه فرمود من از ھر چیز صفت نیك او را اخذ كردم حتى از سگ و گـربـه و 

الفت او را با صاحب خود و وفاء او را، گفتند از غراب : از سگ چه آموختى ؟ گفت : تـندخـوك و غـراب ، گـفـ

بكور او را در حوائج : از خوك چـه گـرفـتى ؟ گفت : شدت احتراز او و حذر او را، گفتند: چه آموختى ؟ گفت 

و وفات كرد  (118). تحـسـن نغمه و كثرت تملق او را در مسئل: از گربه چه اخذ كردى ؟ گفت : خود، گفتند

به اى بنا و ابونھشل بن حمید طوسى بر قبر او ق. ابوتمام در ايام واثق سنه دويست و سى و يك در موصل 

  (119).كرد



 : چـھـارم ـ ابـوالحـسـن عـلى بـن مـھـزيـار اھـوازى دورقـّىاال صل

عـظـمـت قـدرش زيـاده از آن است كه ذكر شود، و از توقیعات شريفه حـضـرت جـواد كـه جـاللت شـاءن و 

عـلیـه السـالم بـه او مـعـلوم مـى شـود چـه انـدازه ايـن مـعـظـم جلیل الشاءن بوده در يكى از اين توقیعات 

سرور سازد تو را است كه مرا مسرور كردى به آنچه ذكر كردى و ھـمـیـشه مرا مسرور مى دارى ، خداوند م

 : به بھشت و راضى شود از تو به رضاى من ، و در توقیع ديگر است

َاْرُجو َاْن ُيْدَفَع  َو َاسـَْئُل الّلَه تـَعـالى َاْن يـَحـَْفَظَك ِمْن َبْیِن َيَدْيَك َو َمْن َخْلِفَك َو ِفى ُكلِّ حاالِتَك َفَاْبِشْر َفِاّنى )

 . (َاْن َيْجَعَل َلَك اْلَخْیَر الخ  الّلُه َعْنَك َوالّلُه َاْسَئُل

 :َو فى َتْوقیع آخر

ْیُتَك ِباْسِمَك َو َو َامـّا مـا سـََئْلَت مـَِن الدُّعـاِء فـَِانََّك بـَعـُْد َلسـَْت تـَْدرى كـَیـَْف َجَعَلَك الّلُه ِعْندى َو َربَّمـاَسمَّ )

  (120). (َلَك َو َمْعِرَفتى ِبما َاْنَت َعَلْیِه َفَاذاَم الّلُه َلَك اْلَفْضَل  َنَسِبَك َمَع َكْثَرَة ِعنا َيِتى ِبَك َو َمَحبَّتى

 :َو فى توقیع آَخر

َعَلْیَك َفَلْو ُقْلُت  عـَِلىُّ قـَْد بـََلوتـَُك َو خـَبـَْرتـَُك ِفى النَّصیَحِة َو الّطاَعِة َو الِخْدَمِة َو التَّوقیِر َو اْلِقیاِم ِبما َيِجُب يـا )

  (121).َاّنى َلْم َاَرِمْثَلَك َلَرَجْوُت َاْن َاُكوَن صاِدقا

َو  ماِم ِاماِم ُكلَّ َمْدٍحاقـُوُل فـَتـََامَّْل فـى ِتْلَك التَّوقیعاِت الّشَريَفِة َفِانَّ فیھا ِغنًى َعِن التََّعرُِّض ِلَمْدِحِه َفِانَّ َمْدَح اِال

 . (َمْن َتَصّدى ِلْلَقْوِل َبْعَدٌة َفَقْد َتَعرََّض ِلْلَقْدِح 

در خبر است كه على بن مھزيار پدرش نصرانى بوده و اسالم آورده و گفته شد كه خود آن : و بـالجـمـله 

د علیھما و روايت كرده از حـضـرت رضـا و جوا. جناب نیز چنین بوده و خداوند او را ھدايت فرموده و تفقه نمود

السالم و از خواص حضرت جواد علیه السالم گرديد تا آنكه از جانب آن حضرت وكالت پیدا كرد چنانچه از 

جانب حضرت ھادى علیه السالم نیز در بـعـضـى از نـواحى وكالت داشته و توقیعات كه براى شیعه بیرون 

و عادت آن جناب بود . ب تصنیف فرموده آمده در باب او به جز خیر و خوبى چیز ديگر نبوده و سى و سه كتا

كه چون آفتاب طلوع مى كرد و سر به سجده مى گذاشت سر بلند نمى كرد تا از براى ھـزار نـفـر از برادران 

مؤ من خود دعا كند به آنچه كه براى خود دعا مى كرد و در جبھه اش از كـثـرت سـجده پینه بسته بود مثل 

آخر شب  (122) (قرعاء  )ت كه در سنه دويست و بیست و شش در منزل زانوى شتر و اين على ھمان اس

رد مسواكى در دست داشت و مسواك مى كرد كه ناگاه از رختخواب خود برخاست و بـیـرون رفـت وضو بگی

ديد در سر مـسواك مانند آتش چیزى زبانه مى كشد و مثل خورشید شعاع دارد دست بر آن گذاشت و ديد 

تـالوت كـرد و در فكر فرو رفت و  (123) (الَّذى َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اَال ْخَضِر ناَرا  )حرارت ندارد آيه شريفه 

چون به جاى خود برگشت رفقاى او محتاج به آتش بودند چون آن نور را ديدند خیال كردند كه على آتش براى 

چون نزديك او شـدنـد ديـدنـد كه آتش آن حرارت ندارد و روشنايى آن گاھى خاموش مى گشت ايشان آورده 

شد چون در سر مسواك نگاه   و گاھى شـعـله مـى كـشـیـد تا سه دفعه كه در آن مرتبه بالكلیه خاموش 

السـالم كردند ديدند ابدا اثرى از آتش و سوختگى يا سیاھى در آن نیست چون خدمت على ھادى عـلیـه 

رسـیـد و حـكـايـت بـگـفـت حـضـرت در آن مـسـواك تـاءمـل نـمـود و فـرمـود كـه آن نـور بـوده و ايـن بـه 

و ابراھیم بـرادر عـلى نـیـز  (124). واسـطـه مـیـل تـو بـه مـا اھـل بیت و اطاعت از براى من و پدران من بوده

از اجالء است و روايت شده كه او از سفراء امام زمان علیه السالم بوده و محّمد پسر على بن مھزيار نیز 

 . ثقه و از اصحاب حضرت ھادى علیه السالم است

 شگفت انگیز ابن ابى عمیر شرح حال

 : پنجم ـ ثقة اال سالم محّمد بن ابى عمیر است



اسم ابى عمیر، زياد بن عیسى و كنیه محّمد ابو احمد است و از موالى مھلب بن ابى صفره اسـت و 

و نزد  اصـلش بـغـدادى و سـاكـن بـغـداد نـیـز بـوده و مـردى عـظـیـم المـنـزلة و جـلیـل القـدر اسـت نـزد مـا

مخالفین و از اصحاب اجماع است و عامه و خاصه تصديق وثـاقـت و جـاللت او را نـمـوده انـد و او اعـبـد و 

اورع مـردم بـود و او را افـضـل و افـقـه از يـونـس گـفـتـه انـد و حـال آنـكـه در فـقـه يـونـس ، از فضل بن 

 : شاذان روايت كنند كه مى گفت

اِالْسالِم َرُجٌل ِمْن ساِئِر الّناِس كاَن َاْفَقَه ِمْن َسْلماِن اْلفاِرسى رضى الّله عنه َو الَنَشاَء َبْعَدُه  مـا نـَشـاء فـِى

 . َاْفَقَه ِمْن ُيوُنس ْبِن َعْبِدالرَّْحمِن رضى الّله عنه

تـاب تصنیف و ابـن ابـى عـمیر درك خدمت حضرت كاظم و رضا و جواد علیھم السالم نموده و نود و چھار كـ

كرده و محنت او در زمان رشید و ماءمون بسیار بوده چه آنكه سالھا او را حبس كـردنـد و تازيانه ھاى بسیار 

زدند كه قضاونت كند و ھم براى آنكه راھنمايى كند خلیفه را بر شیعیان و اسامى ايشان را بگويد؛ زيرا كه او 

انه زدند كه طاقتش تمام شد و نزديك شد كه نام ببرد شیعیان عراق را مى شناخت و وقتى او را صد تازي

ياُمَحمََّد ْبَن َابى ُعَمْیر ُاْذُكْر  ) : شیعیان را كه صداى مـحـمـّد بن يونس بن عبدالرحمن را شنید كه گفت

چھار سال الجرم اسم نبرد و زياده از صد ھزار درھم ضرر مالى به او رسید و مدت  . (َمْوِقَفَك َبْیَن َيَدِى الّلِه 

  (125).در زندان بماند

ست رفته بود، الجرم ابن ابى خـواھـرش كـتـابھاى او را جمع كرده در غرفه اى نھاده بود باران باريده و از د

عمیر حديث را از حفظ نقل مى كرد يا از آن نسخه ھايى كه مردم از روى كـتـابـھـاى او پـیـش از تـلف شـدن 

نـوشـتـه بـودنـد، بـه ھـمـیـن جـھـت اصـحـاب مـا بـه مراسیل او اعتماد دارند مراسیل او را در حكم مسانید 

 .نیز از روات محسوبند (مّنه  )و  ( سعیده )گرفته اند و خواھرانش 

لُّ شـَْىٍء كاَن َو َعْن َكّشى ُمَحمَُّد ْبُن َابى ُعَمْیٍر ُاِخَذ َو ُحِبَس َو َاصاَبُه ِمَن اْلَجْھِد َو الّضیِق َاْمٌر َعظیٌم َو ُاخـَِذ كـُ )

ـِْن َابـى عـَُمْیِر َفَلْم ُتَخلَّْص ُكُتُب  َلُه َو صاِحُبُه اْلَماْءُموُن َو ذِلَك َبْعَد َمْوِت الرِّضا علیه السالم َو َذَھَبْت كـُتـُب اب

  (126). (َاحادِيِثِه َو كاَن َيْحَفُظ َاْرَبعیَن ِجْلدا َفَسّماُه َنواِدَر َو ِلذاِلَك ُتْؤَخُذ َاحاديُثُه ُمْنَقِطَعَة اَال ساتید 

و ھم روايت است كه در زمان رشید، سندى بن شاھك به امر ھارون او را صد و بیست چوب زد بـه جـھـت 

تـا خـالصـى يـافـت و وارد تشیع او پس او را در حبس افكند ابن ابى عمیر صد و بیست و يك ھزار درھم بداد 

  (127). شـده كـه ابـن ابـى عـمـیـر متمول بوده و صاحب پانصد ھزار درھم بوده

ابن ابى عمیر بزاز بوده و از : صدوق روايت كرده از ابوالولید از على بن ابراھیم از پدرش كه گفت  و شیخ

مردى ده ھزار درھم طلب داشت پس مالش تمام گشت و فقیر شد پس آن مـردى كـه مـديـون او بـود خـانه 

در خانه او رسید و در را اى داشت به ده ھزار درھم بفروخت و پولش را براى ابن ابى عمیر برد، چون به 

ابن ابى . اين طلب تو است آورده ام : كوبید ابن ابى عمیر بیرون شد آن مرد پـولھا را تسلیم او نمود و گفت 

: عمیر پرسید كه از كـجـا تـحـصیل اين مال نمودى ؟ آيا به ارث به تو رسید يا كسى به تو بخشید؟ گفت 

حـديـث كـرد مـرا : روخته ام براى قضاى دين خود، ابن ابى عمیر فرمودھـیـچـكـدام نـبوده بلكه خانه ام را ف

؛ يعنى  (الَيْخُرُج الرَُّجُل َعْن مْسَقِط َراْءِسِه ِبالدَّْين  ) :ذريـح مـحـاربـى از حـضرت صادق علیه السالم كه فرمود

ر مـن حـاجـت بـه چـنـیـن ايـن پـولھـا را بـردا :پـس فـرمـود. انسان به جھت دين ترك خانه خود نمى كند

پـولى نـدارم و حال آنكه به خدا قسم است كه فعال محتاج به يك درھم مى باشم و از اين پولھا يك درھم 

  (128).قبول نخواھم نمود

از فـضـل بـن شـاذان روايـت شـده كـه وقتى داخل عراق شدم شخصى را ديدم كه با رفیقش عـتـاب مـى 

تـو مـردى مـى بـاشـى صـاحـب عـیال و محتاجى به كسب و كار و با اين حال سجده : كـرد و مـى گـفـت 



بـه سبب طول سجده چشمان تو نابینا شود و از كار بیفتى و از  طوالنى به جا مى آورى و من مى ترسم

اين نحو كلمات در نصیحت او بـسـیـار بـگف آخراال مر رفیقش با وى گفت كه چه بسیار عتاب كردى واى بر تو 

اگر بـنـا بـود طـول سـجـده باعث كورى شود بايد ابن ابى عمیر رضى الّله عنه نابینا شده بـاشـد چـه او 

  (129).عـد از نـمـاز فـجـر سـر بـه سـجـده شـكـر مـى گـذاشـت و وقـت زوال سر از سجده بر مى داشت بـ

روايت كرده كه فضل بن شاذان به نزد ابن ابى عمیر آمد و او در سجده بود و سـجـده را و شیخ كشى 

اگـر : بـسـیـار طـول داد چـون سـر از سـجـده بـرداشـت و طـول سـجـده او را مـذكـور سـاخـتـنـد، گـفـت 

روزى به نزد جـمـیـل : فت سـجـود جـمـیـل بـن دراج را مـى ديـديـد سـجـود مـرا طـويـل نـمـى شـمـرديـد و گ

رفـتـم و او سـجـده را بـسـیـار طـول داد چـون سـر بـرداشـت مـن گـفـتـم كه سجده را طـول داديـد، گـفـت 

  (130). اگـر طـول سـجـده مـعـروف بـن خـربـوذ را مـى ديـدى سـجـده مـرا سھل مى شمردى

از مـالحـظـه ايـن دو خـبـر مـعـلوم مـى شـود كـه ابـن ابـى عـمـیـر بـه طول سجده كه غايت خضوع و 

اعـمـال بـر ابـلیـس اسـت مـعـروف و مـحـل  منتھاى عبادت و اقرب حاالت بنده است و به نزد پروردگار و اشـد

تـوجـه بـوده و ابـن ابـى عـمـیـر در ايـن عـمـل اقـتـدا كـرده بـود به امام زمان خود حضرت موسى بن جعفر 

اْلمـُناجاِت اْلَكثیَرِة َو  َفِانَُّه عـلیـه السـالم كـاَن حـَلیـَف السَّجـَْدِة الطَّويـَلِة َو الدُّمـُوِع اْلغـَزيـَرِة َو )علیه السالم ؛ 

 . (الضَّراعاِت اْلُمتَِّصَلِة 

 .چنانچه فقه و حديث و علم و اخالق او از بركات اين خانواده بود

ھر بوى كه از مشك و قرنفل شنوى
 از دولت آن زلف چو سنبل شنوى

 شرح حال محّمد بن سنان

 : ششم ـ محّمد بن سنان ابوجعفر الزاھرى

 )ر باب او مختلف است غايت اختالف حتى از شخص واحد، شیخ مفید رحمه الّله او را در كـلمـات علما د

از خـواص و ثـقـات حـضـرت كـاظـم عـلیـه السـالم و از اھـل ورع و فـقـه و عـلم ، از شـیـعه آن  (ارشـاد 

 )و  (فـھـرسـت  )و در رساله ديگر خـود، او را مـطـعـون شـمـرده و شـیـخ الطـائفـه در  (131)حضرت نوشته 

لسالم او را تعداد در ذكر ممد و حین از خواص ائمه عـلیھم ا (كتاب غیبت  )او را ضعیف شمرده و در  (رجـال 

و از ممدوحین حمران بن اعین است تا آنكه فـرمـوده و از جـمـله ايـشـان اسـت بـنـا : نموده چنانچه فرموده 

بـه روايـتـى كـه ابـوطـالب قـمـى نـقـل فـرمـوده كـه گـفـت داخـل شـدم بر حضرت جواد علیه السالم در آخر 

صفوان بن يحیى و محّمد بن سنان و زكريا بن آدم و سعد بن  جزا دھد خداوند: عمرش شنیدم كه فـرمود

و اما مـحـّمد بن : و نیز شیخ فرموده . سعد را از مـن جـزاى خیر، پس به تحقیق كه وفا كردند از براى من 

سنان پس به درستى كه روايت شده از على بن حسین بن داود كه گفت شنیدم كه حضرت جواد علیه 

َرِضَى الّلُه َعْنُه ِبِرضائى َعْنُه َفما خاَلَفنى َو ما خاَلَف  ) :حّمد بن سنان را به خیر و فرمودالسالم ذكر فرمود م

  (132). (َابى َقطُّ 

َقْد َبیَّّنا ُرُجحاَن : فـرمـوده  (مختلف  )در او توقف فرموده و در  (خالصه  )و آيـة الّله عـالمـه رحـمـه الّله در 

شنیدم از كسى كه : فرموده  (فالح السائل  )و سید بن طاوس رحمه الّله در . اْلَعَمِل ِبَرواَيِة ُمَحمَِّد ْبِن ِسناٍن

بر محّمد بن سنان را و شايد او واقف نشده مگر بر طعن او و مطلع نگشته بر تزكیه و ذكر مى كرد طعن 

ذكر فرموده مدائح او را و   ثنايى كه او از بـراى او اسـت و ھـمچنین احتمال ھست در بیشتر از طعنھا پس 



مسح كرد آن حضرت آنكه مـعـجـزه حـضـرت جـواد عـلیـه السـالم در او ظاھر شد چه آنكه او نابینا بود و 

چشم او را به او رد شد چنانكه در فصل معجزات حضرت جواد علیه السالم خبرش مذكور شد و ھم روايتى 

  (133).نقل كرده كه ِانَُّه كاَن ُمَتَقشِّفا ُمَتَعبِّدا

رجـال كـبـیـر  )در محّمد بن سنان علما كالم را بسط داده اند، ھركه طالب است رجوع نمايد به : و بالجمله 

 شیخ مرحوم ؛ چه اين (خاتمه مستدرك  )و  (رجـال سـیـد اجـل عـالمـه بـحرالعلوم  )و  (تـعـلیـقـه  )و  (

گـويـنـد كـه بـعـضـى از عـارفـیـن تـفـاءل زد بـه كـتاب الّله مجید براى . مـخـتـصـر را مـقـام آن نـیـسـت 

  (134). (ِانَّما َيْخَشى الّلَه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء  ) :استعالم حال محّمد بن سنان اين آيه به نظرش آمد

و نـسب محّمد بن سنان رضى الّله عنه منتھى مى شود به زاھر مولى عمرو بن الحمق كه در كربال شھید 

بن سنان بن عبدالّله بن زاھـر و در تـرجـمـه زاھـر، بـه آن اشـارات  (135)شد، به اين نحو محّمد بن الحسن 

از راويان احاديث مى باشند از جمله ابوعیسى رفـت در مـجـلد اول و در مـیـان اوالد و احـفاد محّمد جمله اى 

 محّمد بن احمد بن محّمد بن سنان است كه از مشايخ شیخ صدوق است

 - نوشتها پى  -
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با آنكه سخن به لطف آب است
 كم گفتن اين سخن صواب است

آب ار چه از او زالل خیزد
 از خوردن پر مالل خیزد

يك دسته گل دماغ پرور
 از خرمن صد گیاه بھتر

توان زدالف از سخن چه در 
 آن خشت بود كه پر توان زد

ھمه عیب خلق ديدن نه مروت است و 70- 
مردى

 نگھى به خويشتن كن كه ھمه گناه دارى
ره طالبان عقبى كرم است و فضل و احسان

 تو چه در نشان مردم بجز از كالم دارى
اب خلق سعدىتو حساب خويشتن كن نه حس
 كه بضاعت قیامت عقل تباه دارى
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مبر حاجت به نزديك ترش روى73- 



 كه از خوى بدش فرسوده گردى
اگر گويى غم دل با كسى گوى

 كه از رويش به نقد آسوده گردى
آلوده منت كسان كم شو

 تا يكشبه در وثاق تو نان است
اى نفس برشته قناعت شو

 كانجا ھمه چیز نیك ارزان است
تا بتوانى حذر كن از منت

 كاين منت خلق كاھش جان است
شك نیست كه ھر كه چیز دارد

 وانرا بدھد طريق احسان است
اما چو كسى بود كه نستاند

 احسان اين است نه آسان است
چندان كه مروت است در دادن

 در ناستدن ھزار چندان است
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نـقـل شـده كـه در اين مقام اسم محّمد بن موسى را برده ( تـاريـخ قـم ) از بـعـضـى از نـسـخ 98- 

عباس قمى رحمه  شیخ. (و اين تاريخ را براى فوت او ذكر كره و از وفات و قبر موسى ذكرى نفرموده 

 ( الّله

 ( .3/434تحفة اال زھار 99- ) 

 ( .3/429تحفة اال زھار 100- ) 

 .20ص ( عمدة الطالب 101- ) 

كتاب ) نـقـل شـده و لكن در ( تـاريـخ قم ) ذكـر چـھـار پـسـر مـوافـق آن خـبـرى اسـت كـه از 102- 

و از اوالد او اسـت يـحـیى بن احمد بن ابى : در ذكر اوالد موسى مبرقع گفته  129ص  (مجدى 

اظم علیھم السالم و على محّمد بن احمد بن موسى بن محّمد التقى بن على بـن مـوسـى الكـ

اين يحیى مردى كريم و واسع الجاه بوده و مسكنش در قـم بـوده ، پس ذكر كرده مدح ابوالقاسم 

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (شاعر بصرى او را در شعر خود در قم 

  .حقیق ارموى، ت229، شماره 78ص ( الفھرست منتجب الّدين 103- ))

 ( .1/146مجالس المؤ منین 104- ) 

 ( .1/518مجالس المؤ منین 105- ) 

و صحیح ابى عبدالّله احمد بن ابـى احـمـد مـوسـى اال برش در اينجا ظاھرا اشتباخه است 106- 

 .( شیخ عباس قمى رحمه الّله. (ابى على محّمد اال عرج است 

 ( .3/438تحفة اال زھار 107- ) 

 ( .99/79بحاراالنوار 108- ) 

 ( .2/317رجال بحرالعلوم 109- ) 

 .2/295شیخ مفید ( ارشاد 110- ) 

 ( .1/415مجالس المؤ منین 111- ) 

 ( .2/852رجال كشى ) ، 416ـ ( 1/415 مـجـالس المـؤ مـنـیـن 112- ) 

 ( .2/853رجال كشى ) ، ( 1/416مـجـالس المـؤ مـنـیـن 113- ) 

 ( .2/817رجال كشى 114- ) 

 .133 ص( رجال عالمه حلى 115- ) 

 ( .1/818رجال كشى ) ، ( 1/400مـجـالس المـؤ مـنـیـن 116- ) 

 .61ص ( رجال عالمه حلى 117- ) 

 ( .3/485مروج الذھب 118- ) 

 .231، ذيل حوادث سال 2/79يـافـعـى ( مـراة الجـنـان 119- ) 

 ( .2/826رجال كشى 120- ) 

 ( .50/105بحاراالنوار 121- ) 

بدان كه قبر على بن مھزيار رضى الّله . محلى است در راه مكه میان قادسیه و عقبه : قـرعاء122- 



 . عنه در اھواز است و بقعه دارد و زيارتگاه است

 .80، آيه )36(سوره يس 123- 

 ( .2/825كشى رجال 124- ) 

 .415ـ (  1/414مجالس المؤ منین   :) ك.ر125- 

 ( .2/854رجال كشى 126- ) 

 ( .2/856رجال كشى 127- ) 

 ( .49/273بحاراالنوار 128- ) 

 ( .2/855رجال كشى 129- ) 

 ( .2/522رجال كشى 130- ) 

 .2/248شیخ مفید ( ارشاد 131- ) 

 .211ـ  209شیخ طوسى ، ص ( الغیبة 132- ) 

 .52ـ  50ص ( فالح المسائل 133- ) 

 .28، آيه )35(سوره فاطر 134- 

حـسـن والد مـحـّمد در زمان كودكى محّمد فوت شد و سنان جدش او را كـفالت كرد  چـون135- 

 .(شیخ عباس قمى رحمه الّله (الجرم محّمد را به او نسبت دادند و گفتند محّمد بن سنان 
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 منتهى االمال
 باب دوازدهم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى
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 اريخ امام عاشر وبدر باھر ابوالحسن الثالث موالنا الھادى امام على نقى علیه السالمدر ت: بـاب دوازدھم 

 : ودر آن چند فصل است

 در تاريخ والدت واسم وكنیت امام على النقى علیه السالم است: فصل اول 

عى اشھر در والدت آن حضرت آن است كه در نیمه ذى حجه سنه دويست ودوازده در حوالى مدينه در مـوضـ

گويند، آن بزرگوار دنیا را به نور خود روشن فـرمـود ولكـن بـه روايـت ابـن عـیاش والدت آن  (صريا  )كه آن را 

والده مـعـظـمه جلیله اش سمانه مغربیه است ومعروف است . حضرت در دوم رجب يا پنجم آن واقع شده 

ه روزه سـنـتـى داشـتـى ودر زھـد وتـقـوى اسـت كـه آن مـخـدره ھـمـیـشـ (جنات الخلود  )ودر . به سیده 

اسـت كـه كـنـیـه آن مـخـدره ام الفـضـل بـوده ومـحـمـّد بـن  (دّرالنـظـیـم  )ودر . مـثـل ومـانـنـد نـداشـت 

مـادرم عـارفـه اسـت بـه  :فـرج وعـلى بـن مـھزيار روايت كرده اند از حضرت ھادى علیه السـالم كـه فـرمـود

اواز اھـل بـھـشـت اسـت نـزديـك نـمـى شـود بـه اوشیطان سركش ونمى رسد به اومكر جبار حـق مـن و

  (1). عنید وخـداونـد اورا نگھبان وحافظ است وتخلف نمى كند از امھات صديقین و صالحین

اسـم شـريف آن جناب على بود وكنیت ابوالحسن وچون حضرت امام موسى وامام رضا علیھما السـالم را 

نـیـز ابـوالحـسـن مـى گـفـتـند از جھت تعیین ، آن جناب را ابوالحسن الثالث مى گـويـنـد چـنانچه حضرت 



یه السالم را ابوالحسن الثانى وگاھى ھم مكان يا ھادى يا عسكرى ذكر مى كنند چنانچه اھل امام رضا عل

وگاھى آن حضرت را نجیب و مرتضى . حديث مى دانند و مشھورترين القاب آن حضرت نقى وھادى است 

رد وعالم وفقیه وناصح وامین ومؤ تمنوطیب ومـتوكل مى گفتند ولكن لقب اخیر را آن حضرت مخفى مى ك

كـنـیـد بـه جـھـت آنـكـه لقـب خـلیـفـه مـتـوكـل عـلى الّله   واصحاب خود را فرموده بود از ايـن لقـب اعـراض 

وچـون آن جـنـاب و فرزندش امام حسن علیه السالم در سـامـره سـكـنـى فـرمـودنـد در . بـود در آن زمـان 

ين ھر دوبـزرگـوار را نـسـبـت بـه آن مـكـان داده و نام داشت از اين جھت ا )عـسـكـر عـ )مـحـله اى كـه 

عـسـكـرى مـى گـفـتـنـد، ودر شمايل آن حضرت گفته اند كه آن جناب متوسط القامة و مرطوبى بود وروى 

سرخ وسفید وگـونـه ھـاى انـدك بـرآمده وچشمھاى فراخ و ابروھاى گشاده وچھره دلگشا داشت ، ونقش 

 ) .بوده ، وانگشتر ديگرى داشت كه نقشش اين بود (َرّبى َو ُھَو ِعْصَمتى ِمْن َخْلِقِه  الّلُه )نـگـین آن جناب 

  (2). (ِحْفُظ اْلُعُھوِد ِمْن َاْخالِق اْلَمْعُبوِد 

سـیـد بـن طـاوس روايـت كـرده از جـنـاب عـبـدالعـظیم حسنى كه حضرت امام محّمد تقى علیه السالم اين 

حرز را براى پسرش حضرت امام على نقى علیه السالم نوشت در وقتى كه آن حـضـرت كـودك بوده ودر 

به اين تعويذ وامر مى كرد اصحاب خود را به آن وآن حرز اين گھواره جاى داشت وتعويذ مى كرد آن حضرت را 

 : است

  (3). (لرُّوح الخ ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحیِم الَحْوَل َو الُقّوَة ِاّال ِبالّلِه اْلَعلِِّى اْلَعظیِم الّلُھَم َربَّ اْلَمالِئَكِة َو ا )

 : وتسبیح آن حضرت. است  (مھج الدعوات  )وتمام آن در 

ِنٌى الَيْفَتِقُر، ُسْبحاَن الّلِه سـُبـْحـان مـَْن ھـَُو دائٌم اليـَسـْھـُو، سـُْبحاَن َمْن ُھَو قائٌم الَيْلُھْو، ُسْبحاَن َمْن ُھَو َغ )

  (4). (َو ِبَحْمِدِه 

 ارم اخالق امام على نقى علیه السالم استدر بـیـان مـخـتصرى از فضايل ومناقب ومك: فـصـل دوم 

 :واكتفا مى شود به چند خبر

 آب گرم وآماده وضو

حضرت امام على نقى عـلیـه السـالم فـرمـود : روايت كرده كه گفت  (كافور خادم  )اول ـ شـیـخ طـوسـى از 

ى نمازم وفرستاد مرا پى بـه مـن كـه فـالن سـطـل را در فـالن مـحـل بـگـذار كه من وضو بگیرم از آن برا

. حاجتى وفرمود چون بـرگـشـتى سطل را بگذار كه مھیا باشد براى وقتى كه من خواستم آماده نماز شوم 

پس آن حـضـرت بـر قـفـا خـفـت تـا خـواب كـنـد ومـن فـراموش كردم كه فرمايش حضرت را به عمل آورم وآن 

حضرت برخاسته براى نـمـاز ويـادم آمـد كـه مـن  شب ، شب سردى بود، پس يك وقت ملتفت شدم كه آن

پس از جاى خود دور شدم از ترس مالمت آن حضرت . سـطـل آب را نـگـذاشـتـم در آن مـحـل كـه فـرموده بود

ومتاءلم بودم از جـھـت آنـكـه آن حـضـرت بـه تـعـب ومـشـقـت خـواھـد افـتـاد بـراى تـحـصـیـل آن سـطل آب ، 

انا لّله چه عذر آورم ؟ بـگـويم فراموش كردم چنین كارى را و چاره : دا كرد نداء غضبناك ، من گفتم ناگاه مرا ن

واى بر توآيا ندانستى : اى نديدم از اجابت آن حضرت ، پس رفتم به خدمتش به حال رعب وترس ، فرمود

ـرم نـمـودى ودر سـطـل رسم وعادت مرا كه من تطھیر نـمـى كـنـم مـگـر بـه آب سـرد، بـراى مـن آب گ

: بـه خـدا سـوگـنـد كـه مـن نـه سـطـل را در آنجا گذاشتم ونه آب در آن كردم ، فرمود: گـفـتـم . كـردى 

َاْلَحْمُدلّلِه به خدا قسم كه ما ترك نخواھیم كرد رخصت خدا راورد نخواھیم كرد عطاى اورا، حمد خداوندى را 

ش وتـوفـیق داد ما را به اعانت نمودن از براى عبادتش ، ھمانا پیغمبر صلى كه قرار داد ما را از اھـل طـاعـتـ

  (5).الّله عـلیـه وآله وسـلم فـرمـود كـه خـداونـد غـضـب مـى كـن بـر كـسـى كـه قبول نكند رخصتش را

 احترام مخالفان به امام ھادى علیه السالم



ھیچ كس چنان نمى كند كه توبا خود مى كنى در بـاب عـلى : دوم ـ ونیز شیخ روايت كرده به متوكل گفتند

شود ھركس كه در سراى است اورا خدمت  مـنزل تووارد مى] بـه [بـن مـحـمـّد تـقـى ؛ زيـرا كـه ھـر وقـت 

مى كند به حدى كه نمى گذارند كـه پـرده بـلند كند ودر را باز كند وچون مردم اين را بدانند مى گويند اگر 

خلیفه نمى دانـسـت اسـتحقاق اورا از براى اين امر اين نحورفتار با اونمى نمود بگذار اورا وقتى كه داخـل 

ده را بلند كند وبرود ھمچنان كه سايرين مى روند وبه او برسد ھمان تعبى كه به خـانـه مى شود خودش پر

متوكل فرمان داد كه كسى خدمت نكند على نقى عـلیـه السـالم را واز جـلواوپـرده را . سايرين مى رسد

مطلع شود  بـلنـد نـكـنـد ومـتـوكـل بـسیار اھتمام داشت كه از خبرھا ومـطـالبـى كـه در مـنزلش واقع شده

الجرم كسى را گماشته بود كه خبرھا را بـراى اومـى نـوشـت پـس نـوشـت آن مـرد بـه مـتـوكـل كـه عـلى 

بـن محّمد علیه السالم چون داخـل خانه شد كسى پرده را از جلوبلند نكرد لكن بادى وزيد به حدى كه پرده 

. كل گفت مواظب باشند وقت بیرون رفتنش رامـتـو. را بلند كـرد وآن حـضـرت بـدون زحـمـت داخـل شـد

ديـگـربـاره آن گـماشته متوكل نوشت كه بادى بر خالف باد اولى وزيد وپرده را بلند كـرد كـه آن حـضـرت 

متوكل ديد كه در اين كار فضیلت حضرت ظـاھـر مـى شـود فـرمـان داد كـه بـه . بـدون تـعـب بیرون رفت 

  (6).نـید وپرده از پیش اوبلند كنیددسـتـور سـابـق رفـتـار كـ

 احترام بى اختیار

من و پدرم بر در خـانـه : يت كرده كه گفت سـوم ـ امـین الّدين طبرسى از محّمد بن حسن اشتر علوى روا

مـتـوكـل بـوديـم ومـن در آن وقـت كـودك بـودم وجـمـاعـتـى از طـالبـیـیـن و عـباسیین وآل جعفر حضور 

داشتند وما واقف بوديم كه حضرت ابوالحسن على ھادى علیه السالم وارد شـد تـمـامـى مـردم بـراى 

پـس بـعضى از آن جماعت به بعضى ديگر گفتند كه ما . ـضـرت داخـل خـانـه شـداوپـیـاده شـدنـد تـا آنـكـه ح

چرا پیاده شديم بـراى ايـن پسر نه اواز ما شرافتش بیشتر است ونه سنش زيادتر است ، به خدا سوگند كه 

اھـیـد شـد به خدا كه وقتى اورا ببینید براى اوپـیـاده خـو: ابوھاشم جعفرى گفت . براى اوپیاده نخواھیم شد

پس زمانى نگذشت كه آن حضرت تشريف آوردنـد چـون نـظـر ايـشـان بر آن حضرت . در حالى كه خوار باشید

آيـا شـمـا نـگـفـتـید كه ما پیاده نمى شويم : افتاد تمامى براى اوپیاده شدند ابوھاشم به ايـشـان فـرمـودنـد

سوگند كه نتوانستیم خوددارى كنیم تا بى اختیار پیاده  به خدا: گـفـتـند! براى او چگونه شد پیاده شـديـد؟

  (7). شديم

 سلمانى حضرت آدم علیه السالم در حج

نقل  (تاريخ خطیب  )از  (دّرالمنثور  )وسیوطى در  (دّرالنظیم  )شـیـخ يـوسـف بـن حاتم شامى در چـھـارم ـ 

روزى يحیى بن اكثم در مـجـلس واثـق بالّله خلیفه عباسى سؤ ال كرد : كرده از محّمد بن يحیى كه گفت 

مى كه حج كرد؟ تمامى مردم در وقتى كه فقھا حاضر بودند كه كى تـراشـیـد سـر آدم عـلیه السالم را ھنگا

واثـق گـفـت كـه مـن حـاضـر مـى كـنـم كـسـى را كـه جـواب ايـن سـؤ ال را بگويد، . از جواب عاجز ماندند

پس فرستاد به سوى حضرت ھادى علیه السالم وآن جناب را حاضر كرد، پـس پرسید كه يا اباالحسن خبر 

سؤ ال مى كنم از : را وقتى كـه حـج مـى گذاشت ؟ فرمودبده ما را كه كى تراشید سر آدم علیه السالم 

قـسـم مـى دھـم تـورا كـه  : تويا امیرالمؤ منین علیه السالم كه مرا از ايـن سـؤ ال عـفـونـمـايـى ، گـفـت

الحال كه قبول نمى كنى ، پس به درستى كه پدرم خبر داد از جدم از پدرش از : فـرمـود. جـواب بـگـويـى 

ه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیه وآله وسلم فرمود كه براى تراشیدن سر آدم علیه السالم جبرئیل ك  جدش 

ماءمور شد ياقوتى از بھشت آورد وبه سر مالید موھاى سرش ريخت وبه ھرجا كه روشنى آن ياقوت رسید 

  (8).آنجا حرم گرديد



 تدبیر براى رفع مشكل مؤ من

پـنـجـم ـ شـیخ اربلى روايت كرده كه حضرت ھادى علیه السالم روزى از سّر من راءى به قـريـه اى بـیـرون 

آن حضرت ، پس مردى از عـربـھـا بـه طـلب آن حـضـرت بـه سـّر رفـت بـراى مـھـمـى كـه روى داده بود براى 

چون . با وى كه حضرت به فالن قريه رفته آن عرب به قصد آن حضرت به آن قريه رفت : گفتند. من راءى آمد

من مردى مى باشم از عربھاى كوفه : چه حاجت دارى ؟ گفت : به خدمت آن جناب رسید حضرت از اوپرسید

ه والء جـدت حـضرت امیرالمؤ منین علیه السالم وعارض شده مرا دينى سنگین كه سنگین از متمسكین بـ

پس . خوش باش وشـاد بـاش : كـرده مـرا حـمـل آن ونـديـدم كسى را كه قضا كند آن را جز تو، حضرت فرمود

تورا به خدا كه پس چون صبح گرديد حضرت به آن مرد فرمود كه من حاجتى به تودارم و. آن مرد را فرود آورد

پس نوشت آن حضرت ورقى به خط خود . مخالفت نمى كنم : خالف حاجت من ننمايى ، اعرابى گفت 

واعتراف كرد در آن كه بر آن حضرت است كه به اعرابى دھد مالى را و تعیین كرده بود آن را در آن ورقه 

ود كه بگیر اين خط را پس در وقتى كه واندازه آن به قدرى بـود كـه زيـادتر بود از دينى كه او داشت وفرم

رسـیـديم به سّر من راءى بیا نزد من در وقتى كه نزد من جماعتى از مردم باشند ومطالبه كـن ايـن وجه را 

چنین كنم و گرفت : آن عرب گفت . از من ودرشتى كن بر من در مطالبه وتورا به خدا كه خالف اين نكنى 

ن راءى رسید وحاضر شـدنـد نزد آن حضرت جماعت بسیارى از اصحاب خط را پس وقتى كه حضرت به سّر م

خلیفه وغیر ايشان ، آن مرد آمد وآن خط را بیرون آورد ومطالبه كرد وبه ھمان نحوكه حضرت اورا وصیت 

حـضـرت بـه نـرمـى ومـاليـمت با تكلم كرد وعذر خواھى نمود ووعده داد كه وفا خواھم . فرموده بود رفتار كرد

اين خبر به متوكل رسید امر كرد كه سى ھزار درھم به سوى آن حضرت . وتورا خوشدل خواھم ساخت  كرد

اين مـالھـا را بـگـیـر وديـن خـود را : حمل كنند چون آن پولھا به آن حضرت رسید گذاشت تا آن مرد آمد، فرمود

! يـابـن رسـول الّله : اعـرابـى گـفـت . دار ادا كـن ومـابـقـى آن را خـرج اھـل وعـیـال خـود كـن ومـا را مـعـذور

َالّلُه َاعـَْلُم حـَیـُْث يـَجـْعـَُل ِرسـاَلتـَُه  (بـه خـدا سـوگـنـد كـه آرزوى مـن در كـمـتـر از ثـلث ايـن مـال بـود ولكـن 

  (9). وگـرفـت آن مال را ورفت (

 ايثار شگفت انگیز حضرت خضر علیه السالم

اين منقبت از آن حضرت شبیه است به آنچه كه از جناب خضر علیه السالم روايـت شـده وآن : مـؤ لف گـويد

نـقل كرده از ابى امامه كه حضرت رسول صلى الّله  (اعـالم الّديـن  )ـى در روايـت چـنـیـن اسـت كـه ديـلم

 . آرى يـا رسـول الّله: علیه وآله و سلم فرمود به اصحاب خـود آيـا خـبـر نـدھـم شـمـا را از خـضـر؟ گـفـتـنـد

م مسكینى به اوافتاد پس وقـتـى راه مـى رفـت در بـازارى از بـازارھـاى بـنـى اسـرائیـل نـاگاه چش: فـرمـود

ايـمان آوردم به خداوند ھرچه خداى تقدير  : تصدق كن بر من خداوند بركت دھد در تـو، خـضـر گـفـت: گفت 

قسم مى دھم به وجه خدا كه : مسكین گفت . فرمود مى شود، در نزد من چـیـزى نـیـست كه به تودھم 

ايمان : تووامید دارم خیر را در نزد تو، خضر گفت  تصدق كنى بر من كـه مـن مى بینم خیر را در رخساره

آوردم بـه خـداونـد بـه درسـتـى كه سؤ ال كردى از من به وسیله امرى بزرگ ، نیست در نزد من چـیـزى كـه 

چگونه راسـت مـى آيـد ايـن ؟ خـضـر  : مسكین گفت. بـدھـم آن را بـه تـومـگر اينكه بگیرى من را وبفروشى 

ـن حـق مـى گـويـم بـه تـوبـه درسـتـى كـه سـؤ ال كردى از من به امرى بزرگ ، سؤ ال كردى سـخ: گـفـت 

. پس اورا پـیـش انـداخـت به سمت بازار وبه چھارصد درھم فروخت . از من به وجه رب من پس بفروشى مرا

را خريدى به جھت توم: مشترى مـانـد كـه اورا بـه كارى وانمى داشت ، پس خضر گفت   پس مدتى در پیش 

من ناخوش دارم كه تورا به زحمت اندازم زيرا كه : خدمت كردن پـس بـه كـارى مـن را فرمان ده ، گفت 

پـس بـرخـیز واين : گفت به تعب نخواھى انداخت يعنى ھرچه بگويى قادرم بر آن ، گفت . توپیرى وبزرگ 



ند آنھا را نـقـل كـنـنـد، پـس بـرخـاسـت در وكمتر از شش نفر در يك روز نمى توانست. سنگھا را نقل كن 

كار نیكوكردى وطاقت  ! (َاْحَسْنَت َو َاْجَمْلَت  ) : پس آن مرد گفت. ھـمـان سـاعـت آن سـنـگـھـا را نقل كرد

 . آوردى چیزى را كه احدى طاقت نداشت

جانشین  گمان مى كنم شخص امینى ھسى پس: پس براى آن مرد سفرى روى داد پس به خضر، گفت 

بـه مـشـقـت : من باش براى من ونیكوجانشینى كن ومن خوش ندارم كه تورا به مشقت اندازم ، گفت 

قدرى خشت بزن براى من تا برگردم پس آن مرد به سـفـر رفـت وبـرگـشـت : نمى اندازى ، مرد گفت 

م به وجه خداوند كه پس آن مرد به اوگفت از تـوسؤ ال مى كن. وخـضـر بـراى اوبناى محكمى كرده بود

سؤ ال كـردى از مـن بـه امـر عـظـیـمـى بـه وجـه خـداون : حسب توچیست وكار توچون است ؟ خضر فرمود

عـز وجل ووجه خداوند مرا در بندگى انداخته اينك به توخبر دھم ، من آن خضرم كه شنیده اى ، 

اودھـم پـس سـؤ ال كـرد از مـن بـه وجـه خداوند مـسـكـیـنـى از مـن سـؤ ال كـرد چـیـزى نـبـود نـزد مـن بـه 

عز وجل ، پس خود را در قید بندگى اودرآوردم ومرا فروخت وبـه تـوخـبـر دھـم ، ھـر كـس كـه از اوسـؤ ال 

رد كـند سائل را وحال آنكه قادر است بر آن ، مى ايستد روز قیامت   كـنـنـد بـه وجـه خـداونـد عـز وجـل پـس 

تورا به : مرد گفت . روى اوپوست وگوشت وخون جز استخوان كه مضطرب است وحركت مى كندونیست در 

مـشـقـت انداختم ونشناختم ، فرمود كه باكى نداشته باش نگاه داشتى من را واحسان كردى ، گـفـت پـدر 

باش وھرچه ومادرم فداى توحكم كن در اھل ومال من آنچه خداوند بر تومكشوف نموده ، يعنى در ايـنـجـا 

مرا رھـا كـن تـا عـبـادت كنم خداوند را، چنین : خواھى بكن يا تورا مختار كنم ھرجا كه خواھى بروى ، فرمود

  (10).حمد مر خدايى را كه مرا در بندگى انداخت آنگاه مرا نجات داد: پس خضر فرمود. كرد

 لشكر امام ھادى علیه السالم

شـشـم ـ قـطـب راوندى روايت كرده كه متوكل يا واثق يا يكى ديگر از خلفاء امر كرد عسكر خـود را كـه نـود 

ند كه ھر كدام توبره اسب خود را از گل سرخ پر كنند ودر میان ھزار بودند از اتراك كه در سّر من راءى بود

بیابان وسیعى در موضعى روى ھم بريزند، ايشان چـنـیـن كـردنـد وبـه مـنـزله كـوه بـزرگـى شـد واسـم آن را 

آنگاه باالى آن رفت وحضرت امام على نقى علیه السالم را نـیـز بـه آنـجـا طـلبید . نھادند (11)تل مخالى 

شما را اينجا خواستم تا مشاھده كنى لشكرھاى مرا، وامر كـرده بـود لشـكـريـان را كـه بـا زيـنت : وگفت 

تمام حاضر باشند وغرضش آن بود كه شـوكـت واقـتـدار خـود را بـنـمـايـد تـا مـبـادا آن حـضـرت يـا  واسلحه

مى خواھى من نیز لشكر خود را بر تـوظـاھـر : حـضـرت فرمود. يـكـى از اھـل بـیـت اواراده خـراج بـر اونـمـايـد

ون نظر كرد ديد مابین آسمان وزمین از چ! نگاه كن : بلى ، پس حضرت دعا كرد وفرمود: كـنـم ؟ گـفت 

خلیفه چـون ديـد او را غـش عـارض شـد ! مشرق ومغرب پر است از مالئكه وتمام شاكى السالح بودند

ما به دنیاى شما كارى نـداريـم مـا مـشـغـول به امر آخرت مى باشیم بر : چـون به ھوش آمد حضرت فرمود

عـنـى اگـر گـمـانـت آن اسـت كـه مـا بـر تـوخـروج مـى خـواھـیـم توباكى نباشد از آنچه گمان كرده اى يـ

  (12). بـكـنـیـم از ايـن خیال راحت باش ما اين اراده را نداريم

 استحباب روزه چھار روز سال

اخـتـالف شـد  : ھفتم ـ شیخ طوسى وديگران روايت كرده اند از اسحاق بن عبدالّله علوى عريضى كه گفت

مـابـیـن پدرم وعموھايم در میان چھار روزى كه مستحب است روزه گرفتن آن در سال ، پس سوار سدند 

مقیم بود پیش از آنكه به  (صريا  )ه السالم ودر آن ھنگام آن حضرت در ورفتند خدمت حضرت على نقى علی

آمـده ايـد كـه از مـن : پس از آنكه ايشان خدمت آن جـنـاب رسـیـدنـد آن حـضـرت فـرمـود. سّر من راءى رود

ى ما نیامديم مگر برا! بلى : سـؤ ال كـنـیـد از ايـامـى كـه در سـال روزه اش مـستحب است ؟ گفتند



آن چـھـار روز يـكـى ھـفـدھـم ربـیـع اال ول است وآن روزى است كه روزى : فـرمـود. تـعـیـیـن ايـن مـطـلب 

خدا صلى الّله علیه وآله وسلم در آن متولد شده ، وديگر روز بـیـسـت وھـفـتـم رجـب اسـت وآن روزى 

ه وسلم ، وسوم روز بیست وپنجم ذى اسـت كـه مـبـعـوث شـده در آن روز رسول خدا صلى الّله علیه وآل

القعده است وآن روزى است كه در آن روز زمین پھن شده است ، وچھارم روز ھیجدھم ذى حجه است وآن 

  (13). روز غدير است

 فضايل وخصلت ھاى امام ھادى علیه السالم

ھـشـتـم ـ قـطـب راونـدى گفته كه در حضرت على بن محّمد ھادى علیه السالم جمع شده بود خـصـال 

ت امـامـت وكـامـل شـده بـود در آن حـضـرت فـضـل وعـلم وخصال خیر و تمامى اخالق آن حضرت خارق از عاد

بود مانند اخالق پدران بزرگوارش وشب كه داخل مى شد رومى كرد به قبله ومشغول به عبادت مى گشت 

 (14).وساعتى از عبادت باز نمى ايستاد وبر تن نازنینش جبه اى بود از پشم وسجاده اش بر حصیرى بود

گفته كه آن  (جنات الخلود  )صاحب . واگر ما ذكر كنیم محاسن شمايل آن جناب را كتاب طوالنى مى شود

 حضرت متوسط القامة بود وروى مباركش سرخ وسفید وچشمھايش فـراخ وابـروھـايـش گـشـاده وچـھـره

دلگـشـا، ھـر كـه غـمـیـن بـودى بر روى مباركش نـگـريـسـتـى غـمـھـا زايـل شدى ، ومحبوب القلوب   اش 

وصاحب ھیبت بودى وھرچند دشمن به وى بـرخـوردى تـمـلق نـمـودى و پـیوسته لب مباركش در تبسم 

حضرت دشوار بود واكثر در راه رفتن  وذكر خدا بودى ودر راه رفتن گـامـھـا را كـوچـك گـذارده پـیاده رفتن بر آن

  (15). بدن مباركش عرق كردى

 السالم استدر داليل ومعجزات امام على نقى علیه : فصل سوم 

 :اكتفا مى كنیم به ذكر چند خبر

 نگین گرانبھا

ى حـضـرت ھـادى .ابن الشیخ از منصورى وكافور خادم مروى است كه در سّر من ر (اءمـالى  )اول ـ در 

مى گفتند وبیشتر اوقـات خـدمت آن حضرت مى   عـلیـه السـالم ھمسايه اى دات كه اورا يونس نقاش 

يك روز وارد شد خدمت آن جناب در حـالتـى كـه مـى لرزيـد وعـرض . مى نمود رسید وآن جناب را خدمت

مگر چه خبر : وصـیـت مـى كـنـم كـه بـا اھل بیت من خوب رفتار كنى ، حضرت فرمود! اى سـیـد مـن : كـرد

 عرض كرد كه موسى بن بغا يك نگینى به من داد كه آن را نقش كنم وآن نگین از. است ؟ وتبسم مى كرد

دوقسمت شد وروز وعده فردا ++خوبى قیمت نداشت من چـون خـواسـتم آن نگین را نقش كنم شكست و

 مر] يا[است وموسى بن بغا 

 ا ھزار تازيانه مى زند

ايـنـك بـروبـه منزل خود تا فردا شود ھمانا چیزى نخواھى ديد : حـضـرت فـرمـود. يـا خـواھـد كـشـت  +++

ھى خدمت آن حـضـرت رسـیـد عرض كرد پیك موسى به جھت نگین آمده است روز ديگر صبحگا. مگر خوبى 

آن مـرد ديـگـربـاره گـفـت كـه الحـال مـن نزد او روم چه  . برونزد اونخواھى ديـد جـز خـیـر وخـوبـى: فرمود. 

 .نخواھد بود توبرونزد اووگوش كن چه با تومى گـويـد ھـمـانـا جـز خـوبـى چـیـز ديـگر :بگويم ؟ حضرت فرمود

: چون رفتم نزد موسى مرا گفت ! اى سید من : مرد نقاش رفت وبعد از زمانى خندان بـرگـشـت و عرض كرد

جوارى من در باب آن نگین با ھم مخاصمت كردند آيا ممكن مى شود كه اورا دونصف كنى تا دونگین شود 

چه در جواب : دا را حمد كرد و فرمودحضرت چون اين بشنید خ. كه نزاع ومـخـاصـمـه آنـھـا بر طرف شود

  (16). خوب جواب گفتى: گفتم مرا مھلت بده تا فكرى در امر آن كنم ، حضرت فرمود: اوگفتى ؟ گفت 

 نعمت ايمان وعافیت



وقتى فـقـر وفاقه بر من : از ابوھاشم جعفرى روايت كرده كه گفت  )اءمـالى عـ )دوم ـ شـیـخ صـدوق در 

شدت كرد خدمت حضرت امام على نقى علیه السالم شرفیاب شدم پس مرا اذن داد پس چون نشستم 

توعطا كرده مى تـوانـى ادا وشـكر آن كنى ؟ ابوھاشم گفت كدام نعمتھاى خدا را كه به  ! ابوھاشم: فرمود

ايمان را روزى توكرد پس حرام كرد به : ندانستم چه جواب گويم ، پس خود آن حضرت ابـتـدا كـرد فـرمود

سبب آن بدن تورا بر آتش وروزى كرد تورا عافیت تا اعانت كرد تورا بر طاعت وروزى كرد تورا قناعت پس حفظ 

من ابتدا كردم تورا به اين كلمات به جھت آنكه گـمـان كـردم كه ! ز ريـخـتـن آبـرويت ، اى ابوھاشم كرد تـورا ا

تواراده كرده اى كه شكايت كنى نزد من از آنكه با تواين ھمه انعام كرده وامر كردم كه صد دينار زر سرخ به 

  (17).تودھند بگیر آن را

كـه از ايـن حـديـث شـريـف اسـتـفـاده شـود كـه ايـمـان از افـضـل نـعـم الھـیـه اسـت : مـؤ لف گـويـد

 . ال منوط به آن استوچـنـیـن اسـت زيـرا كـه قـبـول شـدن تـمـام اعم

 : است (بحار  ) [ چاپ قديم[ودر مجلد پانزدھم 

يماَن فى ُقُلوِبنا َو باُب الرِّضا ِبَمْوِھَبِة اِاليماِن َو ِانَُّه ِمْن َاْعَظم النَِّعم َفَنْسَئُل الّلَه ُسْبحاَنُه َو َتعالى َاْن ُيَثبَِّت اال )

  (18). (ُيطھَِّر الدِّيواَن ِمْن ُذُنوِبنا 

 . ةوبـعـد از ايـمـان ، نعمت عافیت است ، َفَنْسَئُل الّلَه َتعالى اْلعاِفَیَة، عاِفَیَة الدُّْنیا َو اال ِخَر

روايـت شده كه خدمت حضرت رسول صلى الّله علیه وآله وسلم عرض شد كه اگر من درك كـردم شب قدر 

عافیت را وبعد از عافیت ، نعمت قناعت اسـت ، روايـت شـده در ذيـل : را چه از خداوند خود بخواھم ؟ فرمود

كه ظاھر معنى آن  (19) (ُھَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِیِینَُّه َحیاٌة َطیَِّبًة َمْن َعِمَل صاِلحا ِمْن َذِكٍر َاْو ُاْنثى َو  ) : آيـه شـريـفـه

يـعـنـى كـردار شـايـسـتـه از مـرد يـا زن واومـؤ مـن بـاشـد چـه عـمـل  اين است كه ھر كه بكند عـمـل صـالح

سـؤ . بـاشـد چـه عـمـل بـدون ايمان استحقاق جزاء ندارد البته اورا زندگانى دھیم در دنیا زنـدگـانـى خـوش 

 اعت استقن: ال شـد از مـعصوم علیه السالم كه اين حیات طیبه كه زندگانى خـوش بـاشد چیست ؟ فرمود

ھـیـچ مالى نافعتر نیست از قناعت به چیز : واز حضرت صادق علیه السالم روايـت اسـت كـه فـرمـود (20) .

 .كـه روايـات در فـضـیـلت قـنـاعـت بـسـیـار اسـت ومـقـام گـنـجـايـش نقل ندارد: فـقـیـر گـويـد (21).وجودم

بلى ، قناعت اسـت وبـه : ديدى توچیزى را كه از طالبھتر باشد؟ گفت : شده كه به حكیمى گفتند نقل

گفته شده  . (ِاْسِتْغناُؤَك َعِن الشَّى ء َخْیٌر ِمْن اسـْتـِغـْنـاِئَك بـِِه  )ھـمـیـن مـالحـظه كالم بعض حكما كه گفته 

مرديم متقشف وزاھد بوده وچیزى اندوخته نكرده كه ديوجانس كلبى كه يكى از اساطین حكماء يونان بود، 

بود وماءوايى براى خود درست ننموده بـود وقـتـى اسـكـنـدر اورا بـه مـجـلس خـود دعـوت نـمـود، آن حـكـیـم 

بـه رسـول اسـكـنـدر فـرمود كه بگوبه اسكندر آن چیز كه تورا منع كرده از آمدن به نزد من ھـمان چیز مرا باز 

 . آمدن به نزد تو، آنچه تورا منع كرده سلطنت تواست ، وآنچه مرا بازداشته قناعت من است داشته از

  (22) : (َو َلَقْد َاجاَد َمْن قاَل  )

َوَجْدُت اْلَقناَعَة َاْصَل اْلِغنى
 َو ِصْرُت ِبَاْذياِلھا ُمْمَتِسُك

َفالذاَيرانى َعلى باِبِه
 َو الذاَيرانى ِبِه ُمْنَھِمك

َو ِعْشُت َغِنّیا ِبالِدْرَھٍم
 (23)َاُمرُّ َعَلى الّناِس ِشْبَه اْلَمِلِك



 : َو ِلُمْوالنا َابى اْلَحَسِن الّرضا علیه السالم

َلِبْسُت ُباْلِعفَِّة َثْوَب اْلَغِنى
 َو ِصْرُت َاْمسى شاِمَخ الرَّْاِس

ى النَّْسناِس ُمْسَتاِنساَلْسُت ِاَل
 لِكنَّنى آِنُس ِبالّناِس

ِاذا َراَءْيُت التَّْیَه ِمْن ِذى اْلِغنى
 ِتْھُت َعَلى التَّاِئه ِباْلیاِس

ما ِاْن َتفاَخْرُت َعلى ُمْعِدٍم
 َو الَتَضْعَضْعُت الْفالٍس

 زبان 73تعلیم معجزه آساى 

خدمت حـضـرت  : دى از ابوھاشم جعفرى روايت كرده اند كه گفتسـوم ـ ابـن شـھـر آشـوب وقطب راون

امـام على نقى علیه السالم شرفیاب شدم پس با من به زبان ھندى تكلم كرد من نـتـوانـسـتم درست 

جواب دھم ودر نزد آن حضرت ركوه اى بود مملواز سنگريزه پس يكى از سنگريزه ھا را برداشت ومكید پس 

را در دھان گذاشتم وبه خدا سوگند كـه از خـدمـت آن جـنـاب بـرنـخـاسـتـم مـگـر آنـكـه نزد من افكند من آن 

  (24).تـكـلم مى كردم به ھفتاد وسه زبان كه اول آن زبان ھندى باشد

 حیوان سريع السیر

شكايت كردم به سوى موالى خود حـضـرت امـام : چـھـارم ـ ونـیـز از ابـوھاشم جعفرى روايت شده كه گفت 

عـلى نـقى علیه السالم كه چون از خدمت آن حضرت از سّر من راءى مرخص مى شوم وبه بغداد مى روم 

حضرت را پیدا مى كنم ومرا مركوبى نیست سواى ايـن يـابـوكـه دارم وآن ھـم ضعف دارد شوق مالقات آن 

َقّواَك الّلُه يا َاباھاِشٍم َو  ) :واز آن حضرت خواستم كه دعايى كند براى قوت من بـراى زيـارتش ، حضرت فرمود

 .خدا تورا قوت دھد وقوت دھد يابوى تورا . (َقّوى ِبْرَذْوَنَك 

اى آن حـضـرت چـنـان بـود كـه ابـوھـاشم نماز فجر در بغداد مى گذاشت وبر يـابـوى خـود سـوار پـس از دعـ

مـى گـشـت وآن ھـمـه مـسافت مابین بغداد وسامره را طى مى كرد و وقت زوال ھـمـان روز را بـه سـامره 

كه مشاھده مى  مى رسید واگر مى خواست برمى گشت ھمان روز به بغداد واين از داليل عجیبه بود

  (25). گشت

 آينده سامراء

آمـدم : يت شده كـه فـرمـودشیخ طوسى از حضرت امام على نقى علیه السالم روا (امالى  )پـنـجـم ـ در 

براى چه سید من : سـّر مـن راءى از روى كـراھت واگر بیرون شوم نیز از روى كراھت خواھد بود، راوى گفت 

 . به جھت خوبى ھواى آن وگوارا بودن آب آن وقلت درد در آن: ؟ فرمود

یھا خاٌن َو َبّقاٌل ِلْلمارَِّة َو َعالَمُة َتداُرِك َخراِبھا َتداُرك ُتْخَرُب ُسرَّ َمْن َراْءى َحّتى َيُكوَن ف: ُثمَّ قاَل علیه السالم  )

  (26). (اْلعماَرِة فى َمْشَھدى ِمْن َبْعدى 

 علت شیعه شدن يك اصفھانى

ششم ـ قطب راوندى روايت كرده كه جماعتى از اھل اصـفھان روايت كرده اند كه مردى بود در اصفھان كه 

اورا عبدالرحمن مى گفتند واوبر مذھب شـیـعـه بـود بـه او گـفـتـنـد بـه چـه سـبـب تـوديـن شـیـعـه را 



به جھت معجزه اى : حضرت امام على نقى علیه السالم شدى ؟ گفت  اخـتـیـار كـردى وقـائل بـه امـامت

كه از اومـشـاھـده كـردم وحـكـايـت آن چـنـان بـود كـه مـن مـردى فـقـیـر وبـى چـیـز بـودم وبـا ايـن حـال 

تـظـلم بـه در يـكـى از سـالھـا اھـل اصـفـھـان مـرا بـا جـمـاعـتـى بـه جـھـت . صـاحـب زبـان وجـراءت بـودم 

نـزد متوكل فرستادند چون ما به نزد متوكل رفتیم روزى بر در خانه اوبوديم كه امر شد به احـضـار عـلى بـن 

محّمد بن الرضا علیھم السالم ، من از شخصى پرسیدم كه اين مرد كیست كـه مـتـوكـل امـر كـرده به 

مـمـكـن : ام مى دانـنـد، پـس از آن گـفـت اومردى است از علويین كه رافضه اورا ام: احضار آن ؟ گفت 

من با خود گفتم كه از جاى خود . اسـت مـتـوكـل اورا خـواسـتـه بـاشـد بـراى آنـكـه اورا بـه قـتـل رساند

حركت نمى كنم تا اين مرد علوى بیايد و اورا مشاھده كنم پس ناگھان شخصى سوار بر اسب پیدا شد 

است وچـپ راه اوصـف كـشـیـدنـد واورا مـشـاھـده مـى كـردنـد پـس چون مردم به جھت احترام در طرف ر

نگاه من بر اوافتاد محبت اودر دل مـن جـاى گـرفـت پـس شـروع كـردم در دعـا كـردن كـه خـداونـد شـّر 

ل اسـب مـتـوكـل را از اوبـگـردانـد وآن جـنـاب از مـیـان مـردم مـى گـذشـت در حـالى كـه نـگـاھـش به يـا

خـود بـود وبـه جـاى ديـگـر نـگـاه نـمـى كـرد تـا بـه مـن رسـیـد ومـن ھـم مشغول به دعا در حق اوبودم پس 

خدا دعايت را مستجاب كند وعمرت را طوالنى ومال : چون محاذى من شد روى خود به من كرد و فرمود

ـت ودر مـیان رفقايم افتادم ، پس ايشان از من چون من اين را بشنیدم مرا لرزه گـرف. واوالدت را بسیار گرداند

چـون برگشتم به . خـیـر اسـت وحـال خـود را بـا كـسـى نـگـفـتـم : پرسیدند كه تورا چه مى شود؟ گـفـتـم 

اصفھان خداوند مال بسیار به من عطا كرد وامروز آنچه من اموال در خانه دارم قیمتش به ھزار درھم مى 

ون خانه دارم وده اوالد ھم مرا روزى شد وعمرم ھم از ھفتاد تجاوز كرده ومن قائلم به رسد سـواى آنـچه بیر

  (27). امامت كسى كه از دل من خبر داده ودعايش در حق من مستجاب شده

 حكايت زينب دروغگو

ھـفـتـم ـ ونـیـز قـطـب راونـدى نـقـل كـرده روايـتـى كـه مـلخـصـش آن اسـت كـه در ايـام مـتـوكـل زنـى ادعـا 

از زمـان كـه : مـتـوكـل گـفـت . كـرد كـه مـن زيـنـب دخـتـر فـاطـمـه زھـرا عـلیـھـا السـالم مـى بـاشـم 

رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله وسـلم : زيـنـب تـا بـه حـال سـالھـا گـذشـتـه وتـوجـوانـى ؟ گـفـت 

متوكل مشايخ آل . دسـت بـر سـر مـن كـشـیـد ودعـا كـرد كـه در ھـر چـھـل سـال جـوانـى من عود كند

وغ مـى گـويـد، زيـنـب در ھـمـان فـالن سال وفات اودر: ابوطالب واوالد عباس وقريش را طلبید ھمه گـفـتـنـد

ايشان دروغ مى گويند، من از مردم پنھان بودم كسى كه از حـال مـن مـطـلع نـبـود تـا : آن زن گفت . كرده 

ايشان . مـتـوكـل قسم خورد كه بايد از روى حجت ودلیـل ادعـاى اورا بـاطـل كرد . الحـال كـه ظـاھـر شـدم

متوكل آن حضرت  .ت ابن الرضا را حاضر كنند شايد اواز روى حـجـت كـالم ايـن زن را بـاطـل كـندبفرس :گفتند

گـفـت . دروغ مـى گـويـد زيـنـب در فـالن سـال وفـات كـرد: را طلبید وحكايت را با وى بگفت ، حـضـرت فـرمـود

حـجـت بـر بـطالن قول اوآنكه گوشت : رمـودفـ. ايـن را گـفـتـنـد، حـجـتـى بـر بـطـالن قـول او بـیـان كـن : 

فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است اورا بفرست نزد شیران اگر راست مى گويد شیران اورا نمى خورند، 

اينجا : مى خواھد مرا به اين سبب بكشد، حضرت فرمود: چه مى گويى ؟ گفت : مـتـوكـل بـه آن زن گـفت 

 .د ھر كدام را كه خواھى بفرست تا اين مطلب معلوم توشودجماعتى از اوالد فاطمه مى باشن
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صورتھاى جمیع در اين وقت تغییر يافت بعضى گفتند چرا حواله بر ديگرى مـى كـنـد وخـودش : راوى گفت 

مـیـل تـواسـت اگـر : يا اباالحسن چرا خود به نزد آنھا نمى روى ؟ فـرمـود: مـتـوكـل گـفت . نـمـى رود

خود شما نزد سباع : ھـى مـن بـه نـزد سـبـاع مـى روم ، مـتـوكـل اين مطلب را غنیمت دانست گفت خـوا

پس نردبانى نھادند و حضرت داخل شد در مكان سباع ودر آنجا نشست شیران خدمت آن حضرت . برويد

يشان مى مالید آمدند واز روى خضوع سـر خـود را در جـلوآن حـضرت بر زمین مى نھادن آن حضرت دست بر ا

وزير مـتـوكـل گـفـت . وامر كـرد كـه كـنـار رونـد، تـمـام بـه كـنـارى رفـتـنـد واطـاعـت آن جـنـاب را مـى نمودند

پس آن . اين كار از روى صواب نیست آن جناب را زود بطلب تا مردم اين مطلب را از اومـشـاھـده نـكنند: 

بر نردبان نھاد شیران دور آن حـضرت جمع شدند وخود را بر جامه آن جناب را طلبیدند، ھمین كه آن حضرت پا 

ھركس گمان مى : حضرت باالآمد وفرمود  حضرت مى مالیدند حضرت اشاره كرد كه بـرگردند برگشتند، پس 

ايـن وقـت آن زن گـفـت كـه مـن ادعـاى بـاطـل . كند كه اوالد فاطمه اسـت پـس در ايـن مـجـلس بـنـشـیـنـد

اورا : دم ومـن دخـتـر فـالن مـردم وفـقـیـرى مـرا بـاعـث شـد كـه ايـن خـدعـه كـنـم مـتـوكـل گـفـت كـر

  (28).بـیـفـكـنـیـد نـزد شـیـران تـا او را بـدرنـد، مـادر متوكل شفاعت اورا نمود ومتوكل اورا بخشید

وارد مدينه شدم وخدمت حـضـرت : ھـشـتـم ـ شـیـخ مفید وغیره از خیران اسباطى روايت كرده اند كه گفت 

: د حـالش ؟ گـفـتـم امـام على نقى علیه السالم مشرف گشتم ، حضرت از من پرسید كه واثق چگونه بـو

اھـل مـديـنـه مـى گـويـنـد اومرده است ؟ : در عـافـیـت بـود ومـن ده روز اسـت كـه از نـزد اوآمـدم ، فـرمـود

ِانَّ : فرمود. من از ھمه مردم عھدم به اونزديكتر است واطـالعـم بـه حـال اوبـیـشـتـر است : عرض كردم 

چـون ايـن كـالم را فرمود،  .اَت؛ يعنى مردم مى گـويـنـد كـه واثـق مـرده اسـت الّناَس َيُقوُلوَن ِانَُّه َقْد م

بـه بـدتـريـن : دانستم كه از مردم ، خود را اراده فـرمـوده ، پـس فـرمـود كـه جـعـفـر چـه كـرد؟ عـرض كـردم 

يات چه مـى كـنـد؟ ابن ز: فرمود  ھمانا اوخلیفه خواھد بود، سپس : فرمود. حـال در زندان محبوس بود

پس مقدارى  .رياست اوبر اوشوم خـواھـد بود: فرمود. امـر مـردم به دست اوبود وامر، امر اوبود :گـفـتـم 

نیست چاره از اجراء مقادير الّله واحـكـام الھـى ، اى خـیـران بـدان كـه : ساكت شد آن حضرت وبعد فرمود

كى واقع شد اين : عرض كردم . ـشـست وابن زيات كشته گشت واثـق مـرد و جـعـفـر مـتـوكـل بـه جـاى اون

  (29).بعد از بیرون آمدن توبه شش روز: وقايع فدايت شوم ؟ فرمود

واثـق ھـارون بـن مـعـتـصـم خـلیـفـه نـھـم بـنـى عـبـاس اسـت وجـعـفـر متوكل برادر اواست : مـؤ لف گـويـد

كه بعد از اوخلیفه شد وابن زيات محّمد بن عبدالملك كاتب صاحب تنور مـعـروف اسـت كـه در ايـام مـعـتـصـم 

خلیفه شد اورا بكشت چنانكه در باب معجزات حضرت وواثـق بـه امـر وزارت اشـتغال داشت وچون متوكل 

 . جواد علیه السالم به آن اشاره كرديم

 دعا براى رفع مشكالت

نـھـم ـ شـیخ طوسى روايت كرده از فحام از محّمد بن احمد ھاشمى منصورى از عموى پدرش ابـومـوسـى 

لى نقى عـلیـه السـالم را قصد كردم خدمت امام ع: عـیـسى بن احمد بن عیسى بن المنصور كه گفت 

اين مرد، يعنى مـتـوكـل مـرا از خـود دور ! اى آقـاى مـن : خـدمـتـش مـشـرف شـدم عـرض كـردم . روزى 

گـردانـیـده وروزى مـرا قـطـع كـرده و مـلول از مـن ومـن نـمـى دانم اين را مگر به واسطه آنكه دانسته است 

ـن شـمـا را پـس ھـرگـاه خـواھـشـى فـرمـايـى از اوكـه الزم بـاشـد بـر ارادتم را به خدمت شما ومـالزمـت م

حـضـرت . اوقبول آن خواھش را سزاوار است كه تفضل فرمايى بر من وآن خواھش را از براى من اقرار دھـیـد



ـه پس چون شب شد چند نفر از جانب مـتـوكـل پـى در پـى ب. درسـت خـواھـد شد ان شاء الّله : فـرمـود

چـون نزديك منزل متوكل رسیدم فتح بن خاقان را بر در   طـلب مـن آمـدنـد ومـرا بـه نـزد مـتـوكـل بـردنـد پـس 

شـب در مـنـزل خـود قـرار نـمـى گیرى ما را به تعب مى اندازى ، ! اى مـرد: سراى ديدم ايـسـتـاده گـفـت 

پـس داخـل شـدم بـر مـتـوكـل ديدم اورا . ت طـلب كـردن تـومـتـوكـل مـرا بـه رنـج وسـخـتـى افـكـنـده از جـھـ

ما غفلت مى كنیم از تـو، تـوفـرامـوش مـى گـردانـى مـا را از خـودت ! اى ابوموسى : بر فراش خود، گفت 

 فـالن صله وعطا ورزق: ويـاد مـا نـمـى آورى حـقـوق خـود را الحـال بـگـوچـه در نـزد مـا داشـتـى ؟ گـفـتـم 

پس امر كرد آنھا را به من بدھند با ضعف آن ، پس گفتم به فتح بن خاقان . فالنى ونام بردم چیزھايى چند

كـاغـذى بـراى متوكل نوشت ؟ : نـه ، گـفـتـم : كـه امـام عـلى نـقـى عـلیـه السـالم ايـنـجـا آمـد؟ گـفـت 

 ! نه: گفت 

شك ندارم كه تواز امام على نـقـى عـلیه : گفت عقب من آمد و (فتح  )پس من بیرون آمدم چون رفتم 

پس چون خـدمـت آن حـضـرت رسـیـدم . السالم دعايى طلب كرده اى پس از براى من نیز از اودعايى بخواه 

به ! بلى : ھذا َوْجُه الرِّضا اين روى ، روى خـشـنـودى ورضـا است ، گفتم ! اى ابوموسى : حـضـرت فرمود

خداوند : فرمود. ن گفتند به من كه شما نـزد اونـرفـتـیـد واز اوخـواھـش نـفـرموديدبركت تواى سید من ولك

تعالى مى داند كه ما پناه نمى بـريـم در مـھمات مگر به اووتوكل نمى كنیم در سختیھا وبالھا مگر بر 

اگـر عـدول كـنـیم از حق اووعادت داده ما را كـه ھـرگـاه از اوسـؤ ال كـنـیـم اجـابـت فـرمـايـد ومـى تـرسـیـم 

به من چنین وچـنـین گفت ، فرمود اودوست مى دارد ما  (فتح  )گفتم كه . تعالى خدا نیز از ما عدول فرمايد

را به ظاھر خود و دورى مى كند از ما به باطن خود ودعا فائده نمى كند براى كسى كه دعا كند مگر به اين 

ا، واعـتـراف كـنـى بـه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم شرايط، ھرگاه اخالص ورزى در طـاعـت خـد

اى سید من : وبـه حـق مـا اھـل بـیـت وسـؤ ال كـنـى از حـق تـعالى چیزى را محروم نمى سازد تورا، گفتم 

اين دعايى است كه بسیار : تـعـلیـم كـن بـه من دعايى كه مخصوص سازى مرا به آن از بین دعاھا، فرمود

ى خوانم من خدا را به آن واز خدا خواسته ام كه محروم نفرمايد كسى را كه بخواند آن را بعد از من در م

 : مشھد من و دعا اين است

َاْسَئُلَك ُه َاَحٌد يـا عـُدَّتـى ِعْنَد اْلُعَدِد َو يا َرجائى َو اْلُمْعَتَمُد َو يا َكْھفى َو السََّنُد َو يا واِحُد يا َاَحُد ياُقل ُھَو الّل )

 (بى َكْیَت َو َكْیَت ِبَحقِّ َمْن َخَلْقَتُه ِمْن َخْلِقَك َو َلْم َتْجَعْل ِفى َخْلِقَك ِمْثَلُھْم َاَحَدا َاْن ُتَصلِِّى َعَلْیِھْم َو َتْفَعَل 

.(30)  

 نشانه ھاى سه گانه امامت

در ديار ربیعه كاتبى بود : دھم ـ قطب راوندى روايت كرده از ھبة الّله بن ابى منصور موصلى كه گفت 

نام اويوسف بن يعقوب بود و مابین اووپـدرم صـداقـت ودوسـتـى بـود پـس وقـتـى  (31)نصرانى از اھل كفرتوثا

كل طلبیده ونمى مـرا مـتو: وارد شد بر پدرم ، پدرم از او پرسید كه بـراى چـه در ايـن وقـت آمـدى ؟ گـفـت 

دانم مرا براى چه خواسته االآنـكـه مـن سـالمـتـى خـود را از خـود خـريـدم بـه صـد اشـرفـى وآن پـول را بـا 

خـود برداشته ام كه به حضرت على بن محّمد بن رضا علیه السالم بدھم ، پدرم به وى گفت كه موفق 

بـه سـوى مـتـوكـل وبـعـد از چـنـد روز كـمـى  پس آن نصرانى بیرون رفت . شدى در اين قصدى كه كردى

 .بـرگـشـت بـه سـوى مـا خـوشـحـال وشـادان ، پـدرم بـه وى گـفـت كـه خـبـر خـورا بـراى مـا نقل كن 

رفتم به سّر من راءى ومن ھرگز به سّر من راءى نرفته بودم ودر خانه اى فرود آمـدم وبـا خـود گـفـتـم : گفت 

اين صد اشرفى را برسانم به ابن الرضا علیه السـالم پـیـش از رفتن خود به نزد متوكل  خـوب اسـت كـه

وپیش از آنكه كسى بشناسد مرا وبفھمد آمدن مرا ومـعـلوم شـد مرا كه متوكل منع كرده ابن الرضا علیه 



مـردى ھـسـتـم پـس بـا خـود گـفـتـم چـه كـنـم مـن . السالم را از سوار شدن ومالزم خانه مـى بـاشـد

نـصـرانـى اگـر سـؤ ال كـنـم از خـانـه ابـن الرضـا عـلیـه السـالم ايـمـن نـیـسـتـم از آنـكـه اين خبر زودتر به 

مـتـوكـل بـرسـد وايـن بـاعث شود زيادتى آنچه را كه من از آن مى ترسیدم پس فكر كردم سـاعـتى در امر 

را وبگردم در بلد وبگذارم خر را بـه حـال خـود ھـر كـجـا خواھد  آن پس در دلم افتاد كه سوار شوم خر خود

برود شايد در بین مطلع شوم بر خانه آن حضرت بدون آنـكـه از احـدى سـؤ ال كنم ، پس پولھا را در كاغذى 

كردم ودر كیسه خود گذاشتم و سوار خـر خـود شدم پس آن حیوان به میل خود مى رفت تا آنكه از كوچه 

گفتم به . گذشت تا رسید بـه در خـانه اى ايستاد پس كوشش كردم كه برود از جاى خود حركت نكرد وبازار

الّله اكبر، به خدا قسم اين : گفتم ! اين خانه ابن الرضا است  :غالم خـود كه بپرس اين خانه كیست ؟ گفتند

! بلى : پسر يعقوب ؟ گفتم تويى يوسف : دلیل است كافى ، ناگاه خادم سیاھى بیرون آمد از خانه وگفت 

نشانید مرا در دھلیز وخود داخل خانه شد، من در دل خود گفتم اين ھم   فرود آى ، فرود آمدم پس  :فرمود

دلیلى ديگر بود از كجا اين خادم اسم من را دانست وحـال آنـكـه در ايـن بـلد نـیـسـت كـسـى كـه مـرا 

صد اشرفى كه در كاغذ : پس خادم بیرون آمد وگفت . نشده ام بـشـنـاسـد ومـن ھـرگـز داخـل ايـن بلند 

پس بـرگـشت آن  (32). كرده اى ودر كـیـسـه گـذاشـتـه اى بـیار، من آن پول را به اودادم وگفتم اين سه

: خادم وگفت داخل شو، پس وارد شدم بر آن حضرت در حالى كه تنھا در مجلس خود نشسته بود، فرمود

ظاھر شد براى من از برھان آن قدرى ! اى موالى من : آيا نرسید وقت وھنگام ھدايت تو؟ گفتم ! اى يوسف 

 :فرمود. كه در آن كفايت است 

ھمانا ! تواسالم نخواھى آورد ولكن اسالم مى آورد پسر توفالن واواز شیعه ما است ، اى يـوسف ! ھـیھات 

گروھى گمان كرده اند كه واليت وسرپرستى ودوستى ما نفع نمى بخشد امـثـال شـمـا را دروغ گـفـتـنـد، 

براى آن آمده اى پس به درستى كه  ھـمـانـا نـفـع مـى بـخـشـد امثال تورا، برو به سوى آنچه كه! والّله 

پـس رفـتـم بـه سـوى مـتـوكـل ورسیدم به : يـوسـف گـفـت . خواھى ديد آنچه را كـه دوسـت مـى دارى 

من مالقات كردم پـسـر اورا بعد از موت پدرش وبه : ھبة الّله راوى گفت . برگشتم   آنچه اراده داشتم پس 

د، پس مرا خبر داد كـه پـدرش بـر حـال نـصـرانیت مرد واواسالم خدا قسم كه اومسلمان وشیعه خوبى بو

  (33). آورد وبعد از مردن پدرش مى گفت كه من بشارت موالى خود مى باشم

 عمر سه روزه جوان خندان

جـعـفـر : يـازدھـم ـ شـیـخ طـبـرسـى از ابـوالحـسـن سـعـیـد بـن سـھـل بـصـرى روايـت كـرده كـه گـفـت 

بـن قـاسـم ھـاشـمـى بـصـرى قـائل بـه وقـف بـود ومـن با اوبودم در سّر من راءى ، ناگاه ابوالحسن امام 

آيا نرسید وقت آنكه بیدار ! لسـالم اورا ديـد در يـكى از راه ھا، فرمود با اوتا كى در خوابى ؟على نقى علیه ا

شنیدى آنچه را كه محّمد بن على علیه السالم با من گـفـت ؟ قـَْد َوالّلِه : شوى از خواب خود، جعفر گفت 

د خـلیـفـه ولیـمـه سـاخـتـنـد ومـا را بـه آن پس بعد از چند روزى از براى يكى از اوال. قـََدَح فـى قـَْلبـى َشْیئا

ولیمه دعوت كردند وحضرت امام على نقى علیه السالم را نیز با ما دعوت كردند پس چون آن حضرت وارد 

شد مردم سكوت كردند به جھت احـتـرام آن حضرت وجوانى در آن مجلس بود كه احترام نكرد آن حضرت را 

اى فالن دھان را به خنده پر مى كـنـى : حضرت روكرد به اووفرمود. ه نمودن وشروع كرد به تـكلم كردن وخند

ما گفتیم اين دلیل ما : راوى گفت ! وغـافـلى از ذكـر خـدا وحـال آنـكـه تـوبـعـد از سـه روز از اھـل قبورى ؟

سكوت كرد واز  آن جـوان بـعـد از شنیدن اين كالم از آن حضرت ،. خواھد بود نظر كنیم ببینیم چه مى شود

خنده وكالم دھن ببست وما طعام خـورديـم وبـیـرون آمـديـم روز بـعـد كـه شـد آن جـوان علیل شد ودر روز 

  (34). سوم ، اول صبح وفات كرد ودر آخر روز به خاك رفت



 علت ھدايت يك واقفیه

ونـیـز حـديـث كـرد سـعـیـد گـفـت جـمـع شـديـم در ولیـمـه يـكـى از اھـل سّر من راءى حضرت ابوالحسن 

لت واحترام على بن محّمد نیز تشريف داشت پس شروع كرد مرد به بازى كردن و مزاح نمودن ومالحظه جال

ھمانا اين مرد از اين طعام نخواھد خورد وبه اين : آن حضرت را ننمود پس حضرت روكرد بـه جـعـفـر وفرمود

ديگر : پس خوان طعام آوردند، جعفر گفت . زودى خبرى به او مى رسـد كـه عـیـش اورا مـنغص خواھد كرد

حّمد علیه السالم ، به خدا قسم كه اين مرد بعد از اين خـبـرى نـخـواھـد بـود بـاطل شد قول على بن م

شـسـت دسـت خـود را بـراى طـعـام خـوردن ورفـت بـه سـوى طـعـام در ھـمـیـن حال ناگاه غالمش گريه 

برسان خود را به مادرت كه از بـاالى بـام خـانـه افتاد ودر حال مرگ است ، : كنان از در منزل وارد شد وگفت 

ديگر قـائل بـه وقـف نخواھم بود وخود را از واقفیه قطع كردم وبه  !والّله : كرد گفت جعفر چون اين مشاھده 

  (35). امامت آن حضرت اعتقاد نمودم

 نجات يافتن جوان

دوازدھـم ـ ابـن شـھـر آشوب روايت كرده كه مردى خدمت حضرت ھادى علیه السالم رسید در حـالى كـه 

تـرسـان بود ومى لرزيد وعرض كرد كه پسر مرا به جھت محبت شما گرفته انـد وامـشـب اورا فـالن مـوضـع 

آن چیزى : چه مى خواھى ؟ عرض كرد: حضرت فرمود .كنندمـى افـكـنـنـد ودر زيـر آن مـحـل اورا دفن مى 

باكى نیست بر اوبروبه : كه پدر ومادر مـى خـواھـد، يـعـنـى سـالمـتـى فـرزنـد خود را طالبم ، فرمود

قصه ! اى پسرجان من : چون صبح شد پسرش آمد نزد اوگفت . درسـتـى كـه پـسـرت فـردا مـى آيـد نـزد تـو

ون قبر مرا كندند ودستھاى مرا بستند ده نفر پاكیزه وخـوشـبـوآمـدنـد نـزد من واز چ: ات چیست ؟ گفت 

اگر طالب مطلوب شود يعنى آن كسى كه : سبب گريه من پرسیدند، من گفتم سبب گريه خود را، گفتند

زمت مى خواھد تورا بیفكند و ھالك كند اوافكنده شود تـوتجرد اختیار مى كنى واز شھر بیرون مى روى ومال

پس گرفتند حاجب را وافكندند ! آرى : تربت پیغمبر صلى الّله علیه وآله وسـلم را اختیار مى كنى ؟ گفتم 

اورا از بلندى كـوه ونـشـنـیـد احدى جزع اورا ونديدند مردم آن ده نفر را وآوردند مرا نزد توواينك منتظرند 

پدرش ورفت ، پس آمد پدرش به نـزد امـام عـلیـه وداع كرد با   پس . بـیـرون آمـدن مـرا بـه سوى ايشان 

السـالم وخـبـر داد آن حـضـرت را بـه حـال پسرش ومرد سفله مى رفتند وبا ھم مى گفتند كه فالن جوان را 

ايشان نمى دانند آنچه را كه : افكندند وچنان وچنان كـردنـد وامـام عـلیـه السالم تبسم مى كرد ومى فرمود

  (36). ما مى دانیم

 مـتـوكـل مـجلسى بنا كرده بود : سـیـزدھـم ـ قـطـب راونـدى بـیـان كـرده از ابـوھـاشـم جـعـفـرى كـه گـفـت

شبكه دار به نحوى كه آفتاب بگردد دور ديوار آن ودر آن مرغھاى خواننده منزل داده بود پس روز سالم اوبود 

مى نشست در آن مجلس پس نمى شنید كه چـه بـه اومـى گـويـنـد وشـنیده نمى شد كه اوچه مى گويد 

س مى آمد مرغان ساكت از صداھاى مرغان ، پس چون حـضـرت امـام عـلى نقى علیه السالم به آن مجل

بیرون مى   مى شدند به نحوى كـه صـوت يـكـى از آن مرغھا شنیده نمى گشت وچون آن حضرت از مجلس 

رفت مـرغـھـا شـروع مـى كـردنـد بـه صـدا كـردن ، وبـود نـزد مـتـوكـل چـند عدد از كبكھا وقتى كه آن حضرت 

 ى رفت آنھا شروع مى كردند با ھم مقاتله كردنتشريف داشت آنھا حركت نمى كردند وچون آن جناب م

.(37)  

 یه السالمدر ذكر چند كلمه موجزه منقوله از حضرت ھادى عل: فصل چھارم 

ھر كه راضى وخشنود شد از خود  (38)من رضى عن نفسه كثر الساخطون علیه ؛ : اول ـ قال علیه السالم 



 .ديد خود را، بسیار شود خشمناكان بر اووپسن

 : مناسب است در اينجا نقل اين سه شعر از سعدى: فقیر گويد

به چشم كسان در نیايد كسى
 كه از خود بزرگى نمايد بسى

مگوتا بگويند شكرت ھزار
 چه خود گفتى از كس توقع مدار

بزرگان نكرده اند در خود نگاه
 مخواهخدابینى از خويشتن بین 

  (39). )َاْلمـُصـیـبـَة ِللصـّابـِِر واحـَِدٌة َو ِلْلجـاِزِع ِإثـنـِتـاِن عـ ) : دوم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

 . مصیبت شخص صبر كننده يكى است وبراى جزع كننده دوتا است: فرمود

ظـاھـرا دوتا بودن مصیبت جزع كننده ، يكى مصیبت وارده بر اواست و ديگر مصیبت نابود شدن : فـقـیـر گـويـد

َمْن ُحِرَم الثَّواب ؛ فـَِانَّ اْلمـصاَب : روايات است   به جھت جزع وبى تابى او؛ چنانكه در بعض . اجر اواست 

وحـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه وآله وسلم در . يعنى مصیبت زده كسى است كه از ثواب بى بھره ماند

 : كاغذى كه براى معاذ نوشته در تعزيت اوبه موت فرزندش ، فرموده

ـْنـَُك مـِْن ُمواِھِب الّلِه اْلَھنیَئِة َو َعواريِة اْلُمْس ) َتْوَدَعِة َمتََّعَك الّلُه ِبِه فى غـِبـْطـٍَة َو سـُُروٍر َو قـَبـَضَُه َو قـَْد كـاَن ِاب

صیَبَتْیِن َفَیْحِبَط َلَك مـِنـَْك بـَِاجـٍْر كـَثـٍیر الصَّلوُة َو الرَّْحَمُة َو اْلُھدى ِاْن َصَبْرَت َواحـْتـَسـَبـَْت فـَالتـَجـَْمَعّن َعَلْیَك ُم

  (40). (فا َتَك َاْجُرَك َو َتْنَدَم َعلى ما

اما . ت وروايات وحكايات در مدح وثواب صبر بسیار است ومن در اينجا اكتفا مى كنم به يك روايت ويك حكاي

 : روايت

ھـمـانـا از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت كـه چـون مـؤ مـن را داخل در قبر كنند نماز در 

طرف راست اوواقع شود وزكات در طرف چپ اووبّر يعنى نیكويى و احـسـان اومـشـرف بـر اوشـود وصـبـر اودر 

بـیـايـنـد صـبـر گـويد به نماز وزكات وبّر دريابید شما صاحب پس وقتى دوملك سؤ ال . نـاحـیـه اى قـرار گیرد

 : واما حكايت (41).خود را، يعنى میت را نگاھدارى كنید پس ھرگاه عاجز شديد از آن من ھستم نزد او

پس از بعضى تواريخ منقول اسـت كـه كسرى بر بزرجمھر حكیم غضب كرد وامر كرد اورا در جاى تاريكى 

روزى كسى را فرستاد كه از  .حبس كنند ودر قید آھن اورا بند نمايند پس چند روز به آن حال بر اوبگذشت 

تـودر ايـن : سد چون آن رسول آمد اورا با سینه گشاده ونفس آرمیده ديد، گـفـت اوخـبر گیرد واز حال اوبپر

: گـفـت ! تـنـگـى وسـخـتـى مـى بـاشى ولكن چنان ھستى كه در آسايش وفراخى زنـدگـانـى مـى كـنـى 

 مـن مـعـجـونـى درسـت كـرده ام از شـش چـیـز وآن را استعمال كرده ام الجرم مرا به اين حال خوش

 گفت كه آن معجون را تعلیم ما نیز بفرما كه در بالھا استعمال كنیم شايد ما ھم انتفاع از آن بريم . گذاشته

. 

آن شـش چـیـز، يـكـى اعـتـمـاد بـه خـداونـد عـز وجـل اسـت ، دوم آنـكـه ھرچه مقدر شده خواھد : فـرمـود

تـعمال آن كند، چھارم آنكه اگر صبر نكنم چه شد، سوم آنكه صبر بھترين چیزى است كه آدم مـمـتـحـن اسـ

بكنم ، پنجم آنكه شايد مصیبتى وارد شـود كـه از آن مصیبت سخت تر باشد، ششم آنكه از ساعت تا به 

چون اين مطلب را به كسرى اطالع دادند امر كرد اورا از زندان وبند رھا كردند واورا . ساعت ، فرج است 



  (42).احترام نمودند

بیھودگى خوش منشى بیخردان  (43)؛  (َاْلَھْزُل َفكاَھُة السَُّفھاِء َو َصناَعُة اْلُجّھاِل  ) : سوم ـ قاَل علیه السالم

 . وصفت نادانان است

زه باشد چنانكه در ايـن مـعـنـى در صـورتـى اسـت كـه ھـزل بـا الم بـاشـد واگـر ھزل با ھم: فـقـیـر گـويـد

بعض نسخ است يعنى ريشخند وفسوس ومسخرگى ، وشكى نـیـسـت كـه ايـن عـمـل شـیـوه اراذل 

واوبـاش وپـسـت فـطـرتـان اسـت وصـاحـب ايـن عـمـل را از ديـن و ايـمـان خـبـرى واز عـقـل ودانـايـى اثـرى 

 . نیت از اومھجور استنـیـسـت وبـه مراحل بسیار از منزل انسانیت دور ونام انسا

  (44)؛ (َالسَّْھُر َاَلذُّ ِلْلَمناِم َو اْلُجوُع َيزيُد فى طیِب الطَّعِام  ) : چـھـارم ـ قـاَل عـلیـه السالم

 . بـیـدارى لذيـذ كـنـنـده تـر اسـت خـواب را وگـرسـنگى زياد مى كند در خوبى و پاكیزگى طعام: فـرمـود

  (45)؛ (ُاْذُكْر َمْصَرَعَك َبْیَن َيَدْى َاْھِلَك َفالَطبیٌب َيْمَنُعَك َو الَحبیٌب َيْنَفُعَك  ) : پـنـجم ـ قاَل علیه السالم

يـاد كـن آن وقـتـى را كـه افـكـنـده شـده اى بـر زمـیـن مـقـابـل اھل خود پس طبیبى نیست كه منع : فـرمـود

 . ز مردن ونه دوستى كه نفع رساند تورا در آن حالكند تورا ا

كـه اشـاره فـرمـوده حـضـرت در ايـن فـرمـايـش بـه حال احتضار آدمى به ھمان حالى كه حق : مـؤ لف گـويـد

چون برسد روح  (46)؛ (ِاذا بـََلغـَِت التَّراقـَِى َو قـیـَل مـَْن راٍق  )تعالى به آن اشاره فرموده فى كالمه المجید 

به چنبره گـردن وگـفته شود يعنى كسان محتضر گويند كیست افون كننده به ادعیه وعالج نماينده بـه ادويـه 

َو َظّن َانَُّه اْلِفراُق  )آيا مالئكه رحمت اورا مرتقى سازند به آسمان يا مالئكه عذاب به نیران : گويند مالئكه  ، يا

) (47)  

ودر حديث آمده كه بنده عالج شـدائد مـرگ . ويـقـیـن كـنـد مـحـتـضـر كـه آنچه به اونازل شده مفارقت است 

كـنـد وحـال آنـكـه ھـر يـك از مفصلھاى اوبر يكديگر سالم كنند و گويند بر تـوبـاد سـالم جـدا مى شوى از من 

وبـپـیـچـیـد سـاق مـحـتـضـر بـه سـاق او، يـعـنـى  (48) (اُق ِبالّساِق َو اْلَتفَِّت الّس )ومن از توتا روز قیامت 

ان كـندن در ھم پیچد، وبعضى گفته اند معنى آن است كه جمع شود پـاھـاى او از ھـول مـرگ وسـخـتـى جـ

 . شدت موت به شدت آخرت

ايـنـك مـنـاسـب ديـدم ايـن دعـاى شـريـف را در ايـن مـحـل نـقـل كـنـم تـا نـاظـريـن بـه فـیـض : فـقـیـر گـويـد

 :خـوانـدن آن خـود را نائل كنند

ِبَخْیَبٍة ِمْنَك َو َقْد َقَصْدُتُه َعلى ِثَقٍة ِبَك، ِالھى َكْیَف تـُؤ يـِسـْنـى مـِْن عـَطـاِئَك َو قـَْد  ِالھى َكْیَف َاْصُدُر َعْن باِبَك )

 َو اْنَقَطَع ِمّنى َامـَْرَتنى ِبُدعاِئَك، َصلِّ َعلى َمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمَِّد َواْرَحْمنى ِاَذا َاْشَتدَّ اَالنیُن َو ُحِظَر َعَلىَّ اْلَعَمُل

التُّراُب َو ُنِسَى اَالَمُل َو َاْفَضْیُت ِاَلى اْلَمُنوِن َوَبَكْت َعلىَّ اْلعـُیـُوُن َو َودَّعـَنـى اَالھـُْل َو اَالحْباُب َو ُحِثى َعَلىَّ 

َظَھَرت ِمّنى اْلَماِثُم  َو. اْسمى َو َبِلَى ِجْسمى َو انـَْطَمَس ِذْكرى َو ُھِجَر َقْبرى َفَلْم َيُزْرنى زائٌر َو َلْم َيْذُكْرنى ذاِكٌر

ـَمٍَّد َو آِل واْسَتْوَلْت َعَلىَّ اْلَمظاِلُم َو طاَلْت ِشكاَيُة الُخُصوِم َو اتََّصَلْت َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم، َصلِّ الّلُھمَّ عـَلى مـُح

ِرضـْوانـَِك، ِالھـى َذھـَبـَْت َايـّاُم َلّذاتـى َو  مـُحـَمَِّد َواْرِض خـُصـُومى َعّنى ِبَفْضِلَك َو َاْحساِنَك َو ُجْد َعَلىَّ ِبَعْفِوَك َو

َعتى َواْغِفْر َزلَّتى َو َبِقَیْت َماءِثمى َو َتِبعاِتى َو َقْد َاَتْیُتَك ُمنیبا تـائبـا فـَالتـَُردَّنى َمْحروما َو الخاِئَبا، َالّلُھمَّ آِمْن َرْو

  (49). (ُتْب َعَلىَّ ِانََّك َاْنَت التَّواُب الرَّحیُم 

الھى تويى آگه از حال من
 عیان است پیش تواحوال من

تويى از كرم دلنواز ھمه



 هبه بیچارگى چاره ساز ھم
بود ھركسى را امیدى به كس

 امید من از رحمت تواست وبس
الھى به عزت كه خوارم مكن

 به جرم گنه شرمسارم مكن
اگر طاعتم رد كنى ور قبول

 من ودست ودامان آل رسول

  (50): (َاْلَمقاديُر ُتريَك ما الَيْخُطُر ِبباِلَك  ) : ششم ـ قاَل علیه السالم

 .يعنى مقدرات وچیزھايى كه تقدير شده بنماياند به توچیزھايى را كه خطور نكرده بود به دل تو

فرمود حكمت تاءثیر نمى كند در  (51)؛ (ْلِحْكَمُة الَتْنَجُع ِفى الِطباِع الفاِسَدِة َا ) : ھـفـتـم ـ قـاَل عـلیه السالم

 .طبع ھاى فاسد

التـَعـِْلقـوا اْلجـَواِھَر  ) : بـه ھمین مالحظه است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرموده: گـويـدفـقـیـر 

ووارد شده كه حضرت . يعنى آويخته نكنید در گـردنـھـاى خـوكـان جـواھر را (52)؛  (فى َاْعناِق اْلَخنازيِر 

! اى بـنـى اسرائیل : عیسى علیه السالم ايستاد به خطبه خـوانـدن در مـیـان بـنـى اسـرائیـل وفـرمـود

نع نكنید آن را از اھلش ، وگرنه ظلم حكمت را براى جھال حديث نكنید، واگر نه ظلم كرده ايد بر حكمت ، وم

  (53).كرده ايد ايشان را

 : (َو َلَقْد َاجاَد َمْن قال  )

ُتْرَبٍة َغْرسا ِانَُّه لُِكلِّ
 َو ِلُكلَّ ِبناٍء ُاّسا

َو ما ُكلُّ َراْءٍس َيْسَتِحقُّ اْلِتیجاَن
 (54)َوالُكلُّ َطبیَعٍة َيْسَتِحقُّ َافاَدَة اْلَبیاِن

 ( (55):الَتْدُخُل اْلَمالِئَكَة َبْیَتا فیِه َكْلٌب: قاَل اْلعاِلُم علیه السالم  )

كسى درآيد فرشته تا نكنى
 سگ ز در دور وصورت از ديوار

ثِّمـاِر مـُعـَدِّ ِلَالنـاِم َفِاْن كاَن الُبدَّ َفاْقَتِصْر َمَعُه َعلى َمْقداٍر َيْبُلُغُه َفْھُمُه َو َيَسُعُه ِذْھُنُه َفَقْد قیَل َكما َانَّ ُلبَّ ال )

 . (ـعـاِم فـَُلبُّ اْلحـِْكَمِة ُمَعدُّ ِلَذِوى اَالْلباِب َو ُقُشوُرھاَمْجُعوَلٌة ِلَالْغنا ِم فـَالتَّبـُْن مـُتـاٌح ِلال ن

ھرگاه زمانى باشد كه عدل غلبه كرد بر جور پس حرام است كه گمان بـد بـرى بـه : ھـشـتـم ـ فـرمود

لبه كند بر عدل پس نیست براى احـدى تـا آنـكـه عـلم پیدا كنى به بدى او؛ وھرگاه زمانى باشد كه جور غ

ـه مـنـاسـب ديـدم ايـن ك: مـؤ لف گـويـد (56) .احدى كه گمان خوبى برد به احدى تا آنكه ببیند آن را از او

 : خـبـر را در ايـنـجـا نقل كنم

روايـت شـده از حـمـران كـه از امـام مـحّمد باقر علیه السالم پرسید كه دولت حق شما كى ظـاھـر خـواھـد 

ود تـودوسـتـان وبـرادران وآشـنـايان دارى و از احـوال ايـشـان احـوال زمـان خـ! شـد؟ فـرمـود كـه اى حـمـران 



را مـى توانى دانست اين زمان زمانى نیست كه امام حق خروج تـوانـد كـرد، بـه درسـتـى كه شخصى بود 

از علما در زمان سابق وپسرى داشت كه رغبت نـمـى نمود در علم پدر خود واز اوسؤ ال نمى كرد وآن عالم 

پس مرگ آن مرد عالم رسید  ھمسايه اى داشت كه مى آمد واز اوسؤ ال مى كرد وعلم از اواخذ مى نمود

تـواخـذ نـكـردى از عـلم مـن وكـم رغـبت بودى در آن واز ! اى پـسـرك مـن : پس طلبید فرزند خود را وگـفـت 

من چیزى نپرسیدى ومرا ھمسايه اى است كه از من سؤ ال مى كرد وعلم مرا اخذ مى نمود وحفظ مى 

زد ھمسايه من واورا نشان داد واورا شناسانید، پـس آن عالم كرد، اگـر تـورا احتیاج شود به علم من بروبه ن

پس پادشاه آن زمان خوابى ديد واز بـراى تـعبیر خواب سؤ ال كرد از . به رحمت ايزدى واصل شد وپسر اوماند

بلى پسرى از اومانده : پرسید كه آيا از او فرزندى مانده است ؟ گفتند. فوت شد: احوال آن عالم ، گفتند

نمى دانم كه پادشاه از براى  ! والّله: چون مالزم پـادشـاه به طلب اوآمد گفت . پس آن پسر را طلبیداست ، 

چه من را مى خواھد ومن عـلمـى نـدارم واگـر از مـن سـؤ الى كـنـد رسـوا خـواھـم شـد، پـس در ايـن حـال 

پادشاه مرا : ته بود، گفت وصـیـت پدرش به يادش آمد ورفت به خانه آن شخص كه از پدرش علم آموخ

طلبیده است ونمى دانم كه از براى چه مطلب مرا خواسته است وپدرم مرا امـر كـرده اسـت كـه اگر محتاج 

من مى دانم پـادشـاه تـورا از بـراى چـه كـار طـلبـیـده اسـت : آن مرد گفت . شوم به علمى به نزد توبیايم 

  بلى ، پس : اى تـوحاصل شود میان من وخود قسمت خواھى كرد؟ گفت اگـر تـورا خـبـر دھـم آنـچـه از بـر

اورا سوگند داد ونوشته اى در ايـن بـاب از اوگرفت كه وفا كند به آنچه شرط كرده است ، پس گفت كه 

پادشاه خـوابـى ديـده اسـت وتورا طلبیده است كه از توبپرسد كه اين زمان چه زمان است ، تودر جواب 

گرگ است پس چون پسر به مجلس پادشاه رفت پرسید كه من تورا از براى چه مطلب طلبیده  بگوكه زمان

راست  : مرا طلبیده اى از براى خوابى كه ديده اى كه اين چه زمـان اسـت ، پـادشـاه گفت : ام ، گفت

جايزه به  پـس پـادشاه امر كرد كه. زمان گـرگ اسـت : گفتى ، پس بگوكه اين زمان چه زمان است ؟ گفت 

اودادند پس جايزه را گرفت وبه خانه برگشت ووفا به شرط خود نكرد وحصه اى به آن شخص نداد وگفت 

 . شايد پیش از اينكه ايـن مـال را تـمـام كـنـم بـمـیـرم وبـار ديـگـر مـحـتـاج نـشـوم كـه از آن مـرد سـؤ ال كنم

د وفرستاد وآن پسر را طلبید وآن پـسـر پـشـیـمـان پـس چـون مـدتى از اين بگذشت پادشاه خواب ديگر دي

من علمى ندارم كه به نزد پـادشـاه روم وچـگـونـه بـه نـزد آن : شـد كه وفا به عھد خود نكرد وبا خود گفت 

 عـالم بـروم واز اوسـؤ ال كـنـم وحـال آنـكـه بـا اومـكـر كـردم ووفـا بـه عـھـد خـود نـكـردم پـس گـفـت بـه ھـر

حـال بـار ديـگـر مى روم به نزد اوواز او عذر مى طلبم وباز سوگند مى خورم كه در اين مـرتـبـه وفـا كـنـم 

كردم آنچه كردم ووفـا بـه پـیـمـان تـونـكردم وآنچه در : پس نزد آن عالم آمد وگفت . شايد كه تعلیم من بكند

ه است واكنون محتاج شده ام به تو، تورا به دست من بود ھمه پراكنده شده است وچیزى در دست نـمـانـد

خدا سوگند مى دھم كه مرا محروم مكن وپـیـمـان مـى كـنـم بـا تـووسـوگـند مى خورم كه آنچه در اين 

مرتبه به دست من آيد میان تووخود قسمت كنم ودر اين وقت نیز پادشاه مرا طلبیده است ونمى دانم كه از 

تـورا طـلبـیـده اسـت كـه از تـوسـؤ ال : آن عـالم گـفـت . ال نـمـايـد از مـن  براى چه چیز مـى خـواھـد سـؤ

پس چون بـه مـجـلس . كند باز از خوابى كه ديده است كه اين چه زمان است بگوزمان گوسفند است 

ى خـوابـى ديـده اى ومـ: پـادشـاه داخـل شـد از اوپرسید كه از براى چه كارى تورا طلبیده ام ؟ گفت 

راست گـفـتـى واكنون بگوكه چه زمان : خـواھى كه از من سؤ ال كنى كه چه زمان است ؟ پادشاه گفت 

پس پادشاه فرمود كه صـله به اودادند وچون به خانه برگشت ، متردد . زمان گوسفند است : است ؟ گفت 

ر گفت شايد من بعد از اين شد كه آيا وفا كند به عالم يا مكر كند وحصه اورا ندھد، پس بعد از تفكر بسیا

 .محتاج نشوم به اووعزم كرد بر آنكه غدر كند ووفا به عھد اونكند



پس بعد از مدتى ديگر پادشاه اورا طلبید پس اوبسیار نادم شد از غدر خود وگفت بعد از دومـرتـبه غدر 

ر آن قرار گرفت كه به نزد چگونه به نزد آن عالم بروم وخود علمى ندارم كه جواب پادشاه بگويم ، باز راءيش ب

: آن عالم برود، پس چون به خدمت اورسید اورا بـه خـدا سوگند داد والتماس كرد كه باز تعلیم اوكند وگفت 

در اين مرتبه وفا خواھم كـرد وديـگـر مـكـر نـخـواھـم كـرد بـر مـن رحـم كـن ومـرا بـديـن حـال مـگـذار، پـس 

باز تورا طلبیده است كه سـؤ ال كـنـد از خوابى كه ديده است : وگرفت وگفت آن عالم پیمان ونوشته ھا از ا

كه اين زمان چه زمان است بگوزمان ترازواست ، چون بـه مـجـلس پـادشـاه رفـت از اوپـرسـیـد كه از براى 

كه اين مرا طـلبـیـده اى بـراى خـوابـى كـه ديده اى ومى خواھى بپرسى : چه كار تورا طلبیده ام ؟ گفت 

پس امر كرد كه . زمان ترازواست : راسـت گـفـتى اكنون بگوچه زمان است ؟ گفت  :چه زمان است ، گفت 

صله به اودادنـد پـس آن جايزه ھا را به نزد عالم آوردودر پیش اوگذاشت وگفت اين مجموع آن چیزى اسـت 

، آن عالم گفت كه زمـان اول كـه بـراى من حاصل شده است وآورده ام كه میان خود من قسمت نمايى 

چـون زمـان گـرگ بـود تـواز گـرگـان بـودى لھـذا در اول مـرتـبـه جـزم كردى كه وفا به عھد خود نكنى ، ودر 

زمان دوم چون زمان گوسفند بود گـوسـفـنـد عزم مى كند كه كارى بكند ونمى كند تونیز اراده كردى كه وفا 

ترازواست وترازووكارش وفا كردن به حق است تونیز وفا به عھد كردى مال كنى ونكردى واين زمان چون زمان 

 . خود را بردار كه مرا احتیاجى به آن نیست

گـويـا غـرض آن حـضـرت از نـقـل ايـن قـصـه آن بـود كه احوال ھر : عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله فـرمـوده 

ى بینى كه با تودر مقام غدر ومكرند چگونه امام علیه زمان متشابه است ، ھرگاه ياران ودوستان خود را م

السالم اعتماد نمايد بر عھدھاى ايشان وخـروج كـنـد بر مخالفان وچون زمانى در آيد كه در مقام وفاء به 

عھود باشند وخدا داند كـه وفـاء بـه عـھـد امـام عـلیـه السالم خواھند نمود، امام علیه السالم را ماءمور به 

وخـروج خواھد گردانید، حق تعالى اھل زمان ما را به اصالح آورد واين عطیه عظمى را نصب كند ظھور 

 . بمحمد وآله الطاھرين

 

- ٣ - 

 
 

در حـركـت حـضـرت امام على نقى علیه السالم از مدينه طیبه به سامراء وذكربعضى از : فـصـل پـنـجـم 

 ت آن حضرتستمھا كه از مخالفین بر آن مبین واقع شده وشھاد

بـدان كـه حـضـرت امـام عـلى نـقى علیه السالم والدت با سعادتش ونشوونمايش در مدينه طـیـبه واقع شد 

شھید گشت وامـامـت مـنـتـقـل بـه آن   وھشت سال از سن شريفش گذشته بود كه والد بزرگوارش 

ـوكـل كه از آن حضرت را به سّر من راءى حـضـرت گـرديـد وپـیـوسـتـه در مـديـنـه بـود تـا ايـام جـعـفـر مـت

كـه امـام جـماعت حرمین بود نامه اى به متوكل نوشت كه اگر  (بريحه عباسى  )طلبید وسببش آن شد كه 

تو را به مكه ومدينه حـاجـتـى ھـست على بن محّمد را از اين ديار بیرون بر كه اكثر اين ناحیه را مطیع 

وجـمـاعـتـى ديـگـر نـیـز بـه ايـن مـضـمـون كـاغـذ بـه مـتـوكـل نـوشتند ومنقاد خود گـردانـیـده اسـت 

وعبدالّله بن محّمد والى مدينه اذيت واھانت بسیار به آن امام بزرگوار مى رسـانـیـد تـا آنـكـه نـامـه ھـا بـه 

ـرت مـطـلع شـد مـتـوكـل نـوشـت در بـاب آن جـنـاب كـه سـبـب خشم وغضب مـتـوكـل گـرديـد وچـون حـض



كـه والى مـديـنـه بـه مـتـوكـل امـرى چند نوشته كه موجب اذيت واضرار اونسبت به آن جناب خواھد گرديد 

نامه اى بـه متوكل نوشت ودر آن نامه درج كرد كه والى مدينه آزار واذيت به من مى رساند و آنچه در حـق 

مصلحت نامه مشفقانه به حضرت نـوشت ودر آن نامه مـن نـوشـتـه مـحض كذب وافتراء است ، متوكل براى 

امام زمان را تعظیم واكرام كرد ونوشت چون مطلع شديم كه عبدالّله بن مـحـمـّد نـسـبـت بـه شـمـا سـلوك 

نـامـوافـقـى كـرده مـنـصـب اورا تـغـیـیـر داديـم ومـحـمـّد بـن فـضـل را بـه جـاى اونـصـب كـرديـم واورا مـاءمـور 

ـه اعـزاز و اكـرام وتـجـلیـل شـمـا نـمـوده ايـم ونـیـز بـه آن حـضـرت نـوشـت كـه خلیفه مشتاق مالقات وافر ب

البـركات شما گرديده وخواھان آن است كه اگر بر شما دشوار نباشد متوجه اين صوب گـرديـد بـا ھـر كـه 

ھايت سكون واطـمـینان خاطر به رفاقت ھركه خـواھـیـد از اھـل بـیـت وخـويشان وحشم وخدمتكاران خود با ن

اراده داشته باشید وھر وقت كه خواھید بار كنید وھر گاه كه اراده نمايید نزول كنید ويحیى بن ھرثمه را به 

خدمت شما فرستاده كه اگر خواھید در ايـن راه در خـدمـت شما باشد ودر ھر باب اطاعت امر شما نمايد 

بـه اوفـرمـود، وبـدانید كه ھیچیك از اھل بیت وخويشان وفرزندان ومخصوصان  ودر اين باب سفارش بسیار

ونـوشـت  (57).خلیفه نزد اواز شـمـا گرامى تر نیستند و نھايت لطف وشفقت ومھربانى نسبت به شما دارد

 . آن نـامـه را ابـراھـیـم بـن عـبـاس در مـاه جـمـادى اال خـرة سـنـه دويـسـت وچھل وسه

وامـا اذيـت وآزارى كـه از مـخـالفـین به آن امام مبین علیه السالم رسیده پس بسیار است ودر اينجا به ذكر 

 : كتفا مى كنیمچند روايت ا

 گزارش از حركت امام از مدينه به سامراء

فـرسـتـاد مـرا مـتـوكـل بـه سـوى : اول ـ مـسـعـودى از يـحـیـى بـن ھـرثـمـه روايـت كـرده كـه گـفـت 

مـديـنه براى حركت دادن حضرت امام على نقى علیه السالم را از مدينه بـردن بـه سـامـره بـه جـھـت 

پـس چـون بـه مـديـنـه وارد شـدم اھـل مدينه بانگ . ـا كـه دربـاره اوبـه مـتـوكـل رسـیـده بـودبـعـض چـیـزھ

ايشان را ساكن كردم وقـسـم خـوردم كـه مـن مـاءمـور   وفرياد برداشتند چندانكه مانند آن نشنیده بودم پس 

ب را نیافتم در آن مگر قرآن ودعا نـشـدم كـه مـكـروھـى بـه آن حـضرت برسانم وتفتیش كردم منزل آن جنا

 : ومانند آن

  (58). است كه َلْم َاِجْد فیِه ِاّال َمصاِحَف ِو َاْدِعَیًة َو ُكُتِب اْلِعْلِم َفَعُظَم فى َعْینى (تذكره سبط  )ودر 

پـس آن حـضـرت را از مـديـنـه حـركـت دادم وخـودم قـائم بـه خـدمات اوبودم وبا آن حضرت خوشرفتارى مى 

نمودم پس در آن ايام كه در راه بوديم روزى ديدم آن حضرت را كه سوار شـده ولكـن جـامـه بارانى پوشیده 

خود را گره زده ، من تعجب كردم از اين كار او؛ زيـرا كـه آن روز آسـمـان صـاف وبـى ابر بود وآفتاب  ودم اسب

طلوع كرده بود پس نگذشت مگر زمـان كـمـى كـه ابـرى در آسـمـان ظاھر شد وباران باريد مانند دھان 

مى دانم كه منكر شدى : ودپس آن حضرت روكرد به من و فرم. مشك ورسید به ما از بـاران امـر عـظیمى 

وتعجب كـردى آنـچـه را كـه ديـدى از مـن وگـمـان كردى كه من مى دانستم از امر باران آنچه را كه تـونـمـى 

دانـسـتـى چـنـیـن نـیـست كه توگمان كرده اى لكن من زيست كرده ام در باديه ومى شناسم بادى را كه 

غداد وارد شديم ابتدا كردم به اسحاق بن ابراھیم طاطرى و رفتم چون به ب: يحیى گفت . در عقب باران دارد

اى يـحـیـى ايـن مـرد يـعـنـى امـام عـلى نـقـى عـلیـه : به ديدن اوواووالى بغداد بود چون اومرا ديد گفت 

السـالم پـسـر پـیـغـمـبـر اسـت ومتوكل را تومى شناسى ومى دانى عداوتش را با اين خانواده پس اگر 

! به خدا قسم : ى بگويى به اوكه وادار كند اورا بر كشتن آن حضرت ، پیغمبر خصم توخواھد بود، گفتم چیز

مـن مـطـلع نـشـدم بـر چـیـزى از اوكـه مـخـالف مـیـل متوكل باشد بلكه ھرچه ديدم تمامش جمیل وشكیر 

 .بود



حاب ونوكران او بودم ، چون مرا ديد پـس رفـتـیـم بـه سامره وابتدا به ديدن وصیف تركى رفتیم ومن از اص

. به خدا قسم كه اگر مويى از سر اين مرد كم شود مـطـالب آن غـیـر مـن نخواھد بود! اى يحیى : وگفت 

پس من تعجب كردم از كالم اسحاق طاطرى و وصیف تركى وسـفـارش ايـشـان در بـاب آن حـضـرت پـس بـه 

ضرت ديده بودم وآنچه از ثناء بر آن حضرت شنیده بودم بـراى متوكل نقل نـزد مـتـوكـل رفـتـم وآنـچـه از آن حـ

  (59).متوكل جائزه به آن حضرت داد وظاھر كرد نیكى واحسان خود را به آن حضرت ومكرم داشت اورا. كردم 

 مناظر شگفت انگیز

دوم ـ شـیـخ كـلیـنـى وديـگـران از صـالح بـن سـعـیـد روايـت كـرده انـد كـه گـفـت روزى داخـل سـّر مـن راءى 

ـفـاء نور تووپنھان اين ستمكاران در ھمه امور سعى كـردنـد در اط: شـدم وبـه خدمت آن جناب رفتم وگفتم 

كردن ذكر توتا آنكه تورا در چنین جايى فرود آوردند كـه مـحـل نزول گدايان وغیربان بى نام ونشان است ، 

ھـنـوز تـودر مـعـرفـت قـدر ومـنـزلت ما در اين پايه اى وگمان مى كنى كه ! حضرت فرمود كه اى پسر سعید

پس . انى كسى را كه خدا بلند كرد به اينھا پست نمى شوداينھا با رفعت شـاءن مـا منافات دارد ونمى د

بـه دسـت مـبـارك خـود اشاره كرد به جانبى چون به آن جانب نظر كردم بستانھا ديدم به انواع رياحین 

آراسته وباغھا ديدم كه به انواع میوه ھا پیراسته ونھرھا ديدم كه در صحن آن بـاغـھـا جـارى بود وقصرھا 

ن در آنھا مشاھده كردم كه ھرگز نظیر آنھا را خـیـال نـكـرده بـودم ، از مـشـاھـده ايـن احـوال وحوران وغلما

پس حضرت فـرمـود مـا ھـرجـا كـه بـاشـیـم ايـنـھـا از بـراى مـا مـھـیـا . ديده ام حیران و عقلم پريشان شد

  (60). است و در كاروان گدايان نیستیم

 مكافات تھمت

روايت كرده كه چون حضرت امام على نقى علیه السـالم داخـل خـانـه  (اثبات الوصیة  )سوم ـ مسعودى در 

تـا : به نماز گشت بعضى از مخالفین آمد ايستاد مـقـابـل آن حـضـرت وگـفـت مـتـوكـل شد ايستاد مشغول 

كـى ريـاكـارى مـى كنى ؟ حضرت تا اين جسارت را شنید تـعـجـیل فرمود در نماز خود وسالم داد پس روكرد 

را فرمود آن  اگر دروغ گفتى در اين نـسبتى كه به من دادى خدا تورا از بیخ بركند تا اين كلمه: به اوو فرمود

  (61). مرد افتاد وبمرد وقصه اوخبر تازه اى شد در خانه متوكل

 السالم نذر مادر متوكل براى امام ھادى علیه

چـھـارم ـ شـیـخ كـلیـنـى وشیخ مفید وديگران از ابراھیم بن محّمد طاھرى روايت كرده اند كه خراجى يعنى 

قرحه وجراحتى در بدن متوكل به ھم رسید كه مشرف بر ھالك گرديد وكسى جـراءت نـمـى كـرد كـه 

یت يابد مال جلیلى براى حضرت امام نـیـشـتـرى بـه آن بـرسـانـد پـس مـادر مـتـوكل نذر كرد كه اگر عاف

نزد ] كسى [على نقى علیه السالم بـفـرسـتد، پس فتح بن خاقان به متوكل گفت كه اگر مى خواھى 

چـون . بفرستید: حضرت امام عـلى نـقى علیه السالم بفرستیم شايد دوايى براى اين مرض بفرمايد، گفت 

رض كـردنـد فـرمـود كـه پشكل گوسفند را كه در زير پاى بـه خـدمـت آن حـضـرت رفـتـنـد وحـال اورا غـ

چون آن خبر . گوسفند مالیده شده در گالب بخیسانند وبر آن خراج بـنـدنـد كه نافع استا ان شاء الّله تعالى 

فتح بن خاقان گفت مى دانم . را آوردند جمعى از اتباع خلیفه كـه حـاضـر بـودنـد خـنـديدند واستھزاء كردند

حرف آن حـضـرت بـى اصـل نـیـسـت وآنـچـه فـرمـوده نـاسـت بـه عـمـل آوريـد ضـررى نـخـواھـد داشـت ، كه 

چـون دوا را بـر آن موضع بستند در ساعت منفجر شد ومـتـوكـل از درد والم راحـت يـافـت ومـادرش مسرور 

چـون مـتـوكـل . ى آن جـنـاب فـرسـتـادشده پس ده ھزار دينار در كیسه كرده سر كـیـسـه را مـھـر كـرد وبـرا

از آن مـرض شـفـا يـافـت مـردى كـه اورا بـطـحـايـى مـى گـفـتـنـد نـزد مـتـوكـل بـود بـد آن حـضـرت را 

بـسـیـار گـفـت ، وگـفـت اسـلحـه و امـوال بـسـیـار جـمـع كـرده اسـت وداعـیـه خـروج دارد، پـس شـبـى 



بـى خـبر به خانه امام على نقى علیه السالم برووھرچه در : اجـب را طـلبـیـد وگـفـت مـتـوكـل ، سـعـیـد حـ

 .آنجا از اسلحه واموال كه بیابى براى من بیاور

در میان شب نردبانى برداشتم وبه خانه آن حضرت رفتم ونردبان را بر ديـوار خـانـه گـذاشـتم : سـعـید گفت 

اريكى راه را گم كردم و حـیـران شـدم نـاگـاه حـضـرت از انـدرون خانه چون خواستم به زير روم به واسطه ت

چـون شـمـع آوردند به زير رفتم ديدم كه حضرت . باش تا شمع از بـراى تـوبـیـاورنـد! مرا ندا كرد كه اى سعید

 جبه اى از پشم پوشیده وعمامه اى از پشم به سر بسته وسجاده خود را بر روى حصیرى گسترده و بر

باالى سجاده روبه قبله نشسته است پس فرمود كه بروودر اين خانه ھا بگرد و تفتیش كن مـن رفـتـم 

وجـمـیـع حجره ھاى خانه را تفتیش كردم در آنھا ھیچ نیافتم مگر يك بدره كه بر سرش مھر مادر متوكل بود 

زير مصالشمشیرى يافتم كه ويك كیسه سر به مھرى ديگر پس فرمود كه مصالى مرا بردار چون برداشتم در 

غالف چوبى داشت وبر روى آن غالف ھیچ نـگـرفـتـه بـودنـد آن شـمـشـیـر را بـا دوبـدره زر بـرداشـتـم و نـزد 

مـتـوكـل رفـتـم ، چـون مـھـر مـادر خـود را بـر آن ديـد اورا طـلبـیـد واز حـقـیـقـت حـال سـؤ ال كـرد مادرش 

ام وھنوز مھرش را برنداشته است چون كـیـسـه ديـگـر را گـشـود چـھـارصـد  من براى اوفرستاده: گفت 

اين بدره ھا را با آن ! اى سعید: پـس متوكل يك بدره ديگر به آن ضم كرد وگفت . ديـنـار در آن بـدره بـود

ى سید ا: چون آنھا را به خدمت آن حضرت بردم گفتم . كیسه وشمشیر بـراى اوبـبر وعذرخواھى از اوبكن 

از تقصیر من بگذر كه بى ادبى كردم وبى رخصت به خانه تودر آمدم چون از خلیفه ماءمور بودم معذورم ! من 

 :، حضرت فرمود

  (62)؛ (َو َسَیْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا َاىَّ ُمْنَقِلٍب َيْنَقِلُبوَن  )

  (63).يـعـنـى بـه زودى خـواھند دانست آنھا كه ستم مى كنند كه بازگشت آنھا به سوى كجا است 

 اشعار مؤ ثر امام ھادى علیه السالم در مجلس شراب

پـنجم ـ جمعى از علماء كه از جمله ايشان است مسعودى ، روايت كرده اند كه در باب حضرت امـام عـلى 

ـد وگـفـتـنـد كـه در مـنـزل آن جـنـاب اسـلحـه بـسـیـار نـقـى عـلیـه السـالم نـزد مـتـوكـل سـعـايـت كـردن

وكـاغـذھـاى زيـاد اسـت كـه شـیـعـیـان اواز اھـل قـم بـراى او فـرسـتـاده انـد وآن جـنـاب عـزم آن دارد كـه 

انه آن مـتـوكـل جـمـاعـتـى از تـركـان را بـه خـانه آن حضرت فرستاد، ايشان در شب بر خ. بـر تـوخـروج كـنـد

حـضـرت ھجوم آوردند وبه خانه ريختند وھرچه تفتیش كردند چیزى نیافتند وديدند كه آن حـضـرت در حـجـره 

از پشم پوشیده و بر روى زمین كه رمل وريگ ريزه بود  (64)اى سـت ودر را بـر روى خـود بـسته وجامه اى 

نشسته وتوجھش به سوى حق تعالى است و مـشـغـول خـوانـدن آيـات قـرآن اسـت پـس آن جـنـاب را بـه 

م وچیزى نیافتیم وديـديـم آن آن حـال مـاءخـودذ داشـتند وبه نزد متوكل حمل كردند وگفتند در خانه اوريختی

شرب بود پس   ومتوكل در آن حال در مجلس . جـنـاب را نـشـسـتـه بـود روبـه قـبـله وقـرآن تـالوت مـى كـرد

آن امام معصوم را در آن مجلس شؤ م بر آن میشوم وارد كـردنـد و متوكل جام شراب در دستش بود از براى 

پـھـلوى خـود نـشـانـیـد وجـام شـراب را به آن حضرت تعارف كرد، آن آن جناب تعظیم كرد وآن حضرت را در 

شراب داخل گوش وخون من نشده ھرگز، مرا معفودار، پس اورا معفوداشت آنگاه ! والّله  :حضرت فرمود

ـت نـشـده ِاّنى َقلیل الرِّواَيِة ِللشِّْعِر؛ من چندان از شعر رواي: حـضـرت فرمود. بـراى مـن شـعـر بـخـوان : گفت 

از ايـن چـاره اى نـیـسـت پس حضرت انشاد فرمود اين اشعار را كه مشتمل است بر بى وفايى : ام ، گـفـت 

 : دنیا ومرگ سالطین وذلت و خوارى ايشان پس از مرگ

باُتوا َعلى ُقَلِل اَالْجباِل َتْحِرُسُھْم



 ُغْلُب الرِّجاِل َفَلْم َتْنَفْعُھُم اْلُقَلُل
ْنِزُلوا َبْعَد ِعزَّ ِمْن َمعاِقِلِھْمَو اْسَت
 َو ُاْسِكُنوا ُحَفرا يا ِبْئَسما َنَزلُوا

 (65)نداُھْم صاِرٌخ ِمْن َبْعِد َدْفنھُم
 َو الّتیجاُن َو اْلُحَلُل (66)َاْيَن اَالساِوُر 

ُمَنعََّمًةَاْيَن اْلُوُجوُه اّلَتى كاَنْت 
 ِمْن ُدوِنھا ُتْضَرُب اَالْستاُر َو الُكَلُل

َفَاْفَصَح اْلَقْبُر َعْنُھْم حیَن سآِئَلُھْم
 ِتْلَك اْلُوُجوُه َعَلْیَھا الدُّوُد َتْنَتِقُل

َقْد طاَل ما َاَكُلوا َدْھرا َو َقْد َشِرُبوا
 واَوَاْصَبُحوا اْلَیْوَم َبْعَد اَالْكِل َقْد ُاِكُل

مـتـوكـل از شـنـیـدن ايـن اشـعـار گـريـست به اندازه اى كه اشك چشمش ريشش را تر كرد و حـاضـريـن 

كـراچـكـى ، مـتـوكـل جـام شـراب را بـر زمـیـن زد وعـیـشـش  (كـنـزالفـوائد  )نـیـز گـريـسـتـنـد، وبـه روايـت 

بلى چھار ھزار دينار، پس : وبـه روايـت اول پـرسـید از آن حضرت كه قرض دارى ؟ فرمود (67)مـنـغـض شـد،

  (68).كرد چھار ھزار دينار به آن حضرت بخشید واورا مكرما به خانه اش رد

 شمشیرداران نامرئى

حـمـد بـن اسـرائیـل شـشـم ـ قـطـب راونـدى روايـت كـرده اسـت از فـضـل بـن احـمـد كـاتـب از پـدرش ا

روزى مـن بـا مـعـتـز بـه مـجـلس مـتوكل رفتم واوبر كرسى : كـاتـب مـعـتـز بـالّله بـن مـتـوكـل كـه گـفـت 

 . نشسته بود وفتح بن خاقان نزد اوايستاده بود پس معتز سالم كـرد و ايـسـتـاد، مـن در عـقـب اوايـسـتـادم

در . مـعـتـز داخـل مـى شـد اورا مرحبا مى گفت وتكلیف نشستن مى كرد وقـاعـده چـنـان بـود كـه ھـرگـاه

اين روز از غايت غضب وتغییرى كـه در حـال اوبـود متوجه معتز نشد وبه فتح بن خاقان سخن مى گفت وھر 

ساعت صورتش مـتـغـیـر مـى گـرديـد وشعله غضبش افروخته تر مى شد وبا فتح بن خاقان مى گفت آنكه 

آتش خشم اورا فرومى نـشـانـیـد ومى  (فتح  )ـق اوسـخـن مى گويى چنین وچنان كرده است وتـودر ح

: اينھا بر اوافتراء است واواز اينھا برى است ، فايده نمى كرد وخشم اوزيـاده مـى شـد ومـى گفت : گفت 

گفت   فكند پس به خدا سوگند كه اين مراثى را مى كشم كه دعوى دروغ مى كند ورخنه در دولت من مى ا

به  ايشان را حاضر كرد، چون حاضر شدند. جلف را كه چیزى نمى فھمند (69)بیاور چھار نفر از غالمان خزر 

ھر يك از ايشان شـمـشـیـرى داد وايـشان را امر كرد كه چون حضرت امام على نقى علیه السالم حاضر 

بعد از  . به خدا سوگند كه بعد از كشتن جسد اورا ھم خواھم سوخت: شود اورا به قتل آورند و گفت 

ـدم كـه حـضـرت داخـل شـد و لبھاى نـاگـاه دي! آمـد: سـاعـتـى ديـدم كـه حـجـاب مـتـوكـل آمـدنـد وگـفـتـنـد

مباركش حركت مى كرد ودعايى مى خواند واثر اضطراب وخوف به ھیچ وجـه در آن حـضـرت نـبـود، چـون 

نـظـر متوكل بر آن حضرت افتاد خود را از تخت به زير افكند وبه استقبال حضرت شتافت واورا در بر گرفت 

اى ! اى آقـاى مـن : ـوسـیـد وشـمـشـیـر در دسـتـش بـود گـفـت ودستھاى مباركش را میان دوديده اش را ب

اى پسر عم من وموالى من ، اى ! فـرزنـد رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم ، اى بھترين خلق 

. اعـیذك بالّله يا امیرالمؤ منین عفوكن من را از گفتن اين كلمات : ابـوالحـسـن ، وحـضـرت مـى فـرمـود

براى چه تصديق كشیده اى وآمده اى در چنین وقتى ؟ حضرت فرمود كه پـیـك تـوآمـد در ايـن : ل گفت متوك



دروغ گفته است آن ولدالزنا، گفت برگرد اى سید من ، : وقـت وگـفـت مـتـوكـل تـورا طـلبـیـده ، متوكل گفت 

مشايعت كنید آقاى خودتان ! ى معتزاى فتح بن خاقان ، اى عبدالّله ، ا: گفت   به ھمان جا كه آمدى ، پس 

پس چون نظر آن غالمان خزر بر آن حضرت افتاد نزد آن حضرت بر زمین افتادند وسجده بـه جـھـت . وآقاى مرا

چـون حـضـرت بـیـرون رفـت مـتـوكـل غـالمـان را طـلبـیـد وتـرجـمـان را گـفـت . تـعـظـیـم آن حـضـرت نـمـودنـد

كـن كـه بـه چـه سـبب امر نسبت به اوبه جا نیاورديد؟ ايشان گفتند از مھابت آن  كـه از ايـشـان سـؤ ال

حضرت بـى اخـتـیـار شـديـم چـون پـیـدا شـد در دور اوزيـاده از صـد شـمـشـیـر بـرھنه ديديم وآن 

عـمـل آوريـم و شـمـشـیـرداران را نـمـى تـوانـستیم ديد ومشاھده اين حالت مانع شد ما را از آنكه امر را به 

 (فتح  )اين امام تواست وخنديد، : آورد وگفت  (فتح  )پـس مـتـوكـل روبه . دل مـا پـر از بـیـم وخـوف شـد

  (70).شاد شد به آنكه آن بلیه را از آن جناب گذشت و حمد خدا به جا آورد

 مالقات صقر با امام ھادى علیه السالم در زندان

ھـفـتـم ـ ابـن بابويه وديگران روايت كرده اند از صقر بن ابى دلف كه چون حضرت امام على نقى علیه 

آن حضرت رفتم كه خبرى از آن جـنـاب بـگیرم وآن حضرت را نزد السالم را به سّر من راءى آوردند به خدمت 

به ديدن شما : به چه كار آمده اى ؟ گفتم : زرافه حاجب متوكل محبوس كرده بودند چون نزد اورفتم گفت 

گويا آمده اى كه خبرى از صاحب وامام خود : آمده ام ، ساعتى نشستیم چون مجلس خلوت شد گفت 

ساكت شو، كه موالى توبر حق است ومن : گفت . فتم صاحب من خـلیـفـه است بگیرى ؟ من ترسیدم وگ

 : بلى ، گفت: آيا مى خواھى نزد اوبروى ؟ گفتم : نیز اعتقاد تورا دارم واورا امام مى دانم ، پس گفت 

 ساعتى صبر كن كه صـاحـب البـريد بیرون رود، وچون بیرون رفت كسى با من ھمراه كرد وگفت ببر اورا به

چون به خدمت آن جناب رفتم ديدم بـر روى حـصـیـرى . نـزد عـلوى كـه محبوس است اورا نزد اوبگذار وبرگرد

نـشـسته است ودر برابرش قبرى كنده اند پس سالم كردم ودر خدمت آن جـنـاب نـشـسـتـم حـضـرت 

رى گـیـرم چـون نـظر من بر قبر افتاد آمـده ام از احـوال شـمـا خـبـ: فـرمـود كـه بـراى چـه آمـده اى ؟ گـفـتـم 

: گريان شدم ، حضرت فرمود كه گـريـان مباش كه در اين وقت از ايشان آسیبى به من نمى رسد، گفتم 

وداع : پس از مـعـنـى حديث الُتعاُدوا اَالياَم َفُتعاديُكْم پرسیدم ، حضرت جواب اورا داد آنگاه فرمود. الحمدلّله 

  (71).نیستم بر توومى ترسم اذيتى به توبرسد كن و بیرون روكه ايمن

 متوكل فقط سه روز زنده است

وايـت كـرده انـد كـه چـون مـتـوكل ، فتح بن خاقان وزير خود را ھـشـتـم ـ سـیـد بـن طـاوس وديـگـران ر

خواست اعزاز واكرام نمايد ومنزلت اورا نزد خود بر ديـگـران ظـاھـر گـرداند، ودر حقیقت غرض اونقص شاءن 

 واستخفاف قدر امام على نقى علیه السـالم بـود و ايـن امر را بھانه كرده بود، پس در روز بسیار گرمى با

فتح بن خاقان سـوار شـد وحـكـم كـرد كـه جمیع امرا وعلماء وسادات واشراف واعیان در ركاب ايشان پیاده 

بـرونـد و از جـمـله آنـھـا امـام عـلى نـقـى عـلیـه السـالم بـود، زرافـه حـاجـب متوكل گفت كه من در آن روز 

كشید وعـرق از بـدن مـبـاركـش مـى ريـخـت آن جناب را مشاھده كردم كه پیاده مى رفت وتعب بسیار مى 

چرا شما خود را تعب مى فرمايید؟ حضرت فرمود ! يـابـن رسول الّله  : مـن نـزديـك آن جـنـاب رفـتـم وگـفـتـم

به روايت ديگر . كه غرض اينھا استخفاف من است ولكن حرمت بدن من نزد خدا كمتر از ناقه صالح نیست 

چـون بـه : ـن من نزد حق تعالى گرامى تر است از ناقه صالح وفرزند او، زرافه گفت فرمود كه يك ريـزه نـاخ

خـانـه بـرگـشـتـم ايـن قـصه را با معلم اوالد خود كه گمان تشیع به اوداشتم نقل كردم او سوگند داد مرا كه 

فـكـر كـار خـود : فـت توالبته از آن حضرت شنیدى اين سخن را؟ من سوگند ياد كـردم كـه شـنـیـدم ، پـس گـ

بـكـن كـه مـتـوكـل سـه روز ديـگـر ھـالك مـى شـود تا از قضیه اوآسیبى به اونرسد، من گفتم از چه 



 )براى آنكه حضرت دروغ نمى گويد وحق تعالى در قصه قوم صالح فـرمـوده اسـت : دانـسـتـى ؟ گـفـت 

من چون اين . وايشان بعد از پـى كـردن نـاقـه بـه سـه روز ھالك شدند (72) (تـََمتَُّعوا فى داِركُْم َثالَثَة َاّياٍم 

چـون اوبـیرون رفت با خود انديشه كردم گفتم بسا . كـردم  سخن را از اوشنیدم اورا دشنام دادم وبـیـرون

. باشد كه اين سخن راسـت بـاشـد، اگـر احـتـیـاطـى در امـور خـود بـكـنـم بـه مـن ضـررى نـخـواھـد داشت 

پس امـوال خـود را كـه پـراكـنده بود جمع كردم وانتظار انقضاى سه روز مى كشیدم ، چون روز سـوم شـد 

صر فرزند متوكل با اتراك وغالمان مخصوص اوبه مجلس اوآمدند واورا با فـتـح بـن خـاقـان پـاره پـاره مـنـتـ

بـعـد از مـشـاھـده ايـن حـال اعتقاد به امامت آن حضرت نمودم وبه خدمت او رفتم آنچه میان من . كـردنـد

بر اونفرين كردم وحق تعالى دعاى  وآن معلم گذشته بود عرض كردم ، فرمود معلم راست گفته من در آن روز

  (73).مرا مستجاب گردانید

لى نقى علیه السالم رسده چه به خـود آن حـضـرت اذيت وآزار كه از متوكل به حضرت امام ع: مؤ لف گويد

چـه به شیعیان ودوستان وعلويین واوالد حضرت فاطمه علیھا السالم چه بـه قـبـر امام حسین علیه السالم 

وزوار آن حضرت كه بازگشت تمام به آن حضرت است ، زيـاده از آن اسـت كـه در حـوصـله بـیـان بـگـنـجـد 

اكفر بنى عباس بوده چنانكه بر اخبار غیبیه امیرالمؤ منین علیه السالم از اوبه اين وصـف چـه آنـكـه مـتـوكل 

ومـردى خـبـیـث السـريـرة وپـسـت فـطـرت وسـخـت نـانـجیب بود وبا آل ابـوطـالب سـخـت : تـعـبـیـر شـده 

زار ايشان بود واصرار وبه ظن وتھمت ايشان را اخذ مى نمود و پیوسته در صدد اذيت وآ. دشـمـنى مى كرد

اودر باب محوآثار قبر شريف حضرت امام حسین علیه السـالم واذيـت وآزار اوبـه زوار آن حـضـرت َاْظَھَر ِمَن 

وقرمائى كه . به طور اختصار نگارش داديم  (كتاب تتمة المنتھى  )الشَّْمِس َو َاْبَیُن ِمَن اَالْمِس است وما در 

گـفـتـه كـه در سـنـه دويـسـت وسـى وھـفـت  (اخـبـار الدول  )سـت در يكى از علماى اھـل سـنـت ا

مـتـوكـل امر كرد قبر امام حسین علیه السالم را ھدم كنند وخانه ھاى اطراف قبر را نیز خراب كـنـنـد 

مـانـان وزراعـت نـمـايند در آنجا ومنع كرد مردم را از زيارت آن حضرت وزمین كربالرا شخم وشـیـار كـرد مـسـل

خـیـلى مـتـاءلم شـدنـد از ايـن جـھـت واھـل بـغـداد بـر ديوارھا فحش ودشنام براى اونوشتند وشعراء اورا 

 :ھجوكردند، از جمله در ھجواوگفتند

َتالّلِه ِاْن كاَنْت ُاَمیَُّة َقْد َاَتْت
 َقْتَل اْبِن ِبْنِت ِنِبیھِّا ِمْظُلوما

ِبِمثِلھاَفَلَقْد َاتاُه َبُنوَابِیه 
 ھذا َلَعْمُرَك َقْبُرُه َمْھدوما

َاَسُفوا َعلى َاْن الَيُكوُنوا شاِرُكوا
 (74)فى َقْتِلِه َفَتتَِّبُعوُه َرمیما

ابوالفرج اصفھانى روايت كرده است كه متوكل ، عمر بن فرج رخجى را والى مكه و مدينه كـرده بـود عـمـر 

مـنـع كرد مردم را از احسان به آل ابوطالب وسخت در عقب اين كار شد به حـدى كـه مـردم از تـرس جان 

والد امیرالمؤ منین علیه السالم تنگ شد كه زنھاى علويات دست از رعايت علويین برداشتند وچندان كار بر ا

تمام لباسھاى ايشان كھنه وپاره شده بود ويـك لبـاس درسـت نـداشـتـنـد كـه نـماز در آن بخوانند مگر يك 

پیراھن كھنه براى ايشان بـاقـى مـانده بود كه ھرگاه مى خواستند نماز بخوانند يك يك آن پیراھن را به نوبت 

پـوشـیـدند ونماز مى خواندند، پس از فراغ از نماز از تن بیرون مى كردند وديگرى مى پـوشـیـد وخـود مى 



وشـرح  (75).ريسى مى نشست ، پیوسته به اين عسرت گذرانیدند تا مـتـوكـل ھـالك شـد برھنه به چرخ 

خـبـاثـت و كـفـر مـتـوكـل طـويـل واز رشـتـه كالم خارج است واز مالحظه ھمین قدر معلوم مى شود كه چه 

 . اندازه سخت بر حضرت امام على نقى علیه السالم گذشته در ايام او، والّله المستعان

 ذكر شھادت حضرت امام على نقى علیه السالم

بدان كه سال شھادت آن حضرت به اتفاق ، در سنه دويست وپنجاه وچھار ھجرى بوده ودر روز وفـات 

جمله اى از علما روز سوم ماه رجب را اختیار كرده اند وبنابر آنكه والدت آن حـضـرت در . اخـتالف است 

در وقـت وفـات قـريـب چـھـل ودوسـال بـوده ودر وقـت   شـريـفـش سـنـه دويـسـت ودوازده بـاشـد سـن 

وفـات پـدر بـزرگـوارش ھـشـت سـال وپـنـج مـاه تـقـريـبـا از عـمـر شـريـف آن حـضـرت گـذشـتـه بـود كـه بـه 

وسه مـنـصـب جـلیـل امـامـت كـبـرى وخـالفـت عـظـمـى سـرافـراز گـرديـد ومـدت امـامـت آن جـناب سى 

 .سال بود

عـالمـه مـجـلسـى فـرموده كه قريب به سیزده سال در مدينه طیبه اقامت فرمود وبعد از آن مـتـوكـل آن 

حـضـرت را بـه سـّر مـن راءى طـلبـیـد وبـیـسـت سـال در سـّر مـن راءى تـوطـن فـرمـود در خـانـه اى كـه 

  (76). اكنون مدفن شريف آن حضرت است

بـنـابـر آن روايـت اسـت كـه مـتـوكـل آن حـضـرت را در سـنـه دويـسـت وچـھـل و سـه بـه : فـقـیـر گـويـد

دت اقـامـت آن جـنـاب در سـامـره قـريـب يـازده سـال مـى شـود و بـنـابـر قـول سـامـره طـلبـیـد مـ

مـسـعـودى قـريـب نـوزده سـال مـى شـود، ودرك كـرد در ايـام عـمـر شـريف خود مقدارى از خالفت ماءمون 

 .وشھید نمودندوزمان معتصم وواثق ومتوكل ومنتصر ومستعین ومعتز، ودر ايام معتّز آن حضرت را زھر دادند 

فرموده كه حديث كرد مرا محّمد بن الفرج به مدينه جـرجـان در مـحـله  )مـروج الذھـب عـ )مـسـعـودى در 

شرفیاب شدم خـدمـت حـضـرت امـام عـلى بـن : مـعروفه به غسان گفت حديث كرد مرا ابودعامه كه گفت 

آن عـلتـى كـه در آن وفـات فـرمـود، چـون مـحـمـّد بن على بن موسى علیه السالم به جھت عیادت اودر 

حـق تـوبـر مـن واجـب شـده مـى  ! اى ابـودعـامـه: خـواسـتـم از خـدمـت آن جـناب مراجعت كنم فرمود

: خیل شائق ومحتاجم به آن ، فرمود: خـواھـى حـديـثـى بـراى تـونقل كنم كه شاد شوى ؟ عرض كردم 

موسى بن جعفر از پدرش جعفر بن   ز پدرش على بن موسى از پدرش حديث كرد مرا پدرم محّمد بن على ا

مـحـمـّد از پـدرش محّمد بن على از پدرش على بن الحسین از پدرش حسین بن على از پدرش على بن 

 :چه بنويسم ؟ فرمود: بنويس ، گفتم : ابى طالب از رسول خدا صلى الّله علیه وآله وسلم پس به من فرمود

 :خدا صلى الّله علیه وآله وسلم فرمودبنويس كه رسول 

َو َصدََّقْتُه اَالْعماُل َو اَالْسالُم ما َجرى ِبِه اللَّساُن َو  (77)بـِسـِْم الّلِه الرَّحـْمـِن الرَّحـیِم االيماُن ما َوقََّرْتُه اْلُقلوُب  )

 . (َحلَّْت ِبِه اْلَمناَكَحُة 

نمى دانم كه كدام يـك از اين دوبھتر ! گفتم يابن رسول الّله صلى الّله علیه وآله وسلم : ابـودعـامـه گـفت 

صحیفه اى است به خط عـلى بـن ابـى طـالب وامـالء اين حديث در : است اين حديث يا اسناد آن ، فرمود

  (78). رسـول خدا صلى الّله علیه وآله وسلم به ھر يك از ماھا به ارث رسیده انتھى

شـیـخ طـبـرسـى روايـت كـرده كـه ابـوھـاشم جعفرى رحمه الّله اين اشعار را در باب علت وكالت حضرت 

 : امام على نقى علیه السالم گفته

ماَدِت اَالْرُض بى َوَادَّْت ُفؤ ادى
 َواْعَتَرْتنى َمواِرُد اْلُعَرواِء



اِالماُم ِنْضٌو َعلیٌل: حیَن قیَل
 َنْفسى َفَدْتُه ُكلَّ اْلِفداِء: ُقْلُت

َمِرَض الّديُن ِالْعِتالِلَك َو اْعَتلَّ
 َو غاَرْت َلُه ُنُجوُم السَّماِء

َعَجبا َاْن ُمنیَت ِبالداِء َو السُّقِم
 َو َاْنَت اِالماُم َحْسُم الّداِء

َاْنَت اَسى اَالْدواِء ِفى الّديِن َو
 ى اَالْمواِت واَالْحیاِءالدُّْنیا َو ْمحی

يـعـنـى مـضـطـرب ومـتـزلزل شـد زمـیـن بـر مـن وسـنـگـیـن شـد فـؤ اد ودل مـن فـروگـرفـت مـرا تـب ولرز 

جـان مـن فـدا وتـمـام : ھـنـگـامـى كـه گـفـتـنـد بـه امـام عـلیـه السـالم الغـر وعـلیـل گـشـتـه ، گـفـتـم 

ـم مـريـض وعـلیـل شـد ديـن بـراى علت تووستارگان آسمان براى مرض توفروشدند فـداى اوبـاد، پـس گـفـت

تـعـجـب مـى كـنـم كـه تـومـبـتـالبـه درد و نـاخـوشـى شـوى وحال آنكه توامامى ھستى كه  !اى آقاى من 

درد ومرض را مى برى وقطع مى كنى ، وتويى طبیب دردھاى دين ودنیا وتويى كه حیات مى دھى به 

  (79).ردگان و زنده ھام

وم كـرد بنابر قول شیخ صدوق وبعضى ديگر، معتمد عباسى برادر معتز آن حضرت را مـسـمـ: وبـالجـمله 

ودر وقت شھادت آن امام غريب غیر از امام حسن عسكرى علیه السـالم كـسـى نـزد بـالیـن آن  (80)

بـود وچـون حضرت از دنیا رحلت فرمود جمیع امرا واشـراف حـاضـر شـدنـد، وامام حسن علیه جـنـاب نـ

السالم در جنازه پدر شھید خود گريبان چاك زد وخـود مـتـوجـه غـسـل وكـفـن ودفـن والد بـزرگـوار خـود شـد 

الن احمق بر آن حضرت وآن جـنـاب را در حـجـره اى كه محل عبادت آن حضرت بود دفن كرد وجمعى از جاھ

اعتراض كردند كه گـريبان چاك زدن در مصیبت مناسب وشايسته نبود، حضرت فرمود به آن احمقان كه چه 

مى دانید احكام دين خدا را، حضرت موسى علیه السالم پیغمبر بود ودر ماتم برادر خود ھارون علیه السالم 

  (81).گريبان چاك زد

حديث كرد ما را جماعتى : فرموده  (اثبات الوصیة  )شـیـخ اجـل على بن السحین مسعودى رحمه الّله در 

ز وفات حضرت امام على نقى عـلیـه السـالم در خـانـه آن كه ھر كدام از آنھا حكايت مى كرد كه در رو

حـضـرت بـوديـم وجمع شده بودند در آنجا ھمه بنى ھاشم از آل ابـوطـالب وآل عـباس ونیز جمع شده بود 

بسیارى از شیعه وظاھر نگشته بود به نزد ايـشـان امـر امامت ووصايت حضرت امام حسن عسگرى علیه 

د بر امر آن حـضـرت غـیـر ثـقـات ومعتمدانى كه امام على نقى علیه السالم نزد السالم واطالع نداشتن

حكايت كردند آن جماعتى كه در آنجا حاضر بودند كه   ايشان نص بر امامت آن حـضرت فرموده بود پس 

: ـفـت ھمگى در مـصـیـبت وحیرت بودند كه ناگاه از اندرون خانه بیرون آمد خادمى وصدا زد خادم ديگر را وگ

بـگیر اين رقعه را وببر به خانه امیرالمؤ منین وبده آن را به فالن وبگوكه اين رقعه را حسن بن ! اى ريـاش 

مردم چون اسم مبارك حضرت امام حسن پسر حضرت امـام عـلى نـقـى عـلیه السالم را . على داده 

رى از صدر رواق وبیرون آمد خادم شنیدند چشم برداشتند تا مگر آن حضرت را بنگرند پس ديدند باز شد د

سیاھى پس از آن بیرون آمد حضرت امام حـسـن عـسكرى علیه السالم در حالى كه دريغ وافسوس خورنده 

كه يك نوع جامه اى است وآستر داشت  (ملحم  )وسر برھنه با جامه چاك زده بـود وبـر تـن آن حـضـرت بـود 

رت پدر بزرگوارش بود وبه ھیچ وجه از آن فـروگـذار نـكـرده بـود وسـفـید رنگ بود وصورت آن جناب مانند صو



پس چون حضرت را ديدند . ودر خـانـه آن حـضـرت اوالد مـتـوكل بودند وبعضى از ايشان واليت عھد داشتند

 باقى نماند احـدى مـگـر آنـكـه از جـاى خـود بـرخـاسـت وابـواحـمـد مـوفـق ابـن مـتوكل كه ولیعھد بود به

پـس حـضـرت نـشـسـت ! مرحبا پـسـر عـمـم : سوى آن حضرت در آورد ومعانقه كرد با آن جناب وگفت 

مـابـیـن دودر رواق ومـردم بـه تـمـامـى مقابل آن حضرت نشستند وپیش از آنكه آن جناب بیايد آن خانه مانند 

نشست تمامى سكوت كردند ديگر بازار بود از احاديث و گـفـتـگـولكن چون امام حسن علیه السالم آمد و

در اين ھنگام جاريه اى از اندرون بیرون آمد در حالى كه نـدبه . شنیده نمى شد چیزى مگر عطسه يا سرفه 

مى كرد بر حضرت امام على نقى علیه السالم ، امام حسن علیه السالم فرمود نیست ايـنجا كسى كه 

را؟ شیعیان مبادرت كردند به سوى او، آن جـاريـه داخـل در انـدرون شـد پـس  (82)ساكت كند اين جاريه 

برخاست وجنازه حضرت امام على نقى علیه  خـادمـى بـیـرون آمـد و مـقـابـل آن حـضـرت ايـسـتاد، حضرت

السالم را بـیـرون آوردنـد، حـضـرت با جنازه حركت فرمود بردند آن جنازه نازنین را تا شارعى كه مـقـابـل 

خـانـه مـوسـى بـن بغا بوده ، پس معتمد بر آن حضرت نماز خواند و پیش از آنكه حـضـرت امـام حـسـن علیه 

ون بیايد بر آن حضرت نماز خوانده بود پس آن جناب را دفن كردند در خانه اى از خانه السالم از اندرون بیر

  (83). ھاى آن حضرت

كه وفات يافت حضرت امام على نقى علیه السـالم در روز  (مروج الذھب  )ـسعودى گفته در ونـیـز م

دوشـنـبـه چـھار روز به آخر جمادى اال خر مانده سنه دويست وپنجاه وچھار، ھـنگامى كه جنازه آن حضرت را 

ـْنـَْیِن : حركت مى دادند شنیدند جاريه اى مى گويد َقديما َو َحديثا؛ يعنى ما چه ماذا َلقینا فى يـَْوِم اِالث

كشیديم از نحوست روز دوشنبه از قديم اال يام تـا ايـن زمان واشاره كرد به اين كلمه به روز وفات پیغمبر 

ودور  (84). (َو اْلَبْیَعة الَّتى َعمَّ ُشْؤُمَھا اِالْسالْم  )صلى الّله علیه وآله وسلم وجـالفـت منافقین طغام 

نـیـسـت كـه ايـن جـاريه ھمان باشد كه حضرت امام حسن علیه السالم ندبه اورا شنید واين كلمات چون 

 .خالف تقیه بود حضرت نپسنديد

- ۴ - 

 
 

نقل كرده كه شدت كرد گرمى ھوا بر حضرت امـام حسن عسكرى علیه  (اثبات الوصیة  )ونـیـز مسعودى در 

السالم در تشییع جنازه پدر بزرگوارش در رفتن در شارع براى نـماز به آن حضرت ودر برگشتن بعالوه زحمتى 

ـس در وقـتـى كـه بـرگـشـت بـه مـنـزل كه بر آن حضرت رسید از كثرت جمعیت وفـشـار مـردم آن جـنـاب را، پ

برود در بین راه رسید به دكان بقالى كه آب پاشیده بود به طورى كه خنك شده بـود، حـضـرت چـون ھـواى 

خـنـك آنـجـا را ديد سالم كرد بر آن مرد ورخصت خواست كه آنجا بـنشیند لحظه اى استراحت كند، آن مرد 

ومردم نیز اطراف آن جـنـاب ايـسـتـادند، در اين ھنگام جوان خوشرويى با اذن داد آن حضرت در آنجا نشست 

جامه نظیف وارد شد در حالى كه سوار بـر اسـتر اشھبى وجامه اى كه در زير قبا داشت سفید بود پس از 

استر پیاده گشت واز آن حـضـرت خـواسـت كـه سـوار شود پس آن جناب سوار شد تا به خانه آمد وپیاده 

واز عـصر ھمان روز بیرون آمد از ناحیه آن حضرت توقیعات وغیر آن ھمچنان كه از ناحیه والد بـزرگـوارش  گشت

  (85).بـیـرون مـى آمـد گـويـا مردم فاقد نشدند مگر شخص حضرت امام على نقى علیه السالم را

 در ذكر اوالد حضرت امام على نقى علیه السالم است: فصل ششم 



ابومحّمد الحسن اال مام علیه السالم وحسین : اوالد آن حـضـرت از ذكـور وانـاث پـنـج تـن بـه شمار رفته 

ما حال حضرت امام حسن علیه السالم بعد از اين مذكور خـواھـد شـد ان شـاء الّله ومحّمد وجعفر وعلیه ؛ ا

وآن  (86)نوشته ام  (مفاتیح  )وامـا حـسـیـن پـس مـن بـر حال اومطلع نشدم مگر آنچه را كه در . تـعـالى 

آنست كـه حـسـیـن سـیـدى جلیل القدر وعظیم الشاءن بوده زيرا كه من از بعضى روايات استفاده كرده ام 

كه از موالى ما حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم وبرادرش حسین بن على علیه السـالم تـعـبـیـر 

ه سـبـطین مى كردند وتشبیه مى كردند اين دوبرادر را به دو جدشان دوسـبـط پـیـغـمـبـر رحـمـت امـام بـ

ودر روايت ابوالطیب است كه صداى حضرت حجة بن الحسن علیه . حسن وامام حسین علیھما السالم 

است كه حسین فرزند حضرت امام على  (87) (شجرة اال وصـیاء  )السالم شبیه بود به صداى حسین ، ودر 

 . نقى علیه السالم از زھاد وعباد بود وبه امامت برادر خود اعتراف داشت

سـت كـه قـبـر حسین در نزديك قبر والد ماجد وبرادر بزرگوارش در سامره در ھمان قبه مـعـروف ا: بـالجـمـله 

مكنى به ابوجعفر پس اوبه جـاللت قدر ونبالت شاءن معروف است وبس  (88)سامیه است واما سید محّمد 

است در شاءن اوكه قابلیت و صالحیت امامت را داشـت ، وفـرزند بزرگ حضرت امام على نقى علیه السالم 

 بود و شیعه گمان مى كردند كـه اوبـعد از پدر بزرگوارش امام خواھد بود وپیش از پدر از دنیا رفت ، بعد از

 :وفات اوحضرت ھادى علیه السالم به امام حسن علیه السالم فرمود

  (89). (َاْحِدْث لّلِه ُشْكرا َفَقْد َاْحَدَث فیَك َاْمرا ! يا ُبَنىَّ )

تـازه كـن شـكر خدا را پس به تحقیق كه حق تعالى تازه فرمود در حق تـوامـرى را، ! اى پـسـر جـان مـن 

واحـاديـث بـدائیـه در حال ابوجعفر بسیار نقل شده وجمله اى از . يـعـنـى ظـھـور امـر امـامـت آن حـضـرت 

راد فرموده انـد و شیخ طوسى وطبرسى روايت كرده اند كه آنھا را شیخ مفید وطوسى وطبرسى اي

جماعتى از بنى ھاشم گفتند كه ما در روز وفات سید محّمد به خانه حضرت امام على نقى علیه السالم 

رفتیم ديدم كه از براى امام على نقى علیه السالم در صحن خانه بساطى گسترده اند ومردم دور آن حضرت 

مـیـن زديـم عـدد آن جـمـاعـت را كـه دور آن جـنـاب بـودنـد از آل ابـى طـالب وبـنـى نشسته اند ومـا تـخـ

عـبـاس وقـريـش بـه صـد وپـنجاه نفر مى رسید به غیر از موالى ومردمان ديگر، پس ناگھان امام حسن علیه 

رف راست پدر ايستاد وما السالم وارد شد در حالى كه گريبان خود را در مـرگ بـرادر چـاك زده بود وآمد در ط

 :آن حضرت را نمى شناختیم ، پس بعد از ساعتى امام على نقى علیه السالم روبه جانب اوكرد و فرمود

 . (َاْحِدْث لّلِه ُشْكرا َفَقْد َاْحَدَث فیَك َاْمَرا ! يا ُبَنىَّ )

 :پس امام حسن علیه السالم بگريست واسترجاع گفت وفرمود

 . (اْلعاَلِمیَن ِاّياُه َنْشُكُر ِنَعَمُه َعَلْینا َو ِاّنا لّلِه َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن  َاْلَحْمُدلّلِه َربِّ )

حسن فرزند امام على نقى علیه السالم است و در آن وقـت بـه : پـس مـا پرسیديم كه اوكیست ؟ گفتند

یم واز كـالم پـدر بـزرگـوارش بـا ما از آن روز اورا شناخت. نـظـر مـا بـیست سال از عمر شريفش گذشته بود

  (90). است  اودانـسـتـیـم كـه اوامـام وقـائم مـقـام پـدر بزرگوارش 

روايت شده بودم از حضرت امـام عـلى نـقى : وسى روايت كرده از شاھويه بن عبداله جالبى گفت وشیخ ط

علیه السالم در حق ابى جعفر پسرش رواياتى كه داللت مى كرد بر امامت اوپـس چـون ابـوجعفر وفات كرد 

به آن حضرت بنويسم قلق واضطراب نمودم از فوت اوو باقى ماندم در تحیر وترسیدم كه در اين باب كاغذى 

نوشتم كاغذى به آن جناب وخـواھـش كـردم از آن حضرت كه دعا كند براى فرج و گشايش من در   پس 

جواب كاغذ آمد از آن حضرت   پس . اسبابى كه براى من روى داده بود از قبل سلطان در باب غالمانم 

من ، ودر آخر كتاب مرقوم فرموده بود كه متضمن آنكه دعـا كـرده بـراى مـن ورد خـواھد شد غالمان من بر 



 . خـواسـتـى سؤ ال كنى از جانشین من بعد از ابوجعفر واضطراب پیدا كردى براى اين كار، مغموم مباش

  (91). (َو مـا كـاَن الّلُه ِلیـُضـِلَّ قـَْومـَا بـَعـَْد ِاْذ ھـَديـھـُْم حـَتـّى يـَُبیَِّن َلُھْم ما َيتَُّقوَن  )

امام شما بعد از من ابومحّمد پسر من است ونزد اواست آنچه محتاج الیه شما است مقدم مى دارد خدا 

 .خر مى دارد آنچه را كه بخواھد آنچه را كه بخواھد ومؤ

 ( .َقْد َكَتْبُت ِبما ِفیِه َبیاٌن َو ِاْقناٌع ِلذى َعْقٍل َيْقظاٌن (92)مـا َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة َاْو ُنْنِسھا َناْءِت ِبَخْیٍر ِمْنھا َاْو ِمْثِلھا  )

(93)  

قريه  )ومزار سید محّمد مذكور در ھشت فرسنگى سامره نزديك : فرموده  (ثاقب  نجم )وشـیـخ مـا در كتاب 

است واز اجالء سادات و صاحب كرامات متواتره است حتى نزد اھل سنت واعراب باديه كه به غايت از  (بلد 

اطـراف او احترام مى كنند واز جنابش مى ترسند وھرگز قـسـم دروغ بـه اونـمـى خـورنـد وپـیـوسـتـه از 

بـراى اونـذر مـى بـرنـد بـلكـه فصل غالب دعاوى در سامره واطراف آن به قسم با اواست ومكرر ديديم كه 

در . چون بناى ياد كـردن قـسـم شد، منكر مال را به صاحبانش رساند واز خوردن قسم دروغ صدمه ديدند

وبعضى از علما بناى جمع آنھا ونوشتن ايـن ايـام تـوقـف سـامـره چـنـد كـرامـت بـاھره از اوديده شد، 

  (94). ورساله در فضل اودارد، َوفَّقُه الّلُه َتعالى انتھى

فرموده كه از اوالد سید محّمد است شمس الّدين محّمد بن على بـن مـحـمـّد بن  (تحفه  )وسید ضامن در 

حسین بن محّمد بن على بن محّمد بن االمام الھادى علیه السالم كه مشھور است بـه مـیر سلطان 

ن شمس الّدين گويند، و اي (بـخـاريـون  )البخارى براى آنكه والدتش ونشوونمايش در بخارا شده واوالد اورا 

سیدى بوده باورع عابد صالح زاھد در دنیا، مـصـاحـبـت كـرده بـا عـلمـاى بـزرگ واقـتـبـاس كـرده از فـضـايـل 

ايـشـان ودر صدر مجلس ايشان نشسته پس از بخارا توجه فرمود به بالد روم ومـتوطن شد در شھر بروساء 

ھر سنه ھشتصد وسى ودويا سنه ھشتصد وسى و ونقل شده از اوكرامات بسیار ووفات كرد در ھمان ش

وسید . سه وقبرش در آنجا مشھور است ومزار است كه مردم بـه زيـارتـش مى روند ونذور براى اومى برند

حسن براقى گفته كه عقب امامزاده سید محّمد از ھمین شمس الّدين است واز براى اوسالله اى است 

عالءالّدين ابراھیم وپسرش على وپسرش يوسف وپسرش حمزه  كه منتشرند در اطراف واز اوالد او است

  (95). سید محّمد بّعاج ، انتھى  وپسرش 

ثلش مثل فرزند حضرت نوح پیغمبر علیه السالم است وملقب به كذاب است وادعـا كـرد وامـا جعفر پس م

امـامـت را بـه غـیـر حـق وگـمـراه كـرد مـردم را وفـروخـت زن حـره آزاد از آل جـعـفـر را واخـبـار بـسـیـار در 

گـويـند به جھت آنكه گفته اند  مـذمت اووارد شده لكن نقلش را در اينجا مھم نمى دانم واورا ابـوكـّريـن مـى

 271َقْبُرُه فى داِر َابیِه، ِبساِمراء ماَت َو َلُه َخْمَس َو َاْرَبُعوَن َسَنة  (المجدى  )فى . صد وبیست ولد داشته 

  (96).ِاْحِدى َو َسْبِعیَن َو ِمَاَتْیِن

ويـكـى از اوالد اوسـت ابـوالرضـا مـحـسـن بـن جعفر كه در ايام خالفت مقتدر بالّله در سنه سـیـصـد در 

ونـیـز از اوالد . نـداعمال دمشق خروج كرد، اورا بكشتند وسرش را به بغداد بردند وبر جسر به دار كـشـیـد

اواسـت عـیـسـى بـن جـعـفـر مـعـروف بـه ابـن الرضا كه عالم فـاضـل كـامـل بـوده از اوسـماع حديث كرده 

واز  . شیخ اجل ابومحّمد ھارون بن موسى تلعكبرى در سـنـه سـیـصـد وبـیـسـت وپـنـج واز اواجـازه گـرفـتـه

ر جعفر بن امام على نقى علیه السالم زوجه محّمد بن موسى مبرقع نقل شده كه بريھه دخت (تـاريـخ قـم  )

بوده وبا شوھر خود به قم آمدند وبعد از وفات شوھرش محّمد، او وفات يافت ودر مشھد شـوھـرش در 

اسـت وبـعد از آنكه بريھه  (97)جـنـب اومـدفـون شـد وقـبـر ايـشـان در بـقـعـه مـشـھـوره بـه چـھـل دخـتـران 

وفات يافت برادران اوابراھیم ويـحـیـى صـوفـى پسران جعفر آمدند به قم از براى آنكه ارث خواھر خود را 



ـد از آنـكـه تركه اورا برداشتند ابراھیم از قم برفت اما يحیى صوفى به قم اقامت كـرد ودر مـیدان برگیرند بـع

زكريا بن آدم نزديك مشھد حمزة بن موسى بن جعفر علیه السالم ساكن شد ودر قـم شـھـر بـانـويـه دخـتـر 

در حباله خود درآورد واز اوابوجعفر امـیـن الّديـن ابـوالقـاسـم بـن مـرزبـان بـن مقاتل را به نكاح شرعى 

 .وفخرالعراق وستیه در وجود آمد واز ايشان فرزندان بسیارى به وجود آمدند ومعروف به صوفیه بودند

است كه از اوالد جعفر كذاب است ابوالفتح احمد بن محّمد بن مـحـسـن بـن  )كـتـاب مـجـدى عـ )ودر 

كرد پدرش ابوعبدالّله محّمد صـاحـب جـاللت بـوده ونـقابت داشت  وفات (آمد  )يـحـیى بن جعفر مذكور واودر 

 وبرادرش ابوالقاسم على فاضل واديب وحافظ قرآن بود، تغرب الى مصر ويرمى بالنصب (مقابر قريش  )در 

.(98)  

 ذكر چند نفر از اصحاب حضرت ھادى علیه السالم است: فصل ھفتم 

 شرح حال حسین بن سعید اھوازى

اول ـ حـسـیـن بـن سـعـیـد بـن حماد بن سعید بن مھران مولى على بن الحسین علیه السالم اال ھوازى 

 .ثقه جلیل القدر

اصلش از كوفه است لكـن بـا بـرادرش . يـان حـضـرت رضـا وحـضـرت جواد وھادى علیھم السالم است از راو

بـه اھـواز مـنـتـقـل شـد پـس از آن بـه قـم تـحـويـل كـرد ونـازل شـد بـر حسن بن ابان ودر قم وفات يافت 

تصنیف كرده ودر تصنیف اين سى  حـسـن پـنـجاه كتاب  وسى كتاب تـاءلیـف كـرده وبـرادرش . رحمه الّله 

كتاب نیز شركت كرده واين سى كتاب در میان اصحاب معروف است به نحوى كه كتب سائرين را به آن 

مـى كـنـنـد ومـى گـويـنـد كـه فـالنـى كـتـابـھـايـش مـثـل كتب حسین بن سعید اھوازى سى   قـیـاس 

بن مھزيار واسحاق بن ابراھیم خضینى را به  مجلد است ، وحسن بن سعید ھمان است كه رسانید على

خدمت حضرت امام رضا علیه السالم وبعد از آن عـلى بـن ريان را به خدمت آن حضرت رسانید وسبب ھدايت 

اين سه نفر وباعث معرفت ايشان بـه مـذھـب حـق ، اوبـود واز اوحـديـث شـنـیـدند وبه اومعروف شدند، 

 )ـیـنـى را بـه خدمت آن حضرت داللت نمود، واحمد پسر حسین ملقب به ھمچنین عبدالّله بن محّمد حـض

  (99). ، مرمى به غلواست ودر قم وفات كرده (دندان 

 شرح حال خیران خادم

 .دوم ـ خـیـران الخـادم مـولى الرضـا عـلیـه السـالم ثـقـه جلیل القدر

است كه اواز اصحاب  (مـنـتـھـى المـقـال  )از اصـحـاب ابـوالحـسـن الثـالث عـلیـه السـالم اسـت بـلكـه در 

ن است واوھمان است كه در سفر حضرت رضا وجواد وھادى علیھم السالم و از مستودعین اسـرار ايـشا

حج در مدينه شرفیاب خدمت حضرت جواد علیه السالم شد در حالى كه آن جناب باالى دكه نشسته بود 

چنان ھیبت ودھشت از آن حضرت نمود كـه مـلتـفت پله دكه نشد مى خواست بدون درجه باالرود وآن جناب 

م كرد و دست آن حضرترا بوسید وبر رومالید ونشست ومدتى اشاره فرمود كه از پله بـاالبـیـا، بـاالرفـت وسـال

دست آن حضرت را گرفته بود به جھت آن دھشتى كه داشت تا دھشتش تمام شد آن وقت دست آن 

حضرت را رھا كرد پس عرض كرد كه موالى شما ريان بن شبیب خدمت شما سالم رسانید و التـمـاس كـرد 

واز بعض  (100)حضرت براى اودعا كرد اما براى فـرزنـدش دعـا نـنـمـود الخ  كـه دعـا بـراى اووفرزندش بنمايید،

 :آن حضرت بوده ودر ذيل روايتى است كه به اوفرمودندروايات معلوم مى شود كه خیران وكیل 

  (101). (ِاعـْمـَْل فـى ذِلَك ِبَراْءِيَك َفِانَّ َراْءَيَك َراْءيى َو َمْن َاطاَعَك َاطاَعنى  )

را مسايلى است كه آنھا را از آن حضرت واز حضرت ھادى علیه السالم روايـت نـموده واين خیران  (خـیران  )و

حضرت جواد علیه السالم بـراى خـدمـت مـالزم بـاب آن حـضـرت ) بیمارى (ھمان است كه در اوقات علت 



ب حضرت جواد علیه السالم آمد به نزد اووفرمود كه موالى تويعنى حضرت جواد بـود، وقـتـى رسول از جان

علیه السالم سالم بر تومى رساند ومى فرمايد كه من از دنیا مى گذرم ، وامر امامت مـى گـردد به سوى 

ديثى پسرم على واز براى اواست بر گردن شما بعد از من آنچه از براى مـن بود بر شما بعد از پدرم واين ح

ودر آن اسـت قـضـیـه معروفه احمد بن  (102). است مشھور در باب نص بر حضرت ھادى علیه السـالم

 . ى با خیران واين خیران پدر خیرانى استمحّمد بن عیس

 شرح حال ابوھاشم جعفرى

سـوم ـ ابـوھاشم الجعفرى داود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالّله بن جعفر بن ابى طالب رضى الّله عنه 

 . ثقة جلیل الشاءن

م زمـان حـضـرت خـیـلى عـظـیم القدر وبزرگ منزلت است نزد ائمه علیھم السالم واز حضرت امام رضا تا امـا

صاحب اال مر علیھم السالم را درك كرده واز ھمگى روايت كرده وسید بن طاوس اورا از وكالء ناحیه مقدسه 

وابـن عیاش كتابى در . شمرده واز براى اوست اخبار و مسايلى واشعار نیكودر حق ائمـه عـلیـھـم السـالم 

ودر ذكر معجزات  (103)از آن نـقـل مـى كـنـد  (ورى إ عـالم ال )اخبار ابوھاشم نوشته كه شیخ طبرسى در 

. وفات كرد در سنه دويست وشصت ويك  .حضرت عـسـكـرى عـلیـه السـالم بـیـايـد چـنـد خـبر از آن 

مـسـعودى فرموده كه قبر شريفش مشھور است وظاھرا مزارش در بغداد باشد چه آن جناب از اھـل بـغـداد 

ومـتـوطـن در آنـجـا بـوده ومـردى صـاحـب ورع وزھـد ونـسـك وعـلم وعـقـل وكـثـیـرالروايـه بـود ودر آن زمـان 

پـدرش قـاسـم ، امـیـر يـمـن و مـردى جـلیـل . ن آل ابـى طـالب كـسـى نـبـوده بـه عـلونـسـب اودر مـیـا

قاسم بن اسحاق پسرخاله   پس  . بـوده ومـادر قـاسـم ام حـكیم دختر قاسم بن محّمد بن ابى بكر است

 حضرت صادق علیه السالم مى شود وبرادرزاده ابوھاشم محّمد بن جعفر بن قاسم زوج فاطمه بنت الرضا

  (104). علیه السالم است

 شرح حال حضرت شاه عبدالعظیم علیه السالم

بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب چـھـارم ـ حـضـرت عـبـدالعظیم بن عبدالّله 

 . علیھم السالم است

كـه از اكابر محدثین واعاظم علما وزھاد وعباد وصاحب ورع وتقوى است واز اصحاب حضرت جواد وھادى 

علیھم السالم است ونھايت توسل وانقطاع به خدمت ايشان داشته واحاديث بسیار از ايشان روايت كرده 

 (مـفـاتـیـح الجـنـان  )و [ (منتھى اال مـال  )]ر ذكر اوالد حضرت امام حسن علیه السالم از اين كتاب ومن د

مـخـتـصـرى از حـال آن جـنـاب را نـگـاشـتـم ودر ايـنـجـا اكـتـفـا مـى كـنـیـم بـه ھـمـان حـديـثـى كـه 

 . ه السالممشتمل است بر عرضه كردن دينش را بر امام زمانش حضرت ھادى علی

وارد شدم بر آقاى خودم حـضـرت امـام : شیخ صدوق وغیر اوروايت كرده اند از جناب عبدالعظیم كه فرمود

توولى ما ھستى از ! مرحبا به تواى ابوالقاسم : عـلى نـقـى عـلیـه السـالم چـون آن حـضـرت مـرا ديد فرمود

ـول الّله صـلى الّله عـلیـه وآله وسلم من پس عرض كردم خدمت آن جناب كه اى فرزند رس. روى حقیقت 

مى خواھم كه دين خود را بر شما عرضه دارم پـس ھـرگـاه مـرضـى وپـسـنـديـده اسـت بـر آن ثـابـت 

گفتم . بـمـانـم تـا خـداونـد عـز وجـل را مـالقـات كنم ، فرمود بیاور اى ابوالقاسم يعنى عرضه كن دين خود را

ه خـداونـد تـبـارك وتـعـالى واحـد اسـت ومـثـلى بـراى اونـیـسـت واز حـد بطال وحد كـ: من مـى گـويـم : 

تشبیه خارج است وجسم وصورت وعرض وجوھر نیست بلكه پديد آوردنده اجسام وصـورتـھا وخلق كننده 

يـم عرضھا وجوھرھا است و پروردگار ومالك ھر چیزى است وھر چیزى را جـعـل واحـداث كـرده ، ومـى گـو

كـه مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه وآله وسـلم بـنـده ورسول اووخاتم پیغمبران است و بعد از اوپیغمبرى : مـن 



نخواھد بود تا روز قیامت وشريعت آن حـضـرت آخـر ھمه شرايع است وشريعتى نیست بعد از آن تا روز 

الّله علیه وآله وسلم امیرالمؤ منین  كه امام وخلیفه وولى امر بعد از پیغمبر صلى: قیامت ومى گويم من 

على بن ابى طالب علیه السالم است وبعد از آن ، حضرت حسن بعد از آن ، حسین ، بعد على بن الحسین 

، بـعـد مـحـّمد بن على ، بعد جعفر بن محّمد، بعد موسى بن جعفر، بعد على بن موسى ، بعد مـحـمـّد بـن 

پس امام على نـقـى علیه السالم به . بزرگوران تويى اى موالى من  بعد از اين .عـلى عـلیـھم السالم 

بعد از من ، حسن پسر من است ، پس چگونه بـاشـد مـردم در زمان خلف بعد از : جناب عبدالعظیم فرمود

براى ايـنـكـه ديـده نـمـى شـود شخص اووحالل نباشد : وچگونه است اين اى موالى من ؟ فرمود: او، گفتم 

. ن آوردن نام او تا آنكه خروج كند وپـر كـند زمین را از عدل وداد ھمچنان كه پر شده باشد از جور و ظلم بر زبا

اقرار كردم يـعـنـى بـه امـامـت حـضـرت حـسـن عـسـكـرى وخـلف آن حـضـرت قائل شدم ، پس گفتم : گفتم 

ن خدا است واطاعت ايشان ، ومى گويم دوست اين بزرگواران ، دوست خدا است ودشمن ايشان ، دشم: 

كه معراج حق است وسؤ ال در قبر حق : اطاعت خدا است ومعصیت ايشان ، معصیت خدا است ومى گويم 

است و بھشت حق است ودوزخ حق است وصراط حق است ومیزان حـق اسـت وآنـكـه قـیامت آمدنى 

را كه در قرھا جا دارند ومى  است وشكى در آن نیست وخداوند زنده مى كند وانگیخته مى كند كـسـانى

گويم كه فرايض واجبه بعد از واليت يعنى دوستى خـدا ورسـول وائمـه عـلیـھـم السـالم نـمـاز است وزكات 

 . وروزه وحج وجھاد و امر به معروف ونھى از منكر است

خدا كه دين ! اين است به خدا سوگند! اى ابوالقاسم : پس حضرت امام على نقى علیه السالم فرمود

پسنديده است آن را براى بندگانش ، ثابت بمان بر ھمین اعتقاد، خداوند ثابت دارد تورا به قول ثابت در حیات 

  (105) . دنیا ودر آخرت

 شرح حال على بن جعفر ھمیناوى

  (106)پنجم ـ على بن جعفر ھمیناوى 

دى عـلیـه السـالم وثـقـه بـوده ، در امـر اوسـعـايـت كـردنـد بـه نـزد مـتـوكـل ، مـتـوكـل وكـیـل حـضـرت ھـا

امر كرد اورا حبس كردند واراده كشتن اورا داشت ، اين خبر به على بن جعفر رسـیـد از مـحـبـس نـوشـت 

رى فـرما به خدا قسم مى بـراى حـضـرت ھـادى عـلیـه السـالم كـه شـمـا را بـه خـدا در حـال مـن نـظـ

حضرت وعده فرمود كه دعا خواھم كـرد بـراى تـودر شـب جـمـعـه ، پـس آن حـضـرت دعـا . ترسم شك كنم 

كـرد، صـبـح آن روز مـتـوكـل تب كرد و تب اوشدت كرد تا روز دوشنبه كه بانگ وشیون براى اوبلند شد پس 

ن را بعینه ذكر كرد اورا رھا كنند واز او اسـتـحـالل جـويـنـد مر كرد كه زندانیان را يك يك رھا كنند وخصوص آ

پـس رھـا شـد وبـه امـر آن حـضـرت بـه مـكـه رفـت ومـجاور آنجا شد و متوكل مرضش بھبودى حاصل 

  (107).كرد

 شرح حال ابن سكیت اھوازى

 : ششم ـ ابن السّكیت يعقوب بن اسحاق اھوازى شیعى

يـكى از ائمه لغت وحامل لواء علم عربیت وادب وشعر وصاحب اصالحك المنطق واز خواص امام مـحـمـّد 

اسـت وثـقـه وجـلیـل اسـت ودر سـنـه دويـسـت وچـھـل وچـھـار تـقـى وامـام عـلى نـقـى عـلیـه السـالم 

وسـبـبـش آن بـود كـه اورا مـؤ دب اوالد متوكل بود، روزى متوكل از وى . مـتـوكـل اورا بـه قـتـل رسـانـیـد

پرسید كه دوپسر من معتّز و مؤ يد نزد توبھتر است يا حسن وحـسـیـن ؟ ابـن السـكـّیـت شـروع كـرد بـه 

نـقـل فـضـايـل حـسـنـیـن عـلیـھـمـا السـالم ، متوكل امر كرد به غالمان ترك خود تا اورا در زير پاى خود 

در فـرداى آن روز وفـات كـرد، وبـه قـولى در . افكندند وشكمش را بمالیدند پـس اورا بـه خـانـه اش بـردنـد



ـالم بـھـتـر اسـت از تـو ودوپـسـران تـو، متوكل امر جـواب مـتـوكـل گـفـت كـه قـنـبـر خـادم عـلى عـلیـه الس

  (108).كرد تا زبانش را از قفايش بیرون كشیدند، واورا ابن السكیت مى گفتند به جھت كثرت سكوت او

 :َو ِمَن اْلَغريِب ِانَُّه َوَقَع فیما َحذََّرُه ِمْن َعَثراِت اللِّساِن ِبَقْوِلِه َقْبَل ذِلَك ِبَیِسیٍر

ُيصاُب اْلَفتى ِمْن َعْثَرٍة ِبِلساِنِه
 َو َلْیَس ُيصاُب اْلَمْرُء ِمْن َعْثِرِة الرِّْجل
اْلَقْوِل َتْذِھُب َراْءَسُهَفَعْثَرُتُه ِفى 

 (109)َو عَْثَرُتُه ِفى الرِّْجِل َتْبَرُء َعْن َمْھٍل
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 منتهى االمال
 باب سـیـزدهـم

 مرحوم حاج شیخ عباس قمى

- ١ - 

 
 

در تاريخ امام يازدھم سبط سیدالبشر و والد امام منتظر محبوب قلوب ھر نبى و وصى : بـاب سـیـزدھـم 

 السالمحضرت ابومحّمد حسن بن على عسكرى علیه 

 : در آن چند فصل است

در تـاريـخ والدت و اسـم و لقـب و كـنـیـت حـصـرت عـسـكـرى عـلیـه السـالم واحوال والده : فـصـل اول 

 ماجده آن حضرت است

بـدان كـه والدت باسعادت آن حضرت در مدينه طیبه در سنه دويست و سى و دوم ھجرى در مـاه ربـیـع 

عالمه مجلسى رحمه الّله فرموده اشـھـر آن اسـت كـه روز . روز آن خالف است الثـانى بوده و در تعیین 

والدت ، روز جـمـعـه ھـشتم ماه ربیع الثانى بود و بعضى دھم ماه مذكور و بعضى در شب چھارم نیز گفته 

خ آن حضرت و شیخنا الحر العاملى رحمه الّله نیز به ھمین اختالف اشاره فرموده در ارجوزه خود در تاري. اند

 : فى قوله

َمْوِلُدُه َشْھُر َربیِع اال ِخِر
 َو ذاَك ِفى اْلَیْوِم الشَّريِف اْلعاِشِر

فى َيْوِم اِالْثَنْیِن َو قیل الراِبُع
 َو قیَل ِفى الّثاِمِن َو ُھَو شاِيٌع

ن حـضـرت و اسـم شريف آن حضرت حسن و كنیه اش ابومحّمد و اشھر القابش زكى و عسكرى است و به آ

َمْن ُسْبحاَن  ) : و نـقش خاتمش (1)مى گفتند  (ابن الرضا  )ھـمـچـنـیـن بـه پـدر و جـدش عـلیھما السالم 

م و ھفدھم و تسبیحش در روز شانزدھ (2)بوده  (َاَنا لّلِه َشھیٌد  )و به قولى  (ْلُه َمقاِلیُد السَّمواِت َو االْرض 

 . ماه است

 : و اين است تسبیح آن حضرت

ِبَحْمِدِه  ُسْبحاَن َمْن ُھَو فى ُعُلوِِّه داٍن َو فى ُدُنوِِّه عاٍل َو فى ِاْشراِقِه ُمنیٌر ِو فى ُسْلطاِنِه َقِوىُّ ُسْبحاَن الّلِه َو )

) .(3)  

مى گفتند و در  (جده  )بوده و او را  (سـلیل  )و بـه قـولى  (حـديـث  )والده مـاجـده آن حـضـرت نـامـش 

است كه در واليت خودش پادشاه زاده بوده و  (جـنـات الخـلود  )و در  (4) . نھايت صالح و ورع و تقوى بوده

وفات حـضـرت امـام ايشان بوده بعد از   كـافـى اسـت در فـضـیـلت او كـه مـفـزع شـیعه و پناه و دادرس 

عـلیـه  (عـالم  )فرموده كه روايـت شـده از  (اثبات الوصیة  )مسعودى در . حـسن عسكرى علیه السالم 

السـالم كـه وقـتـى كـه داخـل شـد سـلیـل مـادر حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم بر امام على 



و عاھت و ھر پلیدى و نجاست بعد فرمود به سلیل بیرون كشیده شده از ھر آفت : نقى علیه السالم فرمود

او زود است كه حق تعالى عطا فرمايد به تو حجت خود را بر خلق خود كه پر كند زمین را از عدل ھمچنان كه 

آنگاه مسعودى فرموده كه حامله شد آن مخدره به امام حسن عسكرى علیه السالم . پر شده باشد از جور

ر مدينه در سنه دويست و سى و يـك و سـن شـريـف امـام عـلى نـقـى در مدينه و متولد شد آن حضرت د

عـلیـه السـالم در آن زمـان شـانـزده سـال و چـند ماه بود و حركت فرمود با آن حضرت به عراق در سنه 

  (5).دويست و سى و شش و سن مباركش چھار سال و چند ماه بود

در احوال حضرت ھادى علیه السالم در ذكر سید محّمد، نصوصى از حضرت ھادى علیه السالم : فـقیر گويد

 .بر امامت حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم مذكور شد

 مـخـتـصـرى از مـكـارم اخـالق و نـوادر احوال حضرت امام حسن عسكرى علیه السالماست: وم فـصـل د

 عبادت و ھیبت امام حسن عسكرى علیه السالم

اول ـ شـیـخ مـفـیـد و غـیـره روايـت كـرده انـد كـه بـنـى عـبـاس داخل شدند بر صالح بن وصیف در زمانى كه 

رى علیه السـالم را و به او گفتند كه تنگ گیر بر او و وسعت مده بر حبس كرده بود حضرت امام حسن عسك

چه كنم من بـا او ھـمـانا سپرده ام او را به دست دو نفرى كه بدترين اشخاص مى باشند : صالح گفت . او

و نفر كه من پیدا كـرده ام ايـشـان را، يـكـى را نـام عـلى بـن يـارمـش اسـت و ديـگـرى اقـتامش و اينك آن د

اھل نماز و روزه گشته اند و رسیده اند در عبادت به مقامى عظیم ، پس امر كرد آن دو نفر را آوردنـد پـس 

چـه گـويیم در : چیست شاءن شما با اين شخص ؟ گـفـتـنـد! واى بر شما: ايـشـان را عـتـاب كـرد و گفت 

ـبـادت مشغول است ، تكلم نمى كند با حق مردى كه روزھا را روزه مى گیرد و شبھا را تا به صبح به ع

كسى و مشغول نمى شود به غیر از عبادت و ھر وقت نـظـر بـر مـا مـى افـكـنـد بـدن مـا مـى لرزد و چـنـان 

آل عباس چون اين را شنیدند . مى شويم كه مالك نفس خود نیستیم و خـوددارى نـمـى تـوانـیـم بكنیم 

  (6). ت به بدترين حالىبرگشتند از نزد صالح در كمال ذل

 زمینه سازى براى غیبت امام زمان علیه السالم

آن حضرت بیشتر اوقات محبوس و ممنوع از مـعـاشـرات بـود و  از روايـات ظـاھر مى شود كه: مـؤ لف گـويـد

و مـسـعـودى روايـت كـرده كـه . پـیـوسته مشغول بود به عبادت چنانچه از روايت بعد ظاھر مى شود

حـضـرت امـام عـلى نـقـى عـلیه السالم پنھان مى كرد خود را از بـسـیارى از شیعیان خود مگر از عدد 

د و چون امر منتھى شد به حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم از پشت پرده با قلیلى از خواص خو

خواص و غیر خواص تكلم مى فرمود مگر در آن اوقـات كـه سـوار مـى شـد بـراى رفـتـن بـه خـانـه سـلطـان ، 

حب الزمـان و ايـن عـمـل از آن جـنـاب و از پـدر بـزرگـوارش پـیـش از او مقدمه بود براى غیبت حضرت صا

عـلیـه السـالم كه شیعه به اين ماءلوف شوند و از غیبت وحشت نكنند و عادت جارى شود در احتجاب و 

  (7).اختفاء

 رھايى از زندان معتمد عباسى

دوم ـ روايـت شده زمانى كه معتمد حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم را حبس كرد در دست على 

خبر آن حضرت را از عـلى بـن حـزيـن مـى  (معتمد  )بن حزين و حبس كرد جعفر برادرش را با او، پیوسته 

ى گـیـرد و شـبـھـا مشغول نماز است تا آنكه روزى از حال آن پـرسـیـد، او مـى گـفـت كـه روزھـا روزه مـ

ھـمـیـن ساعت برو به نزد او و او را از من سالم : جناب پرسید، على ھمان جواب را داد، معتمد گفت 

رفتم به سوى زندان ديدم بر در زندان : عـلى بـن حـزين گفت . برسان و به او بگو برو به منزلت به سـالمـت 

ين كرده مـھـیـا اسـت داخـل زنـدان شـدم ديـدم آن حـضـرت را نـشـسته ، موزه و طیلستا و شاشه حمارى ز



خود را پـوشـیـده يـعـنـى آنـكـه خـود را مھیا فرموده بود براى بیرون شدن از زندان و رفتن به مـنـزل ، پـس 

ر و ايـسـتـاد، مـن گـفـتم به آن چون مرا ديد برخاست ، من ادا كردم رسالت خود را، پس سوار شد بر حما

معتمد مرا امر كرده كه شما را از : تا بیايد جعفر، گفتم : حضرت براى چه ايستادى اى سید من ؟ فرمود

برگرد به نزد او و بگو ما ھر دو با ھم از يك خانه بیرون آمده ايم پس من : حبس رھا كنم بدون جعفر، فرمود

پس آن مرد رفت و برگشت . مـا مـى دانـیـد كـه در ايـن چه خواھد بودبرگردم و او با من نباشد، خود شـ

مى گويد من جعفر را رھا كرده ام براى تو و من حبس كرده بودم او را به سبب خیانت و تقصیرى كه : گفت 

پس جعفر با آن حضرت رفت به . وارد كـرده بود بر خود و بر تو و به سبب آن حرفھايى كه از او سر زده بود

  (8). خانه اش

 خبر دادن از تولد فرزند

ديم حضرت امام حسن در اوقاتى كه ما در محبس بو: سـوم ـ از عـیـسى بن صبیح روايت است كه گفت 

عسكرى علیه السالم را نیز حبس كردند و آوردند آن حضرت را در مجلس ما و من به آن جـنـاب عـارف و 

تـو شـصـت و پـنـج سـال و چـنـد مـاه و روزى عـمر كرده اى و بود با من كتاب : شـنـاسـا بـودم ، فـرمـود

! ع به آن كردم يافتم چنان بود كه آن حضرت خبر داددعايى كه تاريخ والدت من در آن نوشته شده بود رجو

خدايا روزى كن او را ولدى كه عضد و بـازوى : نـه ، گـفـت : فـرزنـدى روزى تـو شـده ؟ گـفـتـم : فرمود  پس 

 :او بـاشـد ھـمـانـا خـوب عـضـدى اسـت ولد، پـس متمثل شد به اين شعر

َمْن كاَن ذاَوَلٍد ُيْدِرك َظالَمَتُه
 ِانَّ الّذلیُل الَّذى َلْیَسْت َلُه َعُضٌد؛

يـعـنـى ھـر كـه صـاحـب ولد بـاشـد داد خـود را مـى گـیـرد بـه درسـتـى كـه ذلیل آن كسى است كه عضد 

آرى ، به خـدا قـسـم زود اسـت كـه خـداوند تعالى پسرى بر : تو فرزند دارى ؟ فرمود: من گفتم . و بازو ندارد

 :يد كه پر كند زمین را از عدل و داد، اما االن فرزند ندارم ، آن وقت متمثل شد به اين دو شعرمن كرامت فرما

َلَعلََّك َيوما َاْن َترانى َكَانَّما
 َبِنىَّ َحواِلّى اُالُسوُد اللَّواِبُد

َفِانَّ َتمیما َقْبَل َاْن َيِلَد اْلَحصى
 (9)َاقاَم َزمانا َو ُھَو فى الّناِس واِحٌد

 نماز خواندن حضرت در میان شیران و درندگان

سپردند به نحرير و نـحرير تنگ مى چـھـارم ـ روايـت شـده كـه حـضـرت امـام حسن عسكرى علیه السالم را 

بـتـرس از خـدا بـه ! اى مـرد : به او گفت  زوجه اش . گرفت بر آن حضرت و اذيت مى كرد آن جناب را

درسـتـى كـه تـو نـمـى دانـى كـه كـیـسـت در منزل تو، پس شروع كرد در بیان اوصاف حضرت عسكرى 

و گفت من مى ترسم بر تو از اين رفتار تو با آن حضرت ،  علیه السالم از صالح و عبادت و جاللت آن حضرت

پـس اجـازه . به خدا سوگند كه من او را در بركة السباع میان شیران و درندگان خواھم افكند: نحرير گـفـت 

ر پس آن حضرت را افكند به نزد شـیـران و شـك نـداشـتـند د. طـلبـیـد از خـلیـفـه در ايـن امر، او را اجازه داد

آنكه شیران آن حضرت را خواھند خورد، پس نظر كردند در آن مـحـل كـه از حـال آن جـنـاب خـبرى گیرند، 

ايستاده نماز مى خواند و سـبـاع در دور آن حـضرت مى باشند پس امر كرد كه آن ] كه [ديدند آن جناب را 



  (10).جناب را بیرون آورند و به خانه اش برند

 :و بـه ھـمـیـن داللت بـاھـره اشـاره شـده در توسل به آن حضرت در دعاى ساعت يازدھم روز: مـؤ لف گـويـد

ِن بـِْن عـَِلىِّ عـلیـه السـالم َالَّذى طـُِرَح َللسِّبـاِع فـََخلَّْصَتُه مِْن َمراِبِضھاَواْمُتِحَن ِبالدَّو آبِّ َو بـِاِالمـاِم اْلحـَسـَ )

 ؛ (الصِّعاُب َفَذلَّْلَت َلُه َمراِكَبھا 

يعنى متوسل شدم به امام حسن عسكرى علیه السالم آن آقايى كه افكندند در میان درندگان پـس بـه 

او را از مـحـل درنـدگـان بـیرون آوردى ، و ممتحن شد آن حضرت به دابه سركش و حیوان چموش  سـالمـت

  (11).پس رام كردى براى او سوار شدن او را

و در ايـن فقره اشاره شده به آنچه نقل شده كه مستعین بالّله خلیفه ، استرى داشت چموش و سركش 

به حدى كه احدى قدرت نداشت كه او را لگام كند يا زين بر پشت او گذارد يا او را سوار شود، اتفاقا روزى 

خـواھـش مى نمايم از شما كه اين استر را دھنه  : حضرت به ديدن خلیفه رفت خلیفه به آن حضرت ، گفت

و غرضش آن بود كه از اين كـار يـا اسـتـر رام شود يا آنكه چموشى كند و آن حضرت را بكش . بر دھانش كنید

پس حضرت برخاست و دسـت مبارك خود را بر كفل استر گذاشت آن حیوان عرق كرد به نحوى كه عرق از 

حضرت او را زين كرد و لجام بر دھنش زد و سوار گـشت و   امى و تذلل شد پس او جارى شـد و در نـھايت آر

  (12).خلیفه از اين كار تعجب كرده استر را به آن حضرت بخشید. قدرى در منزل او را راه برد

 تدبیر امام علیه السالم براى جلوگیرى از تاءلیف كندى

ابـوالقـاسـم كـوفـى نـقـل كـرده كـه اسـحـاق كـنـدى ك  (كـتـاب تـبـديـل  )پـنـجـم ـ ابـن شـھـر آشـوب از 

ابى در تناقض قرآن و مشغول كرد خود را به آن امر فـیلسوف عراق بود در زمان خود شروع كرد در تاءلیف كـتـ

به حدى كه از مردم كناره كرده و در منزل بود و پیوسته به اين كار اھتمام داشت تا آنكه يكى از شاگردان او 

آيا نیست در میان شما يك : خدمت حضرت امـام حـسـن عـسكرى علیه السالم رسید، حضرت به او فرمود

گـردانـد اسـتـاد شما كندى را از اين شغلى كه براى خود قرار داده ؟ آن تـلمـیـذ گـفـت مرد رشـیـدى كـه بـر

چـگـونـه مـا مـى تـوانیم اعتراض كنیم بر او در اين امر يا در غیر اين امر و شـايـسـتـه نـیست از ما نسبت : 

: آرى ، فرمود: رسـانى ؟ عرض كرداگر من چیزى به تو القا كنم تـو بـه او مـى : حضرت فرمود. به او اين كار

برو به نزد او و انس بگیر با او و لطـف و مـدارا كـن بـا او در مـؤ انـسـت و اعانت او پس چون واقع شد انس 

فیمابین شما با وى بگو مساءله اى به نظرم رسیده مى خواھم آن را از تو بپرسم ، پس بگو با او كه اگر 

آن و بگويد كه آيا جايز است كه حق تعالى اراده فرموده بـاشـد از آن كـالمـى كـه بـیايد به نزد تو متكلم به قر

جايز است : در قـرآن است غیر آن معنى كه تو گمان كرده اى و آن را معنى آن گرفته اى ؟ او در جواب گويد

اده فرموده زيرا كه او مردى است كه فھم مى كند چیزى را كه شنید، پس به او بگو شايد كه خداوندى ار

باشد در قرآن غیر آن معنى كه تو براى آن نموده اى و آن را مراد حق تعالى گرفته اى َفَتُكوُن واِضعا ِلَغْیِر 

پـس آن شـاگـرد رفـت نزد كندى و مالطفت كرد با او تا آنكه القا كرد بر او آن مساءله را كه حضرت . َمعاِنیه 

اين مساءله را اعاده كن بر من ، اعاده كـرد، فـكـرى كـرد در آن  كه: به او تعلیم فرموده بود، كندى گفت 

قسم مى دھم : يـافـت كـه بـر حـسـب لغـت و نـظـر جـايـز اسـت و مـحـتمل است معنى ديگرى را، گفت 

: به قلبم عارض شد، گفت : تو را كه خبر مى دھى به من كه اين مساءله را كى تعلیم تو كرده ؟ گفت 

ه تو مى گويى زيرا كه اين كالمى نیست كه از مانند تو سر زند و تو ھنوز به آن مرتبه نرسیده چنین نیست ك

حضرت امام حسن عسكرى : اى كه فـھـم چـنـیـن مـطـلبى كنى ، با من بگو از كجا گفتى آن را؟ گفت 

بـیـان كردى ، اين نحو اال ن حـقـیـقـت حـال را : عـلیـه السـالم مـرا بـه آن امـر فـرمـود، كـنـدى گـفـت 

  (13).مطالب بیرون نمى آيد مگر از اين بیت ، پس آتش طلبید و آنچه در اين باب تاءلیف كرده بود سوزانید



 اثر محبت و واليت

شـشـم ـ عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله روايـت كرده از بعض مؤ لفات اصحاب ما از على بن عـاصـم كـوفـى 

خـبـرى را كه حاصلش آن است كه او وارد شد بر حضرت امام حسن عسكرى عـلیه السالم حضرت به او 

ى از انبیاء و مـرسـلیـن عـلیـھما السالم و نمود به او آثار نمود بساطى را كه بر او نشسته بودند بسیار

افتادم بر روى آن و بـوسـیـدم آن را و بـوسـیـدم دست امام علیه السال را : على مى گويد. قدمھاى ايشان را

و گفتم من عاجزم از نصرت شما به دست خود و عملى ندارم غیر از مواالت و دوستى شما و بیزارى جستن 

نان شما و لعـن كـردن بـر ايـشـان در خـلوات خـود، پـس چـگـونـه خـواھـد بـود حـال مـن ؟ حـضـرت از دشم

حـديـث كـرد مـرا پـدرم از جـدم از رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم كـه فرمود ھر كه : فـرمـود

منان ما را برساند حق تعالى صوت او را ضعف پیدا كند از نصرت ما اھـل بـیـت و لعـنت كند در خلوات خود دش

به جمیع مـالئكـه ، پـس ھـر زمانى كه لعن كند يكى از دشمنان ما را باال برند آن را مالئكه و لعمت كـنـنـد 

كسى را كه لعنت نكند ايشان را پس ھرگاه برسد صوت او به مالئكه استفار كنند براى او و ثنا گويند بر او و 

 :بگويند

 . (َعَل ّم َصلِّ َعلى ُروِح َعْبِدَك ھذا الَّذى َبَذَل ِفى ُنْصَرِة َاْولیاِئِه ُجْھَدُه َو َلْو َقَدَر َعلى َاْكَثَر ِمْن ذِلَك َلَفَالّلُھ )

پـس نـدا آيـد از جانب حق تعالى كه اى مالئكه من ، من استجابت كردم دعاى شما را در حق اين بنده ام و 

  (14).فرستادم بر روح او با ارواح ابرار و قرار دادم او را از مصطفین اخیار شنیدم نداى شما را و صلوات

 ديكانروش امام علیه السالم در ھدايت نز

روايت كرده از مشايخ قـم كـه ابـوالحـسـن حـسـیـن  (تاريخ قم  )است كه صاحب  (بحاراالنوار  )ھفتم ـ در 

بـن حـسـن بـن جـعـفـر بـن مـحـمـّد بـن اسـمـاعـیـل بـن اال مام جعفر الصادق علیه السالم در قم بود و 

بـه در سـراى احـمـد بـن اسـحـاق اشـعـرى  شرب خمر مى كرد عالنیه ، پـس روزى بـراى حـاجـتـى رفـت

كـه وكـیـل اوقـاف بـود بـه قـم و اذن دخـول خـواسـت احـمـد او را اذن نـداد سـیـد بـرگـشـت بـه مـنـزل خود 

پس از اين قصه احمد بن اسحاق متوجه به حج شد ھیمن كه بـه سّر من راءى رسید . با حال غم و اندوه 

ابومحّمد حسن عسكرى علیه السالم مشرف شد حـضـرت او را اجـازه نـداد،  اجازه خواست كه خدمت

پـس چـون خـدمـت آن حـضـرت . احـمد بدين جھت گريه طوالنى كرد و تضرع نمود تا حضرت اذنـش داد

بـراى چـه مـرا مـنـع كـردى از تـشـرف بـه خـدمـت خـود و حـال ! يـابـن رسـول الّله : رسـیـد عـرض كـرد

فرمود به جھت اينكه تو برگردانیدى پسر عـمـوى مـا را از در منزل . ـكـه مـن از شـیـعـیان و موالیان توام آن

خود، پس گريست احمد و قسم ياد كرد به خداوند تعالى كه او را مـنـع نـكـرد از دخـول در مـنزلش مگر به 

ـاره اى نـیـست از احترام و اكرام ايشان راست گـفـتـى و لكـن چ: جھت آنكه توبه كند از شرب خمر، فرمود

بر ھر حالى ، و آنكه حقیر نشمارى ايشان را و اھانت نكنى به ايشان كه از خاسرين خواھى بود به جھت 

 .انتسابشان به ما

پـس چـون بـه احـمـد برگشت به قم اشراف مردم به ديدن او آمدند و حسین نیز با ايشان بـود چـون احـمـد، 

ا ديـد بـرجـسـت از جـاى خـود و استقبال كرد او را و اكرام نمود او را و نشانید او را در صدر حـسـیـن ر

احـمـد بـراى . مجلس خود، حسین اين كار را از احـمـد بـعـیـد و بـديـع شـمـرد و سـبـب آن را از او پـرسـیـد

سین چون آن را شنید پـشـیـمـان او نـقل كرد آنچه مابین او و حضرت عسكرى علیه السالم گذشته بود، ح

شـد از افـعـال قـبـیـحـه خـود و تـوبـه كـرد از آن و بـرگـشـت بـه منزل خود و ريخت ھرچه خمر داشت بر 

زمین و شكست آالت آن را و گرديد از اتقیاء باورع و از صالحین اھل عبادت و پیوسته مالزمت مساجد داشت 

و در نزديكى مزار حضرت فاطمه بنت موسى علیه السالم مدفون  و معتكف در مساجد بود تا وفات كرد



  (15).گرديد

اسـت كـه سـیـد ابـوالحـسـن مـذكـور اول كـسـى بـود كـه از سادات  (تـاريـخ قـم  )كـه در : مـؤ لف گـويـد

حسینى به قم آمد و چون وفات كرد او را به مقبره بابالن دفـن كردند و قبه او به قبه فاطمه بنت موسى 

 . انتھى. علیھا السالم باز رسیده است از آن جناب كه از شھر به آن در، در آيند

 اتدستور پیامبر درباره ساد

و آن حكايت چنین است كـه عـلى . و بـدان كـه نیز قريب به ھمین حكايت نقل شده از على بن عیسى وزير

بـن عـیسى گفت كه من احسان مى كردم به علويین و اجرا مى داشتم براى ھريك در سال در مدينه طیبه 

كـار را در وقـت آمـدن مـاه رمـضـان او را و كفايت كند عیالش را و اين   آن مقدار كه كفايت كند طعام و لباس 

مـى كردم تا سلخ او، و از جمله ايشان شیخى بود از اوالد مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم و مـن مـقـرر 

و چنین اتفاق افتاد كه من روزى در زمستان عبور مى . داشـتـه بـودم بـراى او در ھـر سال پنج ھزار درھم 

مست افتاده و قى كرده و به گل آلوده شده و او در بدترين حالى بود در شارع عام كردم پس ديدم او را كه 

پـس در نـفـس خـود گـفـتـم مـن مـى دھـم مـثـل ايـن فـاسـق را در سـال پـنـج ھـزار درھـم كـه آن را صـرف 

د حاضر شد آن چون ماه مبارك داخل ش. كـنـد در معصیت خداوند ھر آينه منع مى كنم مقررى امسال او را

 :شیخ در نزد من و ايستاد بر در خانه چون رسـیـدم بـه او سـالم كرد و مرسوم خود را مطالبه نمود، گفتم 

نه ، اكرامى نیست براى تـو، مـال خـود را بـه تـو نـمى دھم كه صرف كنى در معصیت خداوند، آيا نديدم تو را 

 !در زمستان كه مست بودى ؟

چون شب شد حضرت پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سـلم را در . يگر به نزد من میابـرگرد به منزلت و د

خـواب ديـدم كـه مـردم در نـزدش مـجتمع بودند پس پیش رفتم ، اعراض فـرمـود از مـن ، پـس مـرا دشـوار 

بـه مـن چـنین مى ! يـا رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم : آمـد و مـرا بـد گـذشـت پـس گـفـتـم 

كنى با كثرت احسان من به فـرزنـدانـت و نـیـكـى مـن با ايشان و وفور انعام من بر ايشان ، پس مكافات 

آرى ، چرا فالن فرزند مرا برگردانیدى از در خانه ات به بدترين : فرمودى از من ؟ فرمود  كردى مرا كه اعراض 

چون او را بـر مـعصیتى قبیح ديدم و  : ه اش را بريدى ؟ پس گفتمحالى و ناامید كردى او را و جائزه ھر سال

قضیه را نقل كردم و گفتم جائزه خود را منع كردم تا اعانت نكرده باشم او را در معصیت خداى تعالى ، پس 

پس مى خواستى : بلكه براى تو، فرمود: تو آن را به جھت خاطر او مى دادى يا براى من ؟ گفتم : فرمود

ى بر او آنچه از او سر زد به جھت خاطر من و اينكه از احفاد من است ، گفتم چنین خواھم كرد با او بپوشان

به اكرام و اعـزاز، پس از خواب بیدار شدم ، چون صبح شد فرستادم از پى آن شیخ ، چون از ديوان 

م كردم به غالم كه بیاور نزد او مـراجـعـت كـردم و داخـل خـانـه شـدم امـر كـردم كـه او را داخـل كـردنـد و حك

ده ھزار درھم در دو كیسه و گفتم به او اگـر بـه جـھـت چـیـزى كم آمد مرا خبر كن و او را خشنود برگرداندم 

چه بود سبب راندن ديروز و مھربانى امروز تو و ! اى وزير: ، چون به صحن خانه رسید برگشت نزد من و گفت 

بـرنـمـى گردم تا از ! والّله  : گفت. گفتم جز خیر چیزى نبود برگرد به خوشى مـضـاعـف كـردن عـطـیه ؟ من 

نـذر : پس اشك در چـشـمـش ريـخـت و گـفـت  : پس آنچه در خواب ديدم به او گفتم. قضیه مطلع نشوم 

ج نكنم جد كـردم واجـبـى كـه ديـگـر عـود نـكـنـم بـه مـثـل آنچه ديدى و ھرگز پیرامون معصیتى نگردم و محتا

  (16).خود را كه با تو محاجه كند پس توبه كرد و توبه اش نیكو شد

 شراب از ديدگاه احاديث

كه شرب خمر از معاصى بزرگ است بلكه روايت شده كه خداوند تعالى قـرار داده از بـراى  :مـؤ لف گويد

  (17)شـّر، قـفـل ھـايـى و قـرار داده كـلیـد ايـن قفل ھا را، شراب ، 



شراب ام الخبائث است و سر ھر شـّر اسـت ، : و در خبرى است كه حضرت صادق علیه السالم فرمودند

بـگـذرد بـر شـارب آن سـاعـتـى كـه ربـوده شـود عـقـل او پس نشانسد خداى خود را و نگذارد معصیتى را 

متى را مـگـر آنـكـه ھـتك آن كند و نه رحم چسبنده اى را مگر آنكه قطع آن مگر آنكه مرتكب آن شود و نه حر

كند و نه فاحشه اى را مـگـر آنـكـه اتـیـان بـه آن نـمايد، و آدم مست مھارش به دست شیطان است اگر امر 

و در روايـتـى اسـت از  (18).كند او را براى بتھا سجده كند و به فرمان شیطان باشد ھر كجا كه او را بكشد

در زنا و  شـرب خـمـر داخـل مـى كـنـد صـاحـبـش را :حـضـرت امـام مـحـمـّد بـاقـر عـلیـه السـالم كـه فـرمـود

دزدى و قتل نفس محترم و در شرك به خداوند تعالى و كـارھاى خمر علو دارد بر ھر گناھى ھمچنان كه 

و در روايـات بـسـیـار اسـت كـه مـدمـن خـمـر مـثـل بـت پـرسـت  (19). درخت آن علو دارد بر ھر درختى

است و آنكه شارب خمر، قابل دوستى نیست و با او مجالست نبايد كرد و او را امین نبايد شمرد، و ھرگاه 

و ھرگاه مرد به جنازه او  زن خواست ، كريمه خود را به او ندھید و ھرگاه ناخوش شد او را عیادت نكنید

مقبول نشود  و كالم او را تصديق نكنید و كسى كه مسكر بیاشامد تا چھل روز نمازش (20).حـاضـر نشويد

طـیـنـت  و نرسد شفاعت پیغبر صلى الّله علیه و آله و سـلم بـه او و وارد بـر حـوض كـوثـر نـشـود، و از (21)

  (22).او را سقايت كنند) و آن چـیزى است كه از عورت زناكاران بیرون مى آيد(خـبـال 

 گاه اروپائیانمفاسد شراب از ديد

روايات در اين باب زياده از آن است كه احصا شود و مفاسد و شرورى كه از شـراب مـسـكـرات : فقیر گويد

لھـذا نـقـل شـده كـه در بـسـیـارى از مـمـالك يـوروپ . مـشـاھـده مـى شـود مـحـتـاج بـه بـیـان نـیـسـت 

حـكـم سـخـت در مـنـع اسـتـعـمـال مـسـكـرات شـده و از بـعـض جـرائد و روزنـامـه ھـاى آنـھـا نـقـل  (23)

بـھـتـريـن : ند كه از جمله فقراتش اين است شـده كـه مـعـايـب و مـفـاسـد مسكرات را مفصل نوشته ا

مـشـروبـات آب خـالص گوارا است اينكه در بعضى از مملكتھا اطباء به مناسبت فـقـدان آب گـوارا و صـاف يـا 

مـقتضیات ھوا كمى از شراب را تجويز مى كنند كه براى رفـع ثـقـلیـت آب را بـه آن مـمـزوج كـرده بـخورند به 

ھمان آب بھتر است و تا مـرضـى كه مستلزم خوردن شراب است نباشد فايدتى در شرب آن اعتقاد ماھا 

نیست ، تمامى مسكرات بـه وجـود آدمـى مضر است و مردمان فرزانه در باب مضرت مسكرات آنچه گفتنى 

اصـیـت است به تـفـصیله گفته اند و تصور فائده از مسكرات از نیش عقرب نوش جستن ماند ھرگاه زھر را خـ

تـريـاق حـاصل آيد، از شرب مسكرات نیز سودى چشم داشت توان نمود و ھرگاه شخص صافى مشرب از 

ماھیت آن آگاھى حاصل نمايد اگر ھر قطره اش روحى تازه باشد ھـر آيـنـه بـه حـكـم صفاى طبیعت از شرب 

ن فردا را نیز امروز خرج مى كند، آنھا امتناع مى كند، شرابخوار كار امروز را به فردا افكنده و وجه گذارا

گذشته از اينكه بسى مفاسد از شـرب آنـھـا بـروز مـى كـند كه سبب بدنامى خانواده نیكنامى گشته 

ھرگاه به ديده انصاف بنگريم خواھیم ديد كه ظھور پاره اى از . خرابى خانمانھاى بـزرگ را نـیـز بار مى آورد

ات است ؛ زيرا در مملكتھايى كه شراب و سائر مـسـكـرات نـیـسـت عـلل و امـراض مـھلكه از شیوع مسكر

و يـا بـه حكم ديانت ممنوع است ، سكنه آن ممالك از بعض امراض ايمن اند سھل است بلكه قوى البنیه و 

 .تندرست ھم ھستند

مقدار اكتفا  از اينگونه مقاالت نوشته اند و لكن مقام را گنجايش بیش از اين نیست به ھمین: بـالجـمـله 

 : كرده و به اين چند شعر از اوحدى مراغه اى اصفھانى كالم را ختم مى نمايیم

مى سرخت نمد فروش كند
 بنگ سبزت گلیم پوش كند



دل سیاھى دھند و رخ زردى
 بھل اين سرخ و سبز اگر مردى

خوردن آب گرم و سبزه خشك
 خون بسوز آيدت چون نافه مشك

پرستى بهبت پرستى ز مى 
 مردن عاقالن ز مستى به

چند گوئى كه باده غم ببرد
 دين و دنیا ببین كه ھم ببرد

نوشت مردى خدمت حضرت امام حسن عسكرى علیه : ھـشـتـم ـ از ابـوسـھل بلخى روايت شده كه گفت 

و پـدرش مـؤ مـن السالم و از آن حضرت درخواست كرد كه دعا فرمايد بر والدين او و مادرش از غالت بـود 

رحم الّله والدك و ديگرى نوشت و درخواست كـرد دعـا بـراى والدين خويش و مادرش : توقیع شريف آمد. بود

َرِحَم الّلُه  ) :مؤ منه بود و پدرش ثنوى بود يعنى خدا را دو مى گـفـت و قـائل بـه تـوحید نبود، توقیع آمد

خـدا رحمت كند والده تو را، و والده را ضبط فرمود كه آخرتش تاء منقوطه  ؛ يـعـنـى (واِلَدِتَك َو الّتاء منقُوَطة 

  (24).شود (والديك  )است كه به ياء تحتانیه خوانده نشود و 

 در داليل و معجزات باھرات حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم است: فصل سوم 

 حضور امام حسن عسكرى علیه السالم در جرجان

حج گزاردم در سالى ، پـس خـدمـت : اول ـ قطب راوندى روايت كرده از جعفر بن شريف جرجانى كه گفت 

سیدم در سّر من راءى و با من مقدارى از امـوال بـود كـه حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم ر

شـیـعـیـان داده بـودنـد كـه بـه امام برسانم پس قصد كردم از آن حضرت بـپـرسـم كـه مالھا را به كى بدھم ، 

چنین كردم و بیرون : گفت . فرمود پیش از آنكه من تكلم كنم ، بده آنچه با تو اسـت بـه مـبارك خادم من 

مگر بر نمى گردى بعد از فراغ : و گفتم كه شیعیان شما در جرجان سالم به شما مى رسانند، فرمود شدم

از امروز تا صد و ھفتاد روز ديگر بر مى گردى به : بـر مـى گـردم ، فـرمـود: از حجت به جرجان ؟ گـفـتـم 

نـى در اول روز و به مردم اعالم كن جـرجـان و داخـل مـى شـويـد در آن روز جـمـعـه سـوم شـھـر ربـیـع الثـا

كه من آخر ھمان روز به جرجان خواھم آمد ِاْمِض راِشدا برو به راه راست به درستى كه خداوند به سالمت 

خواھد رسانید تو را و آنچه با تو است و وارد خـواھـى شـد بـر اھـل و اوالد خود و پسرى متولد شده براى 

ـلت بـن شريف بن جعفر بن شريف َو َسَیْبُلُغ الّلُه ِبِه و به زودى خداوند او را پسرت شريف ، او را نام گذار ص

ابـراھـیـم بن اسماعیل ! يـابـن رسـول الّله  : مـن گـفـتـم. به حد كـمـال بـرسـانـد و او را از اولیـاء مـا بـاشـد

ـمـا بـیـرون مـى كـنـد از مـال جرجانى از شیعه شما است و بسیار احسان مى كند به اولیـاء و دوسـتـان ش

خـود در سال بیشتر از صد ھزار درھم و او يكى از اشخاصى است كه مى گردد در نعمتھاى خدا به جـرجـان 

خـدا جـزاى خـیـر دھـد بـه ابـواسـحـاق ابـراھـیـم بـن اسـمـاعـیـل در عـوض احـسـانـى كـه مـى : ، فـرمـود

گناھان او را و روزى فـرمـايـد او را پـسرى صحیح اال عضاء كه قائل به حق كـنـد به شیعیان ما و بیامرزد 

 .پسرت را احمد نام گذار: باشد، بگو به ابراھیم كه حسن بن على علیه السالم مى گويد

پـس ، از خـدمـت آن حـضـرت مـرخص شدم و حج گزاردم و سالمت برگشتم به جـرجـان و وارد : راوى گـفـت 

در اول روز جمعه سوم ربیع الثانى به نحوى كه حضرت خبر داده بود و چون اصحاب ما آمدند شـدم به آنجا 

مرا تھنیت گويند به ايشان گفتم كه امام مرا وعده داده كـه در آخـر امـروز ايـنـجـا تـشـريـف بـیـاورد، پـس 



پـس شـیعیان چون . جـات خـود رامـھـیـا شـويـد و آمـاده كـنـیـد بـراى سؤ ال از آن حـضـرت مـسـايـل و حـا

نماز ظھر و عصر گزاشتند تمامى جمع شدند در خانه من ، پس به خدا سوگند كه ما ملتفت نشديم مگر 

آنكه ناگاه آن حـضـرت را ديـديـم كـه بـر مـا وارد شـد و مـا اجـتـمـاع كـرده بـوديـم پـس سـالم كـرد اول بر ما 

ا و بوسیديم دست شريفش را پس آن حضرت فـرمـود كـه مـن وعـده پس ما استقبال كرديم آن حضرت ر

كرده بودم به جعفر بن شريف كه به نزد شما آيم در آخر اين روز، پـس نماز ظھر و عصر را در سر من راءى به 

 جا آوردم و به سوى شما آمدم تا تجديد عھد كـنـم بـا شـمـا و اال ن مـن آمـدم ، پـس جـمـع كـنـیـد ھـمـه

: سـؤ االت و حـاجـات خـود را پـس اول كـسـى كـه ابـتـدا كـرد بـه سـؤ ال ، خـود نـضـر بـن جـابـر بـود گـفـت 

بـه درسـتـى كه پسر من چشمش باطل شده چند ماه است پس بخوان خدا را تا آنكه ! يـابـن رسـول الّله 

ت شريف خود را به چشمھاى او و گذاشت دس  بیاور او را پس  :چشمش را به او برگرداند، فرمود

چشمھايش روشن شد پس يك يك آمدند و حاجت خود را خواستند و حضرت برآورد حـاجـت آنـھـا را تـا آنـكه 

  (25).قضا فرمود حاجتھاى جمیع را و دعاى خیر فرمود در حق ھمگى و در ھمان روز مراجعت فرمود

 گناھان صغیر را كوچك مپنداريد

شنیدم از امام حسن عسكرى علیه السالم كه مـى : دوم ـ از ابـوھـاشـم جـعفرى روايت است كه گفت 

ـده نـمـى شـود قول آدمى است كه مى گويد كاش مؤ اخذه نمى شدم از گـنـاھـانـى كـه آمـرزي: فـرمـود

مگر به ھمین گناه ، يعنى كاش گناه من ھـمـیـن بـود، مـن در دل خـود گفتم كه اين مطلب دقیقى است و 

چون اين در دل من گذشت آن . شايسته است از براى آدمى كه تـفـقـد كـنـد از نـفـس خـود ھر چیزى را

راسـت گـفـتـى اى ابـوھـاشـم مـالزم شـو آنـچـه را كـه در دل خـود : بر من و فـرمـود حضرت رو كرد

گـذرانیدى پس به درستى كه شرك در میان مردم پنھان تر است از جنبیدن مورچه بر سنگ خارا در شب 

  (26). تاريك و از جنبیدن مورچه بر پالس سیاه

 

- ٢ - 

 
 

كـه تـعـبـیـر مى شود از اين قسم از گناھان به محقرات و روايت شده كه حـضـرت صـادق : مـؤ لف گـويـد

و از  (27) .گناھان به درستى كه آن آمـرزيـده نـمـى شـودبپرھیزيد از محقرات از : عـلیـه السالم فرمود

به درستى كه ابلیس راضى شـد از : فرمودحـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سلم مروى است كه 

حـقـیـر و  !ى ابـن مـسـعـودكـه ا) در وصیت خود به او(به ابن مسعود : و فرمود (28)شـمـا بـه محقرات 

كـوچـك مشمار البتنه گناه را و اجتناب كن از كبائر، پس به درستى كه بنده چون نظر افكند روز قیامت به 

 :حق تعالى مى فرمايد. گناھان خود بگريد چشمان او چرك و خون 

 (29). (ْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َاْن َبْیَنھا َو َبْیَنُه َاَمَدا َبعیدا َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضرا َو ما َعِمَل )

،(30)  

و فـرمـود بـه ابـوذر بـه درسـتـى كـه مـؤ مـن مـى بـیـنـد گـنـاه خـود را مـثـل آنـكه در زير سنگ سختى 

د، به درستى كه كافر مى بیند گناه خود را مانند مگسى كه بر بینى او است كه مى ترسد بر روى او بیفت

  (31).عبور كند



یه السالم است كه شديدترين گناھان آن گناھى است كه صاحبش آن را سبك و از كالم امیرالمؤ منین عل

و على بن ابراھیم قمى از حضرت صادق علیه السالم روايت كرده كه حق تـعـالى خـلق فرموده . شمرد

مارى كه احاطه كرده به آسمانھا و زمین و جمع كرده سر و دم خود را در زيـر عـرش پـس ھـر گـاه ديد 

و روايات در اين باب  (32) .گان را خشم مى گیرد و رخصت مى طلبد كه بخورد آسمانھا و زمین رامعاصى بند

 . بسیار است

ت شـده از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم كـه وقـتـى حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم و روايـ

: فـرود آمـد بـه زمـیـن بـى گـیـاھى پس فرمود به اصـحـاب خـود كـه بـرويـد ھـیـزم بـیـاوريـد، عـرض كـردنـد

بیاورد ھر كـسـى ھـر : يافت نمى شود، فرمودمـا در زمـیـن بـى گـیـاھیم كه ھیزم در آن ! يـا رسـول الّله 

پـس ھـیـزم آوردنـد و ريـخـتـنـد مـقـابـل آن حـضـرت روى ھـم ، چـون ھـیـزمـھا . چـه مـمـكـنـش مـى شـود

ھمینطور جمع مى شود گناھان ، معلوم شد كه مقصد آن حضرت از امر فرمودن به : جمع شد حضرت فرمود

ب مـلتفت شوند ھمین طور كه در آن بیابان خالى از گیاه ھیزم به نظر نمى آمد آوردن ھیزم اين بود كه اصحا

وقتى كه در طـلب و جـسـتـجوى آن شدند مقدارى كثیر ھیزم جمع شد و روى ھم ريخته شد، ھمین نحو 

  (33).گناه بـه نـظـر نـمـى آيد و چون جستجو و حساب شود گناھان بسیارى جمع مى شود

سوم ـ و نیز از ابوھاشم روايت است كه روزى حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم سوار شد و به 

س در آن بین كه آن جناب در جلو من مـى رفـت و من پشت صحرا رفت من نیز سوار شدم با آن حضرت پ

سر آن حضرت بودم در فكر دين خود افتادم كه وقتش رسیده پس فكر مى كردم كه از كجا ادا كنم آن را، پس 

خدا ادا مى كند آن را پس خم شد بر ھمان حالى كه بر روى زين سوار بود و : حضرت رو كرد به من و فرمود

اى ابـوھاشم پیاده شو و برگیر و كتمان كن ، پس پیاده : خطى كشید در زمـیـن و فـرمـودبه تازيانه خود 

اگر : شدم ديدم شمش طـاليـى اسـت پـس گذاشتم آن را در موزه خود و سیر كرديم پس فكر كردم و گفتم 

داشتم كـه نـظـرى  به اين طال ادا شد َدْيَن من َفِبھا َو ِاّال راضى مى كنم صاحب دين را به آن و دوست مى

مـى كـردم در وجـه نـفـقـه زمـسـتـان از جـامـه و غـیـره چـون ايـن خیال گذشت در دل من رو كرد آن حضرت 

پیاده : به من و خم شد ثانیا به سوى زمین و خطى كشید بـه تـازيـانـه خود در زمین مثل دفعه اول و فرمود

است آن را برداشتم و  (34)ـاگـاه ديـدم شـمش طاليى شو و برگیر و كتمام كن ، گفت فـرود آمـدم ن

آن حـضـرت بـرگـشـت بـه سـوى مـنـزل خـود و پـس قـدرى راه رفـتـیـم آنـگـاه . گذاشتم در مـوزه ديـگـرم 

نشستم و حساب كردم آن قرض خود را و دانـسـتم مقدار آن را، پس   پس  . مـن بـرگـشـتـم بـه منزل خودم

كشیدم آن طال را ديدم مطابق بود با آن مقدار كه دين من بود بدون كـم و زيـاد پـس نـظر كردم در آنچه 

ستان از ھر جھت به آن مقدار كـه البـد و نـاچـار بـوديم از آن به حد اقتصاد بدون تنگ محتاج به آن بوديم در زم

ديگر را مطابق درآمد به آنچه كه اندازه گرفته بودم براى  (35)گیرى و اسراف پس كشیدم آن شمش طالى 

  (36).زمستان بدون كم و زياد

روايت كرده از ابوھاشم كه گفت وقتى در ضیق و تـنگى در امر معاش  (مناقب  )ھـر آشـوب در و ابـن شـ

بودم خواستم از حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم معونه طلب كنم خـجـالت كـشـیـدم ، چـون بـه 

الت مـنزل خود رفتم فرستاد آن حضرت براى من صد اشرفى و نـوشـته بود كه ھرگاه حاجتى دارى خج

  (37). مكش ، شرم مكن ، بلكه طلب كن آن را از ما كه خواھى ديد ان شاء الّله تعالى

شرفیاب شدم حضور مبارك حضرت امام حـسـن : ـوھاشم روايت است كه گفت چـھـارم ـ و نـیـز از اب

عـسـكرى علیه السالم ديدم آن حضرت مشغول نوشتن كاغذى است پس رسید وقت نماز اول آن حـضـرت 

كـاغـذ را از دسـت بـر زمـیـن گـذاشـت و مـشـغول نماز گشت پس ديدم كه قلم مى گردد در روى كاغذ و 



سید به آخر كـاغذ، من چون چنین ديدم به سجده افتادم ، پس چون حضرت از نماز خود فارغ مى نويسد تا ر

  (38).شد گرفت قـلم را بـه دسـت خـود و اذن داد از بـراى مـردم كـه داخل شوند

كـه آنـچـه ابـوھـاشـم روايـت كـرده و مـشـاھـده نـمـوده از داليـل و مـعـجـزات حـضـرت امام : مـؤ لف گـويـد

حسن عسكرى علیه السالم زياده از آن است كه در اينجا ذكر شـود و روايـت شـده از آن جـنـاب كـه گـفـت 

نشدم بر حضرت امام على نقى و امام حسن عـسكرى علیھما السالم ھرگز مگر آنكه ديدم از  داخل: 

و در دالئل و مـعـجـزات حـضـرت ھـادى عـلیـه السـالم نـیـز چـنـد روايـت از او  (39) . ايشان داللت و برھانى

 .نقل شد

و آن مردى بود علم طب خوانده و گـذشـتـه بـود از عـمـر او  (40)پـنجم ـ قطب راوندى روايت كرده از فطرس 

مـن شـاگـرد بـخـتـیـشوع ـ طبیب مـتـوكـل ـ بـودم و او مـرا اخـتیار كرده بود از : زيـاده از صـد سـال ، گـفـت 

كه بفرستد به سوى  پس فرستاد به سوى او حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم. میان شاگردان خود

او مخصوص ترين شاگردان خود را كه فصد كند او را، پس بختیشوع اختیار كرد مرا و گفت كه طلب كرده از 

من امام حسن عـلیـه السـالم كـسـى را كـه فـصـد كـنـد او را پـس بـرو بـه نزد او و بدان كه او امروز 

بپرھیز از اينكه متعرض شوى او را در چـیـزى كـه تـو  عـالمـترين مردم است كه در زير آسمان مى باشند پس

پس من رفتم به خدمت آن حضرت پس امر كرد كـه در حجره اى باشم تا بطلبد مرا، . را به آن امر مى فرمايد

در آن وقت كه من خدمت آن حضرت رسیدم سـاعـتـش نیك بود براى فصد كردن ، پس طلبید آن : راوى گفت 

ه نیكو نبود از بـراى فـصـد پـس حـاضـر كـرد طـشـتـى بـسـیـار بـزرگ پـس مـن رگ حضرت مرا در وقتى ك

قطع كن : اكـحـل آن حـضرت را فصد كردم و پیوسته خون بیرون مى آمد تا آن طشت را مملو نمود پس فرمود

مان حجره من چنان كردم پس شست دست خود را و روى آن را بست و مرا بـرگـردانـیـد به ھ. جريان خون را

مرا   كه مرا در آن جاى داده بود و آوردند از براى من طعام گرم و سـرد چـیـز بسیار و ماندم تا وقت عصر پس 

رگ را بگشا و طلبید آن طشت را پس من آن رگ را گشودم خون بیرون آمد تا طشت را مملو : طلبید و فرمود

ت و مرا برگردانید به حجره ، پس شب را به روز كرد پس امر فرمود تا خون را قـطع كنم پس روى رگ را بس

صبح شد و خورشید ظاھر گرديد طلبید مرا و آن طشت را حاضر كرد و فرمود كه رگ را . آوردم در آنجا

بـگـشـا، مـن رگ را گـشودم و خون از دست آن حضرت بیرون آمد مانند شیر سفید تا آنكه طشت را پر كرد، 

كنم و بست روى رگ را و امر فرمود كـه يك جامه دان جامه و پنجاه دينار براى پس امر فرمود كه خون را قطع 

پس من گرفتم آنچه را كه عطا فرمود و گفتم امر مى . اين را بگیر و مرا معذور دار و برو: من آوردند و فرمود

آنكه رفاقت مى  آرى امـر مـى كـنم تو را به آنكه خوشرفتارى كنى با: فرمايد سید مرا به خدمتى ؟ فـرمـود

بختیشوع گفت  . پـس مـن رفـتـم نـزد بـخـتـیـشـوع و قـصـه را بـراى او نـقـل كردم. كند با تـو از ديـر عـاقـول 

اتفاق كرده اند حكماء بر آنكه بیشتر مقدارى كه خون در بدن انـسـان مـى بـاشـد ھـفـت مـن اسـت و ايـن : 

نى اگر از چشمه آبى بیرون آمده بود عجیب بود و عجب تر از آن آمدن مـقـدار خـونـى كـه تـو نـقـل مـى كـ

خون است مـانـنـد شـیـر، پـس فـكـر كـرد يـك سـاعـتـى ، پـس سـه شـبـانـه روز مـشـغـول شـد بـه 

خـوانـدن كتب تا مگر براى اين قصه ذكرى پیدا كند در عالم چیزى پیدا نـكـرد گـفـت امـروز در مـیـان 

 . نـیـھـا عـالم تـرى بـه طـب از راھـب ديـر عاقول نیستنـصـرا

پس نوشت كاغذى براى او و ذكر كرد براى او قصه فصد حضرت را پس من كاغذ را بردم بـراى او، چـون 

من شاگرد : تـو كیستى ؟ گفتم : رسـیدم به دير او، صدا زدم او را، از باالى دير نظر به من كرد و گفت 

آرى ، پـس زنـبـیلى را از باال پايین كرد من كاغذ را در : با تو كاغذى است از او؟ گفتم  :بختیشوعم ، گفت 

تويى آن كسى كه فصد : آن گذاشتم كشید آن را باال و خواند آن را پس ھمان وقت از دير فرود آمد و گفت 



ت كرد پس رسیديم پس سوار شد بر استرى و حرك. ُطوبى الُّّمك : آرى ، گفت  : كردى آن شخص را؟ گفتم

كجا دوست دارى بروى ، خانه اسـتـاد : به سّر من راءى در وقتى كه يك ثلث از شب باقى مانده بود، گفتم 

رفتیم به در خانه آن حضرت پیش از اذان ، پـس گـشـوده   پس . خانه آن شخص : ما يا خانه آن مرد؟ گفت 

امیك از شما دو نـفـر صـاحـب دير عاقول است ؟ كد: شد در و بیرون آمد به نزد ما خادمى سیاه و گفت 

تـو ايـن اسـتـر و اسـتـر خـودت را حـفـظ كـن : فرود آى و به من گفت : گفت . منم فدايت شوم : راھب گفت 

تـا راھـب بـیـرون آيـد و گـرفـت دسـت او را و داخل منزل شدند، پس من ايستادم آنجا تا صبح شد و روز باال 

اھب بیرون آمد در حـالى كه جامه ھاى خود را كه لباس رھبانیت بود از خود دور كرده بود و آمد آن وقت ر

پس . جامه ھاى سفیدى پوشیده بود و اسالم آورده بود، پس گفت به من كه اال ن مرا ببر به خانه استادت 

: ه سـوى او و گـفـت رفتیم تا در خانه بختیشوع ، بختیشوع چون نظرش بر راھب افتاد مبادرت كرد و دويد ب

: يافتم مسیح را و اسالم آوردم بر دست او، گفت : چـه چـیـز تـو را از ديـن نـصـرانـیـت زائل كـرد؟ گـفت 

آرى يا نظیر او را، پس به درستى كه اين فصد را به جا نیاورده در عالم مگر مسیح : مسیح را يافتى ؟ گفت 

پس برگشت به سوى امام علیه السالم و مالزم خدمت آن حضرت  .و اين نظیر او است در آيات و براھین او

  (41). بود تا وفات يافت

از محّمد بن على بن ابراھیم بن مـوسـى بـن جـعـفر  (ابن كردى  )ت كرده از شـشـم ـ شـیـخ كـلیـنـى رواي

بیا بـرويـم بـه نـزد ايـن مـرد يـعـنـى : امر معاش بر ما تنگ شد پدرم به من گفت : علیه السالم كه گفت 

وت است ، من ابـومـحـمـّد عـسـكـرى عـلیـه السـالم ؛ زيـرا نـقـل شـده كـه آن جـنـاب داراى صـفـت سـخا

پس به قصد آن جناب حركت . مى شـنـاسم او را و نديدم او را ھرگز: مى شناسى او را؟ گفت : گفتم 

چه بسیار محتاجیم به آنكه آن حضرت پانصد درھم به ما بدھد كه دويست : كرديم ، پدرم در بین راه گـفـت 

خود صرف كنیم و صد درھم آن را در  درھم آن را خـرج كـسوه و جامه كنیم و دويست درھم آن را در دين

من ھم در دل خود گفتم كاش كه سیصد درھم به من مرحمت كن كه صد درھـم آن . نفقه خود صرف كنیم 

. را حمارى بخرم و صد درھم آن را صرف نفقه كنم و صد درھم خرج جامه و لباس كـنـم و بـروم بـه بـالد جبل 

داخـل شـود على بن ابراھیم : ون آمد غالم آن حـضـرت و گـفـت پس چون رسیديم به در خانه آن حضرت بیر

يا على : به پدرم : پس چون وارد شديم بر آن حـضـرت ، سـالم كرديم بر آن جناب ، فرمود. و محّمد پسرش 

خجالت مى كشیدم كه تو را ! اى آقاى من : چه بازداشت تو را از آمدن به نزد ما تا اين زمان ؟ پدرم گفت ! 

قات كـنـم بـا ايـن حـال ، پـس چـون آن حـضـرت بـیـرون آمـديـم غـالم آن حـضرت آمد و يك كیسه پـول بـه مال

ايـن پـانصد درھم است دويست درھم آن براى كسوه است و دويـسـت درھم براى : پـدرم داد و مـى گـفـت 

ھـم سـیـصـد درھـم اسـت صد  اين: دين و صد درھم براى نفقه ؛ و عطا كرد به من ھم كیسه اى و گفت 

درھم آن را پول حمار قرار بده و صد درھم براى كسوه است و صد درھم براى نقفه است و مرو به سوى 

و چنان كرد كه آن حـضـرت فـرمـوده بـود بـه سـوراء رفـت و تـزويـج كـرد زنى را و . جبل و برو به سوى سوراء

 ) .زار ديـنـار اسـت و بـا ايـن عـالمـت بـاھـره بـاز قـائل بـه وقـف بـودچندان چیزدار شد كه داخـل او امـروز ھـ

گفتم به او كه واى بر تو آيا مى خـواھـى امـرى را كـه واضـح تـر و روشـن تـر از اين : گويد (ابـن كـردى 

ـِْه  ) : باشد؟ گفت ا بـه حـال بـوده ايـم و حـاال ھـم ؛ يـعـنـى مـا بـه مـذھـب وقـف تـ (ھذا َاْمٌر َقْد َجَرْينا عـََلی

  (42). بـه ھـمـان حال باقى مى باشیم

بـن مـحـمـّد بـن عـلى بـن اسـمـاعیل بن على بن عبدالّله بن عباس  ھـفـتـم ـ روايـت شـده از اسـمـاعـیـل

نشستم سر راه حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم ھمین كه نزد من : بن عبدالمطلب كه گفت 

گذشت شكايت كردم به آن حضرت از فقر و حاجت خـود را و قـسـم خـوردم كـه يـك درھـم و باالتر از آن 



قـسـم دروغ مـى خـورى و حـال آنـكـه دفینه كرده اى  :فـرمـود. دارم و نه عشايى ندارم و نه غذايى 

دويست اشرفى را و نیست اين قـول مـن بـه جـھـت آنـكـه بـه تـو عـطـايـى نـكـنـم ، يـعـنـى خـیـال مـكن 

ه با تو است از مال ھرچ: كه اين حرف را براى اين گفتم كه تو را از عطا محروم كنم ، پس به غالم خود فرمود

تو : پس غالم آن حضرت صد اشرفى به من داد و آن وقـت آن حـضـرت رو بـه مـن كرد و فرمود. به او بده 

 . محروم مى شودى از آن پولى كه پنھان كرده اى در وقتى كه از ھمه اوقات بیشتر به آن حاجت دارى

ده بود، من دويست اشرفى پـنـھـان كـردم و راست شد فرمايش آن حضرت و چنان بود كه فرمو: راوى گـفت 

گـفـتـم ايـن پـشت و پناه من باشد در روز سختى پس مرا ضرورت سختى عارض شد كه محتاج شدم به 

چیزى كه نفقه خود كنم و درھاى روزى بر من بسته شد پس رفـتـم سـر آن دفینه را گشودم كه از آن پولھا 

ه بـود آن مـوضـوع را آن پـولھـا را بـرداشـتـه و گـريـخـتـه بـود و مـن بردارم ديدم پولى نیست ، پسرم فھمید

  (43). بـه ھیچ چیز از آن پول دست نیافتم و از آن محروم گشتم

در ذكر ساداتى كه به قم و ناحیه آن آمده اند گفته كـه مـحـمـّد خـزرى بـن  (تاريخ قم  )ھـشـتـم ـ صـاحب 

عـلى بـن عـلى بن الحسن اال فطس بن على بن على بن الحسین علیھم السـالم بـه طـبرستان نزد 

زھر داد و بـمـرد و فـرزنـدان او بـه آبـه بـاز گـرديـدنـد و حسن بن زيد آمد و مدتى به نزديك او بود پس او را 

آنـجـا مـقـیـم شـدنـد، آنـگاه گفته كه ابـوالقـاسـم بـن ابـراھیم بن على حكايت كند كه ابراھیم بن محّمد 

او  ما از مدينه به طلب. خزرى گفت كه بر من و بـرادرم عـلى خـبـر پـدر مـا مـستور و قرارگاه او مشتبه شد

بیرون آمديم و من با خود گفتم چاره اى نیست مرا در تفتیش و تفحص پدرم اال آنكه قصد موالى خود حـسـن 

بـن عـلى عـسـكـرى علیه السالم كنم و از او احوال پدر خود بپرسم تا مرا خبر دھد و آگـاه كـنـد، پـس مـن 

السالم رسیدم ، گرم ھنگامى بود ھیچ كس را قـصـد سـّر من راءى كردم و رفتم به در سراى ابومحّمد علیه 

پس ناگاه آواز در شنیدم . ھمانجا نشستم و انتظار مى كشیدم تا كـسـى از خـانه بیرون آيد  آنجا نديدم پس 

 ! لبیك: ابراھیم بن محّمد خزرى ، پس من نگريستم و گفتم : كه كنیزكى از خانه بیرون آمد و مى گفت 

موالى من تو را سالم مى رساند و مى فرمايد : د خـزرى ، پـس آن كنیزك گفت اينك منم ابراھیم بن محّم

پـس در . اين تو را به پدرت مى رساند و صره اى به من داد كه در آن ده دينار بود و آن را گرفتم و بازگشتم 

ـردم ، مـرا كـالم آن راه مـرا يـاد آمـد كـه مـن از مـوالى خـود خبر پدر و مقام او نپرسیدم پس خواستم كه بـرگ

پس من بـدانـسـتـم كه من به پدر خود مى رسم ، . اين تو را به پدرت مى رساند: كـنیزك ياد آمد كه گفت 

پس به طلب او برفتم تا به طبرستان به او رسـیـدم بـه نزديك حسن بن زيد و از آن دنانیر ده گانه يك دينار 

تـم و در صـحـبت او بودم تا آنگاه كه حسن بن زيد او را زھر داد و پس من قصه بـا پـدر بـاز گـفـ. مانده بود

  (44). كردم] ھجرت [بدان وفات يافت و من به آبه رحلت 

 ذكر بعضى از كلمات حكمت آمیز حضرت عسكرى علیه السالم: فصل چھارم 

 ؛ (الُتماِر َفَیْذَھُب َبھاُؤَك َو الُتماِزْح َفُیْجَترى َعَلْیَك  ) : اّول ـ قاَل علیه السالم

 .جدال مكن پس مى رود خوبى و حسن تو و مزاح مكن كه جراءت مى كنند و دلیر مى شوند بر تو: فرمود

گذشت در كلمات حضرت امام رضا علیه السالم مذمت مراء و در كلمات حضرت موسى بن جعفر : فقیر گويد

 . علیه السالم گذشت كالمى در مزاح

  (45)؛ (ِمَن التَّواُضِع، َالسَّالُم َعلى ُكلِّ َمْن َتُمرُّ ِبِه َو اْلُجُلوُس ُدوَن َشرَِف اْلَمْجِلِس  ) : دّوم ـ قـاَل علیه السالم

از تـواضع است آنكه سالم كنى بر ھر كس كه مى گذرى بر او و آنكه بنشینى در جائى كه پست : فـرمـود

 . كان شريف مجلستر است از م

 . كه گذشت نظیر اين در كلمات حضرت امام محّمد باقر علیه السالم: مؤ لف گويد



َاْوَرُع الّناَس َمْن َوَقَف ِعْنَد الشُّْبَھِة، َاْعَبُد الّناِس َمْن َاقاَم َعلى اْلَفرآِئِض، َاْزَھْد  ) : سـّوم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

  (46)؛ (، َاَشدُّ الّناِس اْجِتھادا َمْن َتَرَك الذُُّنوَب الّناِس ِمْن َتَرَك اْلَحراَم

شبھه و عابدترين مردم كسى است كه به پا دارد پارساترين مردم كسى است كه توقف كند نزد : فرمود

فرائض را و زاھدترين مردم كسى است كه ترك كند حرام را و از ھمه مردم كوشش و مشقتش بیشتر است 

 .كسى كه ترك كند گناھان را

  (47). (قـَْلُب اَالْحَمِق فى َفِمِه َو ُفُم اْلَحكیِم فى َقْلِبِه  ) : چـھـارم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

حـاصـل آنـكـه شـخـص . دل آدم احـمـق در دھـانـش اسـت و دھـان مـرد حـكـیـم در دلش اسـت : فـرمـود

اول چـیـزى را مـى گـويـد بـعـد از آن تـاءمـل در آن مـى كـنـد كـه آيـا صـالح بـود گـفـتن اين كالم يا نه احـمـق 

؟ بعكس شخص حكیم كه اول تـاءمـل مـى كـنـد در كـالمـى كـه مـى خواھد بگويد پس اگر صالح ديد گفته 

 .شود مى گويد آن را

  (48)؛ (ـْغـَُلَك ِرْزٌق مـَضـْمـُوٌن عـَْن عـَمـٍَل مـَْفُروٌض اليـَش ) : پـنـجـم ـ قـاَل عـلیـه السـالم

 . است  آن شده از عملى كه بر تو فرض  مشغول نسازد تو را روزى كه خدا ضامن: فرمود

ـَْد اْلمـَْحُزوِن  ) : شـشـم ـ قـاَل عـلیـه السـالم   (49)؛ (َلیـَْس مـَِن اَالَدِب اظـْھـاُر اْلفـََرِح، عـِن

 . از ادب دور است ظاھر كردن خوشحالى نزد شخص غمناك: فرمود

 :شـايـد شـیـخ سـعـدى از ايـن كـلمـه مـبـاركـه اخـذ كـرده بـاشـد قول خود را: فـقـیـر گـويـد

چو بینى يتیمى سرافكند پیش
 مزن بوسه بر روى فرزند خويش

 ( (50)ِريـاضـَُة اْلجـاھـِِل َوَردُّ اْلمـُعـْتـاِد عـَْن عـاَدتـِھـِ َكاْلُمْعِجِز؛ ) : اَل عـلیـه السـالمھـفـتـم ـ قـ

 مثل معجزه است  رام كـردن و تـربـیـت شـخـص جـاھـل و بـرگـردانـیـدن صـاحب عادت را از عادتش : فـرمـود

. 

روايت شده از حضرت عیسى علیه السالم كه فرمود مداوا كردم مريضان را پـس شـفـا يافتند : فـقـیـر گويد

  (51)!احمق را و قدرت نیافتم بر اصالح او به اذن خدا و زنده كردم مردگان را به اذن خدا و معالجه كردم

  (52)؛ (ِیه الُتْكِرِم الرَُّجَل ِبما َيُشقُّ َعلَْ: قاَل علیه السالم  )ھشتم ـ 

 .اكرام مكن شخص را به آن چیزى كه شاق و دشوار است بر او: فرمود

  (53)؛ (َمْن َوَعظ َاخاُه ِسّرا َفَقْد زاَنُه َو َمْن َوَعَظُه َعالِنَیًة َفَقْد شاَنُه  ) : نـھـم ـ قـاَل عـلیه السالم

عظه برادر خود را در پنھانى ھمان آراست او را و كسى كه موعظه كرد او را آشكار كسى كه مو: فرمود

 .ھمانا عیب كرد او را

  (54). (َمْن َاِنَس ِبالّلِه ِاْسَتْوَحَش ِمَن الّناِس  ) : دھم ـ قاَل علیه السالم

 . ھر كسى كه انس به خدا گرفت وحشت كند از مردم: فرمود

 : كه اين فرمايش را شیخ سعدى در اين اشعار گنجانیده: فقیر گويد

چنین دارم از پیر داننده ياد
 كه شوريده اى سر به صحرا نھاد

اقش نخورد و نخفتپدر در فر



 پسر را مالمت نمودند و گفت
از آنگه كه يارم كس خويش خواند

 دگر با كسم آشنايى نماند
به حقش كه تا حق جمالم نمود

 دگر ھرچه ديدم خیالم نمود
به صدقش چنان سر نھادم قدم

 كه بینم جھان با وجودش عدم
دگر با كسم برنیايد نفس

 دگر جاى كس كه با او نماند
گر از ھستى خود خبر داشتى

 ھمه خلق را نیست پنداشتى

ِعَظُم اْلخاِلِق ِعْنَدك : َو قـال َامـیـُرالمـُْؤمـِنـیـَن علیه السالم  ) . (55) (قـُِل الّلُه ثـُمَّ َذْرھـُْم  ) : قـاَل الّلُه تـَعـالى

  (56). (َيَصغُِّر اْلَمْخُلوَق فى َعْیِنَك 

  (57). (َلْو َعَقَل َاْھُل الدُّْنیا َخِرَبْت  ) : يازدھم ـ قاَل علیه السالم

 !آن حضرت كه اگر اھل دنیا دانائى و فھم داشتند و دريافت مى كردند، دنیا خراب و ويران مى شد: فـرمود

دوازدھـم ـ فـرمـود آن حـضـرت كـه ھـمـانا از براى جود و بخشش اندازه و مقدارى است ، پس ھـرگـاه زيـاد 

اط مقدارى است پس ھرگاه زياد شد از آن شد از آن مقدار پس آن اسراف است ؛ و از براى حزم و احتی

مقدار پس آن جبن و ترس است و از براى اقتصاد و میانه روى مقدارى اسـت پـس ھـرگـاه زيـاد شـد بـر آن 

پـس آن بـخل است ، و از براى شجاعت مقدارى است پس ھـرگـاه زياد شد بر آن پس آن تھور و بى باكى 

كردن نفست اجتناب كردنت از چیزى كه مكروه و ناپسند مى شمارى  است و كافى است تو را از براى ادب

  (58). از غیر خودت

 م حسن عسكرى علیه السالمدر شھادت حضرت اما: فصل پنجم 

ابن بابويه رحمه الّله و ديـگـران روايـت كـرده اند از : فرموده  (جـالءالعیون  )عـالمـه مـجـلس رحـمـه الّله در 

احمد بن عـبـیـدالّله بـن خاقان كه از جانب خلفاء   روزى حاضر شدم در مجلس : مردى از اھل قم كه گفت 

م و نھايت عداوت نـسـبـت بـه اھـل بـیـت رسـالت داشـت ، پـس در مـجـلس والى اوقاف و صدقات بود در ق

او مـذكـور شـد احوال سادات علوى كه در سّر من راءى مى بودند و مذھبھاى ايشان و صالح و فساد و قرب 

علوى احمد بن عبیدالّله گفت كه من در سّر من راءى نديدم از سـادات . و منزلت ايشان نزد خلیفه ھر زمان 

كسى مانند حسن بن على عسكرى علیه السالم در علم و زھد و امراء و سادات و وقـار و مـھـابـت و 

عـّفت و حیا و شرف و قدر و منزلت نزد خلفاء و امراء و سادات و ساير بـنـى ھـاشـم او را مـقـّدم مـى 

ھمچنین وزراء و امراء و ساير اھل داشـتـنـد بـر پیران خود، و صغیر و كبیر ايشان تعظیم او مى نمودند و 

 .عسكر و اصناف خلق در اعزاز و اكرام او دقیقه اى فرو نمى گذاشتند

مـن روزى در بـاالى سـر پـدر خـود ايـسـتـاده بـودم در روز ديـوان او، نـاگـاه دربـانـان و خـدمـتـكـاران دويـدنـد و 

رخـصـت دھـیـد او را : ده است پدرم با صـداى بـلنـد گـفـت ابن اّلرضا علیه السالم در در خانه ايستا: گـفـتند

نـاگـاه ديـدم مـردى داخـل شـد گـنـدم گـون و گـشـاده چـشـم و خـوش قـامـت و . و بـه مـجـلس در آوريـد

نـیـكـو روى و خـوش بـدن در اّول سـّن جـوانـى و مـن در او مھابتى و جاللتى مشاھده كردم چون نظر پدرم 



و افتاد از جـاى جـسـت و بـه اسـتـقبال او شتافت و ھرگز نديدم كه چنین كارى نسبت به احدى از بنى بر ا

ھاشم يا امرا خلیفه يا فرزندان او بكند چون به نزديك او رسید دست در گردن او در آورد و دستھاى او را 

و بـا او سـخـن مـى گفت و  بوسید و دسن او ر گرفت و در جاى خود نشانید و با ادب در خدمت او نشست

من از . از روى تعظیم او را به كنیت خطاب مى نمود و جان خود و پدر و مـادر خـود را فـداى او مى كرد

و قاعده چنان . مشاھده اين احال تعّجب مى كردم ناگاه دربانان گفتند مـوّفق كه خلیفه آن زمان بود مى آيد

بیشتر حاجبان و يساوالن و خدمتكاران مخصوص او مى آمدند و از  بود كه چون خلیفه به نزد پدرم مى آمـد

و با وجود . نزديك پدرم تا درگاه خـلیـفـه دو صـف مـى ايـستادند تا آنكه خلیفه مى آمد و بیرون مى رفت 

استماع آمـدن خـلیـفـه باز پدرم روى به او داشت و با اوسخن مى گفت تا آنكه غالمان مخصوص او پـیدا 

اكنون اگر خواھى برخیز، غالمان خود را امر كرد كـه او را از پـشـت صـف ! فداى تو شوم : پس گفت  .شدند

باز پدرم بـرخـاسـت او را تـعـظـیـم كـرد و مـیـان . مـردم بـبـريـد كـه نـظـر يـساوالن بر آن حضرت نیفتد

ه رفت ، من از حاجبان و غالمان پدر خود پـیـشـانـیـش را بـوسـیـد و او را روانـه كـرد و بـه استقبال خلیف

او مردى است از اكابر : پرسیدم كه اين مردكى بود كه پدرم ايـن قـدر مبالغه در اعزاز و اكرام او نمود؟ گفتند

عرب حسن بن على نـام دارد و مـعـروف اسـت بـه ابـن الّرضا پس تعّجب من زياد گرديد و در تمام آن روز در 

 . فكر و تحّیر بودم

چـون شـب پـدرم بـه عـادتـى كـه داشـت بـعـد از نـمـاز شـام و خـفـتـن نـشـسـت و مـشـغـول ديـدن 

من نزد او نشستم پـرسـیـد كـه حـاجـتـى دارى ؟ . كاغذھا و عرايض مردم شد كه روز به خلیفه عرض نمايد

كى بود آن مردى ! اى پدر: داد گـفتم  چـون رخـصـت .بـلى ، اگـر رخـصـت فـرمـايـى سـؤ ال كـنـم : گـفـتـم 

كه امروز بامداد در تعظیم و اكـرام او مـبـالغـه را از حـّة گـذرانیدى و جان خود و پدر و مادر خود را فداى او مى 

اگر خـالفـت ! اى فرزند: اين امام رافضیان است ، پس ساعتى ساكت شد و گفت ! اى فرزند: كردى ؟ گفت 

ر رود كسى از بنى ھاشم به غیر آن مرد مستحّق آن نیست ، زيرا كـه او سـزاوار از بـنى عّباس به د

خـالفـت اسـت بـه سـبـب اتـّصـاف او بـه زھـد و عـبـادت و فضل و علم و كمال و عّفت نفس و شرافت نسب 

و جـاللت و  و عّلو حسب و ساير صفات كمالّیه ، اگر مى ديـدى پـدر او را مـردى بـود در نـھـايـت شـرافـت

فـضـیـلت و عـلم و فضل و كمال ، پس از اين سخنان كه از پدرم شنیدم خشم من زياده گرديد و تفّكر و تحّیر 

 .من افزون شد

بعد از آن پیوسته از مردم تفّحص احوال او مى نمودم ، پس نسنیدم از وزراء و كّتاب و امراء و سـادان و 

تـعـريـف و تـوصـیـف و فضل و جاللت و علم و بزرگوارى او امام رافضیان عـلويـّان و سـايـر مـردم بـه غـیـر 

پس قدر و منزلت او در نظر من عـظـیـم شـد و رفـعـت و شـاءن او را دانـسـتـم ، زيـرا كـه از دوسـت . است 

ل كـنـد يـا پـس مـردى از اھـل مـجـلس از او سـؤ ا. و دشـمن به غیر نیكى و بـزرگـى او چـیـزى نـشـنـیـدم 

نـام او را بـا نـام امـام حـسـن مـقـرون گـردانـد؟ جـعـفر مردى بود فاسق و فاجر وشـرابـخـوار و بدكردار، مانند 

او كسى در رسوايى و بى عقلى و بدكارى نديده بودم ، پـس جـعـفـر را مـذدمـت بـسـیار كرد باز به ذكر 

در ھنگاام وفات حسن بن على علیه السالم حالتى بر ! ـدبه خدا سـوگـن: احوال آن حضرت برگشت و گفت 

 .خلیفه و ديگران عارض شد كه من گمان نداشتم كه در وفات ھیچ كس چنین امرى تواند شد

اين واقعه چنان بود كه روزى براى پدرم خبر آوردند كه ابن اّلرضا رنجور شده ، پدرم بـه سـرعـت تـمـام نـزد 

ه خلیفه داد، خلیفه پنج نفر از معتمدان و مـخـصـوصـان خود را با او ھمراه كرد يكى خـلیـفـه رفـت و خبر را ب

از ايشان تحرير خادم بود كه از محرمان خاّص خـلیـفـه بـود، امـر كـرد ايـشـان را كـه پـیـوسـتـه مـالزم خـانـه 

د و طبیبى را مقّرر كرد كه ھر بامداد آن حـضـرت بـاشند و بر احـوال آن حـضـرت بـرود و از احـوال او مّطلع گردن



و پـسـیـن نـزد آن حـضرت برود و از احوال او مّطلع باشد بعد از دور روز براى پدرم خبر آوردنـد كـه مـرض آن 

پس بامداد سوار شد نزد آن حضرت رفت . حـضـرت صـعـب شـده اسـت و ضعف بر او مستولى گرديده است 

آن حضرت دور نشوند و قاضى القضاة را طلبید و گفت ده نفر از علماى مشھور  و اطبا را امر كرد كه از خدمت

ايشان اينھا را براى آن مى كردند كه آن زھرى كه به آن . را حاضر گردان كه پیوسته نزد آن حـضـرت باشند

ز دنیا حضرت داده بـودنـد بـر مـردم مـعـلوم نشود و نزد مردم ظاھر سازند كه كه آن حضرت به مرگ خود ا

پیوسته ايشان مالزم خانه آن حضرت بودند تا آنكه بعد از گذشتن چند روز از مـاه ربـیـع اال ول آن امـام . رفته 

 . مـظـلوم از دار فـانـى بـه سـراى بـاقـى رحلت نمود و از جور ستمكاران و مخالفان رھايى يافت

ن شھر برپا شد از جمیع مـردم صـداى چون خبر وفات آن حضرت در شھر سامره منتشر شد قیامتى در آ

نـاله و فـغـان و شیون بلند گرديد، خلیفه در تفحص فرزند سعادتمند آن حضرت درآمد، جمعى را فرستاد كه 

بر دور خانه آن حضرت حراست نمايند و جمیع حجره ھا را تـفـحـص نـمـايـنـد شـايـد آن حضرت را بیابند و 

ن آن حـضـرت را تـفـحـص كـنـند كه مبادا حمل در ايشان باشد پس يكى از زنان زنان قابله را فرستاد كه كنیزا

گفت كه يكى از كـنـیـزان آن جـنـاب را احـتـمـال حـمـلى ھـسـت ، خـلیـفـه نـحـريـر خـادم را بـر او مـوكل 

ـجھیز آن جناب گردانید كه بر احوال او مطلع باشد تا صدق و كذب آن سخن ظاھر شود بعد از آن مـتـوجـه ت

جمیع اھل بازارھا مطلع شدند صغیر و كبیر و وضیع و شريف خاليق در جنازه آن برگزيده خالق جمع . شد

پدرم كه وزير خلیفه بود با ساير وزراء و نويسندگان و اتباع خلیفه و بنى ھاشم و علويان به تجھیز آن . آمدند

راى قیامت بود از كثرت ناله و شیون و گريه مردم چون امام زمان حاضر شدند و در آن روز سـامـره مانند صح

از غـسل و كفن آن جناب فارغ شدند خلیفه ابوعیسى را فرستا كه بر آن جناب نماز كند چون جـنـازه آن 

جناب را براى نماز بر زمین گذاشتند ابوعیسى به نزديك حضرت آمده و كفن را از روى مـبـارك دور كـرد و 

ت خلیفه علويان و ھاشمیان و امراء و وزراء و نـويـسـندگان و قضات و علماء و ساير اشراف بـراى رفـع تـھـمـ

بیايید و نـظر كنید كه اين حسن بن على فرزندزاده امام رضا علیه السالم  : و اعیان را نزديك طلبید و گفت

دت مرض او اطباء است بر فراش خود به مرگ خود مرده است و كسى آسیبى به او نرسانیده است و در م

و قضات و مـعـتمدان و عدول حاضر بودند و بر احوال او مطلع گرديده اند و بر اين معنى شھادت مى دھند 

پیش ايستاد و بر آن حضرت نماز خواند بعد از نماز، آن جناب را در پھلوى پدر بزرگوار خود دفن كردند و   پس 

شد؛ زيـرا شـنـیـده بـود كـه فـرزنـد آن جـنـاب بـر  بعد از آن خلیفه متوجه تفحص و تجسس فرزند حضرت

چندان كه تفحص كردند چیزى از آن . عـالم مـسـتـولى خـواھـد شـد و اھـل بـاطـل را مـنـقرض خواھد كرد

حضرت نیافتند و آن كـنـیـز را كـه گـمـان حـمـل بـه او بـرده بـودنـد تـا دو سال تفحص احوال او مى كردند و 

 .ھر نشداثرى ظا
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پـس مـوافـق مـذھـب اھـل سـنـت ، میراث آن حضرت را قسمت كردند براى مادر و جعفر كذاب كه بـرادر آن 

جـنـاب بـود و مـادرش دعـوى كـرد كـه مـن وصـى اويـم و نزد قاضى به ثبوت رسـانیده باز خلیفه در تفحص 

مى : س جـعـفـر كـذاب نـزد پدر من آمد و گفت پ . فرزند آن جناب بود و دست از تجسس بر نمى داشت



خواھم منصب برادرم را به من تفويض نمايى ، من تـقبل مى نمايم كه ھر سال دويست ھزار دينار طال 

مـنـصـب بـرادر تـو مـنـصـبـى ! اى احـمـق : پدرم از استماع اين سخن در خشم شـد گـفـت . بدھم 

وان گـرفت و سالھا است كه خلفاء شمشیر كشیده اند و مردم را مى نـیـسـت كـه بـه مـال و تـقـبـل تـ

از اعتقاد به امامت پدر و برادر تو برگردند نتوانستند اگر تو نزد شیعیان ] مردم [كشند و زجـر مـى نـمايند كه 

يشان مرتبه امامت دارى ھمه به سوى تو خواھند آمد و تو را احتیاج به خلیفه و ديـگرى نیست و اگر نزد ا

و پـدرم بـه ايـن سـخـن . مرتبه اى ندارى خلیفه و ديگرى اين مرتبه را براى تو تـحـصـیـل نـمـى تـوانـنـد كـرد

راه ندھند و بعد از آن به   خـفـت عـقـل و سـفـاھـت و عدم ديانت او را دانست امر كرد ديگر او را به مجلس 

خلیفه تفحص از فرزند آن جناب مى كند و بر آثار او مطلع مجلس پدرم راه نیافت تا پدرم فوت شد، تا امروز 

  (59).نمى شود و دست بر او نمى يابد

سـند معتبر از ابواال ديان روايت كرده است كه من خدمت حضرت امام حسن عـسـكرى  ابـن بـابـويـه بـه

پس روزى در بـیـمـاريـى كـه در آن . علیه السالم را مى نمودم و نامه ھاى آن جناب را به شھرھا مى بردم 

فـرمـودنـد كـه بـعـد از مـرض بـه عالم بقاء رحلت فرمودند مرا طلبیدند و نامه اى چند نـوشـتـنـد بـه مـدايـن و 

پـانـزده روز بـاز داخـل سـامـره خـواھـى شـد و صـداى شـیـون از خـانـه مـن خـواھـى شـنـیـد و مـرا در آن 

ھرگاه اين واقعه ھائله روى دھد امر امامت با كیست ؟ ! اى سید: وقـت غـسـل دھـنـد، ابـواال ديان گفت 

: ديگر عالمتى بـفرما، فرمود: و طلب كند او امام است بعد از من ، گفتم ھـركـه جواب نامه مرا از ت: فـرمـود

ھـركـه بگويد كه در ھمیان چه : ديگر بفرما، گفت : ھر كه بر من نماز كند او جانشین من خواھد بود، گفتم 

ـان ، مھابت حضرت مـانـع شـد كـه بـپـرسـم كـدام ھـمـی: ابواال ديان گفت . چیز است او امام شما است 

 .پـس بـیـرون آمـدم و نـامـه ھـا را بـه اھل مداين رسانیدم و جوابھا گرفته برگشتم چنانچه فرموده بود

روز پـانـزدھـم داخـل سـامـره شـدم صـداى نـوحـه و شـیـون از مـنـزل منور آن امام مطھر بلند شده بود چون 

شسته و شیعیان برگرد او بر آمده اند و او را تعزيت به را ديدم كه به در خانه ن] كذاب [به در خانه آمدم جعفر 

وفات برادر و تھنیت بـه امـامـت خـود مى گويند، پس من در خاطر خود گفتم كه اگر اين امام است امامت 

نوع ديگر شده ، اين فاسق كى اھلیت امامت دارد؛ زيرا كه پیشتر او را مى شناختم كه شراب مى خورد و 

پس پیش رفتم و تعزيت و تھنیت گفتم و ھیچ سؤ ال از مـن . ت و طـنـبـور مـى نـواخـت قـمـار مـى بـاخـ

بیرون آمد و به جعفر كذاب خطاب كرد كه بـرادر تـو را كـفـن كـرده انـد بـیـا  (عقید خادم  )نـكـرد، در ايـن حال 

نه رسیديم ديديم كه حضرت و بر او نماز كن ، جعفر برخاست و شیعیان با او ھمراه شدند چون به صحن خا

امام حسن عسكرى علیه السالم را كفن كـرده بـر روى نعش گذاشته اند پس جعفر پیش ايستاد بر برادر 

اطھر خود نماز كند چون خواست تكبیر گويد طفلى گندم گون پیچیده موى گشاده دندانى مانند پاره ماه 

بايست كه من سزاوارترم به نماز بر پدر خود از تو، پس ! اى عمو: بیرون آمد و رداى جعفر را كشید و گفت 

 .پس جعفر عق ايستاد و رنگش متغیر شد

آن طـفـل پـیـش ايـستاد و بر پدر بزرگوار خود نماز كرد و آن جناب را در پھلوى امام على نقى علیه السالم 

لیم كردم و در خاطر دفن كرد و متوجه من شد و گفت اى بصرى بده جواب نامه را كه با تو است ، پس تس

خود گفتم كه دو نشان از آن نشانھا كه حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم فرموده بود ظاھر شد و 

بـراى آنـكـه حـجـت بـر او تـمـام كـنـد كـه او : يك عالمت مانده بیرون آمدم پس حاجز وشابه جـفـعـر گـفـت 

. من او را ھرگز نديده بودم و نمى شناختم ! كه والّله  :كى بود آن طفل ؟ جعفر گفت : امـام نـیست ، گفت 

پس در اين حالت جـماعتى از اھل قم آمدند و سؤ ال كردند از احوال حضرت امام حسن عسكرى علیه 

السالم چون دانـسـتـنـد كه وفات يافته است پرسیدند كه امامت با كیست ؟ مردم اشاره كردند به سوى 



و تعزيت و تھنیت دادند و گفتند با ما نامه و مالى چند ھست بگو كـه نـامـه ھـا از  جـعـفـر، پـس نزديك رفتند

مـردم از ما علم : جعفر برخاست و گـفـت . ما تسلیم كنیم ] تا[چـه جـماعت است و مالھا چه مقدار است 

با شما نامه  غیب مى خواھند، در آن حال خادم بیرون آمد از جانب حضرت صاحب اال مر علیه السالم و گفت

فالن شخص و فالن و فالن ھست و ھمیانى ھست كه در آن ھـزار اشـرفى ھست ؛ در آن میان ده اشرف 

ھست كه طال را روكش كرده اند، آن جماعت نامه ھا و مـالھـا را تـسـلیـم كـردنـد و گـفـتـند ھر كه تو را 

مـان اسـت و مـراد امـام حسن عسكرى علیه فرستاده است كه اين نامه ھا و مالھا را بـگـیـرى او امـام ز

پس جعفر كـذاب رفـت نـزد مـعـتـمـد كـه خـلیـفـه بـه نـاحـق آن زمـان بـود و ايـن . السالم ھمین ھمیان بود

واقـعـه را نـقـل كـرد، مـعـتـمـد خـدمـتـكـاران خـود را فـرسـتـاد كـه صـیـقـل كـنـیـز حـضـرت امـام حـسـن 

لیـه السـالم را گـرفـتـنـد كـه آن طفل را به ما نشان ده ، او انكار كرد و از او براى رفع مظنه عـسـكـرى عـ

ايشان گفت حملى دارم من از آن حضرت ، به اين سبب او را به ابن ابى الشوارب قاضى سپردند كه چون 

ج در بصره خروج كرد ايشان به فرزند متولد شـد بـكـشـنـد، بـناگاه عبیدالّله بن يحیى وزير مرد و صاحب الزن

  (60).حال خود درماندند و كنیز از خانه قاضى به خانه خود آمد

عـتبر از محّمد بن حسن روايت كرده است كه حضرت امام حسن عسكرى علیه السـالم ايـضـا بـه سـنـد مـ

در روز جـمعه ھشتم ماه ربیع اال ول سال دويست و شصتم از ھجرت وقت نماز بامداد بـه سـراى بـاقـى 

وقت  رحـلت فـرمـود و در ھـمـان شب نامه ھاى بسیار به دست مبارك خود به اھل مدينه نوشته بود و در آن

 (عقید  )مى گفتند و غالن آن جناب كه او را  (صـیـقل  )نزد آن حضرت حاضر نبود مگر جاريه آن جناب كه او را 

عقید گفت . مى نامیدند و آن كسى كـه مـردم بر او مطلع نبودند يعنى حضرت صاحب اال مر علیه السالم 

صطكى جوشانیده بودند خواست كه كه در آن وقت حضرت امام حسن علیه السالم آبى طلبید كه با م

چون آب آورديم دستمالى در دامن خود . اول آبى بیاوريد كه نماز كنم  :بـیـاشـامـد، چـون حـاضر كرديم فرمود

گسترده و وضو ساخت و نماز بامداد را ادا كرد و قدح آب مصطكى كه جوشانیده بودند گرفت كه بیاشامد از 

مى لرزيد و قـدح بـر دنـدانـھـاى شـريـفـش مـى خـورد، چـون آب   غايت ضعف و شدت مرض دست مباركش 

شھادت آن حضرت به اتفاق . را بـیـاشـامـیـد و صیقل قدح را گرفت روح مقدسش به عالم قدس پرواز نمود

اكـثـرى از مـحـدثـان و مـورخـان در ھـشـتـم مـاه ربـیـع اال ول دويـسـت و شـصـتـم ھـجـرت بـود، شـیـخ 

اول مـاه مـذكـور نـیـز گـفـتـه ، و اكـثـر گفته اند كه روز جمعه بود، و بضى  (61) (مصباح  )سـى در طـو

بـعـضـى يـكـشـنـبـه نـیـز گـفـتـه انـد، و از عـمـر شـريـف آن حـضـرت بـیـسـت و نـه سـال  چھارشنبه و

  (62).گـذشـته بود و بعضى بیست و ھشت نیز گفته اند و مدت امامت آن حضرت نزديك به شش سال بود

 (عـیـون المعجزات  )و در كتاب . ابـن بـابـويه و ديگران گفته اند كه معتمد آن حضرت را به زھر شھید نمود

از احمد بن اسحاق روايت كرده است كه روزى بـه خـدمـت امـام حـسـن عـسـكـرى عـلیـه السـالم  (63)

ام بـعـد رفـتـم حـضـرت فـرمـود كـه چـگـونـه بـود حـال شـمـا و آنـچـه مـردم بـودنـد از شـك و ريـب در بـاب امـ

چون خبر والدت سید ما و صاحب ما در قم به ما رسید صغیر و كبیر و ! يابن رسول الّله : از مـن ؟ گـفـتـم 

مگر نمى دانى كه ھرگز زمین خـالى : شیعیان قـم ھـمـه اعـتـقـاد بـه امامت آن جناب نمودند، حضرت فرمود

پـس در سال دويست و پنجاه و نه ھجرت حضرت ، . ق از امـام نـمـى بـاشـد كـه حـجـت خـدا بـاشـد بـر خـل

والده خود را به حج فرستاد و او را خبر داد به وفـات خـود در سـال ديـگـر و فـتنه ھايى كه بعد از وفات او 

اسم اعـظـم الھـى و مـواريـث پیغمبران و اسلحه و كتب حضرت رسالت را به صاحب   واقع خواھد شد، پس 

از  260الم تسلیم كرد و مادر آن جناب متوجه مكه شد، و آن جناب در ماه ربیع اال خر سنه اال مر علیه الس

دنیا رحلت نمود و در سّر من راءى در پھلوى پدر بزرگوار خود مدفون گرديد و عمر شـريـف آن جـنـاب بـیـسـت 



  (64).(تـمـام شـد آنـچـه از جـالءالعـیـون نقل شده بود(و نـه سـال بـود 

خواندم نزد  : شـیـخ طـوسـى بـه سـند خود روايت كرده از ابوسلیمان داود بن غسان بحرانى كه گفت

على نوبختى كه شیخ متكلمین از اصحاب ما بوده در بغداد و صـاحـب جـاللت بـوده در ابوسھل اسماعیل بن 

كه  (كتاب اال نوار در تـواريـخ ائمـه اطـھـار عـلیـھـم السالم  )ديـن و دنـیـا و كـتـى تـصنیف كرده از جمله 

سال دويست و پنجاه  فرمود والدت با سعادت حضرت حجة بن الحـسـن عـلیـه السـالم بـه سامراء واقع شد

والده آن حضرت نـامـش صـیـقـل و كـنـیـه آن حـضـرت ابـوالقـاسـم بـوده بـه ھـمـیـن كـنـیه وصیت . و شش 

كرده بود رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سلم و فرموده اسم او اسم من و كنیه او كنیه من است ، 

پـس ابوسھل  .مـنـتـظـر و صـاحـب الزمـان عـلیـه السـالم  لقـب او مـھـدى اسـت و او اسـت حـجـت و امـام

گفت كه داخل شدم بر امام حسن عسكرى علیه السالم در مرضى كه به ھمان مرض از دنـیـا رحـلت 

فـرمـود و در نـزد آن حـضـرت بـودم كه امر فرمود خادم خود عقید را ـ و اين خـادمـى بـود سـیـاه از اھـل نـوبـه 

رده بود حضرت امام على نقى علیه السالم را و پـروريـده و بـزرگ كـرده بـود امـام حـسـن علیه و خدمت ك

جـوشـانـیـد و صـیـقـل   بجوشان از بـراى مـن آب را بـا مـصـطـكـى ، پـس ! اى عقید: السالم را ـ فرمود

. كرى عـلیـه السـالم آوردجـاريـه كـه مـادر حضرت حجت علیه السالم باشد آن آب را براى امام حسن عس

پـس ھـمـین كه قدح را به دست آن حضرت داد و خواست بیاشامد و دست مـباركش لرزيد و قدح به 

خورد پس قدح را از دست نھاد و به عـقـیـد فـرمـود داخـل ايـن اطـاق مـى شـوى   دندانھاى ثناياى نازنینش 

ابـوسـھـل گـويـد كـه عـقـیـد گـفـت مـن . بـیـاور نـزد مـن  مـى بـیـنـى كـودكـى را بـه حـال سـجـده ، او را

داخل شدم به جھت پیدا كردن آن طفل ناگاه نظرم افتاد به كودكى كه سر به سجده نھاده بـود و انـگـشت 

سبابه را به سوى آسمان بلند كرده بود پس سالم كردم بر آن جناب آن حضرت مختصر كرد نماز را و چون 

ض كردم كه سید من مى فرمايد تو را كه نـزد او بـروى ، پـس در ايـن ھنگام مادرش صیقل امد و تمام كرد عر

چون آن كودك به : دستش را گرفت و برد او را به نزد پـدرش امـام حـسن علیه السالم ، ابوسھل مى گويد

و ُدرِّىُّ اللُّؤ ِن َو فى َشْعِر َو ِاذا ھَُ )خدمت امام حسن علیه السـالم رسـیـد سـالم كـرد نـگاه كردم بر او، 

؛ يعنى ديدم كه رنگ مباركش روشنايى و تال لو دارد و موى سـرش بـه ھـم  (َراْءِسِه قـَطـَُط مـُفـَلَُّج اَالسـْناِن 

پـیـچیده و مجعد است و مابین دندانھايش گشاده است ، ھمین كه امام حسن علیه السـالم نـگـاھـش بـه 

 . (يـا سـَیـََد َاْھل َبْیتِِه َاْسِقنى اْلماء َفِاّنى ذاِھٌب ِالى َرّبى  ) :بـگـريـسـت و فـرمـودكـودكـش افـتـاد 

. مرا آب بده ھمانا من مى روم به سوى پروردگار خود، يعنى وفاتم نـزديـك شده ! اى سـیـد اھل بیت خود

حـركـت داد لبھايش را و  پس آن آقازاده آن قدح آب جوشانیده با مصطكى را گرفت به دست خويش و

پـس در . مرا مـھـیـا كـنـیـد از بـراى نـمـاز :سیرابش كرد، چون امام حسن علیه السالم آب را آشامید فرمود

كـنـار آن حـضـرت دسـتـمـالى افـكـنـدنـد و آن طـفـل وضـو داد پـدر خـود را بـه يـك مـرتـبـه ، يـك مـرتـبـه ، 

بشارت : مسح كرد بر سر و قدمھاى او، پس امام حسن علیه الالم به وى فرمود يـعـنـى بـه اقـل واجـب و

تويى صاحب الزمان و تويى مھدى و حجت خدا بر روى زمین و تـويـى پسر من و ! بـاد تـو را اى پـسـرك من 

كودك من و منم پدر تو، تويى محّمد بن الحسن بن على بن محّمد بن على بـن مـوسـى بـن جـعفر بن 

حّمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب علیھم السالم و پـدر تـو اسـت رسـول خـدا صـلى الّله م

عـلیـه و آله و سـلم و تـويى خاتم ائمه طاھرين و بـشـارت داد به تو رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم 

 .درھاى طاھرين توو نام و كنیه داد تو را، و اين عھدى است به سوى من از پدرم و از پ

 . (َصلَّى الّلُه َعلى َاْھِل اْلَبْیِت َربَّنا ِانَُّه َحمیٌد َو َمجیٌد  )

  (65). پـس وفـات كـرد امام حسن علیه السالم در ھمان وقت صلوات الّله علیھم اجمعین



قبر من در سّر من : شـیـخ طـوسـى روايـت كـرده از حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم كه فرمود

  (66).راءى امان است از براى اھل دو جانب از بالھا و عذاب خدا

را به شیعه و سنى معنى كرده و فرموده كه بـركـت آن حـضرت  (اھل دو جانب  )مـجـلسى اول رحمه الّله 

السالم سبب امان بغداد شد، و شیخ اجل دوست و دشمن را احاطه كرده است چنانكه قبر كاظمین علیھم 

كه در سنه شـشـصـد و ھـفـتـاد و ھـفت تاءلیف كرده نقل  (كشف الغمه  )على بن عیسى اربلى در كتاب 

نموده كه حكايت كرد براى من بعض اصحاب كه مستنصربالّله خلیفه عباسى يكسال به سامره رفت و زيارت 

از روضـه مـقـدسـه آن دو امـام بـیـرون آمـد رفـت بـه زيـارت تـربـت كرد عسكريین علیھم السالم را، و چـون 

خـلفـاء آل عباس از پدران و اھل بیت خود و قبور ايشان در قبه اى بود كه خرابى و ويرانى به آن رو بـرده بـود 

بن عیسى على . و بـاران داخـل آن مـى گـشـت و بـر قبرھا و تربت ايشان فضله ھاى طیور و پرندگان بود

مى گويد كه من ھم مشاھده كرده ام تربت ايشان را به ھمین حـال پـس به مستنصر گفتند كه شما 

خلیفه ھاى روى زمین و پادشاھان دنیا مى باشید و از بـراى شـمـا اسـت فـرمـان و امـر در عـالم و 

ايشان را و نه به خاطرى خطور  قـبـرھـاى پـدران شـمـا بـه ايـن كـیـفـیـت و حال باشد، نه كسى زيارت كند

شوند و نداشته باشند يـك كسى را كه فضالت و كثافات را از ايشان دور كند و قبور اين علويین مزارى است 

به ايـن خـوبى و پاكیزگى كه مشاھده مى نمايید با پرده ھا و قنديلھاى آويخته و فرشھا و گـسـتـردنـیـھا و 

اين امرى اسـت آسـمـانـى ، يـعنى از : مستنصر خلیفه گفت . ذلك  فراش و خادم و شمع و بخور و غیر

جانب خدا است و حاصل نمى شود به كوشش و اجتھاد ما و اگر ما مردم را بر اين كار واداريم قبول نخواھند 

و غـلبـه  و راسـت گـفـتـه زيـرا كـه اعـتـقـادات بـه قـھـر. كرد و زور و سعى ما در اين باب فايده نخواھد نـمـود

  (67). انتھى. حاصل نخواھد شد و به اكراه نتوان اعتقاد در كسى پديد آورد

 ز اصحاب امام حسن عسكرى علیه السالم استدر ذكر چند نفر ا: فصل ششم 

 شرح حال احمد بن اسحاق اشعرى

ثـقـه رفـیـع  :اال شعرى   اول ـ شیخ اجل ابوعلى احمد بن اسحاق بن عبدالّله بن سعد بن مالك اال حوص 

ثـیـن القـدر از اجـالء اھـل قـم اسـت و خـانـواده و خويشان او از اصحاب ائمه علیھم السـالم و از مـحـد

كـبـارنـد و در فصل اصحاب حضرت صادق علیه السال و اصحاب حـضـرت رضـا عـلیـه السـالم حـال چـند نفر از 

ايشان مذكور شد مانند عمران بن عبدالّله و عـیـسـى بـن عـبدالّله و زكريا بن آدم و زكريا بن ادريس رضى 

اصحاب  د و ھـادى علیھم السالم و از خواص الّله عنه و احمد بن اسحاق روايـت كـرده از حـضـرت جـوا

حضرت امام حسن عـسـكـرى عـلیـه السـالم بـوده و بـه شـرف مـالقـات حـضرت صاحب الزمان علیه السالم 

نـائل شـده چـنـانـكـه در باب چھاردھم خواھد آمد ان شاء الّله تعالى و او شیخ قمیین و واقد ايـشـان اسـت 

نقل شده كه  (ربـیـع الشـیـعه  )ین است كه توقیع شريف به مدحشان بیرون آمده و از و از سـفـراء مـمـدوح

  (68). او از وكالء و سفراء و ابواب معروفین است

حـديـث مـبـسـوطـى نقل كرده كه در آخر آن مذكور است كه احمد در  (كـمـال الّديـن  )شـیـخ صـدوق در 

سّر من راءى از حضرت امام حسن عسكرى علیه السـالم پـارچـه اى خـواست به جھت كفن خود، پس 

ر بـراى نـفـس خـودت و آنـچـه خـواسـتـى حضرت سیزده درھم به وى داد و فرمود ايـن را خـرج مـكـن مـگـ

چون از خدمت موالى خود مراجعت : شـیـخ جلیل سعد بن عبدالّله راوى خبر مى گويد. بـه تـو مـى رسـد

، احمد بن اسحاق تب كرد و  (پل ذھاب  )كرديم و به سه فـرسـخـى حـلوان كـه اال ن مـعـروف اسـت بـه 

شديم چون وارد حـلوان شـديـم در كـاروانسرايى منزل كرديم احمد  سخت ناخوش شد كه ما از او ماءيوس

فرمود مرا امشب تنھا گذاريد و به مـنـازل خـود رويـد، ھـركس به منزل خود رفت نزديك صبح در فكر افتادم 



 ) :پس چشم را باز كردم كه ناگاه كافور خادم موالى خود ابى محّمد علیه السالم را ديدم كه مى گويد

از غسل و كفن صاحب شما : پـس گفت  . (سـََن الّلُه بـِاْلخـَیـِْر عـَزاكـُْم َو جـَبـََر بـِاْلمـَحـْبـُوِب َرَزيَّتـَكـُم َاحـْ

يعنى احمد فارغ شديم پس برخیزيد او را دفن كنید پس به درستى كـه او عـزيـزتـرين شماھا است به جھت 

ھـمـیـن پـل ذھاب معروف  (حـلوان  )و  (69).ما غـائب شـد قرب به خداوند در نزد آقاى شما، پس از چشم

نزديكى روخانه آن قـريه است به فاصله ھزار  است كه در راه كرمانشاھان است به بغداد و قبر آن معظم

قدم تقريبا از طرف جنوب و بر آن قبر بناى محقرى است خـراب و از بـى ھـمـتـى و بـى مـعـرفـتـى اھـل 

ثـروت آن اھـالى بـلكـه اھـل كرمانشاه و مترددين ، چنین بى نام و نشان مانده و از ھزار نفر زوار يكى به 

نمى رود و با آنكه كسى را كه امام علیه السالم خادم خود را به طى اال رض بـا كـفـن زيارت آن بـزرگـوار 

بـراى تـجھیز او بفرستد و مسجد معروف قم را به امر آن جناب بنا كند و سالھا وكـیـل در آن نـواحـى بـاشـد 

قـرار داد كـه از بـركـت صـاحـب قبر و بـیـشتر و بھتر از آن بايد با او رفتار كرد و قبرش را مزار مـعـتـبـرى بـايـد 

 .به توسط او به فیضھاى الھیه برسند

 شرح حال احمد بن محّمد بن مطھر

 : دوم ـ احمد بن محّمد بن مطھر است

 (مـسـتـدرك  )كـه تـعـبیر كرده از او شیخ صدوق به صاحب ابى محّمد علیه السالم ، شیخ ما در خاتمه 

آن نیست كه از اصحاب حضرت عسكرى علیه السالم باشد و بس ، بلكه  (صاحب  )فرموده كه مراد از  (70)

ر امور آن حضرت بود و رسیدگى در كارھاى آن جناب داشت و آنچه ظاھر شده براى ما آن است كه او قائم ب

يت كرده ثقه ثبت على بن الحسین و روا (71). اين كاشف است از مرتبه اى كه فوق عدالت است

داخـل شـدم بـر حـضـرت : از حـمـیـرى از احـمـد بـن اسـحـاق كـه گـفـت  (اثـبـات الوصـیـة  )مـسـعـودى در 

چگونه بود حال شما در آن چیزى كه مردم در او ! امـام حسن عسكرى علیه السالم فرمود به من اى احمد

وقتى كه رسید به ما كاغذى كه در آن بود خبر سید ما و والدت او ! ن اى آقاى م: شك و ريب كردند؟ گفتم 

يعنى حضرت حجت علیه السالم ، نماند از مـا مـردى و زنـى و پـسـرى كـه داراى فـھـم بـاشـد مـگـر آنـكـه 

آيا ندانستید شما كه زمین خالى نمى ماند از : قـايـل بـه حـق شـد، حـضرت عسكرى علیه السالم فرمود

حجتى از جانب خدا؟ پس امر كرد حضرت عسكرى علیه السالم والده خود را به حـج در سـنـه دويـسـت و 

پـنـجـاه و نـه و خـبـر داد او را بـه آنـچـه بـه او مـى رسـد در سـال شـصت يعنى خبر فوت خود را در سنه 

م را و وصیت كرد به او و دويست و شصت به والده اش داد و حاضر كرد حضرت صاحب اال مر علیه السال

تسلیم كرد به آن حضرت اسم اعـظـم را و مـواريث و سالح را و بیرون شد والده حضرت عسكرى علیه 

السالم با حضرت صـاحـب علیه السالم به سوى مكه و ابوعلى احمد بن محّمد بن مطھر متولى كارھاى 

ردند قافله ھايى از اعراب را پس خبر دادند پـس چـون رسـیدند به بعضى از منازل مالقات ك. ايشان بـود

بودند كه  (72)ايشان را به شدت خوف و كمى آب ، پس برگشتند بیشتر مردم مگر آنھايى كه در ناحیه 

عـسـكـرى عـلیـه و روايت شـده كـه وارد شـد بـر ايـشـان امـر حـضـرت  (73)ايشان رفتند و سالم ماندند 

السـالم بـه آنـكه بروند و بـرنـگـردنـد و ظـاھـر اسـت كـه آن كـسـى را كـه امـام عـلیـه السـالم قـائم بـر 

امـور اھـل خـود قـرار مـى دھـد كـه در ايـشـان اسـت مـادر خـود و كـسـى كـه مثل او است در اين سفر 

 د از وثاقت و امانت و فطانت ؛بزرگ و طوالنى البد بايد در مقام رفیع باش

بـى َو ِمْن ھذا اْلَخَبِر َيَتَبیَُّن ِاْجماُل ما ِفى الكافى ِمْن باِب َمْوِلد َابى ُمَحمٍَّد علیه السالم بـَِاسـْنـاِدِه عـَْن َا )

ـْصـِراَف النـّاِس َو ِانَُّه يـُخـاُف اْلَعَطُش عـَلّى اْلمـُطـَھَّرى ِانَُّه كـَتـََب ِاَلیـِْه عـلیـه السـالم ِباْلقاِدِسیَِّة ُيْعِلُمُه ِان

  (74). (َفَكَتَب علیه السالم ِاْمُضوا َو الَخْوٌف َعَلْیُكم ان شاَء الّله َفَمُضوا ساِلمیَن َو اْلَحْمُدلّلِه َربِّ اْلعاَلمیَن 



 شرح حال اسماعیل نوبخت

 : سـوم ـ ابـوسـھـل اسـمـاعـیـل بـن عـلى بـن اسـحـاق بـن ابـى سھل بن نوبخت

ـیـا داشـت و شیخ متكلمین امامیه بغداد و بزرگ طايفه نوبختیه بود در زمان خود جاللت و بزرگى در ديـن و دن

انـوار در تـواريخ ائمه اطھار علیھم  )جـارى مـجـراى وزراء بـود و كتب بسیار تصنیف كرده از جمله كتاب 

جمع كرده بود كتابھاى بسیار، و بسیارى از  (75)گفته كـه ايـن شـیـخ  (فھرست  )ابن نديم در  . (السالم 

نسخ را به خـط خـودش نـوشته بود و مصنفات و مؤ لفات او در كالم و فلسفه و غیرھما بسیار است و 

مـثـل ابـوعـثـمـان دمـشـقـى و اسـحـاق  جـمـع مـى شـدنـد نـزد او جـمـاعـتـى از نـاقـلیـن كـتـب فـلسـفـه

و ثـابـت و غـیـر ايـشـان و از غـلمـان او اسـت ابـوالحسن السـّوسـنـجردى معروف به حمدونى اسمش 

  (76). است در امامت انتھى (كتاب انفاذ  )محّمد بن بشر صاحب 

محّمد بن بشر مذكور از صلحا و عیون اصحاب و متكلمین ايشان است و ھمان است كـه پـنـجـاه : فقیر گويد

كـتـاب  )ف صـاحـب حـجـه پـیـاه بـه جا آورده و ابوسھل خالوى ابومحّمد حسن بن موسى نوبختى فـیـلسـو

اسـت و از سـعـادت ابـوسـھـل اسـت كـه بـه شـرف مـالقـات امـام زمـان عـلیـه السـالم نائل شده  (الفـرق 

 . چنانكه در ذكر وفات حضرت عسكرى علیه السالم خبرش گذشت

 رسوا شدن حسین حّالج

ج به خاطر آورد كه ابـوسـھـل را ايـن شـیـخ جـلیـل سـبـب شـد از بـراى رسـوا شـدن حـالج زيرا كه حال

مـانـنـد ديـگـران تـوانـد گـول زد و بـه حـیـله او را بـه دام آورد و بـا خـود خـیـال كـرد كـه چـون ابـوسـھـل در 

مـعـروف و مـشـھـور اسـت ھـرگـاه بـه دام   نـزد مـردم مـرتـبـه بـلنـد دارد و بـه عـلم و ادب و عـقـل و دانـش 

يـد مردمان ضعفه و عوام بر او بـگـرونـد الجـرم بـراى او نـوشـت و او را بـه سـوى خـود دعـوت كـرد و او درآ

اظـھار كرد كه من وكیل صاحب الزمان علیه السالم مى باشم و ماءمور شدم كه تو را دعوت كنم و مبادا در 

مطلع گشت براى او پـیـغـام  ابوسھل چون بر مضمون كاغذ او .اين امر شك و ريبى براى تو حاصل شود

فـرستاد كه اگر تو وكیل حضرت صاحب الزمان علیه السالم مى باشى البد بـراى تو دالئل و براھینى باشد 

اينك به جھت آنكه من به تو ايمان آورم يك چیز كمى از تـو خـواھـش مـى كـنـم تا شاھد دعوت تو باشد و 

جوارى را فعال چند جاريه دارم كه از وصال ايشان حظ مى  آن امر آسان اين است كه من دوست مى دارم

برم لكن چون پیرى در سر و روى مـن اثـر كرده ناچارم كه در ھر ھفته خضاب كنم تا سفیدى موى خود را از 

ايشان مستور دارم چـه اگـر ايـشـان مـلتـفـت سـفـیـدى مـوى مـن شـونـد از مـن كـتـاره گـیـرنـد و وصـالم 

ود به ھجران و شب تار گردد بر من روز تابان ، الجرم من ھر جمعه در تعب خضاب كـردن مـى مبدل ش

بـاشـم ، اگر تو در دعوت خود صادقى چنان كن كه ريش من سیاه شود و ديگر مـحـتـاج بـه خـضـاب نـبـاشـم 

پیغام به حالج رسید  چون اين . آن وقـت مـن بـه مـذھـب تـو داخـل شـوم و مردم را به سوى تو دعوت كنم

سـول نـزد او خـطـا كـرده و در ايـن اظـھـار رسـوا گـرديـده ديـگـر جـواب او نـداد و ر (77)دانست سھمش 

نـفـرسـتـاد، ابـوسـھـل بـعـد از آن ، ايـن مـطـلب را در مـجـالس و مـحـافـل نـقل مى كرد و او را افضح مردم 

  (78).نمود و پرده از روى كار او برداشت و او را رسوا نمود و مردم را از دام او ربود

ـُْتْم َاْھَل الرَّْيِب َو اْلِبَدِع ِمْن بـَعـِْدى َفَاْظِھر ) وا اْلَبرآَئَة قـَاَل َرسـُوُل الّلِه صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم ِاذا َرَاي

م ا ِمْن َسبِِّھْم َو اْلَقْوِل ِفیِھْم َو اْلَوقیَعِة َو باِھُتوُھْم َكْیال َيْطَمُعوا ِفى الِفساِد ِفى اِالْسالم َو َيَحَذُرُھِمْنُھْم َو َاْكِثُرو

  (79). (ال ِخَرِة ى االّناُس َو ال َيَتَعلَُّموَن ِمْن ِبَدِعِھْم َيْكُتُب الّلُه َلُكْم ِبذِلَك اْلَحسناِت َو َيْرَفُع َلُكْم ِبِه الدََّرجاِت ِف

َتُھْم اى ُتَحیُِّرُھْم َو بـُِھَت الرَُّجُل َعلى صیَغِة ُيقاُل َبَھَتُه َبْھتا َاْى َاَخَذُه َبْغَتًة َو َقْوَلُه َتعالى ؛ َفَتْبَھ: َبیاٌن )عـ

وَن ِفى الّديِن، َو الَمْجُھوِل اى ِاْنَقَطَع َو َذَھَبْت ُحجَُّتُه َو َيْحَتِمُل َاْن َيُكوَن اْلُمراُد بـَِاھـِْل الرِّيـِْب، الَّذيـَن يـَشـُكُّ



 . (ُيَشكُِّكوَن الّناَس فیِه ِبِاْلقآِء الشُُّبھاِت 

 شرح حال محّمد ھمدانى

 : چھارم ـ محّمد بن صالح بن محّمد ھمدانى دھقان

شیخ مفید روايـت . از اصـحـاب حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم و از وكالء ناحیه مقدسه است 

 )چـون پـدرم مـرد و امر راجع به من شد براى پدرم بر مردم دسـتـكى بودم از مال : كـرده از او كـه گـفـت 

، شیخ مفید فرموده اين رمزى بود كه شیعه در قديم آن را مـى شـنـاختند میان خود و خطاب ايشان  (غريم 

حضرت را به آن براى تقیه بود، پس من بعد از وفـات پـدر عـريـضـه اى بـه خـدمت حضرت نوشتم در باب آن 

و من آنھا را مطالبه كردم و . خواھى  مالھا، حضرت در جواب نـوشـت كـه آنـھـا را مطالبه كن از آنھا كه مى

ھمه ادا كـردنـد مـگر يك مرد كه در تمسك او نوشته بود كه چھارصد اشرفى بايد بدھد، من به نـزد او رفـتـم 

و آن مـال را از او طـلب كـردم ، او در دادن تـاءخیر مى نمود و پسر او به من استخفاف و سفاھت نمود، 

من   پس . چه شده ، يعنى استخفاف به تو سھل است و چیزى نیست : گفت  شكايت او را به پدرش كردم

چنگ زدم به ريش او و پاى او را گرفتم و كشیدم او را تـا وسـط خـانـه ، پـسـر او در آن حـال از خـانـه بـیـرون 

ان دور رفـت اسـتـغـاثـه كـرد بـه اھل بغداد مى گفت قمى رافضى پدر مرا كشت پس خلق بسیارى از ايش

احـسـنـتـم اى اھل بغداد خوب كارى كرديد، : من جمع شدند، مـن بـر مـركـب خـود سـوار شـدم و گـفـتـم 

طرفدارى ظالم را مى كنید و او رامسلط مى گردانید بر غريب مـظـلوم كـه طـلب از او دارد، مـن مـردى مـى 

م مى دھد و مى گويد رافضى است و مى بـاشـم از اھـل ھمدان از اھل سنت و اين مرد مرا نسبت به ق

خواھد كـه حـق مـرا ضـايـع گـردانـد و بـه مـن نـدھـد، چـون اھـل بـغـداد ايـن را شـنـیـدنـد بـر او ھـجـوم 

آوردنـد و خـواسـتـنـد داخـل دكـانـش شند من ايشان را ساكن گردانیدم پس آن مرد طلبید تمسك و صورت 

  (80). ـرد بـه طـالق كـه آن مـال را در حـال ادا كـنـد، پـس مـن مال را از او گرفتمطلب را و سـوگـنـد يـاد ك
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حّجة الّله َعلى ِعباِدِه َو َبقیَِّته فى ِبالِدِه كاِشف اال حزان و  )در تـاريـخ امـام دوازدھـم : بـاب چـھـاردھـم 

خلیفة الّرحمان حضرت حجة بن الحسن صاحب الزمان صلوات الّله علیه و على آبائه مادامَِت السَّمواُت َو 

 . (اَالْرُض َو َكرَّ اْلَجديدان 

 : چند فصل استو در آن 

در بـیـان والدت بـا سـعـادت حـضـرت صـاحـب الزمـان عـلیـه السـالم واحـوال والده مـاجـده آن : فـصـل اول 

 حـضـرت و ذكـر بـعـضـى از اسـمـاء و القـاب شـريـفـه وشمائل مباركه آن جناب

دت شريف آن حـضـرت آن اسـت كه اشھر در تاريخ وال: فرموده  (جالءالعیون  )عالمه مجلسى رحمه الّله در 

در سال دويست و پنجاه و پنجم ھجرت واقع شد و بعضى پنجاه و شش و بعضى پنجاه و ھشت نیز گفته 

اند و مشھور آن است كه روز والدت شب جمعه پانزدھم مـاه شـعبان بود و بعضى ھشتم شعبان ھم گفته 

ع شد، و به اسم و كنیت با حضرت رسالت صلى الّله اند و به اتفاق ، والدت آن جناب در سّر من راءى واقـ

علیه و آله و سلم موافق است و در زمان غیبت ، اسم آن جناب را مذكور ساختن جائز نیست و حكمت آن 

  (1). مخفى است و القاب شريف آن جناب مھدى و خاتم و منتظر و حجت و صاحب است

بن سـلیمان برده فروش كه از  (2)ابـن بابويه و شیخ طوسى به سندھاى معتبر روايت كرده اند از بشر 

فرزندان ابوايوب انصارى بود و از شیعیان خاص امام على نـقـى عـلیـه السـالم و امـام حسن عسكرى علیه 

ادم امام على نقى علیه السالم و ھمسايه ايشان بود در شھر سّر من راءى ، گـفـت كـه روزى كـافـور خـ

السالم به نزد من آمد و مرا طلب نمود، چون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود كه تو از فرزندان 

انصارى ، واليت و مـحـبـت مـا اھـل بـیـت ھـمـیـشـه در مـیـان شـمـا بـوده اسـت از زمـان حـضـرت رسـول 

پـیـوسـتـه مـحـل اعـتماد ما بوده ايد و من تو را اختیار مى كنم و صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم تـا حـال و 

مشرف مى گردانم به تفصیلى كه به سـبـب آن بر شیعیان سبقت گیرى در واليت ما و تو را به رازھاى ديگر 

مطلع مى گردانم و به خريدن كنیزى مى فرستم ، پس نامه پاكیزه نوشتند به خط فرنگى و لغت فرنگى و 



بگیر : يف خود بر آن زدند و كیسه زرى بیرون آوردند كه در آن دويست و بیست اشرفى بـود، فـرمودندمھر شر

اين نامه و زر را و متوجه بغداد شو و در چاشت فالن روز بر سر جـسـر حـاضـر شـو چـون كـشـتـیھاى 

يان از وكیالن امراء اسیران به ساحل رسد جمعى از كنیزان در آن كشتى ھا خـواھى ديد و جمعى از مشتر

بنى عباس و قلیلى از جوانان عرب خواھى ديـد كـه بـر سر ايشان جمع خواھند شد، پس از دور نظر كن به 

برده فروشى كه عمرو بن يزيد نام دارد در تمام روز تا ھنگامى كه از براى مشتريان ظاھر سازد كنیزكى را 

ان فرمود و جامه حرير آكنده پوشیده است و ابـا و امـتـنـاع كه فالن و فالن صفت دارد و تمام اوصاف او را بی

خواھد نمود آن كنیز از نظر كردن مشتريان و دست گذاشتن ايشان به او، و خـواھـى شـنـیـد كـه از پس 

پرده صداى رومى از او ظاھر مى شود، پس بدان كه به زبان رومـى مـى گـويـد واى كـه پـرده غـفـتـم دريـده 

يكى از مشتريان خواھد گفت كه من سیصد اشرفى مى دھم به قیمت اين كنیز، عفت او در پس . شد

خريدن ، مرا راغب تر گردانید، پس آن كـنـیـز بـه لغت عربى خواھد گفت به آن شخص كه اگر به زّى حضرت 

كـرد مـال خـود را سلیمان بن داود ظـاھـر شـوى و پـادشـاھـى او را بـیـابـى مـن بـه تـو رغـبـت نـخـواھـم 

پس آن برده فروش گويد كه من براى تو چه چاره كنم كه به ھیچ مشترى . ضـايع مكن و به قیمت من مده 

راضى نمى شوى و آخر از فروختن تو چاره اى نیست ، پس آن كـنـیـزك گـويـد كـه چـه تـعـجـیـل مـى كـنـى 

. او میل كند و اعتماد بر وفا و ديانت او داشته باشم  البـتـه بـايـد مـشـتـرى بـه ھـم رسـد كـه دل من به

پس در اين وقت تو برو به نـزد صـاحـب كنیز و بگو كه نامه اى با من ھست كه يكى از اشراف و بزرگواران از 

روى مالطفت نوشته است به لغت فرنگى و خط فرنگى و در آن نامه كرم و سخاوت و وفادارى و بـزرگوارى 

ده است ، اين نامه را به آن كنیز بده كه بخواند اگر به صـاحـب ايـن نـامـه راضـى شـود مـن خود را وصف كر

بشر بن سلیمان گفت كه آنچه . از جـانـب آن بـزرگ وكـیـلم كه اين كنیز را از براى او خـريـدارى نـمايم 

ز در نامه نظر كرد بسیار حضرت فرموده بود واقع شد و آنچه فرموده بود ھمه را به عمل آوردم ، چون كنی

گريست و گفت به عـمـرو بـن يزيد كه مرا به صاحب اين نامه بفروش و سوگندھاى عظیم ياد كرد كه اگر مرا 

به او نفروشى خود را ھالك مى كنم ، پس با او در باب قیمت گفتگوى بسیار كردم تا آنـكـه بـه ھـمـان 

الم به من داده بودند پـس زر را دادم و كـنـیـز را گرفتم قیمت راضى شد كه حضرت امام على نقى علیه الس

و كنیز شاد و خندان شد و با من آمد به حجره اى كه در بـغـداد گـرفـته بودم ، و تا به حجره رسید نامه امام 

را بیرون آورد و مى بوسید و بر ديده ھا مى چسبانید و بر روى مى گذاشت و به بدن مى مالید، پس من از 

اى عاجز كم معرفت : تعجب گفتم نـامـه اى را مـى بـوسى كه صاحبش را نمى شناسى ، كنیز گفت روى 

به بـزرگـى فـرزنـدان و اوصـیـاى پـیـغـمـبـران ، گـوش خـود بـه مـن بـسـپـار و دل براى شنیدن سخن من 

 . فارغ بدار تا احوال خود را براى تو شرح دھم

قیصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شمعون بن حمون بن الصفا وصى  مـن مـلیـكه دختر يشوعاى فرزند

 : حضرت عیسى علیه السالم است تو را خبر دھم به امر عجیب

بـدان كه جدم قیصر خواست كه را به عقد فرزند برادر خود درآورد در ھنگامى كه سیزده سـاله بـودم پـس 

از علماى نصارى و عباد ايشان سیصد نفر و از صاحبان قدر جـمـع كـرد در قصر خو از نسل حواريون عیسى و 

و منزلت ھفتصد كس و از امراى لشكر و سرداران عسكر و بـزرگـان سپاه و سركرده ھاى قبايل چھارھزار 

تختى حاضر ساختند كه در ايـام پـادشـاھـى خـود بـه انـواع جـواھـر مـرصـع گـردانیده بود و آن : نفر، و فرمود

بر روى چـھـل پايه تعبیه كردند و بتھا و چلیپاھاى خود را بر بلنديھا قرار دادند و پسر برادر خـود را در تخت را 

بـاالى تـخـت فـرسـتـاد، چون كشیشان انجیلھا را بر دست گرفتند كه بخوانند بـتـھـا و چـلیپاھا سرنگون 

ـاد و پـسـر بـرادر مـلك از تـخـت افـتـاد و ھمگى افتادند بر زمین و پاھاى تخت خراب شد و تخت بر زمین افـت



پس بزرگ ايشان به . بـى ھـوش شـد، پـس در آن حـال رنگھاى كشیشان متغیر شد و اعضايشان بلرزيد

ما را معاف دار از چنین امرى كه به سبب آن نحوستھا روى نمود كه داللت مى ! اى پادشاه : جدم گفت 

 .ئل گرددكند بر اينكه دين مسیحى به زودى زا

پـس جـدم اين امر را به فال بد دانست و گفت به علما و كشیشان كه اين تخت را بار ديگر بـرپـا كـنـید و 

چلیپاھا را به جاى خود قرار دھید، و حاضر گردانید بردار اين برگشته روزگـار بـدبـخـت را كـه ايـن دخـتـر را بـه 

حـوسـت اين برادر بكند، چون چنین كردند و آن برادر ديگر را بر باالى او تـزويج نمايیم تا سعادت آن برادر دفع نـ

تخت بردند، و چـون كـشـیـشـان شـروع بـه خـوانـدن انـجـیـل كـردنـد بـاز ھـمـان حـالت اول روى نمود و 

نحوست نحوست اين برادر و آن برادر برابر بود و سّر اين كار را ندانستند كه اين از سعادت سرورى است نه 

آن دو برادر، پس مردم متفرق شدند و جدم غمناك به حـرم سـراى بـازگـشـت و پـرده ھـاى خـجالت 

درآويخت ، چون شب شد به خواب رفتم ، در خواب ديدم كه حضرت مسیح و شمعون و جمعى از حواريین در 

دى مى كرد و در ھمان قصر جدم جمع شدند و منبرى از نـور نـصـب كـردنـد كه از رفعت بر آسمان سربلن

پس حضرت رسالت پناه محّمد صلى الّله علیه و آله و . موضع تعبیه كـردنـد كـه جـدم تخت را گذاشته بود

سـلم بـا وصـى و دامـادش عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـالم و جـمـعـى از امـامان و فرزندان بزرگواران 

حضرت مسیح به قدوم ادب از روى تعظیم و اجالل به  ايشان قصر را به قدوم خويش منور ساختند، پس

استقبال حضرت خاتم اال نبیاء صلى الّله علیه و آله و سلم شتافت و دست در گردن مبارك آن جناب درآورد 

آمده ايم كه ملیكه فرزند وصى ! پس حضرت رسالت پناه صلى الّله علیه و آله و سلم فرمود كه يا روح الّله 

اى ايـن فـرزنـد سعادتمند خود خواستگارى نمايیم و اشاره فرمود به ماه برج امامت و تو شمعون را بـر

خـالفـت حـضـرت امـام حسن عسكرى علیه السالم فرزند آن كسى كه تو نامه اش را به من دادى پس 

 شرف دو جھانى به تو روى آورده ، پـیـونـد كـن رحـم: حضرت نظر افكند به سوى حضرت شمعون و فرمود

پس شـمـعـون گـفـت كـه كـردم ، پـس ھـمـگـى بـر . خـود را بـه رحم آل محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم 

آن مـنـبـر بـرآمـدنـد و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم خطبه اى انشاء فرمودند و با حضرت 

د و حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و مسیح مرا به حـسـن عـسـكـرى عـلیـه السـالم عـقـد بـسـتـنـ

سـلم با حواريون گواه شدند، چون از آن خواب سعادت مـآب بـیـدار شـدم از بـیـم كـشـتـن ، آن خـواب را 

بـراى جـدم نـقـل نـكـردم و ايـن گنج رايگان را در سینه پنھان داشتم و آتش محبت آن خورشید فلك امامت 

ن سینه ام مشتعل مى شد و سرمايه صبر و قرار مرا به باد فنا مى داد تا به حدى كه روز بـه روز در كانو

خوردن و آشامیدن بر من حرام شد و ھر روز چھره ، كاھى مى شد و بدن مـى كـاھید و آثار عشق نھانى 

ه مـن در بیرون ظاھر مى گرديد، پس در شھرھاى روم طبیى نماند كـه مـگـر آنـكـه جـدم بـراى مـعـالجـ

 .حـاضـر كـرد و از دواى درد مـن از او سـؤ ال كرد و ھیچ سودى نمى داد

آيا در خاطرت چیزى و آرزويى در ! اى نور چشم من : چـون از عالج درد من ماءيوس ماند روزى به من گفت 

یـنـم اگـر درھاى فرج بر روى خـود بـسـتـه مـى بـ! اى جد من : دنیا ھست كه براى تو به عمل آورم ؟ گفتم 

شـكنجه و آزار از اسیران مسلمانان كه در زندان تواند دفع نمايى و بندھا و زنجیرھا از ايشان بگشايى و 

ايشان را آزاد كنى امیدوارم كه حضرت مسیح و مـادرش عـافـیـتـى بـه مـن بخشند، چون چنین كرد اندك 

س خوشحال و شاد شد و ديگر اسیران صحتى از خود ظاھر ساختم و اندك طـعـامـى تـنـاول نـمودم پ

پـس بـعد از چھارده شب در خواب ديدم كه بھترين زنان عالمیان فاطمه . مسلمانا را عزيز و گرامى داشـت 

زھرا علیھا السـالم بـه ديـدن من آمد و حضرت مريم با ھزار كنیز از حوريان بھشت در خدمت آن حضرت 

ن بھترين زنان و مادر شوھر تو امام حسن عسكرى عـلیـه السـالم اين خاتو: پس مريم به من گفت . بـودند



پـس به دامنش درآويختم و گريستم و شكايت كردم كه امام حسن علیه السـالم بـه مـن جـفـا مى . اسـت 

كند و از ديدن من ابا مى نمايد، پس آن حضرت فرمود كه چگونه فـرزنـد من به ديدن تو بیايد و حال آنكه به 

رك مى آورى و بر مذھب ترسايى و ايـنـك خـواھـرم مـريـم و دخـتـر عـمـران بـیـزارى مـى جـويـد بـه خدا ش

سوى خدا از دين تو، اگر مـیـل دارى كـه حـق تعالى و مريم از تو خشنود گردند و امام حسن عسكرى علیه 

 :السالم به ديدن تو بیايد پس بگو

 . (ُه َو َانَّ ُمَحمََّدا َرُسوُل الّلِه َاْشَھُد َاْن ال ِالَه ِاّال الّل )

چـون بـه اين دو كلمه طیبه تلفظ نمودم حضرت سیدة النساء مرا به سینه خود چسبانید و دلدارى فـرمـود و 

پس بیدار شدم و آن دو . اكـنـون مـنـتـظر آمدن فرزندم باش كه من او را به سوى تو مى فرستم : گـفـت 

ى راندم و انتظار مالقات گرامى آن حـضـرت مـى بـردم ، چـون شـب آيـنـده در آمـد كلمه طیبه را بر زبان م

بعد از آنكه دلم را ! اى دوست من : بـه خـواب رفـتـم خـورشـیـد جـمـال آن حـضـرت طـالع گـرديـد گـفتم 

دن به نزد تو نبود اسیر محبت خود گردانیدى چرا از مفارقت جمال خود مرا چنین جفا دادى ؟ فرمود كه دير آم

مـگـر بـراى آنـكـه مـشرف بودى اكنون كه مسلمان شدى ھر شب به نزد تو خواھم بود تا آنـكـه حـق 

تـعـالى مـا و تـو را در ظـاھـر بـه يـكـديـگـر بـرسـانـد و ايـن ھـجـران را بـه وصـال مـبـدل گـرداند، پس از آن 

 .ان مرا به شربت وصال دوا نفرمايدشب تا حال ، يك شب نگذشته است كه درد ھجر

مرا خبر داد امام حسن عسكرى عـلیـه : چگونه در میان اسیران افتادى ؟ گفت : بشر بن سلیمان گفت 

السـالم در شـبـى از شـبـھـا كـه در فالن روز جدت لشكرى به جنگ مسلمانان خواھد فـرسـتاد، پس از 

نیزان و خدمتكاران بینداز به ھیئتى كه تو را نشناسند و از پى عقب ايشان خواھد رفت ، تو خود را در میان ك

چنان كردم طاليه لشـكـر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسیر كردند و . جد خود روانه شو و از فالن راه برو

 آخر كار من آن بود كه ديدى و تا حـال كسى به غیر از تو ندانسته است كه من دختر پادشاه رومم و مردى

اين نام كنیزان : پیر كه در غنیمت ، من به حصه او افتادم از نام من سؤ ال كرد گفتم نرجس نام دارم ، گفت 

از بـسـیارى : اين عجب است كه تو از اھل فرنگى و زبان عربى را نیك مى دانى ؟ گفت : بشر گفت . است 

سنه بدارد، زن مـتـرجـمى را كه محبتى كه جدم نسبت به من داشت مى خواست مرا به ياد گرفتن آداب ح

زبان فرنگى و عربى ھر دو مى دانست مقرر كرده بود كه ھر صبح و شام مى آمد و لغت عربى به من مى 

 .آموخت تا آنكه زبانم به اين لغت جارى شد

بشر گوى كه من او را به سّر من راءى بردم به خدمت امام على نقى علیه السالم رسانیدم ، حـضـرت 

زك را خـطاب كرد كه چگونه حق سبحانه و تعالى به تو نمود عزت دين اسالم را و مذلت دين نصارى را كـنـیـ

چگونه وصف كنم براى تو چیزى : و شرف و بزرگوارى محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم و اوالد او را؟ گفت 

واھم تو را گرامى دارم ، كدام پس حضرت فرمود كه مى خ! را كه تو از من بھتر مى دانى يابن رسول الّله 

 : يك بھتر است نزد تـو، ايـنـك ده ھـزار اشـرفـى بـه تـو دھم يا تو را بشارت دھم به شرف ابدى ؟ گفت

حضرت فرمودند كه بشارت باد تو را بـه فـرزنـدى كـه . بشارت به شرف را مى خواھم و مال نمى خواھم 

مـیـن را پـر از عدل و داد كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده پـادشـاه مـشـرق و مـغـرب عـالم شـود و ز

از آن كـسـى كه حضرت رسالت صلى الّله : اين فرزند از كى به وجود خـواھـد آمـد؟ فـرمـود: باشد، گفت 

علیه و آله و سلم تو را بـراى او خـواسـتـگارى كرد، پس از او پرسید كه حضرت مسیح و وصى او تو را به 

به عقد فرزند تو امام حسن عسكرى علیه السالم ، حضرت فرمود كه آيـا او را : كـى درآورد؟ گـفت  عقد

از آن شبى كه به دست بھترين زنان مسلمان شده ام شبى نـگـذشـته است : مـى شـنـاسـى ؟ گـفت 

م حـكـیـمـه خـاتـون بـرو و خـواھـر : پس حضرت كافور خادم را طلبید و گفت. كه او به ديدن من نیامده باشد



چـون حـكـیـمـه داخـل شـد حـضـرت فـرمـود كـه ايـن آن كـنـیـز اسـت كـه مـى گـفـتـم ، . را طـلب كـن 

حـكـیـمـه داخـل شـد حـضـرت فـرمـود كـه ايـن آن كـنیز است كه مى گفتم ، حكیمه خاتون او را در بر 

حـضـرت فـرمـود كـه اى دخـتـر رسـول خـدا صـلى الّله  پـس. گـرفـت و بـسـیـار نـوازش كـرد و شـاد شـد

علیه و آله و سلم او را ببر خانه خود و واجبات و سنت ھا را به او بیاموز كه او زن حسن عسكرى و مادر 

  (3). صاحب اال مر علیه السالم است

كـلینى و ابن بابويه و شیخ طوسى و سید مرتضى و غیر ايشان از محدثین عالى شاءن به سندھاى معتبر 

ريف روايت كرده اند از حكیمه خاتون كه روزى حضرت امام حسن عسكرى علیه السـالم بـه خـانـه مـن تـشـ

آوردند و نگاه تندى به نرجس خاتون كردند، پس عرض كـردم كـه اگر شما را خواھش او ھست به خدمت 

اين نگاه تند از روى تعجب بود؛ زيرا كه در اين زودى حق تعالى از او ! شما بفرستم ، فرمود كه اى عمه 

او را : ر شده باشد از ظلم و جور، گفتم فرزند بزرگوارى بیرون آورد كـه عالم را پر از عدالت كند بعد از آنكه پ

 . بفرستم به نزد شما؟ فرمود كه از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در اين باب

حـكـیمه خاتون گويد كه جامه ھاى خود را پوشیدم و به خانه برادرم امام على نقى علیه السـالم رفـتـم ، 

نرجس ! ز ابتداء فـرمـود كـه اى حـكیمه چـون سـالم كـردم و نـشستم بى آنكه من سخنى بگويم حضرت ا

من از براى ھمین مطلب به خدمت تو آمدم كه در اين امر ! اى سید من : را بفرست براى فرزندم ، گفتم 

خـدا مـى خـواھـد كـه تو را در چنین ثواى شريك ! كه اى بزرگوار صاحب بـركـت : فرمود. رخصت بگیرم 

: حكیمه گفت . دت به تو كرامت فرمايد كه تو را واسطه چنین امرى كردگرداند و بھره عظیمى از خیر و سعا

بعد از چـند  .به زودى به خـانـه خـود برگشتم و زفاف آن معدن فتوت و سعادت را در خانه خود واقع ساختم 

نـد روز، آن روزى آن سعد اكبر را با آن زھره منظر به خانه خورشید انوار يعنى والد مطھر او بـردم و بـعـد از چـ

آفتاب مطلع امامت در مغرب عالم بقاء غروب نمود و ماه برج خـالفـت امـام حـسـن عـسكرى علیه السالم در 

پس . امامت جانشین او گرديد، و من پیوسته به عادت مقرر زمان پدر به خدمت آن امام البشر مى رسیدم 

تويى خاتون و : فش از پايت بیرون كنم ، گفتم پا دراز كن كه ك! اى خاتون : روزى نرجس خاتون آمد و گفت 

صاحب من بلكه ھـرگـز نگذارم كه تو كفش از پاى من بیرون كنى و مرا خدمت كنى بلكه من تو را خدمت 

مى كـنـم و مـنـت بـر ديده مى نھم ، چون حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم اين سخن را از من 

پس در خدمت آن جناب نشستم تا وقت غروب آفـتـاب . دھد اى عمه خدا تو را جزاى خیر : شـنـیـد گـفت 

امشب نزد ما باش كه ! اى عـمه : پـس صدا زدم به كنیز خود كه بیاور جامه ھاى مرا تا بروم ، حضرت فرمود

در اين شب متولد مى شود فرزند گرامى كه حق تعالى به او زنده مى گرداند زمین را به علم و ايمان و 

از كى به ھم مى رسد اى سید من و من : د از آن كه مرده باشد به شیوع كفر و ضاللت ، گفتم ھدايت بع

پس جستم . در نرجس ھیچ اثر حملى نمى يابم ، فـرمـود كـه از نـرجـس بـه ھم مى رسد نه از ديگرى 

ض كردم حضرت برگشتم و عر  پشت و شكم نرجس را و مـالحـظـه كـردم ، ھـیـچـگـونـه اثـرى نیافتم ، پس 

چـون صـبـح مـى شـود اثـر حـمـل بـر او ظـاھـر خـواھـد شـد و مـثـل او مـثـل مـادر : تبسم فـرمـود و گـفـت 

مـوسـى اسـت كـه تا ھنگام والدت ھیچ تغییرى بر او ظاھر نشد و احدى بر حـال او مـطلع نگرديد؛ زيرا كه 

رت موسى و حال اين فرزند نیز در اين امر شبیه فرعون شكم زنان حامله را مى شكافت براى طلب حض

 . است به حضرت موسى

و در روايـت ديـگـر ايـن اسـت كـه حـضـرت فـرمـود كـه حـمـل مـا اوصـیاى پیغمبران در شكم نمى باشد و در 

ورھاى حق پھلو مى باشد و از رحم بیرون نمى آيـد بـلكـه از ران مـادران فـرود مـى آيـیـم ؛ زيـرا كـه مـا ن

حـكـیـمـه گـفـت كـه بـه نـزد نـرجـس رفـتـم و . تعالى ايم و چرك و نـجـاسـت در از مـا دور گـردانـیـده اسـت 



. ھـیـچ اثـرى از حـمـل در خـود مـشـاھـده نـمـى نـمـايـم ! اى خـاتـون : اين حـال را بـه او گـفـتـم ، گـفـت 

نزديك نرجس خـوابـیـدم و در ھـر سـاعـت از او خـبـر مـى گـرفـتـم و پـس شب در آنجا ماندم و افطار كردم و 

او بـه حال خود خوابیده بود، ھر ساعت حیرتم زياده مى شد و در اين شب بیش از شبھاى ديگر به نماز و 

تھجد برخاستم و نماز شب ادا كردم چون به نماز وتر رسیدم نرجس از خواب جست و وضـو ساخت و نماز 

ه جاى آورد چون نظر كردم صبح كاذب طلوع كرده بود پس نـزديـك شـد شكى در دلم پديد آيد از شب را ب

وعده اى كه حضرت فرموده بود ناگاه حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم از حجره خود صدا زد كه شك 

را در برگرفتم پس در ايـن وقـت در نـرجـس اضـطـراب مـشـاھده كردم پس او . مكن كه وقتش نزديك رسیده 

پـس از او . و نام الھى را بر او خـواندم باز حضرت صدا زدند كه سوره ِاّنا َاْنَزْلناُه فى َلْیَلِة اْلَقْدِر را بر او بخوان 

پس چـون شـروع كـردم بـه . ظاھر شده است اثر آنچه مواليم فرمود: پـرسـیدم كه چه حال دارى ؟ گفت 

ـَْز ْلنـاُه فـى َلیـَْلِة اْلقـَْدِر، شـنـیـدم كـه آن طـفـل در شـكـم مـادر بـا مـن ھـمـراھـى مى خـوانـدن سـوره ِانـّا َان

كرد در خواندن و بر من سالم كرد، من ترسیدم پس حـضـرت صـدا كـرد كـه تـعـجب مكن از قدرت حق تعالى 

پس چون . ته است در زمین كه طفالن ما را به حكمت گويا مى گـردانـد و مـا را در بزرگى حجت خود ساخ

كالم حضرت امام حسن عـسـكـرى عـلیـه السـالم تـمـام شـسد نرجس از ديده من غائب شد گويا پرده اى 

میان من و او حـائل گـرديـد، پـس دويـدم بـه سوى حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم فريادكنان ، 

خواھى ديد، چون برگشتم پرده گـشـوده شد و در  كه او را در جاى خود! برگرد اى عمه : حـضـرت فـرمود

نورى مشاھده كردم كه ديده مرا خیره كرد و حضرت صاحب را ديدم كـه رو بـه قـبـله بـه سجده   نرجش 

 :افتاده به زانوھا و انگشتان سبابه را به آسمان بلند كرده ومى گويد

َلُه َو َاْشَھُد َانَّ َجّدى َرُسوُل الّلِه َو َانَّ َابى َامیُرالُمؤ ِمنیَن َوِصىُّ َرُسوُل  َاْشَھُد َاْن ال ِالَه ِاال الّلُه َوْحَدُه ال َشريَك )

 . (الّلِه 

 :پس يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسید فرمود

 ؛ (َعْدال َو ِقْسطا َالّلھـُمَّ َانـْجـِْزِلى َوعـْدى َو َاتـْمـِْم لى َامـْرى َو َثبِّْت ِوْطاَءتى َو اْمِال َاالْرَض بى  )

وعده نصرت كه به من فرموده اى وفا كن و امر خالفت و امامت را تمام كن اسـتـیـالء و ! يـعـنـى خـداونـدا

 .انـتـقـام مـرا از دشـمـنـان ثـابـت گـردان و پـر كـن زمـیـن را بـه سـبـب مـن از عدل و داد

صاحب اال مر متولد شد نورى از او ساطع گرديد كه به و در روايـت ديـگـر چـنـان اسـت كـه چـون حـضرت 

آفاق آسمان پھن شد و مرغان سفید ديدم كه از آسمان به زير مى آمدند و بـالھـاى خـود را بـر سـر و روى و 

بـدن آن حـضـرت مى مالیدند و پرواز مى كردند پس حـضـرت امام حسن عسكرى علیه السالم مرا آواز داد 

مرا بگیر و به نزد مـن بـیـاور چـون بـرگـرفتم او را ختنه كرده و ناف بريده و پاك و پاكیزه  كه اى عمه فرزند

يـعـنـى حـق  (4)؛ (جاَء اْلَحقُّ َو َزَھَق اْلباِطُل ِانَّ الباِطَل كاَن َزُھوقا  )يافتم و بر ذراع راسـتـش نـوشـتـه بود كه 

آمـد و بـاطـل مـضـمـحـل شـده و مـحو گرديد پس به درستى كه بـاطـل مـضـمـحـل شـدنـى اسـت و ثـبـات 

  ـنـد را به نزد آن حضرت بردم ھمین كه نظرش حكیمه گفت كه چون آن فرزند سـعـادتـم  پس . و بـقـا نـدارد

بر پدرش افتاد سالم كرد پس حـضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو ديده اش مالید و در دھان و ھر دو 

گوشش زبان گـردانـیـد و بـر كـف دسـت چپ او را نشانید و دست بر سر او مالید و گفت اى فرزند سخن بگو 

 : اال مر استعاذه فرموده و گفتبه قدرت الھى ، پس صاحب 

َاِئمََّة َو بـِسـِْم الّلِه الرَّحـْمـِن الرَّحـیِم َو ُنريُد َاْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفى اَالْرِض َو نـَجـْعـََلھـُْم  )

 (5). (َو ھاماَن َو ُجُنوَدُھما ِمْنُھْم ما كاُنوا َيْحَذُرون  نـَجـْعـَلھـُُم اْلواِرثـیـَن َو نـُمـَكَِّن َلھـُْم ِفى اَالْرِض َو ُنِرَى ِفْرَعْوَن

 



در شاءن آن حضرت و آباء بزرگوار آن حضرت نـازل شـده و تـرجمه ايـن آيـه كـريـه مـوافـق احـاديـث مـعـتبره 

كه مى خواھم منت گذاريم بر جماعتى كه ايشان را سـتمكاران در زمین ضعیف : ظاھرش اين است 

گردانیده اند و بگردانیم ايشان را پیشوايان در دين و بگردانیم ايـشـان را وارثان زمین و تمكن و استیال 

در زمین و بنمايیم فرعون و ھامان را و لشكرھاى ايشان را و از آن امامان آنچه را حذر مى  بخشیم ايشان را

 .كردند

پـس حـضـرت صـاحب اال مر علیه السالم ، صلوات بر حضرت رسالت و حضرت امیرالمؤ مـنـیـن و جـمـیـع 

ر نزديك سر مبارك آن جناب جمع امـامـان فـرسـتـاد تـا پـدر بـزرگـوار خـود، پـس در ايـن حـال مـرغان بسیا

شدند پس به يكى از آن مرغان صدا زد كـه ايـن طـفـل را بـردار و نـیـكـو مـحـافـظـت نـمـا و ھـر چـھـل روز 

يـك مـرتبه به نزد ما بیاور، مرغ آن جناب را گرفت و به سوى آسمان پرواز كرد و ساير مرغان نیز از عقب او 

سـپـردم تـو را بـه آن كـسى كه مادر : حسن عسكرى علیه السالم فـرمـود پرواز كردند، پس حضرت امام

ساكت شو كه شیر از پستان : موسى ، موسى را به او سپرد، پس نرجس خاتون گريان شد، حضرت فرمود

غیر تو نخواھد خورد و بـه زودى آن را بـه سـوى تـو بـر مـى گـردانـد چـنـانـچـه حضرت موسى را به مادرش 

ردانیدند؛ چنانچه حق تعالى فرموده است كه پس برگردانیديم موسى را به سوى مـادرش تـا ديده برگ

پس حكیمه پرسید كه اين مرغ كـى بـود كـه صـاحـب را بـه او سـپـردى ؟  (6) .مادرش به او روشن گردد

فـرمـود كـه او روح القـدس اسـت كـه مـوكـل اسـت بـه ائمـه كـه ايـشـان را موفق مى گرداند از جانب خدا و 

ـھـل روز گـذشـت چـون چ :حـكـیـمـه گـفـت . از خطا نگاه مى دارد و ايـشـان را بـه عـلم زيـنـت مـى دھـد

اى : بـه خـدمـت آن حـضـرت رفـتـم چـون داخـل شـدم ديـدم طـفـلى در مـیـان خـانـه راه مـى رود گـفـتـم 

ايـن طـفـل دوسـاله از كـیـسـت ؟ حـضرت تبسم نمود و فرمود كه اوالد پیغمبران و اوصیاء ! سـیـد مـن 

و نما نمى كنند و يك ماھه ايشان مانند يكساله ديـگران ايشان ھـرگـاه امام باشند بخالف اطفال ديگر نشو 

است و ايشان در شكم مادر سخن مى گويند و قرآن مى خوانند و عبادت پروردگار مـى نـمـايند و در ھنگام 

پـس حـكـیـمـه . شیر خوردن ، مالئكه فرمان ايشان مى برند و ھر صبح و شام بر ايـشـان نـازل مـى شـونـد

ھـر چـھـل روز يـك مـرتـبه به خدمت او مى رسیدم در زمان امام حسن عسكرى علیه السالم تا فـرمـود كـه 

آنكه چـنـد روزى قـبـل از وفـات آن حـضـرت او را مـالقـات كـردم بـه صـورت مـرد كامل نشناختم او را، به فرزند 

فرمود كه اين فرزند نرجس است و  اين مرد كیست كه مرا مى فرمايى نزد او بـنـشـیـنم ؟: برادر خود گفتم 

خلیفه من است بعد از من و عنقريب من از میان شـمـا مـى روم بـايـد سـخـن او را قـبول كنى و امر او را 

پس بعد از چند روز حـضـرت امـام حـسـن عـسـكـرى عـلیـه السـالم بـه عـالم قـدس . اطاعت نمايى 

ال مر علیه السالم را ھر صبح و شام مالقات مى نـمـايـم و از ارتـحـال نـمود و اكنون من حضرت صاحب ا

ھرچه سؤ ال مى كنم مرا خبر مى دھد و گاھى است كه مى خواھم سؤ الى بكنم ھنوز سؤ ال نكرده 

 :جواب مى فرمايد

و در روايـت ديـگـر وارد شـده كـه حیكمه خاتون گفت كه بعد از سه روز از والدت حضرت صاحب اال مر علیه 

السالم مشتاق لقاى او شدم رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم پرسیدم كه موالى 

من كجا است ؟ فرمود كه سپردم او را به آن كسى كه از ما و تو بـه او احـق و اولى بـود، چون روز ھفتم 

موالى خود را ديدم چون ماه  شود بیا به نزد ما و چون روز ھفتم رفتم گھواره اى ديـدم بـر سـر گھواره دويدم

شب چھارده بر روى من خنديد و تـبـسـم مـى فـرمـود، پـس حـضرت آواز داد كه فرزند مرا بیاور، چون به 

حضرت صاحب اال مر ! خدمت آن حضرت بردم زبان در دھان مباركش گردانید و فرمود كه سخن بگو اى فرزند

رسالت پناه و ساير ائمه علیھم السالم فرستاد و بسم علیه السالم شھادتین فرمود و صلوات بر حضرت 



پس حضرت امام حسن عـسـكـرى عـلیـه السـالم فـرمـود كـه . الّله گفت و آيه اى كه گذشت تالوت فرمود

ابتدا نمود از صحف آدم و به   پس . بـخـوان اى فـرزنـد آنچه حق سبحانه و تعالى بر پیغمبران فرستاده است 

اند و كتاب ادريـس و كـتـاب نوح و كتاب ھود و كتاب صالح و صحف ابراھیم و تورات موسى و زبان سريانى خو

قصه   زبور داود و انـجـیـل عـیـسـى و قرآن جدم محّمد مصطفى صلى الّله علیه و آله و سلم را خواند پس 

تـعـالى مـھدى  پس حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم فرمود كه چون حـق. ھاى پیغمبران را ياد كرد

اين امت را به من عطا فرمود و ملك فرستاد كه او را به سراپرده عرش رحـمـانـى بـرند پس حق تعالى به او 

خطاب نمود كه مرحبا به تو اى بنده من كه تو را خلق كرده ام براى يارى دين خود و اظھار امر شريعت خود و 

ـودم مى خورم كه به اطاعت تو ثواب مى دھم و به تويى ھدايت يافته بندگان من ، قـسـم بـه ذات خ

نافرمانى تو عقاب مى كنم مردم را و به سبب شفاعت و ھدايت تو بندگان را مى آمرزم و به مخالفت تو 

ايشان را عـقـاب مـى كـنـم ، اى دو مـلك بـرگردانید او را به سوى پدرش و از جانب من او را سالم 

او در پناه حفظ و حمايت من است او را از شر دشمنان حراست تا ھـنـگـامـى كـه بـرسـانـیـد و بـگـويـید كه 

او را ظـاھـر نـمـايـم و حـق را بـا او بـرپـا دارم و بـاطـل را بـا او سـرنـگـون سـازم و دين حق براى من خالص 

  (7). نقل كرديم (جالءالعیون  )تمام شد آنچه از . باشد

نـیـز والدت شـريـف آن حـضـرت را بـه ھـمـیـن كـیـفـیـت نـقـل كرده با بعضى روايات  (حـق الیـقـیـن  )و در 

د بن عثمان عمرى روايت كرده كه چـون آقـاى مـا حـضـرت صـاحب اال مر علیه محّم: ديگر، از جمله فرموده 

السالم متولد شد حضرت امام حسن عسكرى علیه السـالم پـدرم را طـلبید و فرمود كه ده ھزار رطل كه 

قريب به ھزار من مى باشد نان و ده ھزار رطل گوشت تصدق كنند بر بنى ھاشم و غیر ايشان و گوسفند 

و نـسـیـم و مـاريـه كنیزان حضرت عسكرى علیه السالم روايت كرده اند كه . ى براى عقیقه بـكـشـنـدبسیار

چون حـضـرت قـائم عـلیـه السالم متولد شد به دو زانو نشست و انگشتان شھادت را به سوى آسـمـان 

، پس گفت گمان  (ّلُه َعلى ُمَحمَّد َو آِلِه َاْلَحْمُدلّلِه َربِّ اْلعاَلمیَن َو َصلَّى ال ) : نـمـود و عطسه كرد و گفت

و . كردند ظالمان كه حجت خدا برطرف خواھد شد اگر مرا رخصت گـفـتـن بدھد خدا، شكى نخواھند ماند

ايضا نسیم روايت كرده كه يك شب بعد از والدت آن حـضـرت بـه خـدمـت او رفـتـم و عـطـسـه كـردم فرمود 

مى خواھى بشارت دھم تو را در عطسه ؟ گفتم : فرمود  ن بسیار خوشحال شدم پس م (َيْرَحَمِك الّلُه  )كه 

  (8).امان است از مرگ تا سه روز: بلى ، فرمود: 

و اما اسماء و القاب شريفه آن حضرت علیه السالم ، پس بدان كه شیخ ما مرحوم ثقة اال سالم نورى رحمه 

يك صد و ھشتاد و دو اسم براى آن حضرت ذكر كرده و ما در اينجا به ذكر چند اسم از  (نجم ثاقب  )الّله در 

 . آن اسماء مباركه تبرك مى جويیم

روايت شده كه چون آن حضرت خروج كند پشت كند به كعبه و جمع مى شود سیصد و  : (بقیة الّله  )اول ـ 

 : سیزده مرد و اول چیزى كه تكلم مى فرمايد اين آيه است

. منم بقیة الّله و حـجـت او و خـلیفه او بر شما: آنگاه مى فرمايد (9) (َبقیَُّة الّلِه َخْیٌر َلُكْم ِاْن ُكْنُتمُْْمؤ ِمنیَن  )

  (10). (َالسَّالُم َعَلْیَك يا َبِقیََّة الّلِه فى َاْرِضِه  ) :پس سالم نمى كند بر او سالم كننده اى مگر آنكه مى گويد

و اين از القاب شايعه آن حضرت است كه در بسیارى از ادعیه و اخـبـار به ھمین لقب  : (حـجـت  )دوم ـ 

شده اند و بیشتر محدثین آن را ذكر نموده اند، و با آنكه در اين لقـب سائر ائمه علیھم السالم شريك  مذكور

اند، و ھمه حجت ھايند از جانب خداوند بر خلق و لكن چـنان اختصاص به آن جناب دارد كه در اختیار ھرجا 

آن جناب حجة الّله است به بى قرينه و شااھدى ذكر شود مراد آن حضرت است ، و بعضى گفته اند لقب 



معنى غلبه يا سلطنت خدا بر خاليق چه اين ھر دو به واسطه آن حضرت به ظھور خواھد رسید، و نقش 

  (11). خاتم آن جناب َاَنا ُحجَُّة الّله است

 

- ٢ - 

 
 

كه مكرر به اين لقب در السنه ائمه عـلیـھـم السـالم مـذكور شده ، و  : (خلف صالح  )و  (خـلف  )سـوم ـ 

آن حضرت خلف جمیع انـبیاء و اوصیاء گذشته بود و دارا بود جمیع علوم و . جانشین است  (خلف  )مراد از 

ات و حاالت و خصايص آنھا را و مـواريـث الھـیـه كـه از آنـھا به يكديگر مى رسد و ھمه آنھا در آن حضرت و صف

و در حديث لوح معروف كه جابر در نزد صديقه طاھره علیھا السالم ديد مذكور اسـت . در نزد نزد او جمع بود

ـى كـنـم ايـن را بـه پـسـر او خـلف كـه رحـمـت بـعـد از ذكـر عـسـكـرى عـلیـه السـالم كـه آنـگـاه كـامـل م

است براى جمیع عالمیان ، بر او است كمال صفوت آدم و رفعت ادريس و سكینه نوح و حلم ابراھیم و شدت 

و در حـديث مفضل مشھور است كه چون آن جناب ظاھر شود تكیه . موسى و بھاء عیسى و صـبـر ايـوب 

آگاه باشید كه ھركه خواھد نظر كند به آدم و شـیـث  !اى گروه خاليق : ايدكند به پشت خود به كعبه و بفرم

، پـس ايـنـك مـنـم آدم و شـیـث و بـه ھـمـیـن نـحـو ذكـر نـمـايـد نوح و سام و ابراھیم و اسـمـاعـیـل و 

  (12).مـوسى و يوشع و شمعون و رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و ساير ائمه علیھم السالم را

مكرر به اين لقب مذكور شده است در لسان ائمه علیھم السالم خـصـوص حضرت  : (شريد  )چـھارم ـ 

به معنى رانـده شده است يعنى از اين خلق  (شريد  )ین و جناب باقر علیھما السالم ، و امیرالمؤ من

منكوس كه نه جنابش را شناختند و نه قدر وجود نعمتش را دانـسـتـنـد و نـه در مـقـام شـكـرگـزارى و اداء 

ب و قتل و قمع ذريه طاھره بـرآمـدنـد، بـلكـه پـس از يـاءس اوايل ايشان از غلبه و تسلط بر آن جنا  حـقـش 

اخالف ايشان به اعانت زبـان و قـلم در مـقـام نـفـى و طـردش از قـلوب بـرآمـدنـد و ادله بـر اصـل نـبـودن و 

نـفـى تـولدش اقـامـه نـمـودند و خاطرھا را از يادش محو نمودند، و خود آن حـضـرت بـه ابـراھـیـم بـن عـلى 

پـدرم بـه مـن وصـیت نمود كه منزل نگیرم از زمین مگر جايى از آن كه از ھمه جا  بـن مـھـزيـار فـرمـود كـه

مخفى تر و دورتر باشد به جھت پنھان نـمـودن امـر خـود و مـحـكـم كـردن مـحـل خـود از مـكـائد اھـل ضالل ، 

ن از زمـیـن و طـلب بر تو باد اى پسر من به مالزمت جاھاى نـھـا: پدرم به من فرمود: تا آنكه مى فرمايد

كـردن دورتـريـن آن ؛ زيـرا كـه براى ھر ولیى از اولیاى خداوند تعالى دشمنى است مغالب و ضدى است 

  (13). منازع

 )و . از القاب خاصه آن حضرت است و در اخبار اطالق آن بر آن حـضرت ، شايع است  : (غـريـم  )پـنـجـم ـ 

ھم به معنى طلبكار است و ھم به معنى بدھكار و در ايـنـجـا ظـاھرا به معنى اول است و اين لقب  (غريم 

ده كه چون شیعیان مى خواستند مالى نزد آن حضرت يا مثل غالم در تغبیر از آن حضرت از روى تقیه بو

وكاليش بفرستند يا وصیت كنند يا از جانب جنابش مطالبه كنند به اين لقب مى خواندند و از غالب ارباب زرع 

و تجارت و حـرفـه و صـنـاعـت طـلبـكـار بـود چـنـانـكـه گـذشـت ايـن مـطـلب در حال محّمد بن صالح در ذكر 

به  (غريم  )ممكن است  : و عالمه مجلسى رحمه الّله فرموده. رت عسكرى علیه السالم اصحاب حض

معنى بدھكار باشد و نام بردن از آن حضرت به اين اسم از جھت تشبه آن جناب باشد به شخص مديون كه 



اخذ خود را مخفى مى كند از مردم بـه علت ديون خود يا آنكه چون مردم آن حضرت را طلب مى كنند كه 

علوم و شرايع از حضرتش نمايند آن جنب مى گريزد از ايشان به جھت تقیه پس آن حضرت غريم مستتر 

  (14). صلوات الّله علیه. است 

يعنى برپا شونده در فرمان حق تعالى چه آن حضرت پیوسته در شـب و روز مـھـیاى  : (قائم  )شـشم ـ 

و روايت شده كه آن حـضـرت را قـائم نـامـیـدد براى آنكه . فرمان الھى است كه به محض اشاره ظھور فرمايد

ت كـه بـه حـضـرت امـام مـحّمد تقى علیه السالم قیام به حق خواھد نمود و در روايت صقر بن ابى دلف اسـ

براى آنكه به امامت اقامت خواھد نمود بعد از خاموش : كردم كه چرا آن جناب را قـائم نـامیدند؟ فرمود  عرض 

و از ابوحمزه ثمالى مرى است كـه . شدن ذكر او و مـرتـد شدن اكثر آنھا كه قائل به امامت آن حضرت بودند

آيـا ھـمه شما قائم به  ! ال كـردم از امـام مـحـمـّد بـاقـر عـلیـه السـالم كـه يـابـن رسـول الّلهسـؤ  : گـفـت

پـس چـگـونـه حـضـرت صـاحـب اال مـر عـلیـه السالم : بلى ھمه قائم به حقیم ، گفتم : حق نیستند؟ فرمود

لسالم شھید شد مالئكه در درگاه الھى را قائم نامیدند؟ فرمود كه چون جدم حـضـرت امـام حـسـیـن عـلیـه ا

صداى گريه و ناله بـلنـد كـردنـد و گـفـتـنـد اى خـداونـد و سـیـد مـا آيـا غـافـل مـى شـودى از قـتـل بـرگـزيـده 

خـود و فرزند پیغمبر پسنديده خود و بھترين خلق خود؟ پس حق تعالى وحـى كـرد بـه سـوى ايـشـان كـه 

قـرار گـیـريـد قـسـم بـه عـزت و جـالل خـود كـه ھـر آيـنـه انـتـقـال خـواھم كشید از ايشان ! اى مـالئكـه مـن 

ھرچند بعد از زمانھا باشد، پس حق تعالى حجابھا را برداشت و نور امامان از فرزند حسین را به ايشان نمود 

مـیـان آنـھـا ايـسـتـاده بـود بـه نماز و مالئكه به آن شـاد شـدنـد پـس يـكـى از آن انـوار را ديـدنـد كـه در 

  (15).مـشـغـول بـود حـق تـعـالى فـرمـود كـه بـا ايـن ايـسـتـاده از ايـشـان انتقال خواھم كشید

 . بـیـايـد در فصل ششم كالمى در باب برخاستن از براى تعظیم اين اسم مبارك: فـقـیـر گـويـد

اسم اصلى و نام اولى الھـى آن حـضـرت  : (مـُحـَمَّد َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو َعلى آباِئِه َو اَءْھِل َبْیِتِه  )ھـفـتـم ـ 

ـبـار مـتـواتـره خـاصـه و عـامـه اسـت كـه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم اسـت چـنـانـچـه در اخ

فرمود كه مھدى ھمنام من است و در خبر لوح مستفیض اسم ان حضرت به اين نحو ضبط شده ابوالقاسم 

عتبره حرمت و لكـن مـخـفـى نـمـانـد كـه بـه مـقتضاى اخبار كثیره م. محّمد بن الحسن ھو حجة الّله القائم 

بردن اين اسم مبارك است در مـجـالس و مـحـافل تا ظھور موفور السرور آن حضرت و اين حكم از خصائص آن 

حضرت و مسلم در نزد قدماى امامیه از فقھا و متكلمین و محدثین است حتى آنكه از كالم شیخ اقدم 

امیه است و از احدى از حسن بن مـوسـى نـوبختى ظاھر مى شود كه اين حكم از خصائص مذھب ام

ايشان خـالفـى نـقـل نـشـده تـا عـھـد خـواجـه نـصـیـرالّديـن طـوسـى كـه آن مـرحـوم قـائل بـه جـواز 

شـدنـد و بـعـد از ايـشـان از كـسـى نـقـل خالف نشده جز از صاحب كشف الغمه ، و در عصر شیخ بھائى 

ـل تـشـاجـر شـد تـا آنـكـه در آن رسـائل منفرده تاءلیف شد اين مساءله نظرى شد و در مـیـان فـضـالء، مـح

كشف التعمیه  )شیخ سلیمان ماخورى و  (تحريم التسمیه  )محقق داماد و رساله  (شرعة التسمیه  )مانند 

  (16). است (نجم ثاقب  )شیخنا الحر العاملى رضى الّله عنه و غیر ذلك و تفصیل كالم در  (

كه اشھر اسماء و القاب آن حضرت است در نزد جمیع فرق : صلوات الّله علیه  (مـھدى  )ھـشـتـم ـ 

  (17). اسالمیه

  (18).يعنى انتظار برده شده كه ھمه خاليق منتظر مقدم مبارك اويند): به فتح ظاء) (ُمْنتََظر  )نـھـم ـ 

 (غـیـبت شیخ  )و  (كـمـال الّديـن  )يـعـنـى آب ظـاھـر جـارى بـر روى زمـیـن ، در  : (مـآٌء مـَعـیـٌن  )دھـم ـ 

ُقْل َاَراَيُتْم ِاْن َاْصَبَح َماُؤُكم َغْورا َفَمْن  ) : السالم كه فـرمـود در آيـه شـريفه مروى است از حضرت باقر علیه

كیست كه بیاورد براى شما   خبر دھید كه اگر آب شما فرو رفت در زمین پس  (19)؛ )َياْءتیكم ِبماٍء َمعیٍن عـ



مى فرمايد خـداونـد، اگـر امام شما غايب . اين آيه نازل شده در قائم علیه السالم : پس فرمودند. آب روان 

مـام ظـاھـرى كـه بـیـاورد شد از شما كه نمى دانید او در كجا است پس كیست كه بیاورد بـراى شـمـا ا

نـیـامـده : بـراى شـمـا اخـبـار آسـمـان و زمـیـن و حـالل خـداونـد عـز و جـل و حـرام او را، آنـگـاه فـرمـود

غیبت  )تـاءويـل ايـن آيـه و البـد خـواھـد آمد تاءويل آن ، و قريب به اين مضمون چند خبر ديگر در آنـجا و در 

ھست ، و وجه مشابھت آن جناب بـه آب كـه سـبب حیات ھر چیزى است  (اال يات  تاءويل )و  (نعمانى 

ظاھر است بلكه آن حیاتى كه به سبب آن وجود معظم آمـده و مـى آيـد بـه چـندين رتبه اعلى و اتم و اشد 

مروى است  (كمال الّدين  )و در . و ادوم از حیاتى است كه آب آورد بلكه حـیـات خـود آب از آن جناب است 

 (20): (ِاْعَلُموا َانَّ الّله ُيْحِیى اَالْرَض َبْعَد َمْوِتھا  )از جناب باقر علیه السـالم كـه فـرمـود در آيه شريفه ، 

خداوند زنده مى كند به سبب قائم : بـدانـیـد كـه خـداى تـعـالى زنده مى كند زمین را بعد از مردنش ، فرمود

و به روايت شیخ طوسى در . مرده است  (كافر  )علیه السالم زمین را بعد از مردنش به سبب كفر اھلش و 

بـه قـائم آل مـحـمـّد عـلیـھـم السـالم بـعـد از مـردنـش يـعـنـى  آيه مذكوره خداوند اصالح مى كن زمـیـن را

 . بـعـد از جـور اھل مملكتش

مـخـفـى نـمـانـد كـه چـون در ايـام ظـھـور مـردم از ايـن سـرچـشـمـه فـیـض ربـانـى بـه سـھـل و آسـانى 

باشد كه جز اغتراف حالت منتظره استفاضه كنند و بھره ماند تشنه اى كه در كنار نھرى جارى و گوارايى 

و در ايـام غـیـبـت كـه لطـف خـاص حـق از  (مـاء مـعـیـن  )نداشته باشد لھذا از آن جناب تعبیر فرمودند به 

خـلق بـرداشته شده به جھت سوء كـردارشـان بـايد به رنج و تعب و عجز و البه و تضرع انابه از آن حضرت 

و علمى آموخت مانند تشنه كه بخواھد از چاه عمیق تنھا به آالت و  فیض به دسـت اورد و چیزى گرفت

اسـبـابـى كـه بـايـد بـه زحـمت به دست آورد آبى كشى و آتشى فرو نشاند لھذا تعبیر فـرمـوده انـد از آن 

  (21). و مقام را گنجايش شرح زياده از اين نیست (بئر معطله  )حـضـرت به 

ھمانا روايت شده كه آن حضرت شبیه ترين مردم است به حـضـرت رسـول : و امـا شـمائل مباركه آن حضرت 

و شـمـايـل او، شـمـايـل آن حـضـرت اسـت و آنـچـه جـمـع . و خـلق  صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم در خـلق

شـده از روايـات در شـمـائل آن حـضـرت آن است كه آن جناب ابیض است كه سرخى به او آمیخته و گندم 

شود آن را زردى از بیدارى شب و پیشانى نازنینش فراخ و سفید و تابان اسـت و   گون است كه عارض 

بـه ھم پیوسته و بینى مباركش باريك و دراز كه در وسطش فى الجمله انحدابى دارد و نیكورو ابـروانـش 

است و نور رخسارش چنان درخشان است كه مستولى شده بر سیاھى مـحـاسـن شـريف و سر مباركش 

 )اسـت كه پندارى ستاره اى است درخشان ،  (خالى  )، گوشت روى نازنینش كم است ، بر روى راستش 

، میان دندانھايش گشاده است ، چشمانش سیاه و  (َو َعلى َراْءِسِه َفْرٌق َبْیَن َوْفَرَتْیِن َكَانَُّه َاِلٌف َبْیِن وا َوْيِن 

است ، و در شكم و ساق مانند جدش   سرمه گون و در سـرش عـالمـتـى اسـت ، میان دو كتفش عريض 

 . امیرالمؤ منین علیه السالم است

؛ يـعـنـى حـضـرت مھدى  (َاْلَمْھِدىُّ طاُوُس َاْھَل اْلَجنَِّة، َوْجُھُه َكاْلَقَمِر الدُّرِّىِّ َعَلْیِه َجالبیُب الّنوِر  ) : و وارد شده

بـر بـدن مـبـاركـش جـامه . مانند ماه درخشنده است   علیه السالم طاوس اھل بھشت است ، چھره اش 

؛ بر آن جناب جامه ھاى قدسیه و خلعتھاى  (ِر َتَتَوقَُّد ِبُشعاِع ِضیاِء اْلقـُْدِس َعَلْیِه ُجُیوُب النُّو )ھا است از نور، 

نور انیه ربانیه است كه متال ال اسـت بـه شـعـاع انـوار فـیـض و فـضـل حـضـرت احـديـت و در لطـافـت و رنـگ 

شكسته ، و قـدش چـون گـل بابونه و ارغوانى است كه شبنم بر آن نشسته و شدت سرخى اش را ھوا 

؛ نـه دراز  (َلْیَس ِبالطَّويِل الّشاِمخ َو ال بـِاْلقـَصـیـر اْلالِزِق  )چـون شـاخـه بان درخت بیدمشك يا ساقه ريحان ، 

 )؛ قامتش معتدل و سر مباركش  (َبْل َمْرُبوُع َاْلقاَمِة ُمَدوَُّر اْلھاَمِة  )بـى اندازه و نه كوتاه بر زمین چسبیده ، 



است كه  (خالى  )؛ بر روى راستش  (ر، َعلى َخدِِّه اَالْيَمِن خاٌل كـََانَُّه َفتاُة ِمْسٍك َعلى َرْضراَضِة َعْنَبٍر ُمَدوَّ

مـِنـُْه ھـیـئت نـیـك  (َلُه َسْمٌت ماراِت اْلُعُیوُن َاْقَصَد  )پـنـدارى ريزه مشكى است كه بر زمین عنبرين ريخته ، 

َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو َعلى  ) . ـمـى ھـیـئتـى بـه آن اعـتـدال و تـنـاسـب نـديدهخـوشـى داشـت كـه ھـیـچ چـش

  (22). (آباِء الّطاِھريَن 

 در ذكر جمله اى از خصائص حضرت صاحب الزمان علیه السالم است: فصل دوم 

اول ـ امتیاز نور ظل و شبح آن جناب است در عالم اظله بین انوار ائمه علیھم السالم ، چنانكه در جـمـله 

خشان بود در اخـبار معراجیه و غیره است كه نور آن جناب در میان انوار ائمه علیھم السالم مانند ستاره در

  (23). میان سائر كواكب

یھم السالم كـه دوم ـ شرافت نسب ؛ چه آن جناب داراست شرافت نسب ھمه آباء طاھرين خود را عل

نـسـبـشـان اشـراف انـسـاب اسـت و اخـتـصـاص دارد بـه رسیدن نسبش از طرف مادر به قـیاصره روم و 

منتھى مى شود به جناب شمعون الصفا وصى حضرت عیسى علیه السالم كه منتھى مى شود نسبش 

  (24). به بسیارى از انبیاء و اوصیاء علیھم السالم

سـوم ـ بـردن دو ملك آن جناب را در روز والدت به سراپرده عرش و خطاب حق تعالى به او كـه مـرحـبـا بـه 

من و اظھار امر من و مھدى عباد من ، قسم خـوردم بـه درسـتـى كـه مـن  تـو اى بنده من براى نصرت دين

  (25). بـه تـو بـگـیـرم و بـه تـو بـدھـم و بـه تـو بـیامرزم الخ

روايت است كه از براى صاحب اين امر علیه السالم خانه اى است كه او را بیت  : (بیت الحمد  )چھارم ـ 

الحمد گويند و در آن چراغى است كه روشن است از آن روز كه خروج كند با شمشیر و خاموش نمى 

  (26).شود

 (مناقب  )پنجم ـ جمیع میان كنیه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و اسم مبارك آن حضرت ، و در 

  (27).مروى است كه فرمود اسم مرا بگذاريد و كنیه مرا نگذاريد

  (28). ششم ـ حرمت بردن نام آن جناب چنانكه گذشت

  (29). ھفتم ـ ختم وصايت و حجت در روى زمین به آن حضرت

ھـشـتـم ـ غـیـبـت از روز والدت و سـپرده شدن به روح القدس و تربیت شدن در عالم نور و فضاى قدسى 

كه ھیچ جزيى از اجزاء آن حضرت به لوث قذارت و كثافت و معاصى بنى آدم و شیاطین ملوث نشده و مؤ 

  (30). ارواح قدسیهانست و مجالست با مال اعلى و 

ـا ھـمـانـا نـھـم ـ عدم معاشرت و مصاحبت با كفار و منافقین و فساق به جھت خوف و تقیه و مدارات با آنـھ

از روز والدت تـا كـنـون دسـت ظالمى به دامنش نرسیده و با كافر و منافقى مصاحبت ننموده و از منازلشان 

  (31). كناره گرفته

از حـضـرت امـام حـسن  (إ عالم الورى  )دھـم ـ نـبـودن بـیـعـت احـدى از جـبـارين در گردن آن حضرت ، در 

علیه السالم روايت كرده كه فرموده نیست از ما احدى مگر آنكه واقع مى شـود در گـردن او بـیـعـتى طاغیه 

  (32).ح الّله عیسى بن مريم علیه السالم خلف اوزمان او مگر قائمى كه نماز مى كند رو

بـارك حـضـرت رسـول خـدا صـلى الّله يـازدھـم ـ داشـتـن در پـشـت عـالمـتـى مـثـل عـالمـت پـشـت مـ

  (33).علیه و آله و سلم كه آن را ختم نبوت گويند، و شايد در آن جناب اشاره به ختم وصايت باشد

دوازدھـم ـ اخـتـصـاص دادن حـق تـعالى آن جناب را در كتب سماويه و اخبار معراجیه از ساير اوصـیـاء علیھم 

  (34). السالم به ذكر او به لقب ، بلكه به القاب متعدده و نبردن نام شريفش

سـیـزدھـم ـ ظـھور آيات غريبه و عالمات سماويه و ارضیه براى ظھور موفورالسرور آن حـضـرت كـه براى تولد 



سالم كه آيات در آيه مروى است از جـنـاب صـادق عـلیه ال (كافى  )و ظھور ھیچ حجتى نشده بلكه در 

يعنى زود بنمايیم آنھا را  (35)؛ (َسُنريِھْم آياِتنا ِفى اال فاِق َو فى َاْنُفِسِھْم َحّتى َيَتَبیََّن َلُھْم َانَُّه اْلَحقُّ  )شريفه 

تفسیر فرمو به . آيـات خـود در آفـاق و اطـراف و در تـن ھـايشان تا روشن شود ايشان را كه آن حق است 

آيات و عالمات قبل از ظھور آن حضرت و تبین حق را به خروج قائم علیه السـالم و فـرمـود كـه آن حـق اسـت 

نـد عـز و جـل كـه مـى بـیـنـد آن را خـلق و البد است از خروج آن جناب و آن آيات و عالمات از نـزد خـداو

  (36). بسیار است بلكه بعضى ذكر كردند كه قريب به چھارصد است

چـھاردھم ـ نداى آسمانى به اسم آن جناب مقارن ظھور؛ چنانچه در روايات بسیار وارد شده و عـلى بـن 

از حضرت صادق علیه  (37) (َواْسَتِمْع َيْوَم ُيناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن َقريٍب  )ابـراھـیـم در تـفـسیر آيه شريفه 

غیبت  )و در  (38) . منادى ندا مى كـند به اسم قائم و پدرش علیھما السالم: السالم روايت كرده كه فرمود

مروى است از جناب باقر علیه السالم كه فرمود در خبرى پس ندا مى كند منادى از آسمان به  (نعمانى 

كسى كه در مشرق است و كسى كه در مغرب است نـمـى مـانـد  اسم قائم علیه السالم پس مى شنود

خـوابیده اى مگر آنكه بیدار مى شود و نه ايستاده اى مگر آنكه مى نشیند و نه نـشـسـتـه اى مـگـر آنـكـه 

و بر اين . بـر مـى خـیـزد از خـوف آن صـدا از جـبـرئیل است در ماه رمضان در شب جمعه بیست و سوم 

  (39).ر بسیار بلكه متجاوز از حد تواتر است و در جمله اى از آنھا آن را از محتومات شمردندمضمون اخبا

الك از سرعت سیر و بطؤ حركت آنھا؛ چنانچه روايت كرده شیخ مفید از ابـى بـصـیـر از پانزدھم ـ افتادن اف

: حـضـرت باقر علیه السالم در حديثى طوالنى در سیر و سلوك حضرت قـائم عـلیـه السـالم تـا آنـكـه فـرمـود

الھاى شما، آنگاه پـس درنـگ مـى كـنـد بـر ايـن سـلطـنـت ھـفـت سال مقدار ھر سالى ده سال از اين س

چگونه طول مى كشد سالھا؟ ! گفتم فداى تو شوم : احیاء مى كند خداوند آنچه را كه مى خـواھـد، گفت 

امر مى فرمايد خـداونـد فـلك را بـه درنـگ كـردن و قـلت حـركـت پـس بـراى ايـن طول مى كشد : فرمود

غییر پیدا كرد فـاسـد مـى شود يعنى عالم ، گفتم كه ايشان مى گويند اگر فلك ت: روزھا و سالھا، گفت 

اين قول زنادقه است اما مسلمین پس راھى نیست براى ايـشان به اين سخن و حال آنكه خداوند : فرمود

ماه را شق نمود براى پیغمبر خود صلى الّله علیه و آله و سـلم و آفـتـاب را بـرگـردانـد بـراى يـوشـع بـن نـون 

  (40).ل روز قیامت و اينكه آن مثل ھزار سال است از آنچه شما مى شمرديدو خـبـر داد بـه طو

ؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم كـه بـعـد از وفـات رسـول خـدا صـلى الّله شـانـزدھـم ـ ظـھـور مـصـحـف امـیـرالمـ

عـلیـه و آله و سـلم جـمـع نـمـود بـى تـغـیـیـر و تـبـديـل ، و دارا اسـت تـمـام آنـچـه را كـه بـر سـبـیـل 

س آن را اعـجـاز بـر آن حـضـرت نـازل شـده بـود و پس از جمع عرض نمود بر صحابه ، اعراض نمودند، پ

مخفى نـمـود و بـه حال خود باقى است تا آنكه بر دست آن جناب ظاھر شود و خلق ماءمور شوند كـه آن را 

بخوانند و حفظ نمايند و به جھت اختالف ترتیب كه با اين مصحف موجود دارد كه با او ماءنوس شدند حفظ آن 

  (41).را از تكالیف مشكله مكلفین خواھد بود

ھـفـدھـم ـ سايه انداختن ابر سفید پیوسته بر سر آن حضرت و ندا كردن منادى در آن ابر بـه نـحـوى كـه 

و خـافـقـیـن كـه او اسـت مـھـدى آل مـحـّمد علیھم السالم پر مى كند زمین را از بـشـنـود آن را ثـقـلیـن 

  (42). و اين ندا غیر از آن است كه در چھاردھم گذشت. عدل چنانكه پر شده از جور

  (43).ھـیـجـدھـم ـ بـودن مـالئكـه و جن در عسكر آن حضرت و ظھور ايشان براى انصار آن حضرت 

نـوزدھـم ـ تـصـرف نـكـردن طـول روزگـار و گـردش لیـل و نـھـار و سیر فلك دوار در بنیه و مزاج و اعضاء و قوى 

و صورت و ھیئت آن حضرت بـه ايـن طـول عـمـر كـه تـاكـنـون ھـزار و نـود و پـنـج سال از عمر شريف گذشته 

به كجاى از سن مى رسد، جوان ظاھر شـود در مرد سى يا چھل ساله باشد، و و خداى داند كه تا ظھور 



 (ِانَّ ھذا َبْعلى َشْیخا  )چون طويل اال عمار از انبیاى گذشته و غیر ايشان نباشد كه يكى ھدف تیر پیرى 

از ضعف  (45) (ِانـّى َوھـََن اْلعـَظـُْم مـِنـّى َواْشَتَعَل الرَّاْءُس َشْیَبا  )باشد، و ديـگـرى بـه نـوحـه گـرى  (44)

 .پیرى خويش بنالد

گفتم به جانب رضا علیه السالم كـه چست عالمت : شـیـخ صدوق روايت كرده از ابوالصلت ھروى ، گفت 

جـوان تـا به مرتبه  عالمتش آن است كه در سن پیر باشد و بـه صـورت: قائم شما چون خروج نمايد؟ فرمود

  (46). اى كه نظر كننده به آن حضرت گمان برد كه در سن چھل سالگى يا كمتر از چھل سالگى است

بـیـستم ـ رفتن وحشت و نفرت است از میان حیوانات بعضى يا بعضى و میان آنھا و انسان و بـرخـاسـتـن 

از حضرت امیرالمؤ منین علیه . عـداوت از مـیـان ھـمـه آنـھـا چـنـانـكـه پـیـش از كـشـتـه شـدن ھابیل بود

ـیـان درندگان و بھائم حتى اينكه زن راه اگر قائم ما خروج كـنـد صـلح شـود م: السالم مروى است كه فرمود

مى رود میان عراق و شام نمى گـذارد پـاى خـود را مـگر بر گیاه و بر سر او زينتھاى او است به ھیجان نمى 

  (47).آورد او را درنده و نمى ترساند او را

بـیـسـت و يـكـم ـ بـودن جـمـعـى از مـردگـان در ركـاب آن حـضـرت ، شـیـخ مـفـیـد نقل كرده است كه 

انه بیست و ھفت نفر از قوم موسى و ھفت نفر از اصحاب كھف و يوشع بن نون و سلمان و ابوذر و ابودج

 و روايـت شـده (48).انصارى و مقداد و مالك اشتر از انصار آن جناب خواھند بود و حـكـام مـى شـونـد در بـالد

َالّلُھمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعظیِم را بخواند از انصار آن حضرت باشد و اگـر پـیـش : كـه ھـركـه چـھـل صـبـاح دعـاى عـھد

  (49).از آن حـضرت بمیرد بیرون آورد او را خداوند از قبرش كه در خدمت آن حضرت باشد

  (50). بـیـسـت و دوم ـ بـیـرون كـردن زمین ، گنج ھا و ذخیره ھايى را كه در او پنھان و سپرده شده

بـیـست و سوم ـ زياد شدن باران و گیاه و درختان و میوه ھا و ساير نعم ارضیه به نحوى كـه مـغـايـرت پـیـدا 

يـَْوَم تـُبـَدُِّل  ) : داى تـعـالىكـنـد حـالت زمـیـن در آن وقـت بـا حالت آن در اوقات ديگر و راست آيد قـول خـ

  (52)، (51) . (اَالْرُض غـَیـَْر اَالْرِض 

بـیـست و چھارم ـ تكمیل عقول مردم به بركت وجود آن حضرت و گذاشتن دست مبارك بر سر ايـشـان و 

ه بنى آدم شده از روز كشته شدن ھـابـیـل تـاكنون و كثرت رفـتـن كـینه و حسد از دلھايشان كه طبیعت ثانی

علوم و حكمت ايشان علم قذف شود در دلھاى مؤ منین پس محتاج نمى شـود مـؤ مـن بـه عـلمـى كـه در 

 . (ُيْغِن الّلُه ُكال ِمْن َسَعِتِه  )نـزد بـرادر او اسـت ، و در آن وقـت ظـاھـر مـى شـود تـاءويـل ايـن آيه شريفه 

(53)،(54)  

بـیـسـت و پنجم ـ قوت خارج از عادت در ديدگان و گوشھاى اصحاب آن حضرت به حدى كـه بـه قـدر چھار 

فرسخ از آن حضرت دور باشند حضرت با ايشان تكلم مى فرمايد و ايشان مى شنوند و نظر مى كنند به 

  (55). سوى آن جناب

بـیـسـت و ششم ـ طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت ، روايت شده كه عمر مى كند مرد در ملك آن جناب 

  (56).د مى شود براى او ھزار پسرتا اينكه متول

  (57). بیست و ھفتم ـ رفتن عاھات و باليا و ضعف از ابدان انصار آن حضرت

بـیـسـت و ھشتم ـ دادن قوت چھل مرد به ھر يك از اعوان و انصار آن حضرت و گرديده شود دلھـاى ايـشـان 

  (58).آھـن كـه اگـر خـواسـتـنـد بـه آن قـوت ، كـوه را بـكنند خواھند كندمـانـنـد پـاره 

نور آن جناب از نور آفتاب و ماه ؛ چنانكه روايت شده در تفسیر آيه بـیـسـت و نـھـم ـ اسـتغفاى خلق به 

 آنكه مربى زمین امام زمان است صلى الّله علیه و على آبائه (59) (َو َاْشَرَقِت اَالْرُض ِبُنوِر َربِّھا  )شريفه 

.(60)  



  (61). لّله علیه و آله و سلم با آن جنابسى ام ـ بودن رايت رسول خدا صلى ا

ر بر قد شريف آن حضرت و سى و يكم ـ راست نیامدن زره حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم مگ

  (62). بودن آن بر بدن آن حضرت ھـمـچـنان كه بر بدن مبارك حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم بوده

سى و دوم ـ از براى آن جناب است ابرى مخصوص كه خداى تعالى آن را براى آن حضرت ذخـیـره كـرده كـه 

در آن است رعد و برق پس حضرت سوار مى شود بر آن پس مى برد آن حضرت را در راه ھاى ھفت آسمان 

  (63). و ھفت زمین

سى و سوم ـ برداشته شدن تقیه و خوف از كفار و مشركین و منافقین و میسر شدن بندگى كـردن خـداى 

آسمانیه بدون حـاجـت بـه دسـت  تـعالى و سلوك در امور دنیا و دين حسب نوامیس الھیه و فرامین

بـرداشـتـن از پـاره اى از آنـھـا از بـیـم مـخـالفـیـن و ارتـكـاب اعمال ناشايسته مطابق كردار ظالمین ؛ چنانچه 

 :خداى تعالى وعده فرموده در كالم خود

ِلَفنَُّھْم ِفى اَالْرِض َكَما اسـْتـَخـَْلَف الَّذيـَن مـِْن َوعـََد الّلُه الَّذيـن آمـَنـُوا َو عـَمـُِلوا الصـّاِلحاِت ِمْنُكْم ِلَیْسَتْخ )

ُدوَننى الُيْشِرُكوَن بى َشیئا قـَبـِْلِھْم َو ِلُیَمِكَننَّ َلُھْم ِديَنُھُم الَّذى اْرَتضى َلُھْم َو َلُیَبِدَلنَُّھْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِھْم اِمنا َيْعُب

) .(64)  

وعـده دادن خـداى تـعـالى آنـان را كـه ايمان آورده اند از شما و كردند كارھاى شايسته كه ھـرآينه البته 

گردانید آنان را كه بودند پیش از ايشان و ھرآينه البته متمكن خواھد خلیفه گرداند ايشان را چنانچه خلیفه 

كرد براى ايشان دين ايشان را كه پسنديد براى ايشان و ھرآينه البته تبديل خواھد كرد مر ايشان را از پس 

  (65).ترس ايشان ايمنى كه بپرستند مرا و شريك قرار ندھند براى من چیزى را

سى و چھارم ـ فرو گرفتن سلطنت آن حضرت تمام زمین را از مشرق تا مغرب و بّر و بحر و معموره و خراب و 

َو  )ارى و امرش نافذ نشود و اخبار در ايـن مـعـنـى مـتـواتـر اسـت كوه و دشت ، نماند جايى كه حكمش ج

  (67)، (66). (َلُه َاسـَْلَم مـَْن فـِى السَّمواِت َو اَالْرِض َطْوَعا َو َكْرھا 

تر خبر الھى يا نبوى خاصى يا عامى سـى و پـنـجـم ـ پـر شـدن تـمام روى زمین از عدل و داد چنانكه در كم

 ذكر يا از حضرت مھدى علیه السالم شده كه اين بشارت و اين منقبت براى آن جناب مذكور نباشد در آن

.(68)  

سى و ششم ـ حكم فرمودن آن حضرت در میان مردم به علم امامت و نخواستن بینه و شاھد از احدى مثل 

  (69). حكم داود و سلیمان علیھما السالم

سـى و ھـفـتـم ـ آوردن احـكـام مـخـصـوصـه كـه تـا عـھـد آن حـضرت ظاھر و مجرى نشده بود مـثـل آنـكـه 

پیرزنى و مانع زكات را مى كشد و میراث دھد برادر را از برادرش در عالم ذّر، يـعنى ھر دو نفر كه در آنجا در 

و شـیخ طبرسى رحمه الّله روايت كرده . ن عقد اخوت بسته شد در اينجا از يكديگر میراث مى بـرنـدمیانشا

  (70).كه آن جناب مى كشد مرد بیست ساله را كه علم دين و احكام مسايل خود را نیاموخته باشد

از جناب صادق علیه  (خرائج  )سـى و ھـشـتـم ـ بـیـرون آمدن تمام مراتب علوم چنانچه قطب راوندى در 

و علم بیست و ھفت حرف است پس جمیع آنچه پیغمبران آوردند دو حرف بود : السالم روايت كرده كه فرمود

نشناختند مردم تا امروز غیر از اين دو حرف را، پس ھرگاه خـروج كـرد قـائم مـا عـلیـه السالم بیرون آورد 

بیست و پنج حرف را پس پراكنده مى كند آنـھـا را در مـیـان مـردم و ضم مى نمايد به آن دو حرف ديگر را تا 

  (71).آنكه منتشر مى فرمايد تمام بیست و ھفت حرف را

  (72) . سـى و نـھـم ـ آوردن شـمـشـیـرھاى سمائى براى انصار و اصحاب آن حضرت

  (73).چھلم ـ اطاعت حیوانات ، انصار آن حضرت را



چـھـل و يـكـم ـ بـیـرون آمـدن دو نفر از آب و شیر پیوسته در ظھر كوفه كه مقّر سلطنت آن حـضـرت اسـت از 

مروى است از حضرت باقر  (خرائج  )سـنـگ جـنـاب موسى علیه السالم كه با آن حضرت است ؛ چنانچه در 

چون قائم علیه السالم خـروج كـنـد و اراده مـكه نمايد كه متوجه كوفه شود منادى : م كه فرمودعلیه السال

آن حضرت ندا كند آگاه باشید كـه كـسـى حـمل نكند طعامى و نه آبى و حمل نمايد حجر موسى را كه 

نصیب مى فرمايد آن نـمـى آيند در منزلى مگر آنكه : جارى شده بود از آن دوازده چـشـمـه آب پـس فـرمـود

را پس جارى مى شود از آن چشمه ھا پس ھركه گرسنه باشد سیر مى شود و ھركه تشنه باشد سیراب 

مى گردد پس آن سنگ توشه ايشان است تا وارد نجف شوند پشت كوفه پس چون فـرود آمـدنـد در ظـھـر 

ى شود و ھركه تشنه باشد كـوفه جارى مى شود از آن پیوسته آب و شیر پس ھركه گرسنه باشد سیر م

  (74).سیراب مى گردد

از آسمان براى يارى حضرت مھدى نـزول حـضـرت روح الّله عـیسى بن مريم علیه السالم  -چـھـل و دوم 

علیه السالم و نماز كردن حضرت علیه السالم در خلف آن جناب ؛ چنانكه در روايات بسیار وارد شده بلكه 

حسن  ( (بصائر الدرجات (كـتـاب مـخـتصر  )خداى تعالى آن را از مدائح و مناقب آن جناب شمرده ؛ چنانكه در 

النى كه خداوند تبارك و تعالى به رسول خدا صلى الّله علیه و آله و بن سلیمان حلى مروى است در خبر طو

سلم فرمود در شـب مـعـراج كـه عـطـا فـرمـودم بـه تـو اينكه بیرون بیاورم از صلب او يعنى على علیه 

د در خلف السـالم يـازده مـھـدى كـه ھـمـه از ذريـه تـو بـاشـنـد از بـكـر بـتـول ، آخـر مرد ايشان نماز مى كن

او عیسى بن مريم علیه السالم ، پر مى كند زمین را از عدل چنانچه پر شده از ظلم و جور، به او نجات مى 

  (75).دھم از مھلكه و ھدايت مى كنم از ضاللت و عافیت مى دھم از كورى و شفا مى دھم به او مريض را

چھل و سوم ـ قتل دّجال لعین كه از عذابھاى الھى است براى اھل قبله چنانچه در تفسیر على بن ابراھیم 

ُقْل ُھَو اْلقـاِدُر عـَلى َاْن  ) : شريفه مروى اسـت از جـنـاب بـاقـر عـلیـه السالم كه تفسیر فرموده عذاب در آيه

ـْعـََث عـََلیـْكـُْم عـَذابـا مـِْن فـَْوقـِكـُْم  ھـیـچ پـیـغـمـبـرى نـیامد مگر : ـه دجـال و صـیـحـه و فـرمـودنـدب (76) (يـُب

  (77). آنكه ترساند مردم را از فتنه دجال

ـل و چـھـارم ـ جـايـز نـبـودن ھـفت تكبیر بر جنازه احدى بعد از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم جز بر چـھ

جنازه آن حضرت ؛ چنانكه در حديث وفات حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم و وصیت آن حضرت به امام 

  (78).حسن علیه السالم ذكر شد

چـھـل و پـنـجـم ـ بـودن تـسبیح آن حضرت است از ھیجدھم ماه تا آخر ماه ، بدان كه از براى حـجج طاھره 

غمبر صلى الّله علیه و آله و سـلم در روز اول مـاه تسبیح پی: علیھما السالم تسبیحى است در ايام ماه 

اسـت ، تـسـبـیـح امـیـرالمـؤ منین علیه السالم در روز دوم ماه ، تسبیح حـضرت زھراء علیھا السالم در روز 

سوم ماه ، و به اين ترتیب تسبیح باقى ائمه علیھم السالم است تا حضرت امام رضا علیه السالم كه 

دھم و يازدھم است ، و تسبیح حضرت جواد علیه السالم در دوازدھم و سیزدھم  تسبیح آن حضرت در

است ، و تسبیح حضرت ھادى علیه السالم ، در چھاردھم و پانزدھم است ، و تسبیح حضرت عسكرى 

علیه السالم در شانزدھم و ھـفـدھم است ، و تسبیح حضرت حجت علیه السالم در ھیجدھم ماه است تا 

 : سبیح آن حضرت اين استآخر ماه ، و ت

َة َعْرِشِه، سـُبـْحـاَن الّلِه عـََدَد خـَْلقـِِه، سـُْبحاَن الّلِه ِرضا َنْفِسِه، ُسْبحاَن الّلِه ِمداَد َكِلماِتِه، ُسْبحاَن الّلِه َزَن )

  (79). (َواْلَحْمُدلّلِه ِمْثَل ذِلَك 

چـھـل و شـشم ـ انقطاع سلطنت جبابره و دولت ظالمین در دنیا به وجود آن جناب كه ديگر در روى زمـیـن 

ـیـامت يا به رجعت ساير ائمه علیھم پـادشـاھـى نـخـواھـنـد كـرد، و دولت آن حـضـرت مـتـصـل شـود بـه ق



السالم يا به دولت فرزندان آن حضرت ، و نقل شده كه حضرت صادق علیه السالم مكرر به اين بیت مترنم 

 :بود

ِلُكلِّ ُاناٍس َدْوَلٌة َيْرُقُبوَنھا
 (80)َو َدْوَلُتنا فى آِخِر الدَّْھِر َيْظَھُر

- ٣ - 

 
 

 در اثـبـات وجـود مـبـارك امـام دوازدھـم حـضـرت حـجـت عـلیـه السالم و غیبت آن حضرت: فـصـل سـوم 

ذكـر كـرده و ھـركه  (حق الیقین  )ه مجلسى رحمه الّله در كتاب و ما در اينجا اكتفا مى كنیم به آنچه عالم

بـدان كـه احـاديـث خـروج مھدى : فـرمـوده . و غیر آن  (نجم ثاقب  )طالب تفصیل است رجوع كند به كتاب 

 ( صحیح بخارى )از  (جامع اال صول  )علیه السالم را خاصه و عامه به طرق متواتره روايت كرده اند چنانكه در 

از ابوھريره روايت كرده است كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و  (تـرمـذى  )و  (ابـى داود  )و  (مسلم  )و 

به حق آن خداوندى كه جانم در دست قدرت او اسـت نـزديـك اسـت نـازل شـود فـرزنـد مـريـم : سلم فرمود

 (81)و خوكھا را بكشد و جزيه را برطرف كند، كـه حـاكـم عـادل بـاشـد پـس چـلیـپـاى نـصـارى را بشكند 

دان مـال فـراوان گـردانـد كـه مـال را دھـنـد و يـعـنـى از ايـشـان بـه غـیـر اسـالم چـیـزى قـبـول نـكـنـد و چـنـ

چگونه خواھید بود در وقـتـى : رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم فرمود: كـسـى قـبـول نكند پس گفت 

  (82). كـه نـازل شـود در مـیـان شما فرزند مريم و امام شما از شما باشد يعنى مھدى علیه السالم

 :از جـابـر روايـت كـرده اسـت كـه رسـول خـدا صلى الّله علیه و آله و سلم فرمود (صـحـیـح مـسـلم  )و در 

: مقاتله بر حق خـواھـنـد كـرد و غالب خواھند بود تا روز قیامت پس فرمود پیوسته طايفه اى از امت من

خواھد آمد عیسى پسر مريم پس امـیـر ايـشـان خـواھد رفت بیا با تو نماز كنیم ، او خواھد گفت نه شما بر 

  (83). يكديگر امیريد براى آنكه خدا اين امت را گرامى داشته است

و تـرمـذى از ابـن مـسـعـود روايـت كـرده اسـت كـه حضرت رسـول صـلى الّله عـلیـه  (مـسـنـد ابـوداود  )و در 

از دنیا نمانده باشد مگر يك روز البته حق تعالى آن روز را طوالنى خواھد كرد تا و آله و سـلم فـرمـود كه اگر 

آنكه برانگیزاند در آن روز مردى از امت مـن يا از اھل بیت مرا كه نام او موافق نام من مباشد و پر كند زمین را 

تا پادشاه عرب شود  و به روايت ديگر منقضى نشود دنیا. از عدالت چنانچه پر از ظـلم و جور شده باشد

  (84).مردى از اھل بیت من كه نامش موافق نام من باشد

ـه اگـر بـاقـى نـمـانـد از دنـیـا مـگـر يـك روز خـدا طـول دھد آن روز را تا و از ابـوھـريـره روايـت كـرده انـد ك

روايـت كـرده  (سـنـن ابـوذر  )و در . پادشاه شود مردى از اھل بیت من كه موافق باشد نام او با نام من 

اگر از دھر و اسـت از عـلى عـلیـه السـالم كـه حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سلم فرمود كه 

روزگار باقى نماند مگر يـك روز البـتـه بـرانـگـیـزانـد خـدا مـردى را از اھـل بـیـت مـن كـه پـر كـنـد زمـیـن را از 

از ام سلمه روايت كرده است كه حضرت  (سنن ابوداود  )و ايضا در  (85).عـدل چنانچه پر شده باشد از جور

و ابـوداود و تـرمـذى روايـت كـرده انـد از ابـوسـعـید  .فرمود كه مھدى از عترت من از فرزندان فاطمه است 

مـن گـشـاده پـیـشـانـى و كشیده بینى باشد و زمین را مملو  خدرى كه حضرت فرمود كه مھدى از فـرزنـدان

و باز روايت كرده . كند از قسط و عدالت چـنـانـچه مملو شده باشد از ظلم و جور و ھفت سال پادشاھى كند



اند كه ابوسعید گفت كه ما مى ترسیديم كه بعد از پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم بدعتھا بـه ھـم 

در امت من مھدى خواھد بود بیرون خواھد آمد و پنج سال : سـؤ ال كـرديم از آن حضرت ، فرمود رسـد پـس

يا نه سال پادشاھى كند پس مردى به نزد او خواھد آمد و خواھد گفت اى مـھـدى عطا كن به من ، حضرت 

  (86).آن قدر زر در دامنش بريزد كه دامنش پر شود

از ابواسحاق روايت كرده است كه حضرت امیر علیه السالم نظر كرد روزى به پسر  (سـنـن ترمذى  )و در 

سید و مھتر قوم اسـت چنانكه حضرت رسول صلى الّله اين پسر من ، : خود حسین علیه السالم پس فرمود

علیه و آله و سلم او را سید نام كرد، و از صلب او مـردى بیرون خواھد آمد كه نام پیغمبر شما را دارد و 

  (87).شبیه است به او در خلقت و شبیه است به او در خلق و زمین را پر از عدالت خواھد كرد

و حـافـظ ابـونـعـیـم كـه از مـحـدثـیـن مـشـھـور عـامـه اسـت چـھـل حـديـث از صـحـاح ايـشـان روايـت كرده 

كه مشتملند بر صفات و احـوال و اسـم و نـسـب آن حـضـرت و از جـمـله آنـھـا از عـلى بـن ھـالل  (88)است 

رفـتـم بـه خـدمـت حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم :  از پـدرش روايـت كـرده اسـت كـه گـفـت

در حـالتـى كه آن حضرت از دنیا مفارقت مى كرد و حـضـرت فـاطـمـه عـلیـھـا السـالم نـزد سر آن حضرت 

نشسته و مى گريست ، چون صداى گـريه آن حضرت بلند شد حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم 

: چه چیز باعث گريه تو شده است ؟ فاطمه گفت ! اى حبیه من فاطمه : ب او بـرداشـت و فرمودسر به جان

اى حبیبه : مـى تـرسـم كـه امـت تـو بـعد از تو مرا ضايع گذارند و رعايت حرمت من ننمايند، حضرت فـرمود

تو را پس او را مبعوث  مگر نمى دانى كه خدا مطلع شد بر زمین مطلع شدنى پس اختیار كرد از آن پدر! من 

گردانید به رسالت خود، پس بار ديگر مطلع گرديد و برگزيد شوھر تو را و وحى كرد به سوى من كه تو را به 

خـدا بـه ما عطا كرده است ھفت خصلت را كه به احدى پیش از ما نداده است و ! اى فاطمه  .او نكاح كنم 

م پیغمبران و گرامى ترين ايشان بر خدا و محبوب ترين خلق بـه به احدى بعد از مـا نـخـواھـد داد، مـنم خات

سـوى خـدا و مـن پدر توام و وصى من بھترين اوصیاء است و محبوب ترين ايشان است بـه سوى خدا و او 

شوھر تست ، و شھید ما بھترين شھیدان است و محبوب ترين ايشان است بـه سـوى خـدا و او حـمـزه 

شـوھـر تـسـت و از مـا اسـت آنـكـه دو بـال خدا به او داده است كه پرواز مى كند در ] عـم [عـم پـدر و 

بھشت با مالئكه ھرجا كه خواھد و او پسرعم پـدر تـو و تـو و بـرادر شـوھـر تـست ، و از ما است دو سبط 

ايشان به حق آن خدايى  اين امت و آنھا دو پسر تواند حـسـنـیـن و ايـشـان بـھـتـريـن جوانان بھشتند، و پدر

به حق خداوندى كه مرا به حق فرستاده  ! كه مرا به حق فـرسـتـاده است بھتر است از ايشان ، اى فاطمه

اسـت كـه از حـسن و حسین به ھم خواھد رسید مھدى اين امت و ظاھر خواھد شد در وقتى كه دنیا پـر از 

ه ھا بسته شود و غارت آورند مردم بـعـضـى بـر بـعضى ، نه ھـرج و مـرج شـود و فـتـنـه ھـا ظـاھـر گردد و را

پیرى رحم كند بر كودكى و نه كودكى تعظیم كند پیرى را پس خدا برانگیزاند در آن وقت از فرزندان ايشان 

كسى را كه فتح كند قلعه ھاى ضاللت را و دلھـايـى را كـه غافل از حق باشند و قیام نمايد به دين خدا در 

اى . ان ، چنانچه من قـیـام نـمـودم و پـر كـنـد زمـیـن را از عدالت ، چنانچه پر از ظلم و جور باشدآخرالزم

اندوھناك مباش و گريه مكن كه خداى عز و جل رحیم تر و مھربان تر است بر تو از من به سـبـب ! فاطمه 

و خـدا تـو را تـزويـج كـرده اسـت به  مـنـزلتـى كـه نـزد مـن دارى و مـحـبـتـى كـه از تـو در دل مـن اسـت ،

كسى كه حسبش از ھمه بزرگتر است و مـنـصـبـش از ھـمـه گـرامـى تـر اسـت و رحـیـم تـريـن مـردم 

اسـت بـر رعـیـت و عـادل تـرين مردم است در قسمت بالسويه و بیناترين مردم است به احكام الھى و من 

ـه تـو اول كـسـى بـاشـى از اھل بیت من كه به من ملحق شوند، و كـردم ك] درخـواسـت [ از خدا سـؤ ال 

على علیه السالم فرمود كه فاطمه علیھا السالم نماند بعد از حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم 



  (89).مگر ھفتاد و پنج روز كه به پدر خود ملحق گرديد

كه رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم ، مھدى علیه السـالم را بـه : گويد] عـالمـه مجلسى [مـؤ لف 

از جـھـت مـادر از نسل حضرت امام حسن حـسـنـیـن عـلیـھـمـا السـالم ھـر دو نـسـبـت داد بـراى آنـكـه 

علیه السالم است ؛ زيرا كه مادر حضرت امام محّمد باقر علیه السالم دخـتـر امـام حـسـن عـلیـه السـالم 

و . بـود و چـنـد حـديـث ديـگـر روايـت كـرده اسـت كـه از نـسـل حـضـرت امـام حـسین علیه السالم است 

ر عامه است ھمین حـديـث را طـوالنـى از ابـوسـعید خدرى روايت كرده است دارقطنى كه از محدثین مشھو

از مـا اسـت مـھـدى اين امت كه عیسى در عقب او نماز خواھد : گفته است كه حضرت فـرمـود  و در آخرش 

 . كرد، پس دست زد بر دوش حسین علیه السالم و فرمود كه از اين به ھم خواھد رسید مھدى اين امت

ضـا ابونعیم از حذيفه و ابوامامه باھلى روايت كرده است كه مھدى علیه السالم رويش مـانـنـد سـتـاره و ايـ

درخـشـان اسـت و بـر جـانـب راسـت روى مـبـاركـش خـال سـیـاھـى اسـت ، و بـه روايـت عـبدالرحمن بن 

ه خواھد كرد و بر باالى سرش عوف دندانھايش گشوده است و به روايت عبدالّله بن عمر بر سرش ابرى ساي

و به روايت جابر بن . ملكى ندا خواھد كرد كـه ايـن مـھدى است و خلیفه خدا است پس او را متابعت كنید

  (90).عبدالّله و ابوسعید عیسى علیه السالم پشت سر مھدى علیه السالم نماز خواھد كرد

و صاحب كفاية الطالب محّمد بن يوسف شافعى كه از علماى عامه است كتابى نوشته است در بـاب 

و گفته است كه  (91)ب ظـھـور مـھـدى عـلیـه السـالم و صـفـات و عـالمـات او مشتمل بر بیست و پنج با

كتب  حسین بن سعید بغوى كه از (كتاب شرح السنة  )من ھمه را از غیر طريق شیعه روايت كرده ام و 

است كه اجازات علماء ايشان ] مجلسى [مشھوره معتبره عـامـه اسـت نـسـخـه قـديـمـى از آن نزد فقیر 

بر آن نوشته است و در آن پنج حديث از اوصاف مھدى از صحاح ايشان روايت كرده است و حسین بن 

ج حديث در خروج مھدى علیه كـه الحـال در مـیـان عـامـه متداول است پن (مـصـبـاح  )مـسـعـود فـراء در 

السالم روايت كرده است و بعضى از علماء شیعه از كـتـب مـعـتـبـره عـامـه صـد و پـنـجـاه و شـش حـديـث 

در ايـن بـاب نـقـل كـرده اسـت و در كـتب معتبره شیعه زياده از ھزار حديث روايت كرده اند در والدت حضرت 

و و آنـكـه امـام دوازدھـم اسـت و نـسـل امـام حسن عسكرى علیه مـھـدى عـلیـه السـالم و غـیـبـت ا

السالم است و اكثر اين احاديث مقرون به اعجاز است ؛ زيرا كه خبر داده اند به ترتیب ائمه علیھم السالم تا 

اول و  امام دوازدھم و خفاى والدت آن حضرت و آنكه آن حـضـرت را دو غـیـبـت خـواھـد بـود ثـانـى درازتـر از

آنـكه آن حضرت مخفى متولد خواھد شد با ساير خصوصیات و جمیع اين مراتب واقع شـد و كـتـبـى كـه 

مشتملند بر اين اخبار معلوم است كه سالھا پیش از ظھور اين مراتب مصنف شـده اسـت ، پـس ايـن اخـبار 

الدت آن حضرت و اطالع جمع كثیر بر آن و ايـضا و. قطع نظر از تواتر از چندين جھت ديگر افاده علم مى نمايد

والدت با سعادت و ديدن جماعت بسیار آن حـضرت را از ثقات اصجاب از وقت والدت شريف تا غیبت كبرى و 

بعد از آن نیز معلوم است در كـتـب مـعـتـبره خاصه و عامه مذكور است چنانچه بعد از اين مذكور خواھد شد 

  (92). ان شاء الّله تعالى

و ابن خلكان و بسیارى از مخالفان  (شواھد النبوة  )و  (مـطـالب السـئول  )و  (فـصـول المـھـمـة  )و صـاحـب 

خود والدت آن حـضـرت را بـا سـايـر خـصـوصـیـات كـه شـیـعـه روايـت كـرده انـد نـقـل نـمـوده انـد؛  در كتب

پس چنانچه والدت آباء اطھار آن حضرت معلوم است والدت آن حضرت نیز مـعـلوم اسـت و اسـتـبـعـادى كـه 

ـر شريف آن حضرت فايده نمى كند و مـخـالفـان مـى كـنـنـد از طـول غـیـبـت و خـفـاى والدت و طـول عـم

امورى كه به بـراھین قاطعه ثابت شده باشد به محض استبعاد نفى آنھا نمى توان نمود؛ چنانچه كفار 

قريش انكار معاد مى نمودند به محض استبعاد كه استخوانھاى پوسیده و خاك شده چگونه زنده مى توان 



ع شده در احاديث خاصه و عامه وارد شده است كه آنچه در شد با آنكه امثال آن در امم سابقه بسیار واق

امم سابقه واقع شده در احاديث خاصه و عامه وارد شده است كه آنـچـه در امم سابقه واقع شده مثل آن 

در اين امت واقع مى شود تا آنكه فرموده و جمع كثیر كـه اسـمـاء ايـشـان مـعـروف اسـت بر والدت با 

ع شدند مانند حكیمه خـاتـون و قـابـله اى كـه در سـّر مـن راءى ھـمـسـايه ايشان سعادت آن حضرت مطل

بود و بعد از والدت تا وفات حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم جماعت بسیار به خدمت آن حضرت 

 رسیدند و معجزاتى كه در وقت والدت آن حضرت در نرجس خاتون مادر آن حضرت ظاھر شد زياده از حد و عد

 . نموده ام (93)و رسائل ديگر ايراد (جـالءالعـیـون  )و  (بـحـاراالنـوار  )و در كـتـاب . و و احـصـا اسـت 

شیخ صدوق محّمد بن بابويه به سند صحیح از احـمـد بـن اسـحـاق روايت : فرموه  (حق الیقین  )نـیـز در و 

رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسكرى علیه السـالم و مـى خـواسـتم از آن : كرده است كه گفت 

كـنـم فـرمـود كـه اى حضرت سؤ ال كنم كه امام بعد از او كى خواھد بود، حضرت پـیـش از آنـكـه سـؤ ال 

خـداى عـز و جـل از روزى كـه آدم را خـلق كـرده اسـت تـا حـال ، زمین را خالى از حجت نگردانیده و ! احـمـد

تا روز قـیـامـت خـالى نـخـواھـد گذاشت از كس كه حجت خدا باشد بر خلق و به بركت او دفع كند بـالھـا را 

پس ! يابن رسول الّله : آسمان بفرستد و بركتھاى زمین را بروياند، گفتم  از اھـل زمـین و به سبب او باران از

كى خواھد بود امام و خلیفه بعد از تو؟ حضرت برخاست و داخـل خـانه شد و بیرون آمد و كودكى بر دوشش 

اين اين است امام بعد از من و اگر نه ! اى احمد: و سه ساله مى نمود و گفت ] بود[مانند ماه شب چھارده 

بود كه تو گرامى ھستى نزد خـدا و حـجـت ھـاى او ايـن را بـه تـو نمى نمودم ، اين فرزند نام و كنیت او 

موافق نام و كنیت حضرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم است و زمین را پر از عدالت خواھد كرد بعد از 

او در ايـن امـت مـثـل خضر و مثل ذوالقرنین است مـثـل ! آنـكـه پـر از جـور و سـتـم شـده بـاشـد، اى احـمـد

، به خدا سوگند كه غايب خواھد شد غائب شدنى كه نجايت نـیـابـد از غـیبت او از ھالك شدن و گمراه 

گرديدن مگر كسى كه خدا او را ثابت بدارد بر قـول بـه امـامـت او و تـوفـیـق دھـد خـدا او را كـه دعـا كـنـد 

آيا معجزه اى و عالمتى ظاھر مى تواند شد كه خاطر من مطمئن گردد؟ پـس آن  : گفتم. ج اوبـراى تعجیل فر

منم بقیة الّله در زمین و انتقام كـشـنـده از دشـمـنـان : كـودك بـه سـخـن آمـد و بله لغت عربى فصیح گفت 

شحال از خدمت آن حضرت بیرون خـدا، و بـعـد از ديـدن ديـگـر طـلب اثـر مـكـن ، احـمـد گـفـت كـه شاد و خو

يـابـن رسـول الّله صـلى الّله عـلیـه و آله و سلم ،  : در روز ديگر به خدمت آن حضرت رفتم و گفتم. آمدم 

عظیم شد سرور من به آنچه كه انعام كردى بر من ، بیان كن كه سنت خضر و ذوالقرنین كه در آن حجت 

يـابـن رسـول : نـت طـول غـیـبـت اسـت اى احـمـد، گـفـتـم خواھد بود چیست ؟ حضرت فـرمـود كـه آن سـ

بلى به حق پروردگار من آن قدر بـه طـول خـواھـد : الّله ، غـیـبـت او بـه طول خواھد انجامید؟ فرمود

انـجـامـیـد كـه بـرگـردنـد از ديـن اكـثـر آنـھـا كـه قـائل بـه امامت او باشند و باقى نماند بر دين حق مگر 

كسى كه حق تعالى عھد و واليت ما را در روز مـیثاق از او گرفته باشد و در دل او به قلم صنع ايمان را 

اين از امور غريبه خدا است و رازى است ! اى احمد. نوشته باشد و او را مـؤ يد به روح ايمان گردانیده باشد

ه تو عطا كردم و پنھان دار و از جـمـله از رازھاى پنھان او و غیبى است از غیبھاى او پس بگیر آنچه كه ب

  (94).شـكـر كـنـنـدگـان باش ، تا روز قیامت در علیین رفیق ما باشى 

روزى به خدمت حضرت عسكرى عـلیـه السالم : ايـضـا از يـعـقـوب بـن مـنقوش روايت كرده است كه گفت و 

رفتم بر روى تختگاه نشسته بودند و از جانب راست آن ، حجره اى بود كه پـرده اى بـر درگـاه آن آويـخته بود 

ه را بـردار، چـون بـرداشـتـم كـودكى پـرد: كیست صاحب امر امامت بعد از تو؟ فـرمـود! اى سید من : گفتم 

بیرون آمد كه قامتش پنج شبر بود و تـقـريـبـا مـى بـايـسـت ھشت ساله باشد يا ده ساله با جبین گشاده 



و  (خالى  )و روى سفید و ديده ھاى درخـشـان و دستھاى قوى و زانوھاى پیچیده و بر خّد راست رويش 

اين است امام شما، پـس آن : پدر بزرگوار خود نشست حضرت فرمود كاكلى بـر سـر داشـت آمـد و بر ران

. برو تا وقت معلوم كه براى ظـھـور تـو مـقـرر شـده اسـت  ! اى فرزند گرامى: كـودك برخاست حضرت فرمود

نـظـر كـن كـى در ! اى يـعـقـوب : پـس بـه او نـظـر مـى كـردم تـا داخـل حـجـره شـد، پـس حـضـرت فـرمـود

  (95). ايـن حـجـره است ، داخل شدم و گرديدم ھیچ كس را در حجره نديدم

و محّمد بن ايوب و محّمد بن عثمان عمرى روايت كرده كه ھمه و ايـضا به سند صحیح از محّمد بن معاويه 

گفتند حضرت عسكرى علیه السالم پسر خود حضرت صاحب علیه السالم را به ما نمود و ما در منزل آن 

اين است امام شما بعد از مـن و خـلیفه من بر شما، اطاعت او : حضرت بوديم و چھل نفر بوديم و گفت 

. ى شويد بعد از من كه ھالك خواھید شـد در دين خود و بعد از اين روز او را نخواھید ديدبنمايید و پراكنده م

پس از خدمت آن حضرت بیرون آمديم و بعد از اندك روزى حضرت عسكرى علیه السالم از دنیا مفارقت 

  (96).نمود

شیخ صدوق و شیخ طوسى و طبرسى و ديگران به سندھاى صحیح از : فرموده  (حق الیقین  )و نـیـز در 

ست حج بی: محّمد بن ابراھیم بن مھزيار و بعضى از على بن ابراھیم بن مھزيار روايـت كـرده انـد كه گفت 

كردم به قصد آنكه شايد به خدمت حضرت صاحب اال مر علیه السالم برسم میسر نشد، شبى در رختخواب 

امسال بیا به حج كه به خدمت امام ! اى فرزند مھزيار: خود خوابیده بودم صدايى شنیدم كه كـسى گفت 

تـه مـشغول عبادت بودم تا پـس بـیـدار شـدم فـرحـنـاك و خـوشـحـال و پـیـوسـ. زمان خود خواھى رسید

صبح طالع شد نماز صبح كردم و از براى طلب رفیق بیرون آمدم و رفـیـق چـنـد بـه ھـم رسـانـیـدم و مـتـوجـه 

راه شـدم چـون داخـل كـوفـه شدم تجسس بسیار نمودم و خبرى به من نرسید باز متوجه مكه معظمه 

دوارى و ناامیدى متردد و متفكر بودم تا آنكه شبى از شدم و جـستجوى بسیار نمودم و پیوسته میان امی

شـبـھـا در مـسـجـدالحـرام انـتـظـار مـى كـشـیـدم كـه دور مـكـه مـعـظـمـه خـلوت شـود مـشـغـول طـواف 

شـوم و بـه تـضـرع و ابـتـھـال از بـخـشـنـده بـى زوال سـؤ ال كـنـم كـه مـرا بـه كـعـبـه مـقـصـود خـويـش 

نـمـايـى كـنـد، چـون خـلوت شد مـشـغـل طـواف شـدم نـاگـاه جوان با مالحت خوشرويى و خوشبويى راھـ

را در طواف ديدم كه دو بـرد يـمـنى پوشیده بود يكى بر كمر بسته و ديگرى را بر دوش افكنده و طرف ردا را 

فرمود كه از كدام شھرى ؟ گفتم  بر دوش ديگر برگردانیده ، چون نزديك او رسیدم به جانب من التفات نمود و

خـدا او را : او به رحمت الھـى واصـل شـد، گـفـت : ابن الخضیب را مى شناسى ؟ گفتم : از اھواز، فرمود: 

رحمت كند در روزھا روزه مى داشت و شبھا به عبادت مى ايـسـتـاد و تـالوت قـرآن بـسـیـار مـى نـمـود و از 

خوش آمدى اى : من آنم ، فرمود: على بن مھزيار را مى شناسى ؟ گفتم :  شیعیان و موالیان ما بود، گفت

چه كردى آن عـالمـتـى را كـه در مـیـان تو و حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم : ابوالحسن ، گفتم 

 بـیرون آور به سوى من ، پس بیرون آوردم انگشتر نیكويى را كه بر آن: با من اسـت ، فـرمـود: بود؟ گفتم 

محّمد و على نقش كرده بودندو به روايت ديگر ياالّله و يا محّمد و يا على نقش آن بود چون نـظرش بر آن 

خدا رحمت كند تو را اى ابومحّمد كه تو امام عادل بودى : افتاد آن قدر گريست كه جامه ھايش تر شد، گفت 

: پس گفت . على با پدرانت ساكن گردانیدو فرزند امامان بودى و پدر امام بودى حق تعالى تو را در فردوس ا

فرزند امام حسن عسكرى علیه السالم را طلب مى نمايم ، گفت به : بعد از حج چه مطلب دارى ؟ گفتم 

مطلب خود رسیده اى و او مـرا بـه سـوى تـو فـرسـتاده است برو به منزل خود و مھیاى سفر شو و مخفى 

 . نى عامر كه به مطلب خود مى رسىدار و چون ثلث شب بگذرد بیا سوى شعب ب

سوار شدم و به   ابـن مھزيار گفت به خانه خود برگشتم و در اين انديشه بودم تا ثلث شب گذشت پس 



خوش آمدى : سوى شعب روانه شدم چون به شعب رسیدم آن جوان را در آنجا ديدم چون مـرا ديـد گـفـت 

پس ھمراه او روانـه شـدم تـا از منى به عرفات گذشت و  .و خوشا به حال تو كه تو را رخصت مالزمت دادند

پس با او نافله شب را . پیاده شو و تھیه نماز كن ! اى ابوالحسن : چون به پايین عقبه طائف رسیديم گفت 

به جا آوردم و صبح طالع شد پس نماز صبح را مختصر ادا كردم پس سالم نماز گفت و بعد از نماز به سجده 

نظر كن چیزى مـى بـینى : خاك مالید و سوار شد و من سوار شدم تا باالى عقبه رفتم ، گفت رفت و رو به 

نظر كـن بـاالى تـّل ريـگ چـیزى : ؟ چون نظر كردم بقعه سبز و خرمى را ديدم كه گیاه بسیار داشت ، گفت 

: روشن كرده بود، گفت مى بینى ؟ چون نظر كردم خیمه اى از مو ديدم كه نور آن تمام آسمان و آن وادى را 

از مـركـب بـه زيـر : منتھاى آروزھا در اينجا است ديده ات روشن باد، چـون از عـقـبـه بـیـرون رفـتـیـم گـفـت 

دست از مھار شتر بردار و : چون از مركب به زير آمديم ، گفت . بـیـا كـه در ايـنـجا ھر صعبى ذلیل مى شود

ايـن حـرمـى اسـت كـه داخـل آن نـمـى شود : را بـه كـى بـگـذارم ؟ گـفـت  نـاقـه: آن را رھا كن ، گـفـتـم 

پس در خدمت او رفتم تا به نزديك خیمه مطھره منوره رسیدم . مگر ولى خدا و بیرون نمى رود مگر ولى خدا

و را رخصت خوشا حال تو، ت: اينجا باش تا براى تو رخصت بگیرم ، بعد از اندك زمانى بیرون آمد و گفت : گفت 

 .دادند

چـون داخـل خـیـمـه شدم ديدم آن حضرت بر روى نمدى نشسته است و نطع سرخى بر روى نـمـد افـكـنده 

و بر بالشى از پوست تكیه داده است سالم كردم بھتر از سالم من جواد داد، رويـى مـشاھده كردم مانند 

ه كوتاه انـدكى به طول مائل ، گشاده پیشانى ماه شب چھارده ، از طیش و سفاھت مبرا، نه بسیار بلند و ن

با ابروھاى باريك كشیده و به يكديگر پیوسته و چـشـمھاى سیاه و گشاده و بینى كشیده و گونه ھاى رو 

مشكى كه بر  (97)ھموار و برنیامده در نھايت حسن و جـمـال ، بـر گـونـه راسـتش خالى بود مانند فتات 

بود نزديك به نرمه گوش آويخه ، از پیشانى   صفحه نقره افتاه باشد و موى عنبر بوى سیاھى بر سرش 

ا نھايت سكینه و وقار و حیا و حـسـن لقا، پس احوال يك يك نورانیش نور ساطع بود مانند ستاره درخشان ب

شیعیان را از من پرسید، عرض كردم كه ايشان در دولت بنى العـباس در نھايت مشقت و مذلت و خوارنى 

روزى خواھد بود كه شـمـا مـالك ايـشـان مـى بـاشـیـد و ايـشـان در دسـت : فرمود .زندگانى مى كنند

پدرم از من عھد گرفته است كه ساكن نشوم از زمین مرگ در : ند، سپس فرمودشـمـا ذلیل مى باش

جـايـى كـه پـنـھـان تـر و دورتـريـن جـاھـا بـاشـد تـا آنـكـه بـر كـنـار بـاشـم از مكايد اھـل ضالل و متمردان 

الى اھل بالد جھال تا ھنگامى كه حق تعالى رخصت فرمايد تا ظاھر شوم ، و به من گفت اى فرزند، حق تع

و طبقات عباد را خالى نمى گذارد از حجتى و امامى كه مـردم پـیروى او نمايند و حجت حق تعالى به او بر 

تـو آنـى كـه مـھـیـا كـرده بـاشـد تـو را بـراى نـشـر حـق و بـرانـداخـتـن ! اى فرزند گرامى . خلق تمام باشد

 . باطل و اعداى دين و اطفاء نائره مضلین

س مالزم جاھاى پنھان باش از زمین و دور باش از بالد ظالمین و وحشت نخواھد نبود تو را از تـنـھـايـى و پـ

بـدان كـه دلھـاى اھـل طـاعـت و اخـالص مـايـل خـواھـد بـود بـه سـوى تـو مـانـند مرغان كه به سوى 

ـت مـخـالفـان ذلیـل انـد و نـزد حـق آشیانه پرواز كنند و ايشان گـروھـى چـنـدنـد كـه بـه ظـاھـر در دس

تـعـالى گـرامـى و عـزيـزنـد و اھـل قناعت اند و چنگ در دامان متابعت اھل بیت زده اند و استنباط دين از آثار 

ايشان مى نمايند و مـجـاھـده بـه حجت با اعداى دين مى نمايند و خدا ايشان را مخصوص گردانیده است 

اى . مذلتھا كه از مخالفان دين مى كشند تا آنكه در دار قرار به عزت ابدى فائز گردندبه آنكه صبر نمايند بر 

صبر كن بر مصادر و موارد امور خود تا آنكه حق تعالى اسباب دولت تـو را میسر گرداند و علمھاى زرد و ! فرزند

اخالص و مصافات نزديك  رايات سفید در مابین حطیم و زمزم بر سر تو بـه جـوالن درآيد و فوج فوج از اھل



حجراال سود به سوى تو بـیـايـنـد و بـا تـو بیعت كنند در حوالى حجراال سود و ايشان جمعى باشند كه طینت 

ايشان پاك باشد از آلودگى نفاق و دلھاى ايشان پاكیزه باشد از نجاست شقاق و طبايع ايشان نـرم بـاشـد 

ھاى مضلین و در آن وقت حدائق مـلت و ديـن بـیـارايـد و صبح  براى قبول دين و متصلب باشند در دفع فتنه

حق درخشان باشد و حق تعالى با تو ظلم و طغیان را از زمین بـرانـدازد و بـه جـھـت امـن و امـان در اطـراف 

 جـھـان ظاھر شود و مرغان شرايع دين مبین به آشـیـانـھاى خود برگردند و امطار فتح و ظفر بساتین ملت را

پـس حـضـرت فـرمود كه بايد آنچه در اين مجلس گذشت پنھان دارى و اظھار . سرسبز و شاداب گرداند

 .ننمايى مگر به جمعى كه از اھل صدق و وفا و امانت باشند

چـنـد روز در خـدمـت آن حـضـرت مـانـدم و مـسـايـل مـشـكـله را از آن جـنـاب سـؤ ال : ابـن مـھـزيـار گـفـت 

آنـگـاه مـرا مـرخـص فـرمـود كـه بـه اھل خود معاودت نمايیم و در روز وداع زياده از پنجاه ھزار درھم با نـمـودم 

خود داشتم به ھديه به خـدمـت آن حـضـرت بـردم و التـمـاس بـسـیـار نـمـودم كـه قـبـول فـرمـايـنـد تـبـسـم 

بـرگـشـتـن به سوى وطن خود كه راه درازى در پیش  اسـتـعـانـت بـجـوى بـه ايـن مـال در: نـمـود و فـرمـود

 و دعاى بسیار در حق من نمود و برگشتم به سوى وطن ، و حكايت و اخبار در اين باب بسیار است. دارى 

.(98)  

در مـعجزات باھرات و خوارق عادات كه از حضرت صاحب الزمان علیه السالم صادرشده : فـصـل چـھـارم 

 است

 سنگريزه طاليى

و نواب نـزد آن حـضـرت   بدان معجزاتى كه از آن حضرت نقل شده در ايام غیبت صغرى و زمان تردد خواص 

 .چون اين كتاب را گنجايش بسط نیست الجرم به ذكر قلیلى از آن اكتفا مى شودبسیار است و 

بـا : اول ـ شـیـخ كـلیـنـى و قـطـب راونـدى و ديـگـران روايـت كـرده انـد از مـردى از اھـل مـدائن كـه گـفـت 

ارى و ردايى رفـیـقـى به حج رفتم و در موقف عرفات نشسته بوديم جوانى نـزديـك ما نشسته بود و از

پوشیده بود كه قیمت كرديم آنھا را صد و پنجاه ديـنار مى ارزيد و نعل زردى در پا داشت و اثر سفر در او 

ظاھر نبود پس سائلى از ما سؤ ال كـرد او را رد كـرديـم نـزديـك آن جـوان رفـت و از او سـؤ ال كـرد جـوان از 

او را دعـاى بـسـیـار نـمـود جـوان بـرخـاسـت و از مـا غـائب  زمـیـن چـیـزى بـرداشـت و بـه او داد، سـائل

نـزد سـائل رفتیم و از او پرسیديم كه آن جوان چه چیز به تو داد كه آن قدر او را دعا نمودى ؟ بـه مـا . شـد

خود نـمـود سـنـگـريـزه طـالئى كـه مـانند ريگ دندانه ھا داشت چون وزن كرديم بیست مثقال بود، به رفیق 

پس رفتیم . گفتم كه امام ما و موالى ما نزد ما بود و ما نمى دانستیم ؛ زيرا كه به اعجاز او سنگريزه طال شد

و در جمیع عرفات گرديديم و او را نیافتیم ، پـرسـیـديم از جماعتى كه در دور او بودند از اھل مكه و مدينه كه 

  (99).یاده به حج مى آيدجوانى است علوى ھر سال پ: اين مرد كى بود؟ گفتند

 حكايت حاكم قم

روزى در مـجـلس حسن بن : از حسن مسترق روايت كرده است كه گفت  (خرائج  )دوم ـ قـطـب راونـدى در 

عبدالّله بن حمدان ناصرالدوله بودم در آنجا سخن ناحیه حضرت صاحب اال مر علیه السالم و غیبت آن حضرت 

مذكور شد و من استھزاء مى كردم به اين سخنان ، در اين حـال عـموى من حسین داخل مجلس شد و من 

نـیـز اعـتـقـاد تـو را داشـتـم در ايـن بـاب تـا آنـكـه من ! اى فرزند: باز ھمان سخنان را مى گفتم ، گفت 

حـكـومت قم را به من دادند در وقتى كه اھل قم بر خلیفه عاصى شده بودند، و ھر حاكمى كه مى رفت او 

را مى كشتند و اطاعت نمى كردند پس لشكرى به من دادند و به سوى قم فرستادند چون به ناحیه طرز 

تـم ، شـكارى از پیش من به در رفت از پى آن رفتم و بسیار دور رفتم تا به نـھـرى رسیدم به شـكـار رفـ



رسـیـدم در مـیـان نـھـر روان شـدم و ھر چند مى رفتم وسعت آن بیشتر مى شد در اين حـال سـوارى پـیدا 

ود و شد و بر اسب اشھبى سوار و عمامه خز سبزى بر سر داشت و به غیر چشمھايش در زير آن نمى نم

اى حسین و مرا امیر نـگـفت و به كنیت نیز ياد نكرد بلكه از روى : دو موزه سرخ برپا داشت به من گفت 

چرا غیب مى كنى و سـبـك مـى شـمـارى نـاحـیه ما را و چرا خمس مالت را به : تحقیر نام مرا برد، گفت 

چیزى نمى ترسیدم ، از سخن او اصحاب و نواب ما نمى دھى ؟ و من صاحب وقار و شجاعتى بودم كه از 

ھرگاه برسى به آن موضعى كه : مى نـمـايـم اى سـیـد مـن آنـچـه فـرمـودى ، گفت : بلرزيدم و گفتم 

متوجه آن گرديدى و به آسانى بدون مشقت قتال و جدال داخـل شـھـر شـوى و كـسـب كـنى آنچه كسب 

برو با رشد و : فرمود  و اطاعت مى كنم ، پس شنیدم : مى كنى خمس آن را به مستحقش برسان ، گفتم 

و عنان اسب خود را گردانید و روانـه شـد و از نـظـر مـن غـائب گـرديد و ندانستم به كجا رفت و از . صالح 

ترس و رعب من زياده شد و برگشتم به سوى . جانب راست و چپ او را بـسـیـار طلب كردم و نیافتم 

ا نقل نكردم و فراموش كردم از خاطر خود و چون به شھر قم رسیدم و گمان عسكر خود و ايـن حـكـايـت ر

داشـتـم كـه بـا ايـشان محاربه خواھم كرد، اھل قم به سوى من بیرون آمدند و گفتند ھركه مـخالف ما بود 

یـان در مذھب و به سوى ما مى آمد با او محاربه مى كرديم و چون تو از مايى و بـه سـوى مـا آمـده اى مـ

مـا و تـو مـخـالفـتـى نـیـسـت داخـل شـھـر شـو و تـدبـیـر شـھـر بـه ھـر نـحـو كـه خـواھـى بـكـن ، مـدتى 

در قم ماندم و امـوال بـسـیـار زيـاده از آنـچـه تـوقـع داشـتـم جـمع كردم پس امراى خلیفه بر من و كثرت 

فـه كـردنـد تـا آنـكـه مـرا عـزل كـرد و برگشتم به سوى امـوال مـن حـسـد بـردنـد و مـذمـت مـن نـزد خـلیـ

بغداد و اول به خانه خلیفه رفتم و بر او سالم كردم و بـه خـانـه خـود بـرگـشـتـم و مـردم بـه ديـدن مـن مـى 

در ايـن حـال مـحّمد بن عثمان عمرى آمد و از ھمه مردم گذشت و بر روى مسند من نشست و بر . آمـدنـد

من تكیه كرد، من از اين حركت او بسیار به خشم آمدم و پیوسته مردم مى آمدند و مى رفتند و او پشتى 

نـشـسـتـه بـود و حـركـت نـمـى كرد، ساعت به ساعت خشم من بر او زياده مى شد چون مجلس 

ب صاح: بگو، گفت  : میان من و تو سرى ھست بشنو، گفتم: مـنـقـضـى شـد به نزديك من آمد و گفت 

اسب اشھب و نھر مى گويد كه ما به وعده خود وفا كرديم پس آن قصه به يادم آمد و لرزيدم و گفتم مى 

شنوم و اطاعت مى كنم و به جان منت مى دارم پس برخاستم و دستش را گـرفـتم و به اندرون بردم و در 

من فراموش كرده بودم او  خزينه ھاى خود را گشودم و خمس ھمه را تسلیم كردم و بـعـضى از اموال را كه

به ياد من آورد و خمسش را گرفت و بعد از آن من در امر حضرت صاحب اال مر علیه السالم شك نكردم ، 

پس حسن ناصرالدوله گفت من نـیـز تـا ايـن قـصـه را از عـم خـود شـنـیـدم شـك از دل مـن زائل شد و يقین 

  (100).نمودم امر آن حضرت را

 براى تولد شیخ صدوق) عج (دعاى امام زمان 

ـضـرت صـاحـب اال سـوم ـ شـیـخ طـوسى و ديگران روايت كرده اند كه على بن بابويه عريضه اى به خدمت ح

مـر عـلیـه السالم نوشت و به حسین بن روح رضى الّله عنه داد و سؤ ال كـرده بـود در آن عـريـضـه كه 

حضرت دعا كند از براى او كه خدا فرزندى به او عطا كـنـد، حـضـرت در جـواب نـوشـت كـه دعـا كرديم از براى 

پس در آن زودى از كنیزى حق تعالى او را دو . روزى خواھد كرد تو و خدا تو را در اين زودى دو فرزند نیكوكار

كتاب من  )فرزند داد يـكـى مـحـمـّد و ديـگـرى حـسین ، و از محّمد تصانیف بسیار ماند كه از جمله آنھا 

است و از حسین نسل بسیار از محدثین به ھم رسید و محّمد فخر مى كرد كه به دعاى  (اليـحـضره الفقیه 

ائم علیه السالم به ھم رسیده ام و استادان او، او را تحسین مى كـردنـد و مـى گفتند كه سزاوار حضرت ق

  (101).است كسى كه به دعاى حضرت صاحب اال مر علیه السالم به ھم رسیده چنین باشد



- ۴ - 

 
 

 درھم شكستن توطئه معتضد عباسى

فرستاد مرا با دو نفر ديگر طلب  (معتضد خلیفه  )چـھـارم ـ شیخ طوسى از رشیق روايت كرده است كه 

يـگـرى را بـه جـنـبـیـت بـكـشـیـم نمود و امر كرد كه ھر يك دو اسب با خود برداريم يكى را سوار شويم و د

يـعـنـى يـدك كـنـیـم و سـبـكـبـار بـه تعجیل برويم به سامره و خانه حضرت امام حسن عسكرى علیه 

السالم را به ما نشان داد و گـفـت بـه در خـانـه مـى رسـیـد كـه غـالم سـیـاھـى بـر آن در نـشـسـتـه 

چون به خانه حضرت . ه در آن خانه بابید سرش را براى من بیاوريداسـت پـس داخـل خـانـه شـويـد و ھرك

رسیديم در دھلیز خانه غالم سیاھى نشسته بود و بند زير جامه در دست داشت و مى بافت پرسیديم كه 

كى در اين خانه ھست ؟ گفت صاحبش و ھیچگونه ملتفت نشد به جانب ما و از مـا پـروا نـكـرد، چـون 

يـم خـانـه بـسـیـار پـاكـیـزه اى ديـديـم و در مـقـابـل پـرده اى مـشـاھـده كـرديـم كـه داخـل خـانـه شـد

ھـرگـز از آن بـھـتـر نـديـده بـوديـم كـه گـويـا الحـال از دسـت كـارگـر در آمـده است و در خانه ھیچ كس نبود، 

بى در میان آن حجره ايستاده و در منتھاى چون پرده را برداشتم حجره بـزرگـى بـه نـظـر آمـد كه گويا درياى آ

حجره حصیرى بر روى آب گسترده است و بر باالى آن حصیر مردى ايستاده است نیكوترين مردم بـه حسب 

احمد بن عبدالّله پا در حـجـره گذاشت كه . ھیئت و مشغول نماز است و ھیچگونه به جانب ما التفات ننمود

طراب بسیار كرد تا من دست دراز كردم و او را بیرون مى آوردم و بى داخل شود در میان آن غرق شد و اض

ھوش شد، بعد از ساعتى به ھوش آمد پس رفیق ديگر اراده كـرد كـه داخـل شـد و حـال او بـديـن مـنـوال 

گذشت پس من متحیر ماندم و زبان به عذر خواھى گشودم و گفتم معذرت مى طلبم از خدا و از تو اى 

خدا، و الّله ندانستم كـه نـزد كـى مـى آيم و از حقیقت حال مطلع نبودم و اكنون توبه مى نمايم  مقرب درگاه

به سوى خدا از ايـن كـردار، پـس بـه ھـیـچ وجـه مـتـوجـه گـفـتـار مـن نـشـد و مـشـغـول نـمـاز بـود، مـا را 

مـا را مـى كشید و به دربانان سفارش  انـتـظـار (معتضد  )ھـیبتى عظیم در دل به ھم رسید و برگشتیم و 

كرده بود كه ھر وقت برگرديم ما را به نـزد او بـرنـد، پـس در مـیـان شـب رسـیـديـم و داخـل شـديـم و تـمـام 

 قـصـه را نقل كرديم ، پرسید كه پیش از من با ديگرى مالقات كرديد و با كسى حرفى گفتید؟

ياد كرد كه اگر بشنوم كه يك كلمه از اين واقعه را بـه ديـگـرى نـقـل پس سوگندھاى عظیم . نه : گـفـتـیم 

و مـا ايـن حـكـايـت را نقل نتوانستیم بكنیم مگر بعد از مردن . كـرده ايـد ھـر آيـنـه ، ھـمـه را گـردن بـزنـم 

  (102).او

 تكذيب ادعاى جعفر كذاب

پنجم ـ محّمد بن يعقوب كلینى روايت كرده است از يكى از لشكريا خلیفه عباسى كه گفت مـن ھـمراه 

عسكرى علیه السالم را  بودم كه نسیم غالم خلیفه به سّر من راءى آمد و در خانه حضرت امام حسن

شكست بعد از فوت آن حضرت ، پس حضرت صاحب اال مر علیه السالم از خـانـه بـیرون آمد و تبرزينى در 

جعفر كذاب : كه چه مى كنى در خانه من ؟ نـسـیـم بـر خـود بلرزيد و گفت : دست داشت و به نسیم گفت 

. از تست ما بر مى گرديم پس از خانه بیرون آمديم مى گفت كه از پدرت فرزندى نمانده است ، اگـر خـانه 

على بن قیس راوى حديث گـويـد كـه يـكـى از خـادمـان خـانـه حضرت بیرون آمد، من از او پرسیدم از 

يكى از لشكريان خلیفه : كى تو را خبر داد؟ گفتم : حكايتى كه آن شخص نقل كرد، آيا راست است ؟ گفت 



  (103).مخفى نمى ماندھیچ جیز در عالم : ، گفت 

 فرمايش امام زمان علیه السالم درباره اموال قمى ھا

ران روايت كرده اند كه احمد بن اسحاق كه از وكالى حـضـرت امـام شـشـم ـ شـیـخ ابـن بـابـويـه و ديـگ

حـسن عسكرى علیه السالم بود سعد بن عبدالّله را كه از ثقات اصحاب است بـا خـود بـرد بـه خـدمـت آن 

حـضـرت كـه از آن حـضـرت مـسـاءله اى چـنـد مـى خـواسـت سؤ ال كـنـد، سـعـد بـن عـبـدالّله گـفـت كه 

به در دولت سراى آن حضرت رسیديم ، احمد رخـصـت دخـول از براى خود و من طلبید و داخل شديم ،  چون

احمد با خود ھمیانى داشت كه در میان عـبـا پـنـھـان كرده بود، و در آن ھمیان صد و شصت كیسه از طال و 

د چون به سعادت مالزمت نقره بود كه ھر يكى را يـكى از شیعیان مھر زده به خدمت حضرت فرستاده بودن

در كـمـال حـسـن و جـمـال و در  (مـشـتـرى  )رسیديم در دامـن آن حـضـرت طـفـلى نـشـسـتـه بـود مـانـنـد 

سـرش دو كـاكـل بـود و در نـزد آن حـضـرت گـوى طال بود به شـكـل انـار كـه بـه نـگین ھاى زيبا و جواھر 

ابر بـصـره به ھديه از براى آن حضرت فرستاده بود و به دست آن حضرت گرانبھا مرصع كرده بودند و يكى از اك

نامه اى بود و كـتـابـت مـى فـرمـود چـون آن طـفـل مـانـع مـى شـد آن گـوى را مـى انـداخـت كـه طـفل از 

پى آن مى رفت و خود كتابت مى فرمود، چون احمد ھمیان را گشود و نزد آن حضرت نـھـاد، حـضرت به آن 

طفل فرمود كه اينھا ھدايا و تحفه ھاى شیعیان تست بگشا و متصرف شـو، آن طـفـل ـ يعنى حضرت صاحب 

آيا جايز است كـه مـن دسـت طـاھـر خـود را دراز كـنـم بـه ! اى موالى من : اال مر علیه السالم ـ گفت 

ق بیرون آور آنچه در پس حضرت عسكرى علیه السـالم فرمود كه اى پسر اسحا! سـوى مـالھاى حرام ؟

ھمیان است تا حضرت صاحب اال مر علیه السالم حالل و حرام را از يكديگر جدا كند، پس احمد يك كیسه را 

بیرون آورد حضرت فرمود كه اين از فالن است كه در فالن محله قم نشسته است و شصت و دو اشرفى 

ت كه از پدر به او میراث رسیده بود و در اين كیسه است چھل و پنج اشرفى از قیمت ملى اس) دينار(

فروخته است و چھارده اشرفى قیمت ھفت جامه است كه فروخته است و از كرايه دكان سه دينار است ، 

حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم فرمود كه راست گفتى اى فرزند، بگو چه چیز در میان اينھا حرام 

يك اشرفى ھست به سـكـه رى كـه بـه تـاريـخ فالن سال زده كه در اين میان : است تا بیرون كند؟ فرمود

شده ناقصى   اند و آن تاريخ بر آن سكه نقش بوده و نصف نـقـشش محو شده است و يك دينار مقراض 

ھست كه يك دانگ و نیم است و حرام در ايـن كـیـسـه ھـمـیـن دو ديـنـار اسـت و وجـه حـرمـتـش ايـن 

در فـالن سـال در فـالن مـاه نـزد جـواليـى كـه از ھـمسايگانش بود مقدار يك من و اسـت كـه صـاحـبـش را 

نیم ريسمان بود و مدتى بر اين گذشت كه دزد آن را ربود آن مرد جوال چون گفت كه آن را دزد برد تصديقش 

آن را بافتند و فروخت و نـكـرد و تـاوان از او گرفت ريسمانى باريكتر از آنكه دزد برده بود به ھمان وزن و داد 

 . اين دو دينار از قیمت آن جامه است و حرام است

چون كیسه را احمد گشود و دو دينار به ھمان عالمتھا كه حضرت صاحب اال مر علیه السالم فرمود كه مال 

فالن است كه در فالن محله قم مى باشد و پنجاه اشرفى در اين صره است و ما دست بر اين دراز نمى 

م ، پرسید چرا؟ فرمود كه اين اشرفى ھا قیمت گندمى است كـه مـیـان او و بـرزگـرانـش مـشـتـرك بـود كنی

و حـصـه خـود را زيـاد كـیـل كـرد و گـرفت مال آنھا در آن میان است ، حضرت امام حسن عسكرى علیه 

را بردار و وصیت كن كه بـه السالم فرمود كـه راسـت گـفـتى اى فرزند، پس به احمد گفت كه اين كیسه ھا 

و چـون . صـاحبانش برسانند كه ما نمى خواھیم و اينھا حرام است تا اينكه ھمه را به اين نحو تـمـیـز فـرمـود

سـعـد بـن عـبـدالّله خـواسـت كـه مـسـايـل خـود را بپرسد حضرت عسكرى علیه السالم فرمود كه از نور 

پـس جـمـیـع . ره بـه حـضـرت صـاحـب عـلیـه السـالم نـمـودچشمم بپرس آنچه مـى خـواھـى و اشـا



مـسـائل مـشـكـله را پرسید و جوابھى شافى شنید و بعضى از سؤ الھا كه از خاطرش محو شده بود 

  (104)(. حديث طوالنى است در ساير كتب ايراد نموده ام. (حضرت از راه اعجاز به يادش آورد و جواب فرمود

 شیعه شدن غانم ھندى

 (غانم ھندى  )ھـفـتـم ـ شیخ كلینى و ابن بابويه و ديگران رحمه الّله روايت كرده اند به سندھاى معتبر از 

من با جماعتى از اصحاب خود در شھر كشمیر بوديم از بـالد ھـند و چھل نفر بوديم و در دست : كه گفت 

راست پادشاه آن ملك بر كرسى ھا مى نشستیم و ھمه تـورات و انـجـیـل و زبـور و صـحف ابراھیم را 

م در ديـن خـود و فـتـوى مـى خوانده بوديم و حكم مى كرديم میان مردم و ايـشـان را دانـا مـى گـردانـیـديـ

 .داديـم ايـشـان را در حالل و حرام ايشان و ھمه مردم رجوع به ما مى كردند پادشاه و غیر او

روزى نـام حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم را مـذكـور سـاخـتیم و گفتیم آن پـیـغـمـبـرى كـه 

ما مخفى است و واجب است بر ما كه تفحص كنیم احوال او را و از در كـتـابھا نام او مذكور است امر او بر 

پس راءى ھمه بر اين قرار گرفت كه مـن بـیـرون آيـم و از بـراى ايـشـان احـوال آن حـضرت . پى آثار او برويم 

بـه  پس بیرون آمدم و مـال بـسـیـار بـا خـود بـرداشـتـم پـس دوازده مـاه گـرديـدم تـا. را تجسس نمايم 

نـزديـك كـابـل رسـیـدم و جـمـاعـتـى از تـركـان بـرخـوردنـد و زخـم بـسـیـار بـر مـن زدنـد و امـوال مرا گرفتند، 

والى بلخ   حكم كابل چون بر احوال من مطلع شد مرا به شھر بلخ فرستاد، و در ايـن وقـت داود بن عباس 

حق از ھـنـد بـیرون آمده ام و لغت فارسى آموخته ام و بود، چون خبر من به او رسید كه از براى طلب دين 

مناظره و مباحثه با فقھا و متكلمین كرده ام ، مرا به مجلس خو طلبید و فقھا و علما را جمع كرد كه با من 

من از شھر خـود بـیـرون آمـده ام كه طلب نمايم و تجسس كنم پیغمبرى را كه نام و : گفتگو كنند، گفتم 

محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم ، : نام او كیست ؟ گفتم  :در كتب خـود خـوانده ايم ، گفتندصفات او را 

من شرايع و دين آن حضرت را از ايشان پـرسـیدم . آن پـیـغـمـبـر ما است كه تو او را طلب مى نمايى : گفتند

و سلم پیغمبر است اما نمى دانم  مى دانم كه محّمد صلى الّله علیه و آله: به ايشان گفتم . ، بیان كردند

كه آنچه شما مى گويید اين است كه من او را طلب مى كنم يا نه ؟ بـگـويـیـد او در كـجـا مـى بـاشـد تـا 

بـروم بـه نـزد او و سـؤ ال كنم از او عالمتھا و داللتھا كه نزد من است ، و در كتب خوانده ام اگر آن باشد كه 

وصى و خلیفه او كـیـسـت : گفتم . او از دنیا رفته است : گفتند. ـمـان بـیاورم به اومن طلب مـى نـمـايـم اي

نامش عبدالّله پـسر عثمان است و  :گفتند. نامش را بگويید اين كنیت او است : گفتم . ابوبكر: ؟ گـفـتـنـد

اين آن پیغمبر : فتم گ: نسب پیغمبر خود را بیان كنید، گـفـتـنـد: گفتم . نسب او را به قريش ذكر كردند

نیست كه من طلب او مى نمايم ، آنكه من او را طلب مى نمايم خـلیـفـه او بـرادر او اسـت در ديـن و پـسـر 

عـم او اسـت در نـسب و شوھر دختر او است و پدر فـرزنـدان او است و آن پیغمبر را فرزندى نیست بر روى 

چون فقھاء ايشان اين سخنان را شنیدند برجستند و . او است زمین به غیر فرزندان اين مردى كـه خـلیـفه 

من ديـنـى دارم و به دين خود متمسكم و از دين خود مفارقت نمى كنم من تا دينى قويتر از ! اى امیر: گفتند

من صفات پیغمبر را خوانده ام در كتابھايى كه خدا بر پیغمبرانش فرستاده اسـت ، و مـن . آن كه دارم بـیابم 

ز بـالد ھـنـد بـیـرون آمـده ام و دست برداشته ام از عزتى كه در آنجا داشتم از بـراى طـلب او، چون ا

تجسس كردم امر پیغمبر شما را از آنچه شما بیان كرديد موافق نبود به آنچه من در كتب خوانده ام دست از 

 .من برداريد

ام حسن عسكرى علیه السالم بـود پس والى بلخ فرستاد حسین بن اسكیب را از اصحاب حضرت ام

اصلحك الّله نزد تو فقھا و عـلمـا ھستند و : حسین گفت . با اين مرد ھندى مباحثه كن : طـلبـیـد و گفت 

چنانچه من مى گويم با او مـنـاظـره كـن و او را بـه خلوت : ايشان ابصر و اعلم اند به مناظره او، والى گفت 



پس حسین مرا بـه خـلوت بـرد بعد از آنكه احوال خود را به او . خاطرنشان او كن ببر و با او مدارا كن و خوب 

آن پیغمبرى كه طلب مى نمايى ھمان است كه ايشان گفتند اما : گفتم و بر مطلب من مطلع گرديد گفت 

المطلب خلیفه او را غلط گفته اند آن پـیـغـمبر محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم پسر عبدالّله پسر عبد

است و وصى او عـلى عـلیـه السـالم پسر ابوطالب پسر عبدالمطلب است و او شوھر فاطمه علیھا السالم 

دختر محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم است و پدر حسن و حسین علیھما السالم كه دخترزاده مـحـّمد 

من مى خواستم و طلب مى كردم  من گفتم ھمین است آنكه :صلى الّله علیه و آله و سلم اند، غانم گفت 

َو َاَنا َاْشَھُد َاْن ال ِالَه ِاال الّلُه  )يافتم آنچه طلب مى كردم ! اى امیر: پس رفتم به خانه داود والى بلخ و گفتم . 

یـن علیه السالم پس والى ، نـیـكـى و احـسـان بـسـیـار بـه مـن كـرد و بـه حـسـ (َو َانَّ ُمَحمََّدا َرُسوُل الّلِه 

پس رفتم به خانه او و با و او انس گرفتم و مسايلى كه . كـه تـفـقـد احوال او بكن و از او باخبر باش : گـفـت 

به آن محتاج بودم موافق مذھب شیعه از نماز و روزه و ساير فرايض از او اخذ كردم ، و مـن بـه حـسـیـن 

یه و آله و سلم خاتم پیغمبران است و پیغمبرى بعد گـفتم ما در كتب خود خوانده ايم كه محّمد صلى الّله عل

از او نیست و امر امامت بعد از او با وصى و وارث و خلیفه او است و پیوسته امر خالفت خدا جارى است در 

اعقاب و اوالد ايشان و تا منقضى شود دنیا پس كیست وصى وصى محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم ؟ 

از او امام حسین عـلیـھـما السالم دو پسر محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم ، امام حسن و بعد : گفت 

پس ھمه را شمرد تا حضرت صـاحـب اال مـر علیه السالم و بیان كرد آنچه حادث شد از غائب شدن آن 

حضرت پس ھمت من مقصور ش بر آنكه طلب ناحیه مقدسه آن حضرت بنمايم شايد به خدمت او توانم 

 .رسید

پـس غـانـم آمـد بـه قـم و بـا اصـحـاب مـا صـحـبـت داشـت و در سـال دويـسـت و شـصـت و : وى گـفـت را

چـھار با اصحاب ما رفت به سوى بغداد و با او رفیقى بود از اھل سند كه با و رفیق شده بود در تحقیق 

شـدم و از بـغـداد بـیـرون آمـدم  خوشم نیامد از بعض اخالق آن رفـیـق ، از او جـدا: مذھب حق ، غانم گفت 

تـا داخل سامره شدم و رفتم به مسجد بنى عباس يا وارد قريه عباسیه شدم نماز كردم و متفكر بـودم در 

تو فـالنـى و مـرا بـه نـامـى : آن امـرى كـه در طـلب آن سـعـى مـى كـنـم نـاگاه مردى به نزد من آمد و گفت 

اجابت كن موالى خود را كه تو را  : گـفت! بلى : ى بر آن مطلع نبود، گفتم خواند كه در ھند داشتم و كس

من با او روانه شدم و مرا از راه ھاى غیر مـاءنـوس بـرد تـا داخـل خـانـه و بـسـتـانى شدم ديدم . مى طلبد

تى چه حال دارى و چگونه گذاش! خوش آمدى اى فالن : موالى من نشسته است و به لغت ھندى فـرمـود

فالن و فالن را؟ تا آنكه مـجـمـوع آن چـھـل نـفـر كـه رفـیـقـان مـن دارنـد نـام بـرد و احـوال ھـر يـك را پـرسـید 

: و آنچه بر من گذشته بود ھمه را خبر داد و جمیع اين سخنان را بـه كـالم ھـنـدى و مـى فـرمـود و گـفـت 

بـا ايـشـان مـرو در ايـن : فـرمـود! بـلى ، اى سـیـد مـن  : تـممـى خـواھـى بـه حـج روى بـا اھـل قـم ؟ گـفـ

اين را : پس به سوى من انداخت صره زرى كه نزد او گذاشته بود فرمود. سال برگرد و در سال آينده برو

 . خرجى خود كن و در بغداد به خانه فالن شخص مرو و او را بر ھیچ امر مطلع مگردان

غـانـم بـرگـشت و به حج نرفت ، بعد از آن قاصدھا آمدند و خبر آوردنـد كـه حاجیان  بـعـد از آن: راوى گـفـت 

در آن سال از عقبه برگشتند و به حج نرفتند و معلوم شد كه حضرت او را بـراى ايـن مـنـع فـرمـوده بـودنـد از 

به حج رفت و به خراسان پـس بـه جـانـب خـراسـان رفت و سال ديگر  .رفـتـن بـه سـوى حـج در ايـن سـال 

برگشت و ھـديـه بـراى مـا از خـراسـان فـرسـتـاد و مـدتـى در خـراسـان مـانـد تا آنكه به رحمت خدا واصل 

  (105).گرديد

 نصب حجراال سود به دست امام زمان علیه السالم



ھـشـتـم ـ قـطـب راوندى از جعفر بن محّمد بن قولويه استاد شیخ مفید رحمه الّله روايت كرده اسـت كـه 

ه در مـسـجـد چـون قـرامـطـه اعنى اسماعیلیه مالحده كعبه را خراب كردند و حجراال سود را به كـوفـه آورد

كـوفـه نـصـب كـردنـد و در سـال سـیـصـد و سـى و ھـفـت كـه اوايـل غـیـبـت كـبـرى بـود خـواسـتـند كه 

حجر را به كعبه برگردانند و در جاى خود نصب كنند، من به امید مالقات حضرت صاحب اال مر علیه السالم در 

وارد شده است كه حجر را كسى به غـیـر مـعـصـوم و  ان سال اراده حج نمودم ؛ زيرا كه در احاديث صحیحه

امـام زمـان نـصـب نـمـى كـنـد چـنـانـچـه قـبـل از بـعـثـت رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم كـه 

سـیـالب كـعـبـه را خـراب كـرد حـضـرت رسول صلى الّله علیه و آله و سلم آن را نصب نمود، و در زمان حجاج 

عبه را بر سر عـبـدالّله بـن زيـبر خراب كرد چون خواستند بسازند ھركه حجر را گذاشت لرزيد و قرار كه ك

 . نگرفت تا آنكه حضرت امام زين العابدين علیه السالم آن را به جاى خود گذاشت و قرار گرفت

جـان خـود لھـذا در آن سـال مـتوجه حج شدم چون به بغداد رسیدم علت صعبى مرا عارض شد كه بر 

تـرسیدم و نتوانستم به حج بروم ، نايب خود گردانیدم مردى از شیعه را كه او را ابـن ھـشام مى گفتند و 

عريضه اى به خدمت حضرت نوشتم و سرش را مھر كردم و در آن عـريـضـه سـؤ ال كـرده بـودم كـه مـدت 

افت يا نه ؟ و ابن ھشام را گفتم مقصود من عـمـر مـن چـنـد سـال خـواھد بود و از اين مرض عافیت خواھم ي

آن اسـت كه اين رقعه را بدھى به دست كسى كه حجر را به جاى خود مى گذارد و جوابش را بـگـیـرى و 

ابـن ھـشـام گـفـت كـه چـون داخل مكه مشرفه شدم مبلغى به . تـو را از بـراى ھـمـیـن كـار مـى فـرسـتـم 

ذاشتن حجر مرا حمايت كنند كه بتوانم درست ببینم كه كى حجرا به جاى خدمه كعبه دادم كه در وقت گ

خود مى گذارد و ازدحام مردم مانع ديدن من نشود، چون خواستند حجر را به جاى خود بگذارند خدمه مرا در 

میان گرفتند و حمايت من مى نمودد و مـن نـظـر مـى كـردم ھـركـه حـجـر را مـى گـذاشت حركت مى كرد و 

ى لرزيد و قرار نمى گـرفـت تا آنكه جوان خوشروى و خوشبوى و خوش موى گندم گونى پیدا شد و حجر را م

از دسـت ايشان گرفت و به جاى خود نصب كرد و درست ايستاد و حركت نكرد پس خروش از مـردم بـرآمـد و 

عت تمام روانه شدم و مردم را صـدا بـلند كردند و روانه شدند و از مسجد بیرون رفتند، من از عقب او به سر

مى شكافتم و از جانب راست و چپ دور مى كردم و مى دويدم و مـردم گـمان كردند كه من ديوانه شده ام 

و چشمم را از او بر نمى داشتم كه مبادا از نظر مـن غايب شود تا اينكه از میان مردم بیرون رفتم و در نھايت 

د مى دويدم به او نمى رسیدم و چون به جايى رسید كه به غیر آھستگى و اطمینان مى رفت و من ھرچن

رقعه را به دستش ! بده آنچه با خود دارى : از من و او كسى نبود ايستاد و به سوى من ملتفت شد و فرمود

بـه او بـگو بر تو خوفى نیست در اين علت ، و عافیت مى يابى و اجل محتوم تو : دادم ، نـگـشـود و فـرمـود 

چون اين حالت را مشاھده كردم و كالم معجز نظامش را شنیدم خوف . از سى سال ديگر خواھد بود بعد

عظیمى بر من مستولى شد به حدى كه حركت نتوانستم كرد، چون اين خـبـر بـه ابـن قـولويـه رسـیـد 

آن سال اندك آزارى  يـقـیـن او زيـاده شـد و در حـیـات بـود تـا سـال سـیـصـد و شصت و ھفت از ھجرت ، در

ھم رسید وصیت كرد و تھیه كفن و حنوط و ضروريات سفر آخرت را گرفت و اھتمام تمام در اين امور مى كرد 

موالى من مـرا  :آزار بسیار ندارى اين قدر تعجیل و اضطراب چرا مى كنى ؟ گفت : و مردم به او مـى گـفـتند

َاْلَحَقُه الّلُه  )بـه مـنـازل رفـیـعـه بھشت انتقال نمود ] ض مـر[ پـس در ھـمـان عـلت . وعـده كـرده اسـت 

  (106). (ِبَموالیِه اَالْطھاِر فى داِر اْلَقراِر 

 سبب تشیع ھمدانى ھا

من وارد شھر ھـمـدان شدم و : نـھـم ـ شـیـخ ابـن بابويه روايت كرده است از احمد بن فارس اديب كه گفت 

ھمه را سنى يافتم به غیر يك محله كه ايشان را بنى راشد مى گفتند و ھمه شـیـعـه امـامـى مـذھـب 



ردم مرد پیرى از ايشان كه آثار صالح و ديانت از او ظاھر بود بـودنـد، از سـبـب تـشـیـع ايـشـان سـؤ ال ك

در : سبب تشیع ما آن اسـت كـه جـد اعـالى مـا كـه مـا ھـمه به او منسوبیم به حج رفته بود گفت : گفت 

وقت مراجعت پـیـاده مـى آمـدم ، چـنـد مـنـزل كـه آمـديـم در بـاديـه ، روزى در اول قافله خوابیدم كه چون 

آخر قافله برسد بیدار شوم چون به خواب رفتم بیدار نشدم تـا آنـكـه گـرمـى آفـتـاب مـرا بـیـدار كـرد و قـافـله 

گـذشـت بـود و جاده پیدا نبود، به تـوكـل روانـه شـدم ، انـدك راھـى كـه رفـتـم رسـیـدم بـه صـحـراى سـبـز 

نـى نـديـده بـودم چـون داخـل آن بـسـتـان شـدم قـصـر عـالى و خـرم پـر گـل و الله كـه ھـرگـز چـنـیـن مـكـا

به نظر من آمد به جانب قصر روانه شدم چون به در قصر رسیدم دو خادم سفید ديدم نشسته اند سالم 

كردم جواب نیكويى گفتند و گفتند بنشین كـه خـدا خـیـر عـظیمى نسبت به تو خواسته است كه تو را به 

ست ، پس يـكـى از آن خـادمـھـا داخـل آن قـصـر شـد و بـعـد از انـدك زمـانـى آمـد و گـفـت اين موضع آورده ا

چون داخل شدم قصرى مشاھده كردم كه ھرگز به آن خوبى نديده بودم خادم پیش  !بـرخـیـز و داخل شو: 

اخل شدم جوانى را ديدم چون د! داخل شو: رفـت و پـرده اى بـر در خـانـه بـود، پـرده را بـرداشـت و گـفـت 

كه در میان خانه نشسته است و شمشیر درازى محاذى سر او از سقف آويخته است كه نزديك است سر 

شمشیر مماس سر او شود يعنى برسد به سـر او و آن جـوان مـانـنـد مـاھـى بـود كه در تاريكى درخشان 

مى دانى من كیستم ؟ : فرمود و گفت  باشد، پس سالم كردم و با نـھـايت مالطفت و خوش زبانى جواب

مـنـم قـائم آل مـحّمد صلى الّله علیه و آله و سلم و منم آنكه در آخرالزمان به اين : فـرمـود! نه والّله : گفتم 

شـمـشـیـر خـروج خـواھـم كرد و اشاره به آن شمشیر نمود و زمین را پر از عدالت و راستى خـواھـم كـرد 

چـنـیـن : ظلم و جور شده باشد پس به روى در افتادم و رو را بر زمـیـن مـالیـدم ، فـرمـود بـعد از آنكه پر از

بلى اى : مـكـن و سـر بـردار تـو فـالن مـردى از مـديـنـه اى از بالد جـبل كه آن را ھمدان مى گويند، گفتم 

! بـلى اى سـیـد مـن : تـم مى خواھى بـرگـردى بـه اھـل خـود؟ گـفـ: پس فرمود! آقاى من و موالى من 

پس . مـى خـواھـى بـه سـوى اھل خود بروم و بشارت دھم ايشان را به اين سعادت كه مرا روزى شده 

اشاره فرمود بـه سوى خادم و او دست مرا گرفت و كیسه زرى به من داد مرا از بستان بیرون آورد و با من 

مى دانى و مـى : گفت . و مناره مسجدى پیدا شدروانه شد اندك راھى كه آمديم عمارتھا و درختھا 

: نزديك به شھر ما شھرى است كه او را اسدآباد مى گـويـنـد، گـفـت : شـنـاسـى ايـن شـھر را؟ گفتم 

ھـمـان اسـت بـرو بـا رشـد و صـالح ، ايـن را گـفـت و نـاپـیـدا شـد، مـن داخـل اسـدآبـاد شـدم و در كـیـسـه 

ـاه اشـرفـى بـود، پـس وارد ھـمـدان شدم و اھـل و خـويـشـان خـود را جـمـع كـردم و بشارت چـھـل يـا پـنـج

دادم ايشان را به آن سعادتھا كه حق تعالى بـراى مـن مـیـسـر كـرد و مـا ھـمـیشه در خیر و نعمت بوديم تا 

  (107).از آن اشرفى ھا چیزى باقى بود

 مالقات نماينده مفوضه با امام زمان علیه السالم

:  دھـم ـ مـسـعـودى و شیخ طوسى و ديگران روايت كرده اند از ابونعیم محّمد بن احمد انصارى كـه گـفـت

روانـه نـمـودنـد قـومـى از مـفـوضـه و مـقـصـره ، كـامـل بن ابراھیم مدنى را به سوى ابى محّمد علیه 

مـن در نـفـس خـود : السالم در سّر من راءى كه مناظره كند بـا آن جـنـاب در اوامـر ايـشـان ، كـامـل گـفـت 

ـمـى شـود در بـھـشـت مـگـر آنـكـه مـعـرفـت او گـفـتـم كـه سـؤ ال مـى كـنـم از آن جـنـاب كـه داخـل ن

مـثـل مـعـرفـت مـن بـاشـد و قـائل بـاشـد بـه آنـچـه مـن مـى گـويـم چـون داخل شدم بر سید خود ابى 

محّمد علیه السالم و نظر كردم به جامه ھاى سفید و نرمى كه در بر او بود در نفس خود گفتم ولى خدا و 

مى پوشسد و ما را امر مى فـرمـايـد بـه مـواسـات اخـوان مـا و مـا را نھى مى كند  حجت او جامه ھاى نرم

و ذراع خـود را بـاال بـرد پس ديدم پالس سیاه زبرى ! اى كـامـل : از پوشیدن مانند آن ، پس با تبسم فـرمـود



پـس خـجـل . راى شـمـاايـن بـراى خـدا اسـت و ايـن بـ: كه روى پوست بـدن مـبـاركـش بـود پـس فـرمـود

شـدم و نشستم در نزد درى كه پرده بر آن آويخته بود پس بادى وزيد و طرفى از ان را بـاال بـرد پـس ديـدم 

پس ! اى كامل بن ابراھیم : جـوانـى را كـه گـويـا پـاره مـاه بـود چـھـار سـاله يـا مثل آن پس به من فرمود

آمـدى نـزد ولى الّله و : پـس فـرمـود! لبـیـك اى سـیـد مـن :  بدن من مرتعش شد و ملھم شدم كه گفتم

حـجـت او و اراده كـردى سـؤ ال كـنـى كـه داخـل بـھـشـت نـمـى شـود مـگـر آنـكـه عـارف بـاشـد مـانـنـد 

حـال كـم پـس در ايـن : فـرمـود! آرى ، والّله : مـعـرفـت تـو و قـائل بـاشـد بـه مـقـاله تـو، پـس گـفـتـم 

خـواھـد بـود داخـل شـونـدگـان در بـھـشـت والّله ، بـه درسـتـى كـه داخـل بـھـشـت مـى شـونـد خـلق 

قومى : كیستند ايشان ؟ فرمود! اى سید من : مى گويند، گـفـتـم  (حقیه  )بـسیارى ، گروھى كه ايشان را 

ـت كـه قـسـم مـى خـوردنـد بـه حـق او و كه از دوستى ايشان امیرالمؤ منین علیه السـالم را ايـن اس

و آمـدى سـؤ ال كـنـى از : نـمـى دانـنـد كـه فـضـل او چـیـسـت آنـگـاه سـاعـتـى سـاكـت شـد پـس فـرمـود

آن جـنـاب از مـقـاله مـفـوضـه ، دروغ گـفـتـنـد بـلكـه قـلوب مـا مـحـل است از براى مشیت خداوند پس 

 (َو مـا تـَشـآُؤَن ِاّال َاْن يـَشـآَء الّلُه  )ما مى خواھیم و خداى تعالى مى فـرمـايـد  ھرگاه درخواست خداوند

به حـال خـود بـرگـشـت پـس آن قـدرت نـداشتم كه آن را باال كنم پس حضرت ابومحّمد  آنگاه پرده (108)

سبب نشستن تو ! اى كـامـل بـن ابراھیم  :علیه السـالم بـه مـن نـظـر كـرد و تـبـسـم نـمـود فـرمـود

و آمـدى كـه از آن چیست و حال آنكه خبر كرده تو را مھدى و حجت بعد از من بـه آنـچـه در نـفـس تـو بـوده 

بـرخـاستم و جواب خود را كه در نفسم مخفى كرده بودم از امام مھدى عـلیـه   سـؤ ال كـنـى ، گـفـت پـس 

پس من كامل را مالقات كردم و او : السـالم گـرفـتـم و بـعـد از آن آن جـنـاب را مـالقات نكردم ، ابونعیم گفت 

  (109). مرا به آن تا آخرش بدون زياده و نقصان را از اين حديث سؤ ال كردم پس خبر داد

بن على بن محّمد طوسى مشھدى معاصر يـازدھـم ـ شـیـخ مـحـدث فـقـیه عمادالّدين ابوجعفر بن محّمد 

طلبید مرا ابوجعفر : روايت كرده از جعفر بن احمد كه گـفت  (ثاقب المناقب  )ابن شھر آشوب ، در كتاب 

: محّمد بن عثمان پس دو جامه نشانه دار به من داد با كیسه اى كه در آن دراھمى بود پس به من گفت 

ر اين وقـت و بـدھـى آنـچـه من به تو دادم به اول كسى كه مالقات د (واسط  )محتاجیم كه تو خود بروى به 

گـفـت مـرا از ايـن غـم شـديـدى پـیـدا شـد و گـفـتـم مـثل . كنى او را آنگاه كه از كشتى درآمـدى بـه واسـط

ر منى را براى چنین امرى مى فرستد و حمل مى كند اين چیز اندك را، پس رفتم به واسط و از كـشـیـت د

آمـدم پـس اول كـسـى را كـه مـالقـات كـردم سـؤ ال كـردم از او از حـال حـسن بن قطاة صیدالنى وكیل 

ابوجعفر عمرى تو را سالم مى رساند و : من ھمان تو كـیـسـتـى ؟ پس گفتم : گفت   وقف به واسط، پس 

ه ، به درستى كه محّمد بن الحمدلّل: پس گفت . اين دو جامه و اين كیسه را داده كه تسلیم كنم به تو

جامه را گشود ديد كه در آن است   عبدالّله حائرى وفـات كـرد و مـن بیرون آمدم به جھت اصالح كفن او پس

پس تشییع : آنچه را به او احتیاج دارد از حبره و كافور و در آن كیسه كرايه حمالھا است و اجرت حفار، گفت 

  (110). كرديم جنازه او را و برگشتیم

 حكايت طالى گمشده

در : فت دوازدھم ـ و نیز روايت كرده از حسین بن على بن محّمد قمى معروف به ابى على بغدادى كه گـ

بخارا بودم پس شخصى كه معروف بود به ابن جاشیر، ده قطعه طال داد و امر كـرد مـرا كـه تسلیم كنم آنھا 

را در بغداد به شیخ ابى القاسم حسین بن روح قدس سره پس حمل كردم آنھا را با خود چون رسیدم به 

آن تا آنكه داخل بغداد شدم و سبیكه مفازه امويه يكى از آن سبیكه ھا مفقود شد از من و عالم نشدم به 

سبیكه اى به   ھا را بیرون آوردم كه تسلیم آن جناب كـنـم پـس ديـدم كه يكى از آنھا از من مفقود شده پس 



وزن آن خريدم و به آن نه اضافه نمودم آنگاه داخل شدم بر شیخ ابى القاسم در بغداد و آن سبیكه ھا را 

گـیـر اين سبیكه راو آن را كه گم كردى رسید به ما، او اين است آنگاه بیرون بـ: نزدش گـذاردم پـس فـرمـود

  (111).آورد آن سبیكه را كه مفقود شد از من به امويه پس نظر كردم در آن شناختم آن را

زنـى از من سؤ ال كرد كه  : سـیـزدھـم ـ و نـیـز روايـت كـرده انـد از حـسـیـن بـن عـلى مـذكـور كـه گـفـت

وكیل موالى ما كیست ؟ پس بعضى از قمیین گفتند به او كه ابوالقاسم بن روح اسـت و او را بـه آن زن 

چه با من ! اى شـیخ : د پس داخل شد در نزد شیخ و من در نزد آن جناب بودم پـس گـفـت داللت كـردنـ

پس انـداخـت آن را و بـرگـشـت و آمـد نـزد . با تو ھرچه ھست آن را در دجله بینداز: است ؟ فرمود

بیاور حقه را براى ما ابـوالقـاسـم روحـى و مـن بـودم نـزد او پـس فـرمود ابـوالقـاسـم به ملوك خود، كه بیرون 

ايـن حـقـه اى اسـت كـه بـا تـو بود و انداختى در دجله ، : پس حقه را نزد او آورد پس بـه آن زن ، فـرمـود

. بلكه تو خبر ده مرا: خبر دھم تو را به آنچه در آن است يا تو خبر مى دھى مرا؟ گفت : آرى ، فرمود: گفت 

است از طال و حلقه بزرگى كه در آن جـوھـرى اسـت و دو حلقه  (112)در اين حقه يك جفت دستینه : فرمود

ج و ديگرى عقیق ، و امر چنان بود كه فرمود، چیزى صغیر كه در آن جوھرى است و دو انگشترى يكى فیروز

 .را واگذار نكرد

ايـن بعینه : گـفـت   پـس حـقـه را بـاز كـرد و آنچه در آن بود بر من معروض داشت و زن نظر كرد به آن پس

ھمان است كه من برداشته بودم و در دجله انداختم پس من و آن زن از شعف ديـدن ايـن مـعـجـزه بـى 

شھادت مى : ابى على بغدادى حسین مذكور بعد از ذكر اين حديث و حـديـث سـابق گفت . ود شديم خـ

دھم در نزد خداوند روز قیامت در آنچه خبر دادم به آن ، به ھـمـان نحو است كه ذكر كردم نه زياد كردم در آن 

فزوده ام بر آن و نه كم نموده ام و نه كم كردم و سوگند خورد به ائمه اثـنـى عشر كه راست گفتم در آن نه ا

  (113). از آن

 در جستجوى امام زمان علیه السالم

چون حضرت ابـومـحـمـّد عـلیـه : اند از على بن سنان موصلى از پدرش كه گفت چھاردھم ـ و نیز روايت كرده 

السـالم وفـات كـرد وارد شـد از قـم و بـالد جـبـل جـمـاعـتـى با اموالى كه مى آوردند حسب رسم و ايشان 

يشان گفتند را خبرى نبود از آن حضرت پس حـضـرت رسـیدند به سّر من راءى و سؤ ال كردند از آن جناب به ا

: گفتند. جـعـفـر بـرادرش پـس از او سـؤ ال كردند: پـس از او كـیـسـت ؟ گـفـتـنـد: كه وفات كـرده ، گـفـتـنـد

براى سیر و تنزه بیرون رفته و در زورقى نشسته در دجله شرب خمر مـى كـند و با او است سرود نوازنده 

ن صـفـت امـام نـیـسـت و بـعـضـى از ايـشـان گـفـتـنـد ھا، پس آن قوم با يكديگر مشورت كردند و گفتند اي

: ابوالعباس محّمد بن جعفر حمیرى قمى گفت   بـرويـم و ايـن امـوال را بـرگـردانـیـم به صاحبانش ، پس 

تـاءمـل كـنـیـد تـا ايـن مـرد بـرگـردد و در امـر درسـت تـفـحـص كـنـیـم ، گفت چون برگشت داخـل شـدنـد بـر 

اى سـیـد مـا، مـا از اھـل قـم ھـسـتـیـم ، در مـا اسـت جـمـاعـتـى از : و سـالم كـردنـد و گـفـتـنـد او

: پس گفت . شـیـعـه و غـیـر شـیـعـه و مـا حمل مى كرديم براى سید خود ابومحّمد علیه السالم اموالى 

بـراى : ايـیـد آن را بـه نـزد مـن ، گـفـتـنـدحـمـل نـمـ: بـا مـا اسـت ، گـفـت  :كجا است آن مالھا؟ گـفـتـیـم 

ايـن اموال جمع مى : آن چـیـسـت ؟ گـفـتـنـد: ايـن امـوال خـبـر ديـگـرى اسـت كـه آن را نـگـفـتـیـم ، گـفـت 

شود و از عامه شیعه در او يك دينار و دو دينار و سه دينار ھست آنگاه جمع مى كـنـنـد آن را در كیسه و سر 

مھر مى كنند و ما ھر وقت كه مالھا را مى آورديم سید ما مى فـرمـود كه ھمه مال فالن مقدار است ، آن را 

از فالن اين مقدار و از فالن اين مقدار و از نزد فالن اين مقدار تا آنكه تمام نامھاى مردم را خبر مى داد و مى 

رم مى بنديد چیزى را كه نمى كرد، اين دروغ مى گويید و بر براد: جعفر گفت . فرمود كه نقش مھر چیست 



پس آن قـوم چـون سـخـن جـعـفـر را شـنـیـدنـد بـعـضـى بـه بـعـضـى نـگاه كردند، پس . علم غیب است 

ما قومى ھستیم كه ما را اجاره كردند چونكه آن را ديـده : اين مـال را بـرداريد به نزد من آريد، گفتند: گفت 

ـسن علیه السالم اگر تو امامى آن مالھا را براى ما وصف كن وگـرنـه بـه بـوديـم از سـیـد خـود ح

گفت پس جعفر رفت نزد . صـاحـبـانـش بـر مـى گـردانـیـم ھـرچـه مـى خـواھـنـد در آن مـال ھـا بـكـنند

ـر خلیفه و او را در سّر من راءى بود و از دست ايشان شـكـايـت كـرد پـس چـون در نـزد خـلیـفـه حـاض

ا  (َاَصَلَح الّلُه اْلَخلیَفَة م  ) :ايـن امـوال را بـدھـیـد بـه جـعفر، گفتند: شـدنـد خـلیـفـه بـه ايـشـان گـفـت 

جماعتى مزدوريم و وكیل ارباب اين اموال و اينھا از جماعتى است و ما را امر كردند كه تسلیم نكنیم آنھا را 

چه بـود آن : با ابى محّمد علیه السالم ، پس خلیفه گفت  مگر بـه عالمت و داللتى كه جارى شده بود

كه وصف مى كـرد بـراى مـا اشرفى ھا : داللتى كه جارى شده بود با ابى محّمد علیه السالم ، قوم گفتند

را و صاحبان آن را و اموال را و مقدار آن را پس چون چنین مى كرد مالھا را به او تسلیم مى كرديم و چند 

او وارد شديم و اين بود عالمت ما با او و حال وفات كرده پس اگر اين مرد صاحب اين امر است پس مرتبه بر 

به پا دارد براى ما آنچه را كه بـه پـا مـى داشـت بـراى ما برادر او و اال مال را بر مى گردانیم به صاحبانش كه 

اينھا قومى ھستند دروغگو و بر بـرادرم دروغ ! يا امیرالمؤ منین : جعفر گفت . آن را فـرسـتـادنـد بـه توسط ما

 ( . َو ما َعَلى الرَُّسوِل ِاال اْلَبالغ )اين قوم رسوالنند : مـى بـنـدند و اين علم غیب است ، پس خلیفه گفت 

- ۵ - 

 
 

پـس جـعـفـر مـبھوت شد و جوابى نیافت پس آن جماعت گفتند امیرالمؤ مین بر ما احسان كند و فـرمان 

ه كسى كه ما را بدرقه كند تا از اين بلد بیرون رويم ، پس به نقیبى امر كـرد ايـشـان را بـیـرون كـرد دھد ب

چـون از بـلد بـیـرون رفـتـنـد پـسرى به نزد ايشان آمد كه نـیـكـوتـريـن مـردم بود در صورت كه گويا خادم بود 

پس به او . پسر فالن اجابت كنید موالى خود را پس ايشان را آواز داد كه اى فالن پـسـر فـالن و اى فـالن

  من بنده موالى شمايم پس برويد به نزد آن جناب ، گفتند پس ! معاذالّله : گفتند تو موالى مـايـى ؟ گـفت 

با او رفتیم تا آنكه داخل شديم خانه موالى ما امام حسن علیه السالم پس ديديم فرزند او قائم علیه 

نشسته كه گويا پاره ماه است و بر بدن مباركش جامه سـبـزى بـود پـس سـالم السالم را بر سريرى 

ھمه مـال فـالن قـدر اسـت و مـال فـالن چـنـیـن : كـرديـم بـر آن جـنـاب و سـالم مـا را رد كـرد آنـگـاه فـرمـود

د جـامه ھاى ما را و اسـت و پـیـوسـتـه وصـف مـى كـرد تـا آنـكه جمیع مـال را وصـف كـرد، پـس وصـف كـر

سواريھاى ما را و آنچه با ما بود از چھارپايان پس افتاديم به سجده براى خداى تعالى و زمین را در پیش او 

بوسیديم آنگاه سـؤ ال كـرديـم از ھـرچـه خـواسـتـیـم پـس جـواب داد و امـوال را حـمل كرديم به سوى آن 

سّر من راءى حـمـل نـكـنـیـم و ايـنـكـه بـراى مـا شـخـصـى را در  جناب و ما را امر فرمود كه ديگر چیزى به

گفتند پس از . بـغـداد مـنـصـوب فـرمـايـد كـه امـوال را بـه سـوى او حـمل كنیم و از نزد او توقیعات بیرون بیايد

كفن و به او نزد آن جناب مراجعت كرديم و عطا فرمود به ابوالعباس محّمد بن جعفر حمیرى قمى از حنوط و 

چون ابوالعباس بـه عـقـبـه ھـمـدان رسـیـد تـب : راوى گفت . خداوند بزرگ نمايد اجر تو را در نفس تو: فرمود

كـرد و وفـات نـمـود، بـعـد از آن امـوال حـمـل مـى شـد بـه بـغـداد نـزد مـنـصـوبـیـن و بـیرون مى آمد از نزد 

  (114). ايشان توقیعات



 دعا در زير ناودان كعبه

من در سجده بودم در تحت : و نیز روايت كرده اند از ابى محّمد حسن بن وجنا كه گفت  (115)پـانزدھم ـ 

بعد از نماز عـشـاء و تـضـرع مـى كـردم در دعا كه . ناودان يعنى ناودان كعبه معظمه در حج پنجاه و چھارم 

گـفـت پـس بـرخـاسـتـم ديـدم كـنـیـزك ! اى حسن بن وجـنـا: فرمود  كسى مرا حركت مى دھد پس ديدم 

زرد چـھـره الغـر انـدامـى است كه گمان كردم چـھـل سـاله و فـوق آن اسـت پـس در پـیـش روى مـن بـه 

در آنجا اطاقى بود كه در وسط آن  راه افـتـاد و مـن سـؤ ال نـكـردم او را از چیزى تا آنكه آمد در خانه خديجه و

ديوارى بود و در آن پله ھايى بود كه از آنجا باالى مى رفتند پس آن كنیزك باال رفت و آوازى آمد كه اى حسن 

آيا پنداشتى ! اى حسن : باال بیا پس باال رفتم و ايستادم در نزد در، پس صاحب الزمان علیه السالم فرمود

الّله ھیچ وقتى در حج خود نبودى مگر آنكه من با تو بودم ، پس سخت بى كه تو بر ما مخفى بودى ، و

مالزم باش در مدينه خانه جعفر ! ھوش شدم و به روى در افتادم ، پس برخاستم فرمود به من اى حسن 

بن محّمد را و تو را مھموم نـكند طعام تو و نه شراب تو و نه آن چه عورت خود را به آن بپوشانى ، آنگاه 

ترى بـه مـن عـطا فرمود كه در آن بود دعاى فرج و صلواتى بر آن حضرت و فرمود به اين دعـا پـس دعـا دف

بـخـوان و چنین صلوات بفرست بر من و مده آن را مگر به اولیاى من پس به درسـتـى كه خداوند عز و جل تو 

! اى حسن : نخواھم ديد؟ فرمود اى موالى من تو را بـعـد از ايـن: را توفیق عطا مى فرمايد، پس گفتم 

پس از حج خود برگشتم و مالزم شدم خانه جعفر بن محّمد علیه : حسن گفت . ھرگاه خداى تعالى بخواھد

از براى : السالم را و من بیرون نمى رفتم از آن خانه و بر نمى گشتم به سوى آن مگر به جھت سه حاجت 

پـس ھـر زمـانـى كـه داخـل مـى شـدم بـه  . ز بـراى افـطـار كـردنتجديد وضو، يـا از بـراى خـوابـیـدن ، يـا ا

خود را پر از آب مى ديدم و بر بـاالى آن گـرده نـانـى و بـر بـاالى نـان ] كوزه [ خـانـه خـود وقـت افطار، ركوه 

زمستانى در   سآنـچـه را كـه نـفـس مـیـل كـرده بـود و بـه آن پس آن را مى خوردم و مرا كافى بود، و لبا

وقت زمستان و لباس تابستانى در تابستان و من آب به خانه مى بردم در روز و در خانه مى پـاشـیـدم و 

كـوزه را خـالى مى گذاشتم و طعام مى آوردند و مرا حاجتى به آن نبود پس مى گـرفـتـم و آن را تـصـدق 

  (116).من بود مـى كـردم به جھت آنكه آگاه نشود بر آن مطلب كسى كه با

مان علیه فرموده كه يكى از القاب شريفه حـضـرت صـاحـب الز (نجم الثاقب  )كـه شیخ ما در : مـؤ لف گـويـد

است ، يعنى ظاھر كننده آيات خداوندى يا محل بروز و ظھور آيات الھیه ؛ چه از آن  (مبدى اال يات  )السالم 

روز كه بساط خالفت در زمین گسترده شـد و انـبـیاء و رسل علیھم السالم به آيات بینات و معزات باھرات 

رشـاد و اعـالم كـلمـه حـق و ازھـاق بـاطـل بـرآمـدنـد براى ھدايت خلق بر آن بـسـاط پـا نـھـاده در مـقـام ا

براى احدى خداى تعالى چنین تكريم و اعزاز نفرمود و به احدى آن مقدار آيات نفرستاد كه براى مھدى خود 

علیه السالم فرستاد و روانه خواھد كرد عمرى به اين طوالنى كه خداى داند به كجا خواھد كشید، چون 

ت و سن مردان سى ساله و پـیـوسـتـه ابـرى سـفـیـد بر سرش سايه افكند و به زبان ظاھر شود در ھیئ

فصیح از او ندا رسد مھدى آل م مـحـمـّد عـلیـھـم السـالم بـر سـر شـیـعـیـانـش دسـت گـذارد عـقـولشـان 

م بـبـیـنـند باشد از مالئكه كه ظاھر باشند و مرد] لشكرى [كـامـل شـود در اردودى مـبـاركـش عسكرى 

چنانچه در عھد ادريس نبى علیه السالم مى ديدند و ھمچنین عسكرى از جن ؛ از نور جـمـالش زمـیـن 

چـنـان نـورانـى و روشـن شـود كـه به مھر و ماه حاجت نیفتد، شر و ضرر از درندگان و حشرات برود، خوف و 

ايد و چرخ از سرعت سیر بماند، و عسكرش از وحشت از آنھا از میان برخیزد، زمین گنجھاى خود را ظاھر نم

روى آب راه روند و كوه و سنگ كافرى را كـه بـه آنـھـا خـود را مـخفى كردند نشان دھند و كافر را به سیما 

بشناسند و بسیارى از مردگان در ركاب مباركش باشند و شمشیر بر فرق زنده ھا زنند و اينھا از آيات عجیبه 



پیش از ظھور و خروج ظاھر شود كه عدد آنھا احصا نشود و بسیارى از آن در كـتـب و ھمچنین آياتى كه 

از آن براى آمدن ھیچ حجتى ) 110(غیبت ثبت شده كه ھمه آنھا مقدمه آمدن آن جناب است و عشرى 

  (117). نشده

در ذكـر حـكـايـات و قصص آنان كه در غیبت كبرى خدمت امام زمان علیه السالممشرف : فـصـل پـنـجـم 

 شده اند

كه آن چـه آنـكه در حال شرفیابى شناختند آن جناب را يا پس از مفارقت معلوم شد از روى قرائن قطعیه 

جناب بود و آنانكه واقف شدند بر معجزه اى از آن جناب در بیدارى يا خواب يا بر اثرى از آثار داله بر وجود 

 . مقدس آن حضرت

در اين باب صد حكايت ذكر كرده و ما در اين كتاب مـبـارك بـه ذكـر بیست و  (نجم ثاقب  )بدان كه شیخ ما در 

نیم و دو حكايت كه يكى حكايت حـاج عـلى بغدادى و ديگرى حكايت سه حكايت از اين حكايات اكتفا مى ك

 . نقل كرديم (مفاتیح الجنان  )حاج سید احمد رشتى باشد در 

 شفا يافتن اسماعیل ھرقلى

 (كشف الغمه  )عـالم فاضل على بن عیسى اربلى در : حـكـايـت اول ـ قـصـه اسـمـاعـیـل ھـرقـلى اسـت 

ا جماعتى از ثـقـات بـرادران مـن كـه در بـالد حـله شـخـصـى بـود كـه او را مى فرمايد كه خبر داد مر

مـى گـويـنـد  (ھـرقـل  )اسـمـاعـیـل بـن حـسـن ھـرقـلى مـى گـفـتـنـد، از اھـل قـريـه اى بـود كـه آن را 

حكايت كرد : ، گفت وفات كرد در زمان من ، و من او را نديدم حكايت كرد از براى من پـسـراو شـمـس الّدين 

مى گويند به مقدار  (تـوثـه  )از براى من پدرم كه بیرون آمد در وقت جوانى در ران چـپ او چـیـزى كـه آن را 

قبضه آدمى و در ھر فـصـل بـھـار مى تركید و از آن خون و چرك مى رفت و اين الم او را از ھمه شغلى باز 

سـیـد، . ّدين على بن طاوس رفت و از اين كوفت شكوه نمودمى داشـت ، بـه حله آمد و به خدمت رضى ال

اين توثه بر باالى رگ اكـحـل بـر آمـده اسـت ، و : جـراحـان حـله را حـاضـر نـموده آن را ديدند و ھمه گفتند

ريـده عـالج آن نـیـسـت اال بـه بـريـدن و اگـر ايـن را ببريم شايد رگ اكـحـل بـريـده شـود و آن رگ ھـرگـاه بـ

سید بـه . شـد اسـمـاعـیل زنده نمى ماند و در اين بريدن چون خطر عظیم است مرتكب آن نمى شويم 

اسـمـاعـیـل گـفت من به بغداد مى روم باش تا تو را ھمراه ببرم و به اطباء و جراحان بـغـداد بـنـمـايـم شـايد 

اطـبـاء را طـلبـیـد آنـھـا نـیـز جـمـیـعـا ھـمـان  وقوف ايشان بیشتر باشد و عالجى توانند كرد، به بغداد آمد و

حق تعالى : اسـمـاعـیل دلگیر شد، سید مذكور به او گفت . كـردنـد و ھـمـان عـذر گـفـتـنـد  تـشـخـیـص 

نماز تو را با وجود اين نجاست كـه بـه آن آلوده اى قـبـول مـى كـنـد و صـبـر كـردن در ايـن الم بـى اجـرى 

پس چون چنین است به سامره مى روم و استغاثه به ائمه ھدى علیھم  : ت ، اسماعیل گفتنـیـسـ

 .السالم مى برم ؛ و متوجه سامره شد

چـون بـه آن : از پسرش شنیدم كه مى گفت از پدرم شنیدم كه گـفـت : مى گويد (كشف الغمه  )صـاحـب 

امام حسن عسكرى علیھما السالم نمودم  مـشھد منور رسیدم و زيارت امامین ھمامین امام على نقى و

به سردابه رفتم و شب در آنجا به حق تعالى بسیار نالیدم و به صـاحـب اال مر علیه السالم استغاثه بردم و 

صبح به طرف دجله رفتم و جامه را شسته و غـسل زيارت كردم و ابريقى كه داشتم آب كردم و متوجه 

م ، بـه قـلعـه نـرسـیـده چـھـار سـوار ديدم كه مى آيند و چون در مشھد شدم كه يكبار ديگر زيارت كـنـ

حوالى مشھد جمعى از شرفاء خانه داشتند گمان كردم كه مگر از ايشان باشند چون به من رسیدند ديدم 

كه دو جـوان شـمـشیر بسته اند يكى از ايشان خطش رسیده بود و يكى پیرى بود پاكیزه وضع كه نیزه اى 

شت و ديگرى شمشیرى حمايل كرده و فرجى بر باالى آن پوشیده و تـحـت الحـنك بسته و نیزه در دست دا



اى به دست گرفته ، پس آن پیر در دست راست قرار گرفت و بـن نیزه را بر زمین گذاشت و آن دو جوان در 

م ، فرجى پوش طرف چپ ايستادند و صاحب فرجى در میان راه نـمـانـده بر من سالم كردند جواب سالم داد

پیش آى تا ببنیم چه چیز تو را در آزار دارد، مرا به خاطر : بلى ، گفت : فردا روانه مى شوى ؟ گـفتم : گفت 

رسید كه اھـل بـاديـه احـتـزارى از نـجـاسـت نـمـى كـنـنـد و تـو غـسـل كـرده و رخـت را بـه آب كـشیده اى 

د بـھـتـر باشد، در اين فكر بودم كه خم شد و مرا به طرف و جامه ات ھنوز تر است اگر دستش به تو نرس

خود كشید و دست بر آن جراحت نـھـاده فـشـرد چـنـانـچـه بـه درد آمـد و راسـت شـد بـر زمـیـن قـرار 

تـادم و در تعجب افـ . (َاْفَلْحُتْم  ) : من گفتم ! (َاْفَلْحَت ياِاْسماعیل  ) : گـرفـت ، مـقـارن آن حـال شـیخ گفت

امام : كـه نـام مـرا چـه مـى داند، باز ھمان شیخ كه به من گفت خالص شدى و رستگارى يافتى گفت 

من دويده ران و ركابش را بوسیدم ، امام علیه السالم روان شد و من در ركابش مى رفتم و ! است امام 

بازگرد كه : ـوم ، باز فرمودھرگز از تو جـدا نـمـى ش: من گفتم ! برگرد: جزع مى كردم ، به من فرمود

شرم ! اى اسماعیل : پـس آن شـیـخ گـفت . مصلحت تو در برگشتن است و من ھمان حرف را اعـاده كـردم 

ايـن حـرف در مـن اثر كرد پى ايستادم و ! ندارى كه امام دوبار فرمود برگرد خـالف قـول او مـى نـمـايـى ؟

چون به بغداد رسى مستنصر تو را خواھد : ملفت شده فرمودچون قدمى چند دور شـدنـد بـاز بـه مـن 

طلبید و به تو عطايى خواھد كرد از او قبول مكن و به فرزندم رضى بگو كه چیزى در باب تو بـه عـلى بـن 

عـوض بـنـويـسد كه من به او سفارش مى كنم كه ھرچه تو خواھى بدھد، من ھـمـانـجـا ايـسـتـاده بودم تا 

ئب شدند و من تاءسف بسیار خورده ساعتى ھمانجا نـشـسـتـم و بعد از آن به مشھد از نظر من غا

بـا : نـه ، گـفـتـنـد :اھل مشھد چون مرا ديدند گفتن حالتت متغیر است ، آزارى دارى ؟ گـفـتـم . برگشتم 

تند ديديد؟ نه ، اما بگويید كه اين سواران را كه از اينجا گذش: كـسى جنگى و نزاعى كرده اى ؟ گفتم 

پرسیدند كه آن شیخ ! شـرفـاء نـبـودند بلكه يكى از ايشان امام بود : گـفـتـم. ايشان از شرفاء باشند: گفتند

بلى ، آن را فشرد و درد : زحمت را به او نمودى ؟ گفتم : صاحب فرجى ، گفتند: يا صاحب فرجى ؟ گفتم 

نبود و من خود ھم از دھشت به شك افـتـادم و ران ديـگـر كـرد پـس ران مـرا بـاز كـردنـد اثـرى از آن جـراحت 

در ايـن حـال خـلق بـر مـن ھـجـوم كـردنـد و پـیـراھـن مـرا پـاره پـاره نـمـودنـد و . را گـشـودم اثـرى نـديـدم 

ین نمى كردند در زير دست و پا رفته بودم و فرياد و فغان به مردى كه ناظر ب اگـر اھـل مشھد مرا خالص 

النھرين بود رسید و آمد ماجرا را شنید و رفت كه واقعه را بنويسد و من شب در آنـجـا مـاندم ، صبح جمعى 

مرا مشايعت نمودند و دو نفر ھمراه كردند و برگشتند و صبح ديـگـر بـر در شـھـر بـغـداد رسـیـدم ديـدم كـه 

از او اسم و نسبش را مى پرسیدند چون من خـلق بـسـیـار بـر سـر پـل جـمع شده اند و ھر كس مى رسد 

رسیدم و نام مـرا شـنـیدند بر سر من ھجوم كردند رختى را كه ثانیا پوشیده بودم پاره پاره كردند و نزديك بود 

كه روح از بدن من مفارقت نمايد كه سید رضى الّدين با جمعى رسید و مردم را از مـن دور كـرد و نـاظـر بـیـن 

وشـتـه بـود صـورت حـال را و بـه بغداد فرستاده و ايشان را خبر كرده بود سید فرمود اين مردي النـھـريـن نـ

بلي ، از اسب به زير آمده : كه مي گويند شفا يافته تويي كه اين غوغا را در اين شھر انداخته اي ؟ گفتم 

و بي ھوش شد و چون به خود  ران مرا باز كرد و چون زخم مرا ديده بود و از آن اثري نديد ساعتي غش كرد

وزير مرا طلبیده و گفته كه از مشھد اين طور نوشته آمده و مي گويند آن شخص به تو مربوط  : آمد گفت

است زود خبر او را به من برسان و مرا با خود به خدمت آن وزير كه قمي بود برده گفت كه اين مرد برادر من 

از اول تا به آخر آنچه بر من . قصه را به جھت من نقل كن : و دوست ترين اصحاب من است ، وزير گفت 

شما : وزير في الحال كسان به طلب اطبا و جراحان فرستاد چون حاضر شدند گفت . گذشته بود نقل كردم 

عالج آن منحصر بريدن : بلي ، پرسید كه دواي آن چیست ؟ ھمه گفتند  :زخم اين مرد را ديده ايد ؟ گفتند 



بر تقديري كه نمیرد تا چندگاه آن زخم به ھم آيد ؟ : د مشكل است كه زنده بماند ؟ پرسید است و اگر ببرن

دو ماه آن جراحت باقي خواھد بود و بعد از آن شايد مندمل شود ولیكن در جاي آن گودي " اقال: گفتند 

: ديده ايد ؟ گفتند  باز پرسید كه شما چند روز شد كه زخم او را. سفید خواھد ماند كه از آن جا موي نرويد 

پس وزير ايشان را پیش طلبید و ران مرا برھنه كرد ايشان ديدند كه با ران ديگر اصال . امروز روز دھم است 

تفاوتي ندارد و اثري به ھیچ وجه از آن كوفت نیست ، در اين وقت يكي از اطبا كه از نصاري بود صیحه زد و 

اين شفا يافتن نیست مگر از معجزه عیسي بن ! خدا قسم  واهللا ھذا من عمل المسیح ، يعني به: گفت 

و اين خبر به خلیفه رسید . چون عمل ھیچ يك از شما نیست من مي دانم عمل كیست: وزير گفت . مريم

وزير را طلبید وزير اطبا را با خود به نزد خلیفه برد و مستنصر مرا گفت كه آن قصه را بیان كنم و چون نقل 

مستنصر به من . رسانبدم خادمي را گفت كه كیسه را كه در آن ھزار دينار بود حاضر كرد كردم و به اتمام 

از كي : گفت از كي مي ترسي ؟ گفت . حبه از آن را نتوانم كرد : من گفتم . مبلغ را نفقه خود كن : گفت 

چـیـزى قبول مكن ، پس  میترسي ؟ گفت از آن كه عـمـل او اسـت زيـرا كـه او امـر فـرمـود كـه از ابـوجـعـفـر

 . خلیفه مكدر شده بگريست

مى گويد كه از اتفاقات حسنه اينكه روزى من اين حكايت را از براى جمعى نقل  (كشف الغمه  )و صاحب 

مى كردم چون تمام شد دانستم كه يكى از آن جمع شمس الّدين محّمد پسر اسـمـاعـیل است و من او را 

در آن : تو ران پدرت را در وقـت زخـم ديـده بـودى ؟ گـفـت : ب نموده گفتم نمى شناختم از اين اتفاق تعج

وقـت كـوچـك بـودم ولى در حـال صـحـت ديـده بـودم و مـو از آنـجـا بـرآمـده بـود و اثـرى از آن زخـم نـبـود، 

ى برد و مى گريست پـدرم ھـر سـال يـكـبار به بغداد مى آمد و به سامره مى رفت و مدتھا در آنجا به سر م

و تاءسف مى خورد و به آرزوى آنكه مرتبه ديگر آن حضرت را ببیند در آنجا مى گـشـت و يـكـبـار ديـگـر آن 

دولت نـصـیـبـش نـشـد و آنـچـه مـن مـى دانـم چـھـل بار ديگر به زيارت سامره شتافت و شرف آن زيارت را 

  (118). م از دنیا رفتدريافت و در حسرت ديدن صاحب اال مر علیه السال

 نوشتن كاغذ براى ديدار امام زمان علیه السالم

عالم صالح تقى مرحوم سید مـحـمـّد پـسـر : ر رقعه استغاثه حكايت دوم ـ كه در آن ذكرى است از تاءثی

از قراى جـبـل عـامـل سـاكـن اسـت و او از  (119)جـناب سید عباس كه حال زنده و در قريه جب شیث 

بـنـى اعـمـام جـنـاب سـیـد نبیل و عالم متبحر جلیل سید صدرالّدين عاملى اصفھانى صھر شیخ فقھاء 

سـید محّمد مذكور به واسطه تعدى حكام جور كه خواستند . عصره شیخ جعفر نـجـفـى رحـمـه الّله اسـت 

يـه كـنند از وطن متوارى شده با بى بضاعتى به نحوى كه در روز بـیـرون آمـدن او را داخـل در نـظـام عـسـكـر

از جـبـل عـامـل جـز يـك قـمـرى كـه عـشـر قران است چیزى نداشت و ھرگز سؤ ال نـكـرد و مـدتـى 

ه سـیاحت كرد و در ايام سیاحت در بیدارى و خواب عجايب بسیار ديده بود باالخره در نجف اشرف مجاور شد

مـنـزلى گرفت و در نھايت پريشانى مى گذرانید و ] قبله ؟[و در صحن مقدس از حجرات فوقانیه سمت قبلى 

 .بر حالش جز دو سه نفر كسى مطلع نبود تا آنكه مرحوم شد

و از وقـت بـیـرون آمـدن از وطـن تـا زمـان فـوت پـنـج سـال طول كشید و با حقیر مراوده داشت بسیار عفیف 

ا و قانع و در ايام تعزيه دارى حـاضـر مـى شـد و گاھى از كتب ادعیه عاريه مى گرفت و چون بسیارى و با حی

از اوقات زياده از چـنـد دانـه خـرمـا و آب چـاه صحن شريف بر چیزى متمكن نبود لذا به جھت وسعت رزق 

او فوت شده باشد غـالب شـب و مواظبت تامى از ادعیه ماءثور داشته و گويا كمتر ذكرى و دعائى بود كه از 

روز مـشـغـول بـود، وقـتى مشغول نوشتن عريضه شد خدمت حضرت حجت علیه السـالم و بـنـا گـذاشـت 

كـه چـھـل روز مـواظـبـت كـنـد بـه ايـن طـريـق كـه قـبـل از طـلوع آفـتـاب ھـمـه روزه مقارن باز شدن دروازه 



رود رو به طرف راست قريب به چندان میدان دور از قلعه كه احدى كوچك شھر كه به سمت دريا است بیرون 

او را نبیند آنگاه عـريـضـه را در گـل گذاشته به يكى از نواب حضرت بسپارد و به آب اندازد، چنین كرد تـا سـى 

ته و خلقم روزى بـر مـى گـشـتـم از مـحـل انداختن رقاع و سر را به زير انداخ: و ھـشـت يـا نـه روز، فـرمـود

بسیار تنگ بود كه ملتفت شدم گويا كـسـى از عـقـب بـه مـن مـلحـق شـد بـا لبـاس عـربـى و چـفـیـه و 

عقال ، و سالم كرد من با حال افسرده جواب مختصرى دادم و توجه به جانب او نكردم ، چون میل سخن 

ھمان حالت اولى باقى بودم پس فرمود گفتن با كسى را نداشتم ، قدرى در راه با من مرافقت كرد و من با 

چه مطلبى دارى كه امروز سى و ھشت روز يـا نـه روز اسـت كـه قـبـل از ! سید محّمد: به لھجه اھل جبل 

طلوع آفتاب بیرون مى آيى و تا فالن مكان از دريا مى روى و عـريـضـه اى در آب مى اندازى گمان مى كنى 

سید محّمد گفت من تعجب كردم كه احدى بر شغل من مطلع نبود  كه امامت از حاجت تو مطلع نیست ؟

خصوص اين مقدار از ايام را و كسى مرا در كنار دريا نمى ديد و كسى از اھل جبل عامل در اينجا نیست كه 

من او را نشناسم خصوص بـا چـفـھـیـه و عـقـال كـه در جـبـل عامل در اينجا نیست كه من او را نشناسم 

فیه و عـقـال كـه در جـبـل عـامـل مـرسـوم نـیـسـت پـس احـتـمـال نـعـمـت بـزرگ و نـیـل خصوص با چ

مـقـصـود و تـشـرف بـه حـضـور غـايـب مستور امام عصر علیه السالم را دادم و چون در جـبـل عـامـل شـنیده 

فتم مصافحه مى بودم كه دست مبارك آن حضرت چنان نرم است كه ھیچ دستى چنان نیست با خـود گـ

كنم اگر احساس اين مرحله را نمودم به لوازم تشرف به حضور مبارك عمل نمايم ، به ھمان حالت دو دست 

خود را پیش بردم آن جناب نیز دو دست مبارك پیش آورد مـصـافـحـه كـردم نـرمـى و لطـافـت زيـادى يـافـتـم 

ت كبرى پس روى خود را گردانیدم و خواستم دست يـقـیـن كـردم بـه حـصـول نـعـمـت عـظـمـى و مـوھـب

  (120). مباركش را ببوسم كسى را نديدم

 راھنماى گمشدگان

و نیز عالم : سوم ـ قصه تشرف سید محّمد جبل عاملى است به لقاء آن حضرت علیه السالم حـكـايـت 

رضوى مشرف شدم بـا فـراوانـى   صفى مبروز سید متقى مذكور نقل كرد كه چون به مشھد مقدس 

ص نان كه نـعـمـت آنجا بر من تنگ مى گذشت ، صبح آن روز كه بنا بود زوار از آنجا بـیـرون رونـد چـون يـك قر

بتوانم به آن خود را به ايشان برسانم نداشتم مـرافـقـت نـكـردم زوار رفتند ظھر شد به حرم مطھر مشرف 

شدم پس از اداى فريضه ديدم اگـر خـود را بـه زوار نـرسـانـم قـافـله ديـگـر نـیـسـت و اگـر بـه ايـن حال بمانم 

رفتم و شكايت كردم و بـا خـاطـر افـسـرده بـیـرون  چون زمستان شود تلف مى شوم برخاستم نزديك ضريح

رفـتـم و بـا خـود گـفـتـم بـه ھـمـیـن حـال گـرسـنـه بـیرون مى روم اگر ھالك شدم مستريح مى شوم و اال 

از دروازه بـیـرون آمـدم از راه جـويـا شـدم طرفین را به من نشان دادند من نیز . خود را به قافله مى رسـانـم 

غـروب راه رفـتم به جايى نرسیدم فھمیدم كه راه را گم كردم به بیابان بى پايانى رسـیـدم كه سواى تا 

از شدت گرسنگى و تشنگى قـريـب پـانـصـد حنظل شكستم شايد يكى از . زى در آن نبودچی (121)حنظل 

آنھا ھندوانه باشد نبود تا ھوا روشن بود در اطـراف آن صحرا مى گرديدم كه شايد آبى يا علفى پیدا كنم تا 

مد به آنجا رفتم آنكه بالمره ماءيوس شـدم تن به مرگ دادم و گريه مى كردم ناگاه مكان مرتفعى به نظرم آ

چـشـمـه آبـى ديـدم تـعـجب كردم كه در بلندى چشمه آب چگونه است ، شكر خداوند به جا آورده با خود 

گفتم آب بیاشامم و وضو گرفته نماز كنم چنانچه مردم نماز كرده باشم ، بـعـد از نـمـاز عـشـاء ھـوا تـاريـك 

از اطراف صداھاى غريب از آنھا مى شنیدم بسیارى از آنھا شـد و تمام صحرا پر شد از جانوران و درندگان و 

را مى شناختم چون شیر و گرگ و بعضى از دور چشمشان مانند چراغ مى نمود وحشت كردم و چون زياده 

بر مردن چیزى نمانده بـود و رنـج بـسـیـار كشیده بودم رضا به قضا داده خوابید وقتى بیدار شدم كه ھوا به 



 . روشن و صداھا خاموش شده بود و من در نھايت ضعف و بى حالى واسطه طلوع ماه

در ايـن حـال سـوارى نـمـايـان شد با خود گفتم اين سوار مرا خواھد كشت زيرا كه در صدد دسـتـبـردى 

خـواھـد بود و من چیزى ندارم پس خشم خواھد كرد المحاله زخمى خواھد زد، پس از رسـیـدن سـالم كرد 

: چه مى كنى ؟ با حالت ضعف اشاره بـه حـالت خـود كـردم ، فـرمـود: مطمئن شدم ، فرمودجواب گفتم و 

در جنب تو سه عدد خربزه است چرا نمى خورى ؟ من چون فـحـص كـرده بـودم و مـاءيـوس بـودم از 

ال خـود واگـذار، مـرا سـخـريـه مـكـن بـه حـ: ھـنـدوانـه بـه صـورت حـنـظـل چـه رسـد بـه خـربـزه ، گـفـتـم 

به يكى از آنھا  :به عقب نگاه كن نظر كردم بوته اى ديدم كه سه عدد خربزه بزرگ داشت ، فرمود: فـرمود

سد جوع كن و نصف يكى صبح بخور و نصف ديگر را بـا خـربـزه صـحـیـح ديـگـر ھمراه خود ببر و از اين راه به 

ربزه را بخور و خربزه ديگر را البته صرف مكن كه به كارت خط مستقیم روانه شو فردا قـريـب بـه ظھر نصف خ

پـس ، . خـواھـد آمـد، نـزديك به غروب به سیاه خیمه اى خواھى رسید آنھا تو را به قافله خواھند رسـانـیـد

از نـظر من غايب شد من برخاستم و يكى از آن خربزه ھا را شكستم بسیار لطـیـف و شـیـريـن بود كه شايد 

خوبى نديده بودم ، آن را خوردم و برخاستم و دو خـربـزه ديـگـر را شـكـسـته نصف آن را خوردم و نصف به آن 

ديگر را ھنگام ظھر كه ھوا به شدت گـرم بـود خـوردم و بـا خربزه ديگر روانه شدم قريب به غروب آفتاب از دور 

يدند و مرا به سختى و عنف گرفته بـه خیمه اى ديـدم چـون اھـل خـیـمه مرا از دور ديدند به سوى من دو

سـوى خـیمه بردند گويا توھم كرده بودند كه من جاسوسم و چون غیر عربى نمى دانـسـتـم و آنـھـا جـز 

پـارسى زبانى نمى دانستند ھرچه فرياد مى كردم كسى گوش به حرف من نمى داد تا به نزديك بزرگ 

آيى ؟ راسـت بـگـو وگـرنـه تـو را مـى كـشـم ، مـن بـه ھـزار  از كجا مى: خیمه رفتیم او با خشم تمام گفت 

حـیـله فـى الجـمـله كـیـفـیـت حـال خـود را و بیرون آمدن روز گذشته از مشھد مقدس و گم كردن راه را ذكر 

اينجاھا كه تو مى گويى متنفسى عبور نمى كند مگر آنكه تلف خواھد شد ! اى سـید كاذب : گفت . كردم 

نور او را خواھد دريد و عالوه آن قدر مسافت كه تو مى گويى مقدور كسى نیست كه در ايـن زمـان و جا

طـى كـنـد زيـرا كـه بـه ايـن طـريـق مـتـعـارف از ايـنـجـا تـا مـشـھـد سـه مـنـزل است و از اين راه كه تو مى 

مـى كـشـم و شـمـشـیـر خـود را كـشـیـد گويى منزلھا خواھد بود راست بگو وگرنه تو را با ايـن شـمـشـیـر 

ايـن چـیـسـت ؟ تـفـصـل را : بـر روى مـن ، در ايـن حـال خـربـزه از زيـر عـبـاى مـن نـمـايـان شـد، گـفـت 

گفتم ، تمام حاضرين گفتند در اين صحرا ابدا خربزه نیست خصوص اين قسم كـه تـاكـنـون نـديـده ام ، پـس 

يگر رجوع كردند و به زبان خود گـفـتـگـوى زيادى كردند و گويا مطمئن شدند كه اين بـعـضـى بـه بعضى د

خرق عادت است پس آمدند و دست مرا بوسیدند و در صدر مجلس جاى دادند و مرا معزز و محترم داشتند، 

اندارى كردند در جامه ھاى مرا براى تبرك بـردنـد، جـامـه ھـاى پـاكـیـزه بـرايـم آوردند، دو شب و دو روز مھم

نھايت خـوبـى ، روز سـوم ده تـومـان بـه مـن دادنـد و سـه نفر با من فرستادند و مرا به قافله 

  (122).رساندند

 شفا يافتن عطوه زيدى

 : حكايت چھارم ـ قصه تشرف سید عطوه حسنى است به لقاء شريف آن جناب علیه السالم

مى گويد حكايت كرد از براى من سـیـد  (كشف الغمه  )عالم فاضل المـعى على بن عیسى اربلى صاحب 

او را مرضى بود كه اطـبـاء از عـالجـش عـاجـز بـاقـى ابـن عـطـوه علوى حسنى كه پدرم عطوه ، زيدى بود و 

بـودنـد و او از مـا پـسـران آزرده بـود و مـنـكـر بـود مـیـل مـا را بـه مـذھـب امـامـیـه و مـكـرر مـى گـفـت مـن 

تـصديق شما را نمى كنم و به مذھب شما قـائل نـمـى شـوم تـا صـاحـب شما مھدى علیه السالم نیايد و 

اتـفـاقا شبى در وقت نماز خفتن ما ھمه يك جا جمع بوديم كه فرياد پدر را . ين مرض نجات ندھدمرا از ا



بدويد و صاحب خود را دريابید كـه : چون به تندى به نزدش رفتیم گفت ! شنیديم كه مى گـويد بشتابید

پـرسـیـديـم كـه چـه  ھـمـیـن لحـظـه از پـیش من بیرون رفت و ما ھر چند دويديم كسى را نديديم و برگشته

من صاحب پسران : تو كیستى ؟ گفت  : من گفتم! يا عطوه : شخصى به نزد من آمده گفت : بـود؟ گـفـت 

توام آمده ام كه تو را شفا دھم و بعد از آن دست دراز كرد و بر موضع الم من دست مالید و چون به خود نگاه 

نـده بـود بـا قـوت و دانايى زندگانى كرد و من از غیر پسران از كردم اثرى از آن كوفت نديدم و مدتھاى مـديـد ز

صـاحـب . جمعى كثیر اين قـصـه را پـرسـیـدم و ھـمـه بـه ھـمـیـن طـريـق بـى زيـاده و كـم نـقـل كـردنـد

ا امام علیه السالم ر: كـتـاب بـعـد از نـقـل ايـن حـكـايـت و حـكـايـت اسماعیل ھرقلى كه گذشت مى گويد

مردمان در راه حجاز و غیره بسیار ديـده انـد كـه يـا راه را گـم كـرده بـودنـد و يـا درمـاندگى داشتند و آن 

حضرت ايشان را خـالصـى داده و ايـشـان را بـه مـطـلب خـود رسـانـیـده و اگـر خـوف تطويل نمى بود ذكر 

  (123). مى كردم

 حكايت دعاى عبرات

در شرح  (منھاج الصالح  )آية الّله عالمه حلى رحمه الّله در كتاب : حـكايت پنجم ـ در ذكر دعاى عبرات است 

مروى است از جناب صادق جعفر بن محّمد عـلیـھـما السالم و از براى اين دعا از دعاى عبرات فرموده كه آن 

طرف سید سعید رضى الّدين محّمد بن محّمد بن محّمد آوى رحـمـه الّله حكايتى است معروفه و به خط 

الّدين آن حكايت را چنین نقل كرده از مولى السعید فخر (مـنـھـاج  )بعضى از فضال در حاشیه اين موضع از 

محّمد پسر شیخ اجـل جـمـال الّديـن يـعنى عالمه كه او از والدش روايت نموده از جدش شیخ فقیه 

سديدالّدين يوسف از سید رضى مذكور كه او محبوس بود در نزد امیرى از امراى سلطان جرماغون مدت 

ر را علیه السالم پس طـويـلى در نـھـايـت سـخـتـى و تـنـگى ، پس در خواب خود ديد خلف صالح منتظ

: پـس حضرت فرمود. شفاعت كن در خالص شدن من از اين گروه ظلمه ! اى موالى من : گريست و گفت 

تست ، سید  (مصباح  )آن دعـا در : كدام است دعاى عبرات ؟ فرمود: بخوان دعاى عبرات را، سید گفت 

خواھى يافت دعا را در  (مصباح  )ظـر كـن در نـ: من نیست ، فـرمـود (مصباح  )دعا در ! اى موالى من : گفت 

را باز نمود پس ورقه اى يافت در میان اوراق  (مصباح  )پس از خواب خود بیدار شده نماز صب را كرد و . آن 

پس چھل مرتبه آن دعا را خواند و آن امیر را دو زن بود يكى از آن دو عـاقـله . آن كه آن دعا نوشته بود در آن 

پس گـفـت بـه امـیـر گـرفـتـى يـكى   آن امـیر بر او اعتماد داشت پس امیر نزد او آمد در نوبه اش  و مـديـره و

در خواب ديدم : چرا سؤ ال كردى از اين مطلب ؟ گفت : از اوالد امیرالمؤ منین علیه السالم را، امیر گفت 

ن دو انگشت خود گرفت آنگاه شخصى را و گويا نور آفتاب مى درخشید از رخسار او پس حلق مرا در میا

فرمود مى بینم شوھر تو را كه گرفت يكى از فرزندان مرا و در طعام و شراب بر او تنگ گرفته ، پس من به او 

من على بن ابى طالب ام علیه السالم به او بگو اگر او را رھـا : تو كیستى ؟ فرمود ! گفتم اى سـیـد من

: اين خواب منتشر شد و به سلطان رسـیـد، پـس گـفـت   را، پس  نكند ھر آينه خراب خواھم كرد خانه او

كى مـحـبوس است در نزد شما؟  : مـرا عـلمـى به اين مطلب نیست و از نواب خود جستجو كرد و گفت

او را رھا كـنید و اسبى به او بدھید كه بر آن سوار : شیخ علوى كه امر كردى به گرفتن او، گفت : گفتند

 .به او داللت كنید پس برود به خانه خودشود و راه را 

فرموده و از اين جمله است دعايى كـه مـرا خـبـر داد  (مھج الدعوات  )و سـیـد اجـل على بن طاوس در آخر 

ضاَعَف الّلُه جـَالَلتـَه َو سـَعـاَدتـَُه َو شـَرََّف  )صـديق من و برادر و دوست من محّمد بن محّمد قاضى آوى 

و از براى او حديث عجیبى و سبب غريبى نـقـل كرده و آن اين بود كه براى او حادثه اى روى داد  (ُه خـاتـِمـَتـَ

پس يافت اين دعا را در اوراقى كه نگذاشته بود آن دعا را در آن در میان كتب خود پس نسخه اى برداشت از 



  (124).بود مفقود شد آن نسخه ، پس چون آن نسخه را برداشت آن اصل كه در میان كتب خود يافته

 حكايت مالقات استرآبادى با امام زمان علیه السالم

نـقـل  (بـحـار  )و اين قصه را عالمه مجلسى در : سترآبادى است حـكـايـت شـشـم ـ قـصـه امـیر اسحاق ا

كرده از والد خود، و حقیر به خط والد ايشان جناب آخوند مال محّمد تقى رحمه الّله ديدم در پشت دعاى 

قصه را مبسوطتر از آنچه در آنـجـا اسـت بـا اجـازه بـراى بـعـضـى و مـا تـرجـمـه  (حرز يمانى  )معروف به 

 . صـورت آن را نقل مى كنیم

َرِتِه الّطاِھريَن َو ِبْسِم الّلِه الرَّحمِن الرَّحیِم َاْلَحْمُدلّلِه َربِّ اْلعاَلمیَن َو الصَّلوُة َعلى َاْشَرِف اْلُمْرَسلیَن ُمَحمٍَّد َو ِعْت )

 . (َبْعُد 

و نقباى كرام امـیـر  پـس بـه تـحقیق كه التماس كرد از من سید نجیب اديب حسیب زيده سادات عظام

 (حـرز يمانى  )محّمد ھاشم ـ ادام الّله تعالى تاءيیده بجاه محّمد و آله اال قدسین ـ كه اجازه دھم براى او 

كه منسوب است به امیرالمؤ منین و امام المتقین و خیرالخالئق بعد النـبـیـیـن ـ صـلوات الّله و سـالمـه 

صالحین ـ پس اجازه دادم بـراى او ـ دام تـاءيـیـده ـ و ايـنكه روايت كند اين عـلیـھما ما دامت الجنة الماءوى ال

دعا را از من به اسناد من از سید عابد زاھد امـیـر اسـحـاق اسـتـرآبـادى كـه مـدفـون اسـت بـه قـرب سـیـد 

 )صاحب العصر و الزمـان  شـبـاب اھـل الجـنة اجمعین ـ كربال ـ از موالى ما و مولى الثقلین خلیفة الّله تعالى

و سید گفت كه من مـانـده شـدم در راه مكه پس عقب  (صـََلواُت الّلِه َو َسالُمه َعَلیه َو َعلى آباِئِه اَالْقَدسین 

افتادم از قافله و ماءيوس شدم از حیات و بر پشت خوابیدم مـانـنـد مـحتضر و شروع كردم در خواندن شھادت 

خود موالى ما و مـولى العـالمـیـن خـلیـفـة الّله عـلى النـاس اجـمعین را، پس  كه ناگاه ديدم باالى سر

مرا سیراب نمود و به رديف خود سوار   پس بـرخـاسـتم و من تشنه بودم پس ! برخیز اى اسحاق : فرمود

ه ديدم خـود نمود پس شروع نـمـودم به خواندن اين حرز و آن جناب اصالح مى كرد آن را تا آنكه تمام شد ناگا

را در ابطح پس از مركب فرود آمدم و آن جناب غائب شد و قافله بعد از نه روز رسید و شـھـرت كـرد بـین اھل 

 . مكه كه من به طى االرض آمدم پس خود را پنھان نمودم بعد از اداى مناسك حج

- ۶ - 

 
 

ه خدمت او در زمانى كـه از كربال و ايـن سـیـد حـج كرده پیاده چھل مرتبه و چون مشرف شدم در اصفھان ب

آمده بود به قصد زيارت مولى الكونین االمام على بن موسى الرضا علیه السـالم و در ذمـه او مھر زوجه اش 

پس در خواب ديد كه . بود ھفت تومان و اين مقدار داشت كه در نزد كسى بود از سـكنه مشھدى رضوى 

م در كربال پنجاه سال براى اينكه در آنجا بمیرم و مى ترسم اجلش نزديك شده پس گفت كه من مجاور بود

كه مرا مرگ در رسد در غیر آن مكان ، پس چون مطلع شد بر حال او بعضى از اخوان ما آن مبلغ را ادا نمود و 

 فرستاد با او بعضى از اخوان فى الّله ما را، پس او گفت كه چون سید رسید به كربال و دين خود را ادا نـمـود

و ديدم امثال اين كرامات را از او در مدت . مـريـض شـد و در روز نـھـم فـوت شـد و در منزل خود دفن گرديد

اقامت او در اصفھان و براى مـن از بـراى ايـن دعـا اجـازات بـسـیـار اسـت و اقـتـصار كرد بر ھمان و مرجو از او 

در مـظـان استجابت دعوات و التماس مى كنم از او كه است ـ دام تـاءئیـده ـ كـه مـرا فـرامـوش نـكـنـد 

نـخواھند اين دعا را مگر از براى خداوند تبارك و تعالى و نخواھند براى ھالك كردن دشمن خـود اگـر ايـمـان 



دارد ھـر چند فاسق باشد يا ظالم و اينكه نخواند براى جمع دنیاى دنّیه بـلكـه سزاوار است كه بوده باشد 

ن از براى تقرب به سوى خداوند تبارك و تعالى و براى دفع ضرر شیاطین انس و جن از او و از جمیع خواندن آ

مؤ منین اگر ممكن است او را نیت قـربـت در اين مطلب وگرنه پس اولى ترك جمیع مطلب است غیر از قرب 

 . جناب حق تعالى شاءنه

مـَْربـُوبـیـَن ِإلى َرحـَْمِة َربِِّه اْلِغِنىِّ ُمَحمَّد تقى ْبِن اْلمـَجـِْلسـى نـَمـَقـَُه بـِیـُمـنـاُه الّداثـرة َاحـَْوُج اْل )

  (125). (اِالصـْبـَھـانـى حـامـِدا لّلِه تـَعـالى َو ُمصلِّیا َعلى َسّید اَالْنبیاِء َو َاْوِصیاِئِه اْلنَُّجباء اَالْصِفیاِء انتھى 

 )و خـاتـم العـلمـاء المـحـدثـیـن شـیـخ ابـوالحـسـن تـلمـیـذ عـالمـه مـجلسى در اواخر مجلد 

دش نقل كرده تا ورود سید به مكه آنگاه گفته كه والد ايـن حـكـايـت را از اسـتـادش از وال (صـیـاءالعـالمـیـن 

شیخ من گفت كه پسر من اين نسخه دعا را از او گرفتم بر تصحیح و اجازه داد به من روايت كردن از آن امام 

علیه السالم و او نیز به فرزند خود اجازه داد كه شیخ مذكور من بود ـ طاب ثراه ـ و آن دعا از جمله اجازات 

آنگاه قـصـه . بـود براى من و من حال چھل سال است كه مى خوانم آن را و از آن خیر بسیار ديدم  شیخ مـن

خـواب سـیـد را نـقـل كـرده كـه بـه او در خـواب گـفـتـنـد كـه تعجیل كن رفتن به كربال را كه مرگ تو نزديك 

  (126). (ر بحاراالنوا )شده و اين دعا به نحو مذكور موجود است در جلد نوزدھم 

 پنج دعاى فرج

و  (مـھـمـوم فرج ال )سید رضى الّدين على بن طاوس در كتاب : حكايت ھفتم ـ مشتمل بر دعاى فرج است 

شیخ ابى جعفر محّمد بن جرير طبرى كه  (كتاب دالئل  )نـقـل كـرده انـد از  (بـحـار  )عـالمـه مـجـلسـى در 

خبر داد مرا ابوالحسن بـن : خـبـر داد ابـوجعفر محّمد بن ھارون بن موسى التلعكبرى كه او گفت : او گفت 

ارى را از جانب ابى منصور بن ابى صـالحـان و واقـع شـد در عھده گرفتن ك: ابـى البـغل كاتب كه او گفت 

پس در جـسـتـجـوى مـن بـرآمـد پـس مـدتى . مـیـان مـا و او مـطـلبـى كـه بـاعث شد بر پنھان كردن خود

پنھان و ھراسان بودم آنگاه قصد كردم رفتن به مقابر قريش را يعین مرقد منور حضرت كاظم علیه السالم در 

عزم كردم كه شب را در آنـجـا بـه سـر آورم بـراى دعـا و مسئلت و در آن شب باران و باد بود شب جمعه و 

پس خواھش نمودم از ابـى جـعـفـر قـیـم كـه درھـاى روضه منوره را ببندد و سعى كند در اينكه آن موضع 

لت و ايـمن باشم از دخـول شريف خـالى بـاشـد كـه خـلوت كـنـم بـراى آنـچـه مـى خـواھـم از دعـا و مـسـئ

پس كرد و درھا را بست و شب نـصـف شد و باد و . انسانى كه ايمن نبودم از او و خائف بودم از مالقات او

باران آن قدر آمد كه قطع نمود تردد خلق را از آن موضع و ماندم و دعا مـى كـردم و زيـارت مـى نـمـودم و 

ـال بـودم كه ناگاه شنیدم صداى پايى از سمت مواليم موسى علیه در ايـن ح. نـمـاز بـه جـا مـى آوردم 

اولوالعزم علیھم السالم  [ پیامبران[السالم و ديدم مردى را كـه زيـارت مى كند پس سالم كردم بر آدم و 

پـس آنگاه بـر ائمـه عـلیھم السالم يك يك از ايشان تا رسید به صاحب الزمان علیه السالم و او را ذكـر نـكـرد 

تعجب كردم از اين عمل و گفتم شايد او را فراموش كرده يا مى شناسد يا ايـن مـذھـبى است براى اين 

چون فارغ شد از زيارت خود دو ركعت نماز كرد و رو كـرد بـه سـوى مـرقـد مـوالى مـا ابـى جـعـفـر   مرد، پس 

م و دو ركـعـت نـمـاز كـرد و من از او خائف بودم عـلیـه السـالم ، پـس زيـارت كـرد مـثـل آن زيـارت و آن سـال

زيرا كه او را نمى شـنـاختم و ديدم كه او جوانى است كامل و در بدنش جامه سفید است ، و عمامه اى 

اى : پس گفت . دارد كه حنك گـذاشـتـه بـود بـراى او بـه طـرفـى از آن و ردايى بر كتف انداخته بود

دو : فرمود! كدام است آن دعا اى سید من : كجايى تو دعاى فرج ، گفتم  ! لابـوالحـسـن بـن ابى البغ

 : ركعت نماز مى گزارى و مى گويى

نَّ يا َكريَم الصَّْفَح يا َمْن َاْظَھَر اْلَجمیَل َو َسَتَر اْلَقبیَح يا َمْن َلْم ُيؤ اِخْذ ِباْلَجريَرِة َو َلْم ُيْھِتك السِّْتَر يـاعـَظیَم الَم )



ـْتـَھـى كـُلِّ نـَْجوى َو يا غاَيَة يا َح ُكّل ) ُمْنَتھى (َسَن التَّجاَوَز يا واِسَع اْلَمْغِفَرِة يا باِسَط اْلَیَدْيِن بـِالرَّحـْمـَِة يـا مـُن

) ده مرتبه (َرْغَبتاُه  يا غاَيَة) ده مرتبه (َشْكوى يا َعْوَن ُكلِّ ُمْسَتعیٍن يـاُمْبَتِدئا ِبالنَِّعِم َقْبَل اْسِتْحقا ِقھا يا َرّباُه 

 َنفَّْسَت َھّمى و َاْسَئُلَك ِبَحقِّ ھِذِه اَالْسمآِء َو ِبَحقِّ ُمَحمٍَّد َو آِلِه الّطاِھريَن َعَلْیِھُم السَّالُم ِاّال ما َكَشْفَت َكْربى َو

 . (َفرَّْجَت َغّمى َو َاْصَلْحَت حالى 

د را آنگاه مى گذارى روى راست خود را بر زمین و و دعا كن بعد از ھرچه را كه خواستى و بطلب حاجت خو

 :مى گويى صد مرتبه در سجود خود

 . (يـا ُمَحمَُّد يا َعِلىُّ يا َعِلىُّ يا ُمَحمَُّد ِاْكفیانى َفِانَُّكما كاِفیاَى َو اْنُصراِنى َفِاّنُكمانا ِصراَى  )

ركنى ، و آن را بسیار مكرر مى كنى و و مـى گـذارى روى چـپ خـود را بـر زمـین و مى گويى صد مرتبه اد

تا اينكه منقطع شود و بر مى دارى سر خود را پس به درستى كه خداى  (َاْلَغْوُث َاْلَغْوُث َاْلَغْوُث  )مى گويى 

 . تعالى به كرم خود برمى آورد حاجت تو را ان شاء الّله تعالى

رغ شدم بیرون رفتم به نـزد ابـى جـعـفـر پـس چـون مـشـغـول شدم به نماز و دعا بیرون رفت پس چون فا

كـه سـؤ ال كـنـم از او از حـال ايـن مـرد كـه چـگـونـه داخـل شـد، پـس ديـدم درھـا را كـه بـه حـالت خـود 

بـسـتـه و مقفل است پس تعجب كردم از اين و گفتم شايد درى در اينجا باشد كه من نمى دانم پس خود را 

انـیـدم و او نـیـز بـه نزد من آمد از اطاق زيت يعنى حجره اى كه در مـحـل روغـن چـراغ بـه ابـى جـعـفـر رسـ

درھا مقفل است چنانكه مى : روضـه بـود پـس پـرسـیـدم از او از حال آن مرد و كیفیت دخول او، پس گفت 

ما صاحب الزمان علیه  بینى من باز نكردم آنھا را، پـس خـبـر دادم او را بـه آن قـصـه پـس گفت اين موالى

السالم و به تـحـقـیـق كـه مـن مكرر مشاھده كردم آن جناب را در مثل چنین شبى در وقت خالى شدن 

پس تاءسف خوردم بر آنچه فوت شد از من و بیرون رفتم در نزديك طلوع فجر و رفـتـم به كرخ . روضه از مـردم 

سید كه اصحاب ابـن ابـى صـالحـان جـويـاى مـالقـات در موضعى كه پنھان بودم در آن پس روز به جاشت نر

مـن شـدنـد و از اصـدقـاء سـؤ ال مى كردند از حال من و با ايشان بود امانى از وزير و رقعه اى به خط او كه 

در آن بود ھـر خـوبى پس حاضر شدم نزد او با امینى از اصدقاء خود پس برخاست و مرا چسبید و در آغـوش 

نحوى كه معھود نبودم از او پس گفت حالت تو را به آنجا كشاند كه شـكـايـت كنى از من به  گـرفـت بـه

واى بر : به او گفتم از من دعايى بود و سـؤ ال از آن جـنـاب كـردم گفت  . سوى صاحب الزمان علیه السالم

جـمعه كه مرا امر كرد به ديشب در خواب ديدم موالى خود صاحب الزمان عـلیـه السـالم را يـعـنـى شـب ! تو

ھر نیكى و درشتى كرد به من به نـحوى كه ترسیدم از آن پس گفتم ال ِالَه ِاال الّلُه شھادت مى دھم كه 

ايشان حق اند و منتھاى حـق ، ديـدم شـب گـذشته موالى خود را در بیدارى و فرمود به من چنین و چنان و 

شريفه پس تعجب كرد از اين و صادر شد از او بالنسبة بـه مـن شرح كردم آنچه را كه ديه بودم در آن مشھد 

امـورى بـزرگ و نـیكو در اين باب و رسیدم از جانب او به مقصدى كه گمان آن را نداشتم به بركت موالى خود 

 . علیه السالم

 : چند دعا است كه مسمى است به دعاى فرج: مؤ لف گويد

 اول ـ دعاى مذكور در اين حكايت ؛

از امیرالمؤ منین علیه السالم كه در آن جـنـاب آمـد  (جعفريات  )ـ دعايى است مروى در كتاب شريف دوم 

آيـا : نـزد حـضـرت رسـول صـلى الّله عـلیه و آله و سلم و شكايت نمود براى حـاجـتـى پـس حـضـرت فـرمـود

ـراى مـن و آن نـوزده حـرف اسـت كـه نـوشـتـه نـیـامـوزم تـو را كـلمـاتـى كـه ھـديـه آورد آنـھـا را جـبـرئیـل ب

شـده بـر پـیـشـانـى جـبـرئیـل از آنـھـا چـھـار؛ و چـھـار نـوشـتـه شـده بـر دور كـرسـى و سـه حـول عرش ، 

دعا نكرده به آن كلمات مكروبى و نه درمانده اى و نه مھمومى و نه مغمومى و نـه كـسـى كـه مـى تـرسـد 



 : يا شیطانى مگر آنكه كفايت كند او را خداى عز و جل ، و آن كلمات اين استاز سـلطـانـى 

َز َلُه َو يـَا فـَخـَْر يـا عـِمـاَد مـَْن ال ِعماَد َلُه َو يا َسَنَد َمْن ال َسنََد َلُه َو يا ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه َو يا ِحْرَز َمْن ال حـِْر )

كـَْن مـَْن ال ُركـَْن َلُه يـا عـَظـِیـَم الرَّجـاَِّء يـا ِعزَّ الضُّعـَفـاَِّء يـاُمْنِقَذ الَغرقى يا ُمْنِجَى اْلَھْلكى مـَْن ال فـَخـَْر َلُه َو يـا ُر

نَّھـاِر َو ْوُء اليا ُمْحِسُن يا ُمْنِعُم يا ُمْفِضُل َاْسَئُل الّلَه الَّذى ال ِاله اّال َانـَْت الَّذى سـَجـََدَلَك سـَواُد اللَّیـِْل َو ضـَ

و امیرالمؤ )،  ( ُشعاُع الشَّْمِس َو ُنوُر اْلَقَمِر َو ِدِوىُّ اْلمآِء َو َحفیُف الشََّجِر يا َالّلُه يا َرْحمُن يا َذاْلَجالِل َو اِالْكراِم

 .(منین علیه السالم مى نامید اين دعا را دعاى فرج 

روايت كرده كه مردى آمد خدمت رسـول خـدا صـلى  (جـنـة الواقیه  )سـوم ـ شـیـخ ابـراھـیـم كـفـعـمـى در 

به درستى كه من غنى بودم پس فقیر شدم و صحیح ! يـا رسول الّله : الّله عـلیـه و آله و سـلم و گـفـت 

بودم ، پس مريض شدم و در نزد مردم مقبول بودم پس مبغوض شدم و خفیف بودم بر دلھاى ايشان پس 

ـودم پـس جـمـع شـد بر من ھموم و زمین بر من تنگ شده به آن فراخیش و سنگین شدم و مـن فـرحـنـاك ب

در درازى روزى مى گردم در طلب رزق پس نمى يابم چیزى كه به آن قوت كنم گويا اسم مـن مـحـو شده از 

شايد تو استعمال مى كنى میراث ! پس نبى صلى الّله علیه و آله و سلم فر مود به او اى مرد. ديوان رزق 

شايد تو عـمـامـه بـر سـر مـى بـنـدى در حـال : چیست میراث ھموم ؟ فرمود: عرض كرد. موم راھ

نـشـسـتـن و زيـر جـامـه مـى پـوشـى در حال ايستادن يا ناخن خود را مى گیرى با دندان يا رخسار خود را 

  خود در افتاده ، عرض مى مالى با دامنت مى مالى يا بول مى كنى در آب ايستاده يا مى خوابى بر روى 

از خداى تعالى بپرھیز و ضمیر خود را خالص كن و بخوان : مى كنم از ايـنـھـا چـیـزى را، حـضرت فرمود: كرد

 : اين دعا را و او است دعاى فرج

ِھَمِم َقْد تـَقـَطََّعْت ِاّال َعَلْیَك َو بـِسـِْم الّلِه الرَّحـْمِن الرَّحیِم ِالھى ُطموُح ْاال ماِل َقْد خاَبْت ِاّال َلَدْيَك َو َمعاِكُف اْل )

َاْجَوَد َمْسُئوٍل َھَرْبُت  َمذاِھُب اْلُعُقوِل َقْد َسَمْت ِاّال ِاَلْیَك َفِاَلْیَك الرَّجآُء َو ِاَلْیَك اْلُمْلَتجى يـا َاكـَْرَم مـَقـْصـِوٍد َو يـا

نُوِب َاْحِمُلھا َعلى َظْھرى َو ما َاِجُدلى ِاَلْیَك شاِفعا ِسوى َمْعِرَفتى ِاَلْیَك ِبَنْفسى يا َمْلَجاَء اْلھاِربیَن ِباثقاِل الذُّ

ـِْه الّراغـِبـُوَن ـِْه اْلمـُضـْطـَرُّوَن َو َامََّل مـا َلَدي  يـا مـَْن َفَتَق اْلُعُقوَل ِبَانََّك َاْقَرُب َمْن َرجاُه الطـّاِلبـُوَن َو َلجـَاَء ِاَلی

َو آِلِه  ـَْلَق اَالْلسـَُن ِبَحْمِدِه َو َجَعَل َما اْمَتنَّ ِبِه َعلى ِعباِدِه ِكفاٌء َلَتاْءِدَيِة َحقِِّه صـَلِّ عـَلى مـُحـَمٍَّدبـِمـَعـِْرفـَتـِه َو َاط

 . (ّى اْلَخْیِر َو ال تـَجـْعـَْل ِللُھُموم َعلى َعْقلى َسبیال َو ال ِلْلباِطِل َعلى َعَمَلى َدلیال َواْفَتْح لى ِبَخْیِر الدُّنیا يا َوِل

از جـد خـود نقل كرده كه اين دعاى  (كـَِلُم الطِّیـّب  )چـھـارم ـ فـاضـل مـتـبـحـر سـیـد عـلیـخـان مـدنـى در 

 : فرج است

َك الَّذى َمَال َاْركاَن َعْرِشَك َالّلھـُمَّ يا َوُدوُد يا َوُدوُد يا َوُدوُد يا َذاْلَعْرِش اْلَمجیِد يا َفّعاال ِلما ُيريُد َاْسَئُلَك ِبُنوِر َوجـِْھ )

يا ُمْبِدى ُء يا  َو ِبُقْدَرِتَك الَّتى َقدَّْرَت ِبھا َعلى َجمیِع َخْلِقَك َو ِبَرْحَمِتَك الَّتـى َوِسَعْت ُكلَّ َشى ء ال ِالَه ِاّال َاْنَت

ـْ  . (َك الطََّلُب َو ِاَلیـَْك اْلھـََرُب َوقـََع ِباْلَفَرِج يا ُمغیُث َاْغِثْنى ُمعیُد ال ِالَه ِاّال َاْنَت يا ِالَه اْلَبَشِر يا عـَظـیـَم اْلخـَطـَِر مـِن

 .(سه مرتبه بگو)

 : محقق سبزوارى و اول آن اين است (مفاتیج النجاة  )پـنـجم ـ دعاى فرج ، كه مروى است كه در كتاب 

  (127) . الخ و آن طوالنى است . (َمْن َعال َفَقَھَر  َالّلُھّم ِانِّى َاْسَئُلَك يا َالّلُه يا َالّلُه يا َالّلُه يا )

 حضور امام زمان علیه السالم در مسجد جعفى

 : ـ قصه تشرف شريف عمر بن حمزه است به لقاى آن حضرت علیه السالم و حكايت ھشتم

خبر داد مرا : فرموده  (تنبیه الخاطر  )شیخ جلیل و امـیـر زاھـد ورام بـن ابـى فراس در آخر مجلد دوم كتاب 

 خـبـر داد مـرا عـلى بـن: سید جلیل شريف ابى الحسن على بن ابراھیم العريضى العلوى الحسینى گفت 

در خانه شريف  (128)خبر داد مرا ابومحّمد الحسن بن على بن حمزة اقـسـاسى : نـمـا، على بن نما گفت 



در كوفه شیخى بود قصار كه به زھد نامیده مى شد : ر بن على المدائنى العلوى كه او گفت على بن جعف

و منخرط بود در سلك عزلت گیرندگان و منقطع شده بود براى عبادت و پیروى مى كرد آثار صالحین را، پس 

مـى كـرد و او مـتـوجه اتفاق افـتـاد كـه روزى در مـجـلس پـدرم بـودم و ايـن شـیـخ بـراى او نـقـل حـديـث 

شبى در مسجد جـعـفى بودم و آن مسجد قديمى است در : شده بود به سوى شیخ ، پس شیخ گفت 

پشت كوفه و پشت نصف شده بود و من تنھا در مكان خـلوتـى بـودم بـراى عـبـادت كـه نـاگـاه ديـدم سـه 

رسیدند يكى از ايشان نشست پس  نـفـر مـى آيـنـد پـس داخـل مـسجد شدند چون به وسط فضاى مسجد

دست مالید به طرف راست و چپ زمین پس آب به جنبش آمد و جوشید پس وضوى كاملى گرفت از آن آب 

آنـگـاه اشـاره فـرمـود بـه آنھا نماز جماعت كرد پس من با ايشان به جماعت نماز كردم چون سـالم داد و از 

سـؤ ال   آورد و كار او را بزرگ شمردم از بـیـرون آوردن آب پـس نـمـاز فـارغ شـد حـال او مـرا بـه شـگـفت 

كردم از شخصى از آن دو نفر كه در طرف راست من بود از حـال آن مـرد و گـفـتـم بـه او كـه ايـن كـیـسـت ؟ 

نـزديـك آن جـنـاب رفـتم و دستھاى مباركش   پـس . صاحب اال مر است فرزند حسن علیھما السـالم : گفت 

را بوسیدم و گفتم به آن جناب يـابن رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم چه مى گويى در شريف عمر 

نه ، و بسا ھست كه ھدايت بیابد جز آنكه او نخواھد مرد تا آنكه مرا : بن حمزه آيا او بـر حـق اسـت ؟ فرمود

طوالنى گذشت و شريف عمر وفات كرد و پس زمانى . ببیند پس اين خبر را از آن شیخ تازه و طرفه شمرديم 

پس چون با شیخ زاھد مـجـتـمـع شـديـم مـن بـه خـاطـر آوردم . منتشر نشد كه او آن جناب را مالقات كرده 

او را حـكايتى كه ذكر كرده بود آن را و گفتم به او مثل كسى كه بر او رد كند آيا تو نبودى كه ذكر كردى اين 

گفت   ينكه بـبـیـند صاحب اال مر علیه السالم را كه اشاره نموده بودى به او، پس شريف عمر نمى میرد تا ا

به من كه از كـجـا عـالم شـدى كـه او آن جـنـاب را نـديده ، آنگاه بعد از آن مجتمع شديم با شريف ابى 

در نزد والد  ما شبى: پس گفت . المـنـاقب فرزند شريف عمر بن حمزه و در میان آورديم صحبت والد او را

خود بوديم و او در مرضى بود كه در آن مرض مرد و قوتش ساقط و صدايش پـسـت شـده بـود و درھـا 

بـسـتـه بـود بـر روى مـا كـه نـاگـاه شـخـصـى را ديـدم كـه داخـل شـد بـر مـا، تـرسـیـديـم از او و عـجـب 

ل كنیم پس نشست در جنب والد من و براى او دانـسـتـیـم دخـول او را و غـفـلت كرديم كه از او سؤ ا

آھسته سـخـن مى گفت و پدرم مى گريست آنگاه برخاست ، چون از انظار ما غايب شد پدرم خود را بـه 

كجا است آن  : مـشـقـت انداخت و گفت مرا بنشانید، پس او را نشانديم چشمھاى خود را باز كرد و گفت

پس گفت او را طـلب كـنـیـد، در اثـر او . یرون رفت از ھمانجا كه آمدب: شخص كه در نزد من بود؟ پس گفتیم 

: رفـتـیـم ، درھا را ديديم بسته و اثرى از او نیافتم و ما سؤ ال كـرديـم از پـدر از حـال آن شـخـص ، گـفـت 

 .شد  آنگاه برگشت به حالت سنگینى كه از مرض داشت و بى ھوش ! ايـن صـاحب اال مر علیه السالم بود

كه ابومحّمد حسن بن حمزه اقساسى معروف به عزالّدين اقـسـاسـى از : گـويـد) مـحـدث نـورى (مـؤ لف 

اجـله سـادات و شـرفـا و عـلمـاء كـوفـه و شاعر ماھرى بود و ناصر بالّله عـبـاسـى او را نـقـیـب سـادات 

رت جـنـاب سـلمـان رفتند پس مستنصر به او كـرده بـود و او بود كه وقتى با مستنصر بالّله عباسى به زيـا

گفت كه دروغ مى گويند غالت شیعه در سخنان خود كه على بن ابى طالب علیه السالم در يك شب سیر 

پس در جواب اين ابیات را . نمود از مدينه تا مدائن و غسل داد سلمان را و در ھمان شب مراجعت نمود

 :انشاد فرمود

ساَر اْلَوِصىُّ ِالىَاْنَكْرَت َلْیَلَة ِاْذ
 َاْرِض اْلَمداِئن َلّما ناَلھا َطَلبا



َو َغسََّل الطُّْھَر َسْلمانا َو عاَد ِالى
 َعراِيض َيْثِرَب َو اِالْصباُح ماَوَجبا

َو ُقْلَت ذِلَك ِمْن َقْوِل اْلَغالوِة َو ما
 َذْنُب اْلُغالِة ِاذا َلْم ُيوِرُدوا َكِذبا

َل َردِّ الطَّْرِف ِمْن َسَباءَفآَصُف َقْب
 ِبَعْرِش ِبْلقیَس َوافى َيْخِرُق الُحُجبا

َفَاْنَت ِفى آَصَف َلْم َتْغُل فیِه َبلى
 فى َحْیَدٍر َاَنا غاٍل ِانَّ ذاَعَجبا

ِاْن كاَن َاْحَمُد َخْیَر اْلُمْرَسلیَن َفذا
 َخْیُر اْلَوِصیّیَن َاْو ُكلُّ اْلَحديِث َھبا

در مـسـجد جعفى از مساجد مباركه معروفه كوفه است و حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در آنـجـا و 

چـھار ركعت نماز گزارده و تسبیح حضرت زھرا علیھا السالم فرستاد و مناجاتى طـوالنـى پـس از آن كـرد كـه 

  (129). مسجد اثرى نیستذكر نمودم و حال از آن  (صحیفه ثانیه علويه  )در كتب مزار موجود و در 

 بھبود فورى به دست امام زمان علیه السالم

نـقـل كـرده از كـتـاب  (بحار  )عالمه مجلسى رحمه الّله در :  حـكـايـت نـھـم ـ قـصـه ابـوراجـح حمامى است

تـاءلیـف عـالم كـامـل سـیـد عـلى بن عبدالحمید نیلى نجفى كه  (السـلطـان المـفـرج عـن اھـل االيـمـان  )

او گفته مشھور شده است در واليات و شايع گرديده است در میان اھل زمان قصه ابوراجح حمامى كه در 

به درستى كه جماعتى از اعیان اماثل و اھل صدق افاضل ذكر كرده اند آن را كه از جمله ايشان . بودحله 

در حله حاكمى : است شیخ زاھد عابد مـحـقق شمس الّدين محّمد بن قارون ـ سلمه الّله تعالى ـ كه گفت 

كه ابوراجح پیوسته صحابه را سب بود كه او را مرجان صغیر مى گفتند و او را از ناصبیان بود پس به او گفتند 

مى كند، پس آن خبیث امر كرد كه او را حاضر گردانند چون حاضر شد امر كـرد كـه او را بـزنـنـد و چندان او را 

زدند كه به ھالكت رسید و جمیع بدن او را زدند حتى آنـكـه صـورت او را آن قـدر زدنـد كـه از شدت آن 

ا بیرون آوردنـد و بـه زنـجـیر آھنى آن را بستند و بینى او را سوراخ كردند و دندانھاى او ريخت و زبان او ر

ريسمانى از مور را داخـل سـوراخ بـیـنـى او كـردنـد و سر آن ريسمان مو را به ريسمان ديگر بستند و سر آن 

آن ھـیئت در  ريسمان را به دست جماعتى از اعوان خود داد و ايشان را امر كرد كه او را با آن جراحت و

كوچه ھاى حله بگردانند و بزنند، پس آن اشقیا او را بردند و چندان زدند تا آنكه بـه زمـیـن افـتاد و نزديك به 

ھالكت رسید پس آن حالت او را به حاكم لعین خبر دادند و آن خـبـیـث امـر بـه قـتـل او نـمـود، حاضران 

ه او رسـیـده كـه او را خـواھـد كـشـت و احـتـیـاج بـه كـشـتـن گفتند كه او مردى پیر است و آن قدر جراحت ب

نـدارد و خـود را داخل خون او مكن و چندان مبالغه در شفاعت او نمودند تا آنكه امر كرد او را رھا كردند و رو و 

شب خواھد زبان او از ھم رفته ورم كرده بود و اھل او، او را بردند به خانه و شك نداشتند كه او در ھمان 

 .مرد

پـس چـون صـبـح شـد مـردم بـه نـزد او رفـتـنـد ديـدنـد كـه او ايـسـتـاده اسـت و مـشـغـول نـمـاز اسـت و 

صـحیح شده است و دندانھاى ريخته او برگشته است و جراحتھاى او مـنـدمـل گـشـتـه اسـت و اثـرى از 

زايـل شـده بـود، پـس مـردم از حـال او تـعـجـب كـردنـد و از جـراحـتـھـاى او نـمـانـده و شـكـسـتـھـاى روى او 

من به حالى رسیدم كه مرگ را معاينه ديدم و زبانى نمانده بود كه از خـدا سـؤ ال : او سـؤ ال نمودند، گفت 



كـنـم پـس بـه دل خـود را حـق تـعـالى سـؤ ال و اسـتـغـاثـه و طـلب دادرسى نمودم از موالى خود حضرت 

احب الزمان علیه السالم و چـون شـب تـاريـك شـد ديـدم كـه خـانـه پـر از نـور شد ناگاه حضرت صاحب اال ص

مر علیه السـالم را ديـدم كه دست شريف خود را بر روى من كشیده است و فرمود كه بیرون رو و از براى 

كردم در ايـن حـالت كـه مـى  عیال خود كار كن به تحقیق كه حق تعالى تو را عافیت عطا كرد، پس صبح

و شیخ شمس الّدين محّمد بن قارون مذكور راوى حديث گفت كه قـسـم مى خورم به خداى تبارك  .بـیـنى 

و تعالى كه اين ابوراجح مرد ضعیف اندام و زردرنگ و بد صـورت و كـوسـه وضـع بـود و مـن دايـم بـه آن حمام 

لت و شـكـل مـى ديـدم كـه وصـف كـردم پـس صـبح زود ديگر من بودم با مى رفتم كه او بود و او را به آن حـا

آنھا كه بر او داخل شدند پس ديدم او را كه مرد صاحب قوت و درست قامت شده است و ريش او بلند و 

روى او سـرخ شده است و مانند جوانى گرديده است كه در سن بیست سالگى باشد و به ھمین ھیئت و 

ییر نیافت تا آنكه از دنیا رفت و چون خبر او شايع شد حاكم او را طـلب نـمـود حـاضـر شـد، جوانى بود و تغ

ديـروز او را بـر آن حـال ديـده بـود و امـروز او را بـر ايـن حـال كـه ذكـر شد و اثر جراحات را در او نديد و 

ل رعبى عظیم حاصل شد و او پیشتر از دندانھاى ريخته او را ديد كه برگشته پـس حـاكـم لعـین را از اين حا

اين وقتى كه در مجلس خود مى نشست پشت خود را به جانب مقام حضرت علیه السالم كه در حله بود 

مى كرد و پشت پلید خود را به جانب قبله و مقام آن جناب مى نمود بعد از اين قضیه روى خود را به مقام آن 

ا مى نمود و بعد از آن چند وقتى درنگ نكرد كه مرد و آن معجزه جناب مى كرد و به اھل حله نیكى و مدار

  (130).باھره به آن خبیث فائده نبخشید

 كاشانى به دست امام زمان علیه السالم شفا يافتن

 : حـكـايـت دھـم ـ قـصـه آن مـرد كاشى مريض است كه شفا يافته به بركت آن حضرت علیه السالم

ذكـر فـرمـوده كـه جـمـاعـتـى از اھـل نـجـف مرا خبر دادند كه مردى از اھل كاشان در  (بـحـار  )و نـیـز در 

ّله الحرام بود پس در نجف علیل شد به مرض شديدى تا آنكه پاھاى او نجف اشرف آمد و عازم حج بیت ال

رفـقـاى او، او را در نـجـف در نـزد يـكى از صلحا گذاشته بودند . خشك شده بود و قدرت بر رفـتـار نـداشـت 

 كه آن صـالح حـجره اى در صحن مقدس داشت و آن مرد صالح ھر روز در را به روى او مى بست و بیرون مى

رفت به صحرا براى تماشا و از براى برچیدن دّرھا پس در يكى از روزھا آن مريض به آن مرد صالح گفت كه 

دلم تنگ شده و از اين مكان متوحش شدم مرا امروز با خود بـبـر بـیـرون و در جـايـى بـیـنداز آنگاه به ھر 

بیرون برد و در بیرون واليت مقامى بود  پس گفت كه آن مرد راضـى شـد و مـرا بـا خود. جانب كه خواھى برو

كه آن را مقام حضرت قائم علیه السالم مى گفتند در خارج نجف پس مرا در آنجا نشانید و جامه خود را در 

آنجا در حـوضى كه بود شست و باالى درختى كه در آنجا بود انداخت و به صحرا رفت و من تنھا در آن مـكـان 

م كـه آخـر امـر مـن بـه كـجا منتھى مى شد، ناگاه جوان خوشروى گندم گونى را مـانـدم و فـكـر مـى كـرد

ديدم كه داخل آن صحن شد و بر من سالم كرد و به حجره اى كه در آن مقام بود رفت و در نزد محراب آن 

از نـمـاز چند ركعت نماز با خضوع و خضوع به جاى آورد كه مـن ھـرگـز بـه آن خـوبـى نـديـده بـودم و چـون 

فـارغ شـد بـه نـزد مـن آمد و از احوال من سؤ ال نمود من گفتم كه من به باليى مبتال شدم كه سینه من از 

 . آن تنگ شده و خدا مرا از آن عافیت نمى دھد تا آنكه سالم گردم و مرا از دنیا نمى برد تا آنكه خالص گردم

است كه حق تعالى ھر دو را به تو عطا كـنـد، پس از آن زود   پـس آن مـرد بـه مـن فرمود كه محزون مباش 

مكان گذشت و چون بیرون رفت من ديدم كه آن جامه از باالى درخت بر زمین افـتـاد و مـن از جـاى خـود 

برخاستم و آن جامه را گرفتم و شستم و بر درخت انداختم ، پس بـعـد از آن فكر كردم و گفتم كه من نمى 

ود برخیزم اكنون چگونه چنین شدم كه برخاستم و راه رفتم ، و چون در خود نظر كردم توانستم از جاى خ



نـديـدم پس دانستم كه آن مرد حضرت قائم علیه السالم بود كه حق   ھیچگونه درد و مرضى در خويش 

رفتم و در  پس ، از صحن آن مقام بیرون. تعالى به بركت آن بـزرگـوار و اعـجـاز او مـرا عـافیت بخشیده است 

صـحرا نظر كردم كسى را نديدم پس بسیار نادم و پشیمان گرديدم كه چرا من آن حضرت را نـشـنـاخـتـم ، 

پـس صـاحـب حـجـره رفـیـق مـن آمـد و از حـال مـن سـؤ ال كـرد و مـتـحـیر گرديد و من او را خبر دادم به 

رگوار او را میسر نشد پس با او در حجره رفتم و آنچه گذشت و او نیز بسیار مـتـحیر شد كه مالقات آن بز

سالم بود تـا آنـكـه صاحبان و رفیقان او آمدند و چند روز با ايشان بود آنگاه مريض شد و مرد و در صـحـن 

مقدس دفن شد و صحت آن دو چیز كه حضرت قائم علیه السالم به او خبر داد ظاھر شد كه يكى عافیت 

  (131). بود و يكى مردن

 مكانھاى مقدس

 مـخـفـى نـمـانـد كـه در جـمـله اى از امـاكـن ، محل مخصوصى است معروف به مقام آن: مـؤ لف گـويـد

جناب مثل وادى السالم و مسجد سھله و حله و خارج قم و غـیـر آن و ظـاھـر آن اسـت كـه كـسى در آن 

مواضع به شرف حضور مشرف يا از آن جناب مـعـجـزه اى در آنـجـا ظـاھـر شـده و از ايـن جـھـت داخـل شـده 

ین در آنجا و اين خود يكى از اسباب در امـاكـن شـريـفـه مـتـبـركـه و محل انس و تردد مالئكه و قلت شیاط

قريبه اجابت دعا و قبول عبادت است و در بعضى از اخبار رسیده كه خداوند را مكانھايى است كه دوست 

مى دارد عـبـادت كـرده شـود در آنـجـا و وجود امثال اين اماكن چون مساجد و مشاھد ائمه علیھم السالم و 

و ابـرار در اطـراف بـالد از الطاف غیبیه الھیه است براى بـنـدگـان درمـانده و مـقـابـر امـام زادگـان و صـلحـا 

مضطر و مريض و مقرون و مظلوم و ھراسان و محتاج و نظاير ايشان از صـاحـبـان ھـمـوم مـفـرق قـلوب و 

داوند مـشـتت خاطر و مخل حواس كه به آنجا پناه برند و تضرع نمايند و به وسیله صاحب آن مقام از خ

مسئلت نمايند و دواى درد خود را بخواھند و شفا طـلبـنـد و دفـع شـر اشـرار كـنـند و بسیارى شده كه به 

سرعت مقرون به اجابت شده با مـرض رفـتـنـد و بـا عـافـیـت بـرگـشـتـنـد و مـظـلوم رفـتـنـد و مـغـبـوط 

طر مراجعت نمودند و البته ھرچه در آداب و احترام آنجا بـرگـشـتـنـد و با حـال پـريـشـان رفـتـنـد و آسـوده خا

بـكـوشـنـد خـیـر در آنـجـا بـیـشـتـر بـیـنـنـد و مـحـتـمـل اسـت ھـمـه آن مـواضـع داخـل بـاشـد در جـمله آن 

خانه ھا كه خداى تعالى امر فرموده است كه بايست مقام آنھا بلند باشد و نام خداى تعالى در آنجا مذكور 

ود و مدح فرمود از كسانى كه در بامداد و پسین در آنجا تسبیح حق تعالى گويند و اين مقام را گنجايش ش

 . شرح بیش از اين نیست

 حكايت انار ساختگى و توطئه علیه شیعیان

و نیز در كتاب شريف فرموده كه جـمـاعـتـى از ثـقـات : حـكـايت يازدھم ـ قصه انار و وزير ناصبى در بحرين 

ـر كردند كه مدتى واليت بحرين تحت حكم فرنگ بود و فرنگیان مـردى از مـسلمانان را والى بحرين كردند ذك

كه شايد به سبب حكومت مسلم آن واليت معمورتر شـود و اصـلح بـاشـد بـه حال آن بالد و آن حاكم از 

بـود و پـیـوسـته اظھار عداوت و ناصبیان بود و وزيرى داشت كه در نـصـب و عـداوت از آن حـاكـم شـديـدتـر 

دشمنى نسبت به اھـل بـحـريـن مـى نـمـود بـه سـبـب دوسـتـى كـه اھـل آن واليـت نـسـبـت بـه اھـل 

بـیـت رسـالت عـلیـھم السالم داشتند پس آن وزير لعین پیوسته حیله ه و مكرھا مى كرد بـراى كـشـتـن و 

در يـكـى از روزھـا وزيـر خـبـث داخـل شـد بـر حـاكم و انارى در دست  ضـرر رسـانـدن بـه اھـل آن بـالد، پـس

داشت و به حاكم داد، حاكم چون نظر كرد بر آن انار ديـد بـر آن نوشته ال ِالَه ِاّال الّلُه ُمَحمٌَّد َرُسوُل الّله و 

كـه آن نـوشـتـه از اصـل انـار ابوبكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسـول الّله و چـون حـاكـم نـظـر كـرد ديـد 

اسـت و صـنـاعـت خـلق نمى ماند پس از آن امر متعجب شد و به وزير گفت كه اين عـالمـتـى اسـت ظاھر 



و دلیلى است قوى بر ابطال مذھب رافضیه ، چه چیز است راءى تو در بـاب اھـل بـحـريـن ، وزيـر گـفـت كـه 

انـكـار دلیـل و بـراھـیـن مـى نـمايند و سزاوار است از براى تو كه ايشان را ايـنـھـا جـمـاعـتـى انـد مـتـعـصـب 

حاضر نمايى و اين انـار را بـه ايـشـان بـنمايى پس ھرگاه قبول كنند و از مذھب خود برگردند از براى تو است 

ر نـمـا مـیـان يـكـى از ثواب جزيل و اگر از برگشتن ابا نمايند و در گمراھى خود باقى بمانند ايشان را مـخـیـ

سـه چـیـز، يـا جـزيـه بـدھـنـد بـا ذلت ، يـا جـوابـى از ايـن دلیـل بـیـاورنـد، و حـال آنـكـه مفرى ندارند، يا آنكه 

 . مردان ايشان را بكشى و زنان و اوالد ايشان را اسیر نمايى و اموال ايشان را به غنیمت بردارى

حـسـیـن نـمـود و بـه پـى عـلمـا و افـاضـل و اخـیار ايشان فرستاد و ايشان را حـاكـم راءى آن خـبـیـث را تـ

حاضر كرد و آن انار را به ايشان نمود و به ايـشان خبر داد كه اگر جواب شافى در اين باب نیاوريد مردان شما 

م يا اينكه بايد جزيه را مى كشم و زنان و فـرزنـدان شـما را اسیر مى كنم و مال شما را به غارت بر مى دار

بـدھـیـد بـا ذلت مـانـنـد كفار، و چون ايشان اين امور را شنیدند متحیر گريدند و قادر بر جـواب نـبـودنـد و 

روھـاى ايشان متغیر گرديد و بدن ايشان بلرزيد، پس بزرگان ايشان گـفـتـنـد كـه اى امـیـر سـه روز مـا را 

پس . تو از آن راضى باشى و اگر نیاورديم بكن با ما آنچه كه مى خواھى مـھلت ده شايد جوابى بیاوريم كه 

تا سه روز ايشان را مھلت داد و ايـشان با خوف و تحیر از نزد او بیرون رفتند و در مجلسى جمع شدند و 

را راءيھاى خود را جـوالن دادند تا آنكه ايشان بر آن متفق شدند كه از صلحاى بحرين و زھاد ايشان ده كس 

اخـتـیـار نمايند پس چنین كردند، آنگاه از میان ده كس سه كس را اختیار كردند پس يكى از آن سه نفر را 

گفتند كه تو امشب بیرون رو به سوى صحرا و خدا را عبادت كن و استغاثه نـمـا بـه امـام زمـان حـضرت 

لم است بر ما شايد كه به تو خبر صاحب اال مر علیه السالم كه او امام زمان ما است و حجت خداوند عا

 .دھد راه چاره بیرون رفتن از اين بلیه عظیمه را

پس آن مرد بیرون رفت و در تمام شب خدا را از روى خضوع عبادت نمود و گريه و تضرع كـرد و خـدا را خـوانـد 

ان آمد و ايشان را خبر و اسـتغاثه به حضرت صاحب اال مر علیه السالم تا صبح و چیزى نـديـد و بـه نـزد ايـش

داد و در شب دوم يكى ديگر را فرستادند و او مـثل رفیق اول دعا و تضرع نمود و چیزى نديد پس قلق و جزع 

ايشان زياده شد پس سومى را حـاضـر كـردند و او مرد پرھیزكارى بود و اسم او محّمد بن عیسى بود و او 

ت و آن شبى بود كه آن بله را از مؤ منان بردارد و بـه در شب سوم بـا سـر و پـاى بـرھنه به صحرا رف

حـضـرت صـاحـب اال مر علیه السالم استغاثه نمود و چون آخر شب شد شنید كه مردى بـه او خـطـاب مـى 

نـمـايـد كـه اى مـحـمـّد بـن عـیـسـى چـرا تـو را بـه ايـن حـال مى بینم و چرا بیرون آمدى به سوى اين 

گفت كه اى مرد مرا واگذار كه مـن از بـراى امـر عـظیمى بیرون آمده ام و آن را ذكر نمى كنم مگر بیابان ؟ او 

 . از براى امام خود و شكوه نمى كنم آن را مگر به سوى كسى كه قادر باشد بر كشف آن

 .منم صاحب اال مر علیه السالم ذكر كن حاجت خود را! اى محّمد بن عیسى : گفت 

- ٧ - 

 
 

اگر تويى صاحب اال مر علیه السالم قصه مرا مى دانى و احتیاج به گفتن من : د بـن عـیسى گفت مـحـمـّ

بلى راست مى گويى ، بیرون آمده اى از براى بلیه اى كه در خـصوص آن انار بر شما وارد : ندارى ، فرمود

ت كه چون اين كالم مـحّمد بن عیسى گف. شده است و آن توعید و تخويفى كه حاكم بر شما كرده اسـت 



تو مى ! بلى ، اى موالى من : معجز نظام را شنیدم متوجه آن جانب شدم كه آن صدا مى آمد و عرض كردم 

داينى كه چه چیز به ما رسیده است و تويى امام ما و مالذ و پناه ما و قادرى بر كشف آن بال از ما، پس آن 

ـ لعنة الّله علیه ـ در خانه او درختى است از انار اى محّمد بن عیسى به درستى كه وزير : جناب فرمود

وقتى كه آن درخت بار گرفت او از گل به شكل انارى ساخت و دو نصف كرد و در میان نصف ھر يك از آنھا 

بعضى از آن كتابت را نوشت و انار ھنوز كوچك بود بر روى درخت ، انار را در میان آن قـالب گل گذاشت و آن 

یان آن قالب بزرگ شد اثر نوشته در آن ماند و چنین شد، پس صباح چون به نزد حاكم را بست چون در م

رويد به او بگو كه من جواب اين بینه را با خود آوردم و لكـن ظـاھـر نـمـى كـنـم مـگـر در خـانـه وزيـر، پـس 

غـرفـه اى خـواھى ديد پس  وقـتـى كـه داخـل خـانـه وزيـر شـويـد بـه جـانـب راسـت خـود در ھـنـگـام دخـول

به حاكم بگو كه جواب نمى گويم مگر در آن غرفه ، زود اسـت كـه وزيـر ممانعت مى كند از دخول در آن غرفه 

و تو مبالغه بكن به آنكه به آن غـرفـه بـاال روى و نـگـذار كـه وزيـر تـنـھـا داخـل غـرفـه گـردد زودتـر از تـو، و تـو 

ر آن غرفه طاقچه اى خواھى ديد كه كیسه سفیدى در آن ھست و آن كیسه را بـگـیـر اول داخـل شـو پس د

كـه در آن قالب گلى است كه آن ملعون آن حیله را در آن كرده است پس در حضور حـاكـم آن انـار را در آن 

كـه به حاكم  عـالمـت ديـگـر آن اسـت! و اى محّمد بن عیسى . قالب بگذار تا آنكه حیله او را معلوم گردد

بگو معجزه ديگر ما آن است كه آن انار را چون بشكنند بـغـیـر از دود و خاكستر چیز ديگر در آن نخواھید يافت 

، و بگو اگر راست اين سخن را مى خواھید بدانید به وزير امر كنید كه در حضور مردم آن انار بشكند و چون 

 .اھد رسیدبشكند آن خاكستر و دود بر صورت و ريش وزير خو

و چون محّمد بن عیسى اين سخنان معجز نشان را از آن امام عالى شاءن و حجت خداوند عالمیان شنید 

بسیار شاد گرديد و در مقابل آن جناب زمین را بوسید و با شادى و سرور به سوى اھـل خـود بـرگـشـت و 

لیه السالم به او امر فرموده بود و چون صبح شد به نزد حاكم رفتند و محّمد بن عیسى آنچه را كه امام ع

پـس حاكم متوجه محّمد بن عیسى گرديد و . ظاھر گرديد آن معجزاتى كه آن جناب به آنھا خبر داده بـود

كیست امام : امام زمان و حجت خداى بر ما، والى گفت : اين امور را كى به تو خبر داده بـود؟ گـفت : گفت 

م ھـر يـك را بـعـد از ديگرى خبر داد تا آنكه به حضرت صاحب اال مر علیه شما؟ پس او از ائمه علیھم السـال

دست دراز كن كه من بیعت كنم بر اين مذھب و من گواھى مى دھم كه : السالم رسـیـد، حـاكم گفت 

نیست خـدايـى مگر خداوند يگانه و گواھى مى دھم كه محّمد صلى الّله علیه و آله و سلم بنده و رسـول 

ت و گـواھى مى دھم كه خلیفه بالفصل بعد از آن حضرت ، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم است او اسـ

، پس به ھر يك از امامان بعد از ديگرى تا آخر ايشان علیھم السالم اقـرار نـمـود و ايـمـان او نـیـكـو شـد و 

نزد اھل بحرين معروف است و قبر امـر بـه قـتـل وزيـر نـمـود و از اھل بحرين عذرخواھى كرد و اين قصه 

  (132).محّمد بن عیسى نزد ايشان معروف است و مردم او را زيارت مى كنند

 بین شیعه و سنى) عج (مام زمان قضاوت ا

عـالم فـاضـل خـبـیـر  : حـكـايـت دوازدھـم ـ قـصـه مـنـاظـره مـردى از شـیـعـه بـا شـخـصـى از اھـل سـنـت

 )میرزا عبدالّله اصفھانى تلمیذ عالمه مجلسى رحمه الّله در فـصـل ثـانـى از خـاتـمـه قـسـم اول كـتـاب 

ه كه شیخ ابـوالقـاسـم بـن مـحـمـّد بـن ابـى القـاسـم حـاسـمـى فـاضـل عـالم فرمود )ريـاض العـلمـاء عـ

كامل معروف است به حاسمى و از بزرگان مشايخ اصحاب ما است و ظاھر آن است كه او از قدماى اصحاب 

معاصر سـلطـان شـاه عـبـاس مـاضـى صـفـوى ،  (مجتھد  )است و امیر سید حسین عاملى معروف به 

ـوده در اواخر رساله خود كه تاءلیف كرده در احـوال اھـل خـالف در دنـیـا و آخـرت در مـقـام ذكـر بـعـضـى فـرم

دوم از آنھا حكايت غريبه اى است كه : از مـنـاظـرات واقعه میان شیعه و اھـل سـنـت بـه ايـن عبارت كه 



و مـیان شخص سنى كه ديدم آن را در  واقع شده در بلده طیبه ھـمـدان مـیـان شـیـعـه اثـنـى عـشـرى

كتاب قديمى كه مـحـتـمـل اسـت حـسـب عـادت تـاريـخ كـتـابـت آن سـیـصـد سال قبل از اين باشد و 

واقع شد میان بعضى از علماى شیعه اثنى عشريه كه اسم او : مسطور در آن كتاب به اين نحو بود كه 

میان بـعـضـى از عـلمـاى اھـل سـنـت كـه اسم او رفیع ابوالقاسم محّمد بن ابوالقاسم حاسمى است و 

الّدين حسین است مصادقت و مصاحبت قديمه و مـشـاركـت در امـوال و مـخالطت در اكثر احوال و در سفرھا 

و ھر يك از اين دو مخفى نمى كردند مذھب و عقیده خود را بر ديگرى و بر سبیل ھزل نسبت مى داد 

را به نصب يعنى مى گفت به او ناصبى ، و نسبت مى داد رفیع الّدين ابوالقاسم را به ابوالقاسم رفیع الّدين 

رفض و مـیـان ايشان در اين مصاحبت مباحثه در مذاھب واقع نمى شد تا آنكه اتفاق افتاد در مسجد بلده 

اى مكالمه ھـمـدان كـه آن مـسـجـد را مـسـجـد عـتـیـق مـى گـفـتـنـد صـحـبت میان ايشان ، و در اثن

تـفـضیل داد رفیع الّدين حسین فالن و فالن بر امیرالمؤ منین علیه السالم ، و ابوالقاسم رد كرد رفیع الّدين را 

و ابـوالقـاسـم استدالل كرد براى مذھب . و تفضیل داد امیرالمؤ منین على علیه السالم را بر فالن و فالن 

امات و كـرامـات و معجزات بسیارى كه صادر شد از آن جناب و خود به آيات و احاديث بسیارى و ذكر نمود مق

رفیع الّدين عكس نمود قضیه را و استدالل كرد براى تفضیل ابى بكر بر على علیه السالم به مخالطت و 

مصاحبت او در غار و مـخـاطـب شـدن او بـه خـطـاب صـديـق اكبر در میان مھاجرين و انصار و نیز گفت ابوبكر 

بود میان مھاجران و انصار به مصاھرت و خالفت و امامت و نیز رفیع الّدين گفت دو حـديـث اسـت  مـخـصوص

از پـیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم كه صادر شده در شاءن ابى بكر يكى آنكه تو به منزله پیراھن منى 

ابـوالقـاسـم شـیـعـى بـعـد از . ـمـرالخ ، و دومى كه پیروى كنید به دو نفر كه بعد از من انـد ابـى بـكـر و ع

به چه سبب تفضیل مى دھى ابوبكر را بر سید اوصیا و سند : شـنـیـدن ايـن مقال از رفیع الّدين ، گفت 

اولیـا و حـامـل لواء و بـر امـام جـن و انـس ، قـسـیـم دوزخ و جـنـت و حـال آنـكـه تـو مـى دانـى كـه آن 

ـارق ازھـر اسـت بـرادر رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم و زوج بـتـول و جـنـاب صـديـق اكـبـر و ف

نیز مى دانى كه آن جناب وقت فرار رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم به سـوى غـار از دسـت ظلمه و 

سد فرمود و . فجره كفار، خوابید بر فراش آن حضرت و مشاركت نمود با آن حضرت در حالت عسر و فقر

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم درھاى صـحـابـه را از مسجد مگر باب آن جناب را و برداشت على 

علیه السالم را بر كتف شريف خـود بـه جـھـت شـكـسـتـن اصـنـام در اول اسالم و تزويج فرمود حق جال و 

لى و مقاتله نمود با عمرو بن عبدود و فتح كرد عال فاطمه علیھا السـالم را بـه عـلى علیه السالم در مال اع

و تـشـبـیـه فـرمـود . خـیـبـر را و شرك نیاورد به خداى تعالى به قدر به ھم زدن چشمى به خالف آن سه 

رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سلم على علیه السالم را به چھار پیغمبر در آنجا كه فرمود ھركه 

آدم در علمش و به سوى نوح در فـھـمـش و به سوى موسى در شدتش و به خواھد نظر كند به سوى 

و بـا وجـود ايـن  .سوى عیسى در زھدش پس نظر كند به سوى عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـالم 

او  دارد و با برگردانیدن آفتاب براي) ص(فـضـائل و كـمـاالت ظـاھـره و بـاھـره و بـا قـرابـتـى كـه با رسول خدا 

چگونه معقول و جايز است تفضیل ابي بكر بر علي علیه السالم ؟ چون رفیع الدين استماع نمود اين مقاله 

را از ابي القاسم كه تفضیل مي دھد علي علیه السالم را بر ابي بكر پايه خصوصیتش با ابوالقاسم منھدم 

ي كه به مسجد بیايد پس ھر چه حكم ھر مرد: شد و بعد از گفتگويي چند رفیع الدين به ابوالقاسم ، گفت 

كند از مذھب من يا مذھب تو اطاعت مي كنیم و چون عقیده اھل ھمدان بر ابوالقاسم مكشوف بود يعني 

مي دانست كه از اھل سنت اند خائف بود از اين شرطي كه واقع شد میان او و رفیع الدين لكن به جھت 

م شرط مذكور را با كراھت راضي شد و بعد از قرار شرط ابوالقاس. كثرت مجادله و مباحثه ، قبول نمود 



مذكور بدون فاصله وارد شد جواني كه ظاھر بود از رخسارش آثار جاللت و نجابت و ھويدا بود از احوالش كه 

از سفر مي آيد و داخل شد در مسجد و طوافي كرد در مسجد و بعد از طواف آمد به نزد ايشان ، رفیع الدين 

در كمال اضطراب و سرعت و بعد از سالم به آن جوان سئوال كرد و عرض نمود امري را كه از جا برخاست 

مقرر شد میان او و ابوالقاسم و مبالغه بسیار نمود در اظھار عقیده خود براي آن جوان و قسم موكد خورد و 

ذكور بدون توقف اين دو او را قسم داد كه عقیده خود را ظاھر نمايد بر ھمان نحوي كه در واقع دارد آن جوان م

 : بیت را فرمود

َمتى َاُقْل َمْوالى َاْفَضُل ِمْنُھما
 َاُكْن ِللَّذى َفضَّْلُته ُمَتَنقِّصا

َاَلْم َتَر َانَّ السَّْیَف ُيرْزرى ِبَحدِِّه
 َمقاُلَك ھذا اْلسَّْیُف َاْحذى ِمن الَعصا

اسم و رفیع الّدين در تحیر بودند از فـصـاحـت و بـالغـت و چون جوان از خواندن اين دو بیت فارغ شد و ابوالق

او، خـواسـتـنـد كـه تـفـتـیـش نـمـايـنـد از حال آن جوان كه از نظر ايشان غايب شد و اثرى از او ظاھر نشد، و 

رفیع الّدين چون مشاھده نـمـود اين امر غريب و عجیب را ترك نمود مذھب باطل خود را و اعتقاد كرد مذھب 

 .حق اثنى عشرى را

پس از نقل اين قصه از كتاب مذكور مى فرمود كه ظاھرا آن جوان حـضرت قائم علیه  (رياض  )صـاحـب 

السالم بود، و مؤ يد اين كالم است آنچه خواھیم گفت در باب نھم و اما دو بیت مذكور پس با تغییر و زيادتى 

 :در كتب علما موجود است به اين نحو

ضِّْل َعِلیا َعَلْیِھُمَيُقوُلوَن لى َف
 َفَلْسُت َاُقوُل التِّْبُر َاْعلى ِمَن اَلحصا

ِاذا َاَنا َفضَّْلُت اِالماَم َعَلْیِھُم
 َاُكْن ِبالَّذى َفضَّْلُتُه ُمَتَنقِّصا

َاَلْم َتَر َانَّ السَّْیَف ُيْزرى ِبَحدِِّه
 َمقاَلُة ھذا السَّْیُف َاْعلى ِمَن اْلَعصا

  (133). فرموده كه آن دو بیت ماده اين ابیات است يعنى منشى آن از آن حكايت اخذ نموده (رياض  )و در 

 وسائل به دست صاحب الزمان علیه السالم شفا يافتن صاحب

حـكـايـت سـیـزدھم ـ قصه عافیت يافتن جناب شیخ حر عاملى است از مرض خود به بركت آن حضرت علیه 

فرموده كه من در زمـان كـودكـه كـه ده سـال  (اثبات الھداة  )محدث جلیل شیخ حر عاملى در : السالم 

من جمع شدند و ] خـويـشـان [ شـدم بـه نـحـوى كـه اھـل و اقـارب داشـتـم بـه مـرض سـخـتـى مـبـتـال 

گريه مى كردند و مھیا شدند براى عزادارى و يقین كردند كه من خواھم مرد در آن شب پس ديدم پیغمبر و 

دوازده امام علیھم السالم را و من در مـیـان خواب و بیدارى بودنم پس سالم كردم بر ايشان و با يك يك 

حه نمودم و میان مـن و حـضـرت صادق علیه السالم سخنى گذشت كه در خاطرم نمانده جز آنكه آن مصاف

جناب در حق من دعا كرد پس سالم كردم بر حضرت صاحب علیه السالم و با آن جناب مصافحه كردم و 

مـل بـه مى ترسم كه بمیرم در اين مرض و مقصد خود را از علم و عـ ! اى موالى من: گريستم و گفتم 



نترس زيرا كه تو نخواھى مرد در اين مرض بلكه خداوند تبارك و تعالى تو را شفا : دسـت نـیاورم ، پس فرمود

آنگاه قدحى به دسـت مـن داد كـه در دسـد مـبـاركـش بـود پـس . مى دھد و عمر خواھى كرد عمر طوالنى 

ـالكـلیـه از مـن زايـل شـد و نـشـسـتـم و اھـل و ب  آشـامـیـدم از آن و در حـال عـافـیـت يـافـتـم و مـرض

  (134).اقـاربـم تـعـجـب كـردنـد و ايـشان را خبر نكردم به آنچه ديده بودم مگر بعد از چند روز

 گفت و گوى مقدس اردبیلى با امام زمان علیه السالم

سید محدث جزايرى سید نـعـمـة الّله : حـكـايـت چـھاردھم ـ قصه مالقات مقدس اردبیلى است آن حضرت را

از بـراى مـوالى اردبـیـلى فرموده كه خبر داد مرا اوثق مشايخ من در علم و عـمـل كـه  (انـوار النـعمانیه  )در 

رحـمـه الّله تـلمـیـذى بـود از اھـل تـفـرش كـه نـام او مـیـر عـالم بـود و در نـھـايـت فـضـل و ورع بـود و او 

نـقل كرد كه مرا حجره اى بود در مدرسه اى كه محیط است به قبه شريفه پس اتفاق افتاد كه من از 

شب گذشته بود پـس بـیـرون آمدم از حجره و نظر مى كردم در مطالعه خود فارغ شسدم و بسیارى از 

اطراف حضرت شريفه و آن شب سخت تاريك بـود پـیـش مـردى را ديدم كه رو به حضرت شريفه كرده مى 

آيد پس گفتم شايد اين دزد اسـت آمـده كـه بـدزدد چـیـزى از قـنـديـلھـا را پـس از مـنزل خود به زير آمدم و 

ديكى او و او مرا نمى ديد پس رفت به نزديكى در حـرم مـطـھر و ايستاد پس ديدم قفل را كه افتاد رفتم به نز

و باز شد براى او و در دوم و سوم به ھمین ترتیب و مشرف شد به قبر شريف پس سالم كرد و از جانب قبر 

لسالم در مساءله علمیه مطھر رد شد سالم بر او پـس شناختم آواز او را كه سخن مى گفت با امام علیه ا

آنگاه بیرون رفت از بلد و متوجه شد به سوى مسجد كوفه پس من از عقب او رفتم و او مرا نمى ديد پس 

چون رسید به محراب مسجدى كه امیرالمؤ منین در آن محراب شھید شده بود، شنیدم او را كه سخن مى 

پس چون . او برگشتم و او مـرا نـمـى ديد گويد با شخصى ديگر در ھمان مساءله پس برگشت و من از عقب

رسید به دروازه واليت صبح روشن شده بود پس خويش را بر او ظـاھـر كـردم و گـفـتـم يـا مـوالنـا مـن بـودم 

بـا تـو از اول تـا آخـر پـس مـرا آگـاه كـن كـه شخص اول كى بود كه در قبه شريفه با او سخن مى گـفـتـى و 

كه با او سخن مى گفتى در كوفه ؟ پس عھدھا گرفت از من كـه خـبـر ندھم به سّر او شخص دوم كى بود 

مشتبه مى شود بر من بعضى از مسايل پس بسا ! اى فرزند من : تا آنكه وفات كند، پس به من فرمود

ب ھست بیرون مى روم در شب نزد قبر امیرالمؤ منین على عـلیـه السـالم و در آن مـسـاءله بـا آن جـنا

تكلم مى نمايم و جواب مى شنوم و در اين شب حواله فرمود مرا به سوى حضرت صاحب الزمان علیه 

السالم و فرمود كه فرزندم مھدى عـلیـه السـالم امـشـب در مـسـجـد كـوفـه است پس برو به نزد او و اين 

  (135).مساءله را از او سؤ ال كن و اين شخص مھدى علیه السالن بود

 صحیفه سجاديه ھديه امام زمان علیه السالم

شرح من  )كه در و آن چنان است : حـكايت پانزدھم ـ قصه مرحوم آخوند مال محّمد تقى مجلسى است 

ذكـر نـمـوده كـه  (صـحـیـفـه كـامـله سـجـاديـه  )در ضمن احوال مـتـوكـل بـن عـمـیـر راوى  (اليحضر الفقیه 

مـن در اوائل بلوغ طالب بودم مرضات خداوندى را و ساعى بودم در طلب رضاى او و مرا از ذكر جـنـابـش 

اب كه صاحب الزمان علیه السالم ايـسـتاده در مسجد جامع قرارى نبود تا آنكه ديدم در میان بیدارى و خو

قديم كه در اصفھان است قريب به در طنابى كه االن مدرس من است پس سالم كردم بر آن جناب و قصد 

كردم كه پاى مباركش را ببوسم پس نگذاشت و گرفت مـرا پـس بـوسـیـدم دسـت مـبـاركـش را و پـرسـیـدم 

لى را كـه مـشكل شده بود بر من ، يكى از آنھا اين بود كه من وسوسه داشتم در نماز از آن جـنـاب مـسـايـ

خود و مى گفتم كـه آنـھـا نـیـسـت بـه نـحـوى كـه از مـن خـواسـتـه انـد و مـن مـشـغـول بـودم بـه قـضـاء و 

ئى رحمه الّله از حكم آن پس مـیـسـر نـبـود بـراى مـن نـمـاز شـب و سـؤ ال كـردم از شـیـخ خـود شـیـخ بھا



گفت به جاى آور يك نماز ظـھـر و عـصـر و مـغـرب بـه قـصـد نـمـاز شـب و مـن چـنـیـن مـى كـردم پـس سـؤ  

بكن و به جا نیاور مانند آن نماز : ال كـردم از حـضـرت حـجت علیه السالم كه من نماز شب بكنم ؟ فرمود

مـیـسر ! اى مـوالى مـن : مسايلى كه در خاطرم نماند، آنگاه گفتم  مصنوعى كه مى كردى و غیر اينھا از

نمى شود براى من كه برسم به خدمت جناب تو در ھر وقتى ، پس عـطـا كـن به من كتابى كه ھمیشه 

عمل كنم بر آن ، پس فرمود كه من عطا كردم به جھت تو كتابى به موال محّمد تاج و من در خواب او را مى 

 .س فرمود برو بگیر آن كتاب را از اوشناختم ، پ

پس بیرون رفتم از در مسجدى كه مقابل روى آن جناب بود به سمت دار بطیخ كه محله اى اسـت از 

تو را صاحب اال مر علیه السـالم فـرسـتـاده نـزد : اصـفـھـان پـس چون رسیدم به آن شخص و مرا ديد گفت 

از بـغـل خـود كتاب كھنه اى چون باز كردم آن را ظاھر شد براى من  پـس بـیـرون آورد! آرى : مـن ؟ گـفـتـم 

بـوسـیـدم آن را و بـر چـشـم خـود گـذاشـتـم و برگشتم از نزد او و متوجه شدم   كه آن كتاب دعا است پس

به سوى حضرت صاحب اال مر علیه السالم كه بیدار شدم و آن كتاب با من نبود پس شروع كردم در تـضـرع و 

گـريـه و نـاله بـه جـھت فوت آن كتاب تا طلوع فجر پس چون فارغ شدم از نماز و تعقیب و در دلم چنین افتاده 

بود كه موال محّمد ھمان شیخ بھائى است و نامیدن حضرت او را بـه تـاج به جھت اشتھار اوست در میان 

 )را كه مشغول است به مقابله علما، پس چون رفتم به مدرس او كه در جوار مسجد جامع بود ديدم او 

و خواننده سید صالح امیر ذوالفقار گلپايگانى بود پس ساعتى نشستم تا فارغ شد از آن كار  (صحیفه كامله 

و ظاھر آن بـود كـه كـالم ايـشـان در سـنـد صـحیفه بود لكن به جھت غمى كه بر من ستولى بود نـفـھـمیدم 

ى كردم پس رفتم نزد شیخ و خواب خود را بـه او گـفـتـم و گـريه سخن او و سخن ايشان را و من گريه م

بشارت باد تو را بـه علوم الھیه و معارف يقینیه و تمام آنچه : مى كردم به جھت فوت كتاب پس شیخ گفت 

ھمیشه مى خواستى و بیشتر صحبت من با شیخ در تـصـوف بـود و او مـايل بود به آن پس قلبم ساكن 

فتم با گريه و تـفـكـر تا آنكه در دلم افتاد كه بروم به آن سمتى كه در خواب به آنجا رفتم پس نشد و بیرون ر

پس  (تاج  )چون رسیدم به محله دار بطیخ ديدم مرد صالحى را كه اسمش آقا حسن بود و ملقب بود به 

ـر طـلبـه اى كـه مـى يا فالن ، كتب وقفیه در نزد من اسـت ، ھ: گفت . چون رسیدم به او سالم كردم بر او

گـیـرد از آن عـمـل نـمـى كـنـد بـه شـروط وقـف و تـو عـمـل مى كنى به آن بیا و نظر كن به اين كتب و 

ھرچه را كه محتاجى به آن بگیر پس با او رفـتـم در كـتـابـخـانه او پس اولى كتابى كه به من داد كتابى بود 

دم در گريه و ناله و گفتم مرا كفايت مى كند و در خاطر ندارم كه كه در خواب ديده بـودم ، پـس شـروع كـر

خـواب را براى او گفتم يا نه و آمدم در نزد شیخ و شروع كردم در مقابله با نسخه او كه جـد پـدر او نـوشـتـه 

ابله بـود از شھید و شھید رحمه الّله نسخه خود را نوشته بود از نسخه عـمـیـدالرؤ ساء و ابن سكون و مق

كرده بود با نسخه ابن ادريس بدون واسطه يا به يـك واسـطـه و نـسـخـه اى كـه حضرت صاحب اال مر علیه 

السالم به من عطا فرمود از خط شـھـید نوشته بود و در نھايت موافقت داشت با آن نسخه حتى در نسخه 

شروع كردند مردم در مقابله نزد من  ھا كه در حاشیه آن نوشته شده بود و بعد از آنكه فارغ شدم از مقابله

در بالد مانند آفـتـاب طـالع در ھـر خانه  (صحیفه كامله  )و بـه بـركت عطاى حضرت حجت علیه السالم گرديد 

و سیما در اصفھان زيرا كه براى اكثر مردم صحیفه ھاى متعدده اسـت و اكـثـر ايـشـان صـلحـا و اھـل دعا 

تجاب الدعوة و اين آثار مـعـجـزه اى است از حضرت صاحب اال مر علیه شدند و بسیارى از ايشان مس

 . السالم و آنچه خداوند عطا فرمود به من به سبب صحیفه ، احصاى آن را نمى توانیم بكنم

صورت اجـازه مـختصرى از والد خود  (بحار  )كه عالمه مجلسى رحمه الّله در : گـويد] مـحـدث نـورى [مـؤ لف 

ذكر فرموده و در آنجا گفته كـه مـن روايـت مـى كـنـم صـحـیـفـه كـامـله را كـه  (صحیفه كامله  )از براى 



و دعـاى  (انـجـیـل اھـل بـیـت عـلیـھـم السـالم  )و  (زبـور آل مـحـمـّد عـلیـھـم السـالم  )مـلقـب اسـت بـه 

ن روايت مى كنم او را به نـحـو مناوله از كامل به اسانید بسیار و طريقھاى مختلف يكى از آنھا آن است كه م

  (136). موالى ما صاحب الزمان و خلیفة الرحمن علیه السالم در خوابى طوالنى الخ

 گل سرخى از خرابات

فرموده كه جـمـاعـتى مرا خبر دادد  (بحار  )عالمه مجلسى در : حـكـايـت شـانـزدھـم ـ قـصـه گـل و خرابات 

شـبـى در حـوالى بـیت الّله الحرام : از سید سند فاضل میرزا محّمد استرآبادى رضى الّله عنه كه گفت 

روى را ديدم كه مـشـغـول طـواف بـود چـون نـزديـك مـن رسـیـد يـك  مشغول طواف بودم ناگاه جوانى نیكو

: طـاقـه گـل سـرخ بـه مـن دنـاد و آن وقـت مـوسـم گـل نـبـود و مـن آن گـل را گـرفـتـم و بـويـیـدم و گـفتم 

و من او را  فرمود كه از خرابات براى من آورده اند آنگاه از نطر من غايب شد! اين از كجا است اى سید من 

 . نديدم

كه شیخ اجل اكـمـل شـیـخ على بن عالم نحرير شیخ محّمد بن محقق مدقق : گويد] محدث نورى [مؤ لف 

در ضمن  (دّرالمنثور  )ابـن عـالم ربـانـى شـھـیـد ثـانـى رحـمـه الّله در كـتـابـى  (معالم  )شیخ حسن صاحب 

و غیره كه مجاور مكه معظمه بود در حیات و ممات  (ر شرح استبصا )احوال والد خود شیخ محّمد صاحب 

نقل كرده كه خبر داد مرا زوجه او دختر سید محّمد بن ابى الحسن رحمه الّله و مـادر اوالد او كـه چـون آن 

مـرحـوم وفـات كـرد مـى شـنـیدند در نزد او تالوت قرآن را در طـول آن شب و از چیزھايى كه مشھور است 

مردى آمد و عطا نمود به او گلى از گلھاى زمستان كه نه در آن بالد بود و نه آن   اف مى كرد پس اينكه او طو

آنگاه اراده كرد كه او . زمان موسم او بود پس به او گـفـت كـه ايـن را از كـجا آوردى ؟ گفت كه از اين خرابات 

انـد كـه سـیـد جـلیـل میرزا محّمد استرآبادى و مـخـفـى نـمـ. پـس از ايـن سـؤ ال پـس او را نـديـد .را ببیند

مجاور مكه معظمه بود و استاد شیخ محّمد  (آيات اال حكام  )سابق الذكر صاحب كتب رجالیه معروفه و 

با توقیر اسم او را مى برد و ھر دو جلیل القدرند و داراى مقامات عالیه  (شرح استبصار  )مذكور و مكرر در 

براى ھر دو روى داده باشد و يا راوى اشتباه كرده به جھت اتحاد اسم و بلد، اگر چه مى شود كه اين قـضیه 

  (137).حالت دوم اقرب به نظر مى آيد

 دستگیرى از گشمدگان

سید فـاضـل : حـكـايـت ھـفـدھـم ـ قـصـه تـشرف شیخ قاسم است به لقاى آن حضرت علیه السالم 

مـتـبـحـر سـیـد عـلیـخـان حـويـزى نـقـل كـرده كـه خـبـر داد مـرا مـردى از اھل ايمان از اھل بالد ما كه او را 

روزى خـسـتـه شـدم از راه رفـتـن پـس : مى رفت ، گفت شیخ قاسم مى گويند و او بسیار به حج 

خـوابـیـدم در زيـر درخـتـى و خـواب مـن طـول كـشـیـد و حاج از من گذشتند و بسیار از من دور شدند چون 

بیدار شدم دانستن از وقت ، كـه خـوابـم طـول كـشـیـده و ايـنـكـه حاج از من دور شدند و نمى دانستم از 

خوابم طـول كـشـیده و اينكه حاج از من دور شدند و نمى دانستم كه به كدام طرف متوجه شوم وقت ، كه 

پس بـه سـمـتـى متوجه شدم و به آواز بلند صدا مى كردم يا اباصالح و قصد مى كردم به ايـن ، صاحب اال 

گـفـتـه مـى شـود در وقـت  در بـیـان آنـچـه (كتاب امان  )مر علیه السالم را چنانچه ابن طاوس ذكر كرده در 

گـمـشـدن راه پـس در ايـن حـال كـه فرياد مى كردم سوارى را ديدم كه بر ناقه اى است در زى عربھاى 

سوار شو در عقب مـن : آرى ، فرمود: بدوى چون مـرا ديد فرمود به من كه تو منقطع شدى از حاج ؟ گفتم 

در عقب او و سوار شدم و ساعتى نكشید كه رسـیـديـم بـه پـس . كـه تـو را بـرسـانـم بـه آن جـمـاعـت 

گفتم به او عطش مرا اذيت كرده   پس . برو از پى كار خود: قـافله ، چون نزديك شديم مرا فرود آورد و فرمود

است پس از زين شتر خود مشكى بیرون آورد كه در آن آب بـود و مرا از آن آب سیراب نمود، قسم به خداوند 



يذتر و گواراترين آبى بود كه آشامیده بودم آنگاه رفتم تا داخل شدم در حاج و ملتفت شدم به او پس كه آن لذ

  (138). او را نديدم و نديده بودم او را در حاج پیش از آن و نه بعد از آنكه مراجعت كرديم  

 دستگیرى از سنى و شیعه شدن او

: حـكـايت ھیجدھم ـ قصه استغاثه مرد سنى به آن حضرت علیه السالم و رسیدن آن حضرت بـه فـريـاد او

و فواضل شیخ على رشتى و او عالم تقى زاھد خـبـر داد مـرا عـالم جـلیـل و حـبـر نـبـیـل ، مـجـمـع فضايل 

بود كه حاوى بود انواعى از علوم را با بصیرت و خبرت و از تالمذه خاتم المحققین الشیخ المرتضى رحمه الّله 

و نواحى آنجا شكايت كردند از نـداشـتـن  (الر  )و سید سند استاد اعظم رضى الّله عنه بود و چون اھل بالد 

افذ الحكمى ، آن مرحوم را به آنجا فرستادند، در سفر و حضر سـالھـا مـصـاحـبـت كـردم بـا او عـالم جـامـع نـ

نـقل كرد كه وقتى از زيارت حضرت ابى عبدالّله علیه . در فـضـل و خـلق و تـقـوى مـانـنـد او كـمـتـر ديـدم 

م پس در كشتى كوچكى كه السالم مراجعت كرده بودم و از راه آب فـرات بـه سـمت نجف اشرف مى رفت

بین كربال و طويرج بود نشستم و اھل آن كشتى ھمه از اھل حله بودند و از طويرج راه حله و نجف جدا مى 

شود، پس آن جـمـاعـت را ديـدم كـه مـشغول لھو و لعب و مزاح شدند جز يك نفر كه با ايشان بود و در 

ظاھر، نه خنده مى كرد و نه مزاح و آن جماعت بـر مـذھـب عـمـل ايشان داخل نبود آثار سكینه و وقار از او 

او قـدح مـى كـردنـد و عـیـب مـى گـرفـتـنـد و بـا ايـن حـال در مـاءكـل و مـشـرب شـريـك بـودنـد بـسـیـار 

مـتـعـجـب شـدم و مجال سؤ ال نبود تا رسیديم به جايى كه به جھت كمى آب ما را از كشتى بیرون كردند، 

نـار نـھـر راه مـى رفـتـیـم پـس اتـفـاق افـتاد كه با آن شخص مجتمع شديم پس از او پرسیدم سبب در كـ

مجانبت او را از طريقه رفقاى خود و قدح آنھا در مذھب او، گفت ايشان خويشان مـن انـد از اھـل سـنـت و 

يشان بودم و به بركت حضرت حجت پـدرم نـیـز از ايـشـان بـود و مـادرم از اھـل ايـمـان و مـن نیز چون ا

 . صاحب الزمان علیه السالم شیعه شدم

حله ] پل [ اسم من ياقوت و شغلم فروختن روغن در كنار جسر : پـس از كـیـفـیت آن سؤ ال كردم ، گفت 

بود پس در سالى به جھت خريدن روغن بیرون رفتم از حله به اطراف و نواحى در نـزد بـاديـه نـشـیـنـان از 

عـراب پس چند منزلى دور شدم تا آنچه خواستم خريدم و با جـمـاعتى از اھل حله برگشتم در بعضى از ا

منازل چون فرود آمديم خوابیدم چون بیدار شدم كـسـى را نـديدم ھمه رفته بودند و راه ما در صحراى بى آب 

گر بعد از فراسخ بسیار، پس و علفى بود كه درندگان بـسـیـار داشـت و در نزديك آن معموره اى نبود م

و عـطش ] درندگان [برخاستم و بـار كـردم و در عـقب آنھا رفتم پس راه را گم كردم و متحیر ماندم و از سباع 

روز خائف بودم پس استغاثه كردم به خلفا و مشايخ و ايشان را شفیع كردم در نزد خـداونـد و تضرع نمودم 

من از مادر مى شنیدم كه او مى گفت ما را امام زنده اى است فرجى ظاھر نشد پس در نفس خود گفتم 

كه كنیه اش ابوصالح است گمشدگان را به راه مى آورد و درمـانـدگـان را بـه فرياد مى رسد و ضعیفان را 

اعانت مى كند پس با خداوند معاھده كردم كه من به او اسغاثه مى نمايم اگر مرا نجات داد به دين مادرم 

او را ندا كردم و اسـتـغـاثـه نـمودم ، پس ناگاه كسى را ديدم كه با مراه مى رود و بر سرش  درآيم پس

مانند اين بود و اشاره كرد به علفھاى سبز كه در كنار نھر روئیده بود آنـگـاه   عمامه سبزى اسـت كه رنگش 

مود كه من يعنى مؤ لف كتاب راه را بـه مـن نشان داد و امر فرمود كه به دين مادرم درآيم و كلماتى فر

: به زودى مى رسى به قريه اى كه اھل آنجا ھمه شیعه اند، گفتم : فراموش كردم و فرمود] محدث نورى [

نـه ، زيـرا كـه ھـزار نفر در اطراف بالد به من : با من نمى آئید تا اين قريه ؟ فـرمـود! يا سیدى ، يا سیدى 

ايـن حـاصـل كـالم آن جـنـاب بـود كه در خاطر ماند پس از نظرم . ات دھـم استغاثه نمودند بايد ايشان را نـجـ

غائب شد پس انـدكـى نـرفتم كه به آن قريه رسیدم و مسافت تا آنجا بسیار بود و آن جماعت روز بعد بـه 



ـى پـس چون به حله رسیدم رفتم نزد فقھاء كاملین سید مھدى قزوينى سـاكـن حـله رض. آنـجـا رسـیـدنـد

الّله عـنـه قـصـه را نـقـل كـردم و مـعـالم ديـن را از او آموختم و از او سؤ ال كردم عملى كه وسیله شود 

چـھـل شـب جـمـعـه زيـارت كـن حـضـرت ابـى : براى من كه بار ديگر آن جناب را مالقات نمايم پس فرمود

اى زيارت شب جمعه به آنجا مى رفتم تا آنكه عـبـدالّله عـلیـه السـالم را پـس مـشـغـول شدم ، از حله بر

روز پـنـجـشـنـبـه بود كه از حله رفتم به كربال چون به دروازه شھر رسیدم ديدم اعوان ديـوان . يكى باقى ماند

داشـتـم و نه قیمت آن و متحیر  (تذكره  )مى كنند و من نه  (تذكره  )در نـھـايـت سختى از واردين مطالبه 

زاحم يكديگر بودند در دم دوازه پس چند دفـعـه خـواسـتـم كـه خـود را مـخـتـفـى كـرده از ماندم و خلق م

ايـشـان بـگـذرم مـیـسـر نـشـد، در ايـن حال صاحب خود حضرت صاحب علیه السالم را ديدم كه در ھیئت 

اثه كردم پس طالب عجم عمامه سفیدى بر سـر دارد و داخـل بـلد اسـت چـون آن جـنـاب را ديدم استغ

بیرون آمد و دست مرا گـرفـت و داخـل دروازه نـمـود و كـسـى مـرا نـديـد چـون داخل شدم ديگر آن جنا را 

  (139). نديدم و متحیر باقى ماندم

 حضور امام زمان علیه السالم در خانه سید بحرالعلوم

نـقـل كـرد جـناب : حـكـايـت نـوزدھـم ـ قـصـه عـالمـه بـحرالعلوم رحمه الّله در مكه و مالقات او آن حضرت را

ر ايـام مـجـاورت مـكـه مـعـظـمـه ، عالم جلیل آخوند مال زين العابدين سلماسى از ناظر عالمه بحرالعلوم د

گـفـت كـه آن جـنـاب بـا آنـكه در بلد غربت بود و منقطع از اھل و خويشان ، قوى القلب بود در بذل و عطا و 

  اعتنايى نداشت به كثرت مصارف و زياد شـدن مـخـارج پـس اتـفـاق افـتـاد روزى كـه چـیـزى نـداشـتـم پـس 

ـدمـت سـیـد عـرض كـردم كه مخارج زياد و چیزى در دست نیست پس چیزى نفرمود، چـگـونـگـى حـال را خ

و عـادت سید بر اين بود كه صبح طوافى دور كعبه مى كرد و به خانه مى آمد و در اطاقى كـه مـخـتـص بـه 

و در  پس ما قلیانى براى او مى برديم آن را مى كشید آنـگـاه بـیـرون مـى آمـد. خـودش بـود مى رفت 

اطـاق ديـگر مى نشست و تالمذه از ھر مذھبى جمع مى شدند پس بـراى ھـر صـنف به طريق مذھبش 

در آن روز كه شكايت از تنگدستى در روز گـذشـتـه كـرده بـودم چـون از طـواف   درس مى گفت پس

مضطرب شد و  بـرگـشت حسب العاده قلیان را حاضر كردم كه نـاگاه كسى در را كوبید پس سید در شدت

قلیان را بگیر و از ايـنـجـا بـیـرون بـبـر خـود بـه شـتاب برخاست و رفت نزديك در و در را باز كرد : به من گفت 

پس شخصى جلیلى به ھیئت اعراب داخل شد و نشست در اطاق سید و سید در نھايت ذلت و مسكنت و 

پس ساعتى نشستند و با يـكـديـگـر . نبرم  ادب در دم در نشست و به من اشاره كرد كه قلیان را نزديك

سـخـن مى گفتند آنگاه برخاست پس سید به شتاب برخاست و در خانه را باز كرد و دستش را بوسید و او 

را بر ناقه اى كه در در خانه خوابانیده بود سوار كرد و او رفت و سید با رنگ متغیر شده بازگشت و براتى به 

حواله اى است بـر مرد صرافى كه در كوه صفا است برو نزد او و بگیر از او آنچه اين : دست من داد و گفت 

آن برات را گرفتم و بردم آن را نزد ھمان مرد چون برات را گرفت و نظر نمود در آن   پس . بر او حواله شده 

ـس بـه قـدرى كـه آن بـرو و چـنـد حـمـال بـیـاور، پـس رفـتـم و چـھـار حـمـال آوردم پ: بـوسـیـد و گـفـت 

چـھـار نـفـر قـوت داشـتـنـد ريـال فـرانـسـه آورد و ايـشـان بـرداشتند و ريال فرانسه پنج قران عجمى است و 

روزى رفتم نزد آن صراف كه از حـال او   چیزى زيـاده ، پـس آن حمالھا، آن ريالھا را به منزل آوردند پس 

كى بود، نه صرافى را ديدم و نه دكانى پـس از كـسـى كـه در آنـجـا  مـسـتـفـسر شوم و اينكه اين حواله از

حـاضـر بـود پـرسـیـدم از حـال صـراف ، گـفـت ما در اينجا ھرگز صرافى نديده بوديم و در اينجا فالن مى 

وجـیـه دانـسـتم كه اين از اسرار ملك عالم بود و خبر داد مرا به اين حكايت فقیه نبیه و عالم   نشیند پـس



صـاحـب تـصـانـیف رائقه و مناقب فائقه شیخ محّمد حسین كاظمى ساكن نجف اشرف از بعضى ثقات از 

  (140).شخص مذكور
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 مالقات بحرالعلوم با امام زمان علیه السالم در سرداب مطھر

خبر داد مرا سید سند و عالم محقق معتمد بـصـیر سید : حـكـايـت بـیستم ـ قصه بحرالعلوم در سرداب مطھر

قى و در چند جلد از صفى مت (برھان قاطع در شرح نافع  )على سبط جناب بحرالعلوم رضى الّله عنه مصنف 

ثقه زكى سید مرتضى كه خواھرزاده سید را داشت و مـصـاحبش بود در سفر و حضر و مواظب خدمات 

با آن جناب بودم در سـفـر سـامـره ، وى را حـجـره اى بـود كـه تـنھا در آنجا مى : داخلى و خارجى او، گفت 

شتم در خدمات او در شب و روز، و خوابید و من حجره اى داشتم مـتـصـل بـه آن حـجـره و نھايت مواظبت دا

پس در شبى اتفاق . شبھا مردم جمع مى شـدنـد در نـزد آن مـرحوم تا آنكه پاسى از شب مى گذشت 

افتاد كه حسب عادت خود نشست و مردم در نزد او جمع شدند پس او را ديدم كه گويا كراھت دارد اجتماع 

ـى مـى گويد كه در آن اشاره اى است به تـعـجـیـل را و دوسـت دارد خـلوت شـود بـا ھـركـسـى سـخـن

كردن او در رفتن از نزد او پس مردم متفرق شدند و جز من كسى باقى نماند و مرا نـیـز امـر فرمود كه بیرون 

روم ، پس به حجره خود رفتم و تفكر مى كردم در حالت سید در اين شب و خواب از چشمم كناره كرد پس 

اه بیرون آمدم مختفى كه از حـالى سید تفقدى كنم پس ديدم در حجره بسته پس از زمانى صبر كردم آنگ

شكاف در نگاه كردم ديدم چراغ به حـال خـود روشـن و كـسـى در حـجـره نـیست پس داخل حجره شدم و 

ب سـیـد از وضع آن دانستم كه امشب نـخـوابـیـده پـس بـا پـاى بـرھـنـه خـود را پـنـھـان داشـتـم و در طـل

بـرآمـدم پـس داخـل شـدم در صـحـن شـريـف ديـدم درھـاى قبه عسكريین علھیما السالم بسته پس در 

اطراف خـارج حـرم تـفـحـص كـردم اثـرى از او نـیـافـتـم پـس داخـل شـدم در صـحن سرداب و ديدم درھاى او 

ـچ حـسـى و حـركـتـى ظاھر براى آن نبود باز است پس از درجھاى آن پايین رفتم آھسته بـه نـحـوى كـه ھـی

ھمھمه اى شنیدم از صفه سـرداب كه گويا كسى با ديگران سخن مى گويد و من كلمات را تمیز نمى   پس 

دادم تا آنكه سـه يـا چـھـار پـله مـانـده و مـن در نھايت آھستگى مى رفتم كه ناگاه آواز سید از ھمان مكان 

ى چه مى كنى و چرا از خانه بیرون آمدى ؟ پس باقى ماندم در جـاى خـود بـلنـد شـد كه اى سید مرتض

متحیر و ساكن چون چوب خشك پس عزم كردم به رجوع پیش از جواب باز به خود گفتم چگونه حالت 

پوشیده خواھم ماند بر كسى كه تو را شناخت از غیر طريق حواس پـس جـوابى با معذرت و پشیمانى دادم 

واھى از پله ھا پايین رفتم تا به آنـجـا كه صفه را مشاھده مى نمودم پس سید را ديدم كه و در خالل عذرخ

تنھا مواجه قبله ايستاده و اثرى از كـس ديـگـر نـیـسـت پـس دانـسـتـم كـه او سـخـن مـى گـفـت با غائب از 

  (141) . ابصار علیه السالم

 سفارش امام زمان علیه السالم درباره پدر

جـنـاب عالم عـامـل و فـاضل  :حـكـايـت بـیـسـت و يـكـم ـ در تـاءكـیـد آن حـضـرت در خـدمـتـگـذارى پـدر پـیـر

قدوة الصلحا آقا سید محّمد موسوى رضوى نجفى معروف به ھندى كه از اتـقـیـاء عـلمـاء و ائمـه كامل 

جـمـاعـات حـرم امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم اسـت نـقل كرد از جناب عالم ثقه شیخ باقر بن شیخ 



ود كه تقصیر نمى كرد ھادى كاظمى مجاور نجف اشرف از شخصى صـادقى كه دالك بود و او را پدر پیرى ب

در خدمتگزارى او حتى آنكه خود براى او آب در مستراح حاضر مى كرد و مى ايستاد منتظر او كه بیرون آيد و 

به مـكـانـش بـرسـاند و مواظب خدمت او بود مگر در شب چھارشنبه كه به مسجد سھله مى رفت ، آنـگاه 

چـھل : ترك كردن او رفتن به مسجد را، پـس گـفـت  پرسیدم از او سبب  ترك نمود رفتن به مسجد را پس 

شب چھارشنبه به آنجا رفتم چون شب چھارشنبه اخیرى شد میسر نشد براى من رفتن مگر نزديك مغرب 

پس تنھا رفتم و شب شد، و من مى رفتم تا آنكه ثلث راه باقى ماند و شب مھتابى بود پس شخصى 

در نفس خود گفتم زود است كه اين مرا   رو بـه مـن كرده پس اعرابى را ديدم كه بر اسبى سوار است و 

مسجد  : برھنه كند، چون به من رسید به زبـان عـرب بـدوى با من سخن گفت و از مقصد من پرسید، گفتم

دسـت خـود را داخـل جـیـب خود  :نـه ، فـرمـود: با تـو چـیـزى ھـسـت از خـوردنـى ؟ گـفـتـم : فرمود. سھله 

باز آن سخن را مكرر فرمود به تندى ، پس دسـت در جـیـب خـود داخـل . در آن چیزى نیست : فتم كن ، گ

كـردم در آن مـقـدارى كـشـمـش يـافـتـم كـه بـراى طفل خود خريده بودم و فراموش كردم كه بدھم پس در 

به لسان عرب بدوى پـدر  (عود  )و (مرتبه سه  (ُاوصـیَك ِباْلعوِد َاوصیَك ِباْلعوِد  ) :جیبم ماند، آنگاه به من فرمود

، وصیت مى كنم تو را به پدر پیر تو، آنگاه از نظرم غائب شد پـس دانـسـتـم كـه او مـھدى )پیر را مى گويند

علیه السالم است و اينكه آن جناب راضى نیست به مفارقت من از پـدرم حـتـى در شـب چـھـارشـنـبـه پس 

  (142).ين حكايت را يكى از علماء معروفین نجف اشرف نیز براى من نقل كردديگر نرفتم به مسجد، و ا

بار در توصیه به والّدين و امر و احسان و نیكى به ايشان بسیار كه آيات و اخ: گويد] عباس قمى [مؤ لف 

 : است و شايسته ديدم كه به ذكر چند حديث در اينجا تبرك جويم

 خدمت به پدر و مادر بھتر از جھاد است

گفتم به حضرت صادق علیه السـالم كه كدام : شـیـخ كـلیـنـى روايـت كـرده از مـنـصـور بن حازم كه گفت 

در راه خـدا، ھـمـانا  (143)نماز در وقت آن و نیكى كردن به والدين و جـھـاد : ضل اعمال است ؟ فرمودعمل اف

وى زنده باشى نزد خدا و روزى خورى و اگر بمیرى اجرت با خدا باشد و اگر برگردى بیرون بیايى اگر كشته ش

مرا پدر و مادرى است كه ھر دو كبیر يعنى : از گناھان خود مـانـنـد روزى كـه بـه دنیا آمده اى ، عرض كرد

پـس قـرار بـگـیـر با : حضرت فرمود پـیـرنـد و مـى گويند انس با من دارند و كراھت دارند از رفتن من به جھاد،

پدر و مادرت قسم به آن خدايى كه جانم در دست قدرت او است كه انـس ايـشـان بـه تـو يـك روز و شـبـى 

  (144). بـھـتـر اسـت از جـھـاد يكسال

 احترام تازه مسلمان به مادر نصرانى خود

و نـیـز روايت كرده شیخ كلینى خبرى كه حاصلش اين است كه زكريا بن ابراھیم شخصى بود نصرانى 

ر و مادرم و اھلبیتم اسالم آورد و حج كرد و خدمت حضرت صادق علیه السالم رسید و عرض كرد كـه پد

نصرانى مى باشند و مادرم نابینا است و من با ايشان مى باشم و از كاسه ايشان غذا مى خورم ، حضرت 

باكى نیست ، آن : فرمود. نه ، دست ھـم بـه آن نـمـى گـذارنـد: گوشت خوك مى خورند؟ گفتم : فرمود

چون به كوفه مراجعت كردم با : زكريا گفت  وقت حضرت سفارش فرمود او را به نـیـكـى كردن به مادرش ،

مادرم بناى لطف و مـھـربـانـى گـذاشـتم طعام به او مى خورانیدم و شپش جامه و سرش را مى جستم و 

وقتى كه در دين من بودى با من با اين نحو ! اى پسر جان من : خدمت مى كردم او را، مادرم به من گفت 

قتى كه داخل دين حنیف اسالم شدى اين نحو با من نیكى مـى كـنـى رفـتـار نمى كردى پس چه شده از و

اين مرد : ؟ گـفـتـم كـه مـردى از اوالد پیغمبر صلى الّله علیه و آله و سلم مرا امر به اين نمود، مادرم گفت 

ا اين پیغمبر است ؛ زير! اى پسرك من : پیغمبر نیست لكن پسر پیغمبر است ، گفت : پیغمبر است ؟ گفتم 



بعد از پیغمبر ما پیغمبرى نیست ! اى مادر: گـفـتم . اين وصیتى كه به تو كرده از وصیتھاى پیغمبران اسـت 

دين تو بھترين دين ھا است عرضه كن آن را بر من ، ! اى پـسر جان من : او پسر پیغمبر است ، مادرم گفت 

ز پس نماز ظھر و عصر و مغرب و عشاء به جا عرضه كردم بر او داخـل در اسـالم شـد و تـعلیم كردم او را نما

اعاده كن بر من آنچه را كه ! اى پسر جان من  : آورد پـس دردى او را عارض شد در آن شب ، ديگرباره گفت

ياد من دادى ، پس اقرار كرد به آن و وفات كرد، چون صبح شد مسلمانان او را غسل دادند و من نماز گزاردم 

  (145). ذاشتمبر او و او را در قبر گ

 احترام پیامبر به نیكى كننده به پدر و مادر

ادم به حضرت صادق علیه السالم كه اسـمـاعـیل پسرم و نـیـز روايـت كـرده از عمار بن حیان كه گفت خبر د

به من نیكى مى كند حضرت فرمود من او را دوست مى داشتم محبتم زياد شد به او ھمانا رسول خدا 

صلى الّله علیه و آله و سلم خواھر رضاعى داشت وقتى وارد بر آن حضرت شد چون نظر بر او افتاد مسرور 

براى او پـھـن كـرد و او را روى آن نـشـانـید پس رو كرد و با او ) چادر است كه معنى (شد و ملحفه خود را 

سخن مى فرمود و در صورتش مى خنديد پس برخاست و رفت و برادرش آمد حضرت آن نحو رفتارى كه با 

با خواھرش سلوكى ! يا رسول الّله صلى الّله علیه و آله و سلم : خواھرش كرد با او نكرد، عرض كردند

مـوديـد كـه بـا خودش به جا نیاورديد با آنكه او مرد است ؟ مراد آنكه او اولى است از خـواھـرش بـه آن فـر

  (146).وجھش آن بود كه او به والدين خود بیشتر نیكى مى كرد: نحو محبت و التفات ، فرمود

گفتم به حضرت صادق علیه السالم كه به راستى پدرم پیر : و از ابـراھـیـم بن شعیب روايت فرمود كه گفت 

انى اين كار را تو بكن اگـر بـتو: شده و ضعف پیدا كرده و ما او را بر مى داريم ھرگاه اراده حاجت كند، فـرمـود

يعنى تو او را در بر گیر و بردار در وقتى كـه حـاجـت دارد به دست خود لقمه بگیر براى او زيرا كه آن سپرى 

  (147). است از براى تو در فردا يعنى از آتش جھنم

ھر كه دوست دارد حق تـعـالى آسان : و شیخ صدوق روايت كرده از حضرت صادق علیه السالم كه فرمود

كند بر او سكرات مرگ را پس بايد خويشان خود را صله كند و به والدين خـود نیكى نمايد پس ھرگاه چنین 

  (148).تعالى آسان كند بر او سكرات مرگ را و نرسد او را پريشانى در دنیا ھرگز كرد حق

 م بعد از چھل شب عبادتمالقات با امام زمان علیه السال

 : حكايت بیست و دوم ـ قصه تشرف شیخ حسین آل رحیم است به لقاى آن حضرت

شـیـخ عـالم فـاضـل شـیـخ بـاقـر نـجـفـى نـجـل عـالم عـابد شیخ ھادى كاظمى معروف به آل طـالب نـقـل 

آل رحـیـم كـه او را شـیـخ حـسـیـن كـرد كـه مـرد مـؤ مـنـى بـود در نـجـف اشـرف از خـانـواده مـعـروف بـه 

رحـیـم مـى گـفـتـنـد و نـیـز خـبـر داد مـا را از عـالم فـاضـل و عـابـد كـامـل مـصـبـاح اال تـقـیـاء شـیـخ طـه از 

آل جـنـاب عـالم جـلیـل و زاھـد عـابـد بـى بـديـل شـیـخ حـسـیـن نـجـف كـه حـال امـام جـمـاعـت اسـت در 

ھـنـديـه نـجـف اشـرف و در تـقـوى و صـالح و فـضـل مـقـبـول خـواص و عـوام ، كـه شـیـخ حسین مـسـجـد 

مزبور مردى بود پاك طینت و فطرت و از مـقـدسـین مشتغلین مبتال به مرض سینه و سرفه كه با آن خون 

بود و مالك قوت روز نبود و بیرون مى آمد از سینه اش بـا اخـالط و بـا ايـن حـال در نـھايت فقر و پريشانى 

غالب اوقـات مـى رفـت نـزد اعـراب بـاديـه نـشـیـن كـه در حـوالى نـجـف اشـرف ساكنند به جھت تـحـصـیـل 

قـوت ھـرچـنـد كـه جـو بـاشـد و بـا ايـن مـرض و فـقـر دلش مايل شد به زنى از اھل نجف و ھرچند از او 

آن زن او را اجـابـت نـمـى كـردند و از اين جھت نیز در ھم و غم خواستگارى مى كرد به جھت فقرش كسان 

شديدى بود، و چون مرض و فقر و ماءيوسى از تزويج آن زن كار را بر او سخت ساخت عزم كرد بر كردن آنچه 

معروف است در مـیـان اھـل نـجـف كـه ھـركـه را امـر سـخـتـى روى دھـد چـھـل شـب چـھـارشـنـبـه 



كند رفتن به مسجد كوفه را كه المحاله حضرت حجت علیه السالم را به نحوى كه نشناسد  مـواظـبـت

 .مالقات خواھد نمود و مقصدش به او خواھد رسید

مـرحـوم شـیـخ بـاقـر نـقـل كـرد كـه شـیـخ حـسـیـن گـفـت كـه مـن چـھل شب چھارشنبه بر اين عمل 

شب تاريكى بود از شبھاى زمستان و باد تندى مى وزيد  مواظبت كردم چون شب چھارشنبه آخر شد و آن ،

كه با آن بود اندكى باران و من نشسته بودم در دكـه اى كـه داخـل مـسـجـد اسـت و آن دكـه شـرقـیـه 

مـقـابـل در اول اسـت كـه واقـع اسـت در طـرف چـپ كـسـى كـه داخل مسجد مى شود و متمكن از دخول 

خونى كه از سینه مى آمد و چیزى نـداشـتـم كـه اخـالط سـیـنـه را در آن جـمـع در مسجد نبودم به جھت 

كـنم و انداخت آن ھم در مسجد روا نبود و چیزى ھم نـداشتم كه سرما را از من دفع كند دلم تنگ و غم و 

ر است اندوھم زياد شد و دنیا در چشمم تاريك شـد و فـكـر مـى كـردم كـه شـبھا تمام شد و اين شب آخ

نه كسى را ديدم و نه چیزى بـرايـم ظاھر شد و اين ھمه مشقت و رنج عظیم بردم و بار زحمت و خوف بر 

دوش كشیدم كه در چـھـل شـب از نـجـف مـى آيـم بـه مـسـجـد كـوفـه و در ايـن حـال جـز يـاءس بـرايـم 

، آتـش روشـن كـرده بـودم بـه جـھـت نـتیجه ندھد و من در اين كار خود متفكر بودم و در مسجد احدى نبود

گـرم كـردن قـھوه كه از نجف با خود آورده بودم و به خـوردن آن عـادت داشـتـم و بـسـیـار كـم بـود، كـه نـاگـاه 

شـخـصـى از سـمـت در اول مسجد متوجه من شد چون از دور او را ديدم مكدر شدم و با خود گفتم كه اين 

اطـراف مسجد آمده نزد من كه قھوه بخورد و من امشب بى قھوه مى مانم و در اين اعرابى است از اھـالى 

شب تاريك ، ھم و غمم زياد خواھد شد در اين فكر بودم كه او به من رسید و سالم كرد بر من و نـام مـرا 

است كه در  بـرد و در مـقـابـل مـن نـشست تعجب كردم از دانستن او نام مرا و گمان كردم كه او از آنھايى

پس پرسیدم از او كـه از كـدام طايفه عرب است ، . اطراف نجف اند و من گاھى بر ايشان وارد مى شدم 

نـه از : گفتم كه از بعض ايشانم پس اسم ھر يك را از طوايف عرب كـه در اطـراف نـجـف انـد بـردم ، گـفـت 

بر تو حرجى نیست من از ھر : م كرد و گفت پس مرا به غضب آورد از روى سـخـريـه من تبس. آنھا نیستم 

بـه تـو ھـم نـفـعـى نـدارد سـؤ ال كـردن : كجا باشم ، تو را چه محرك شـده كـه بـه ايـنـجـا آمـدى ؟ گـفـتـم 

چه ضرر دارد كه مرا خبر دھى ؟ پس از حسن اخالق و شیرينى سـخـن او متعجب : از ايـن امور، گفت 

د و چنان شد كه ھرچه سخن مى گفت محبتم به او زيـاد مـى شـد پـس براى او شدم و قلبم به او مايل ش

بـراى او در فـنـجـان قھوه   پـس . تو آن را بكش من نمى كـشـم : گفت . تتن سبیلى ساختم و به او دادم 

تم و آن را پس گرف. تو آن را بخور: ريختم و به او دادم ، گرفت و اندكى از آن خورد آنگاه به من داد و گفت 

اى برادر : پس گفتم . خوردم و ملتفت نشدم كه تمام آن را نـخـورده و آنـا فـآنـا مـحـبـتـم بـه او زياده مى شد

امشت تو را خـداونـد بـراى مـن فرستاده كه مونس من باشى آيا نمى آيى با من كه برويم بنشینیم در 

اى بـرادر واقـع را : گـفـتـم . و، حـال خـبـر خـود را نـقـل كـن مـى آيـم بـا تـ: مـقـبـره جـنـاب مـسـلم ؟ گـفـت 

بـراى تـو نـقـل مـى نـمـايـم ، مـن بـه غـايـت فـقـیـر و مـحـتـاجـم از آن روز كـه خود را شناختم و با اين حـال 

رم و دلم مايل چـنـد سـال اسـت كـه از سـیـنـه ام خـون مـى آيـد عـالجـش را نـمـى دانـم و عیال ھم ندا

شده به زنى از اھل محله خودم در نجف اشرف و چون در دستم چیزى نبود گرفتنش برايم میسر نیست و 

مالعین مغرور كردند و گفتند به جـھـت حـوائج خـود مـتـوجـه شـو بـه صـاحـب ] مالھاى [مرا اين مالئیه 

د كوفه بیتوته كن كه آن جناب را خواھى الزمـان عـلیـه السـالم و چھل شب چھارشنبه متوجه شو در مسج

ديد و حاجتت را خـواھـد بـرآورد و اين آخر شبھاى چھارشنبه است و چیزى نديدم و اين ھمه زحمت كشیدم 

 . در اين شبھا اين است سبب زحمت آمدن به اينجا و اين است حوائج من

تو پس عافیت يافت و اما آن زن پـس بـه پـس گـفت ـ در حالتى كه من غافل بودم و متلفت نبودم ـ اما سینه 



و مـن مـلتـفـت . ايـن زودى خـواھـى گـرفـت و امـا فـقـرت پـس بـه حـال خـود بـاقـى اسـت تـا بـمـیـرى 

پس ! برخیز: نمى رويم به سوى جناب مسلم ؟ گفت : نـشـدم بـه ايـن بـیـان و تـفـصیل ، پس گفتم 

ـاد چـون وارد زمـین مسجد شديم گفتم به من آيا دو ركعت نماز تحیت برخاستم و در پـیـش روى مـن افـت

مى كنیم ، پس ايستاد نزديك شاخص سنگى كه در میان مسجد است و من در : مسجد نـكـنـیـم ؟ گـفـتم 

پـشـت سـرش ايـسـتـادم بـه فـاصـله ، پـس تـكـبـیـرة االحـرام را گـفـتـم و مـشـغـول خـوانـدن فـاتحه شدم 

ه ناگاه شنیدم قرائت فاتحه او را كه ھرگز نشنیدم از احـدى چـنـیـن قـرائتـى پـس از حـسـن قـرائتش در ك

نفس خود گفتن شايد او صاحب الزمان علیه السـالم بـاشـد و شـنـیدم پاره اى از كلمات از او كه داللت بر 

ر دل در حالتى كه آن جناب در نماز بود اين كرد و آنگاه نظر كردم بـه سـوى او پـس از خطور اين احتمال د

ديدم كه نـور عـظـیمى احاطه نمود به آن حضرت به نحوى كه مانع شد مرا از تشخیص شريفش و در ايـن 

حـال مـشغول نماز بود و من مى شنیدم قرائت آن جناب را و بدنم مى لرزيد و از بیم حضرتش نتوانستم نماز 

ز را تمام كردم و نور از زمین بـاال مـى رفـت پس مشغول شدم به گريه و را قطع كنم پس به ھر نحو بود نما

زارى و عذرخواھى از سوء ادبى كه در مسجد با جنابش نموده بودم و گفتم اى آقاى من وعده جناب شما 

در بین سخن گفتن بودم كه نور متوجه قبر . راست است مرا وعده دادى كه با ھم بـرويـم بـه قـبـر مـسـلم 

سلم شد پس من نیز مـتـابـعت كردم و آن نور داخل در قبه مسلم شد و در قضاى قبه قرار گرفت و م

پیوسته چنین بـود و مـن نـیـز مشغول گريه و ندبه بودم تا آنكه فجر طالع شد و آن نور عروج كرد چون صبح 

یح و ابدا سرفه نمى شد ملتفت شدم به كالم آن حضرت كه اما سینه ات پس شفا يافت ديدم سینه ام صح

و فقر ھم به حال خود  (مـَْن حـَْیُث ال َاْحَتِسُب  )كنم و ھفته اى نكشید كه اسباب تزويج آن دختر فراھم آمد 

  (149). (َواْلَحْمُدلّلِه  )باقى است چنانچه آن جناب فرمود 

 حمايت امام زمان علیه السالم از زوار

 :حكايت بیست و سوم ـ در متفرق كردن آن حضرت است عربھاى ُعَنْیزه را از راه ُزّوار

ربانى جناب آقاى سید مھدى قـزويـنـى خـبـر داد مـرا مـشـافـھـًة سید الفقھاء و سناد العلماء العالم ال

بیرون آمدم روز چھاردھم شعبان از حله به قصد زيارت جـنـاب ابـى عـبـدالّله : سـاكـن در حله ، فرمود

و عبور كرديم به جانب  (150) (شط ھـنـديه  )الحـسین علیه السالم در شب نیمه آن پس چون رسیديم به 

غربى آن ديدم زوارى كه از حله و اطـراف آن رفـتـه بـودنـد و زوارى كـه از نـجـف اشـرف و حوالى آن وارد 

طائفه بنى طرف از عشاير ھنديه و راھى نیست براى ايشان به شده بوند جمیعا مـحـصـورنـد در خانه ھاى 

سوى كربال زيرا كه عشیره عنیزه در راه فرود آمده بودند و راه مترددين را از عبور و مرور قـطـع كـرده بـودنـد و 

ارت مى نـمـى گـذاشـتـنـد احـدى از كـربال بیرون آيد و نه كسى به آنجا داخـل شـود مگر آنكه او را نھب و غ

پس به نزد عربى فرود آمدم و نـمـاز ظـھـر و عـصـر را بـه جـاى آوردم و نشستم منتظر بودم : كردند، فرمود

كه چون خواھد شد امر زوار و آسـمـان ھـم ابـر داشـت و بـاران كـم كـم مـى آمـد پـس در ايـن حـال كـه 

 .متوجه شدند به سمت كربال نـشسته بوديم ديديم تمام زوار از خانه ھا بیرون آمدند و

پس بیرون رفت و . پـس بـه شـخـصـى كـه بـا مـن بـود گـفـتـم بـرو سـؤ ال كـن كـه چـه خـبـر اسـت 

برگشت و به من گفت كه عشیره بنى طرف بـیرون آمدند با اسلحه ناريه و متعھد شدند كه زوار را به كربال 

پس چون شنیدم اين كالم را گفتم به آنان كه با من بودند، . زه برسانند ھر چند كار بـكشد به محاربه با عنی

ايـن كـالم اصـلى نـدارد زيـرا كـه بـنى طرف را قابلیتى نیست كه مقابله كنند با عنیزه و گمان مى كنم كه 

اين كیدى است از ايشان به جھت بیرون كردن زوار از خانه خود زيرا كه بـر ايـشـان سـنـگـین شده ماندن 

وار در نزد ايشان چون بايد مھماندارى بكنند پس در اين حـال بـوديـم كـه زوار بـرگـشـتـنـد بـه سـوى خـانـه ز



ھـاى آنـھـا پـس مـعلوم شد كه حقیقت حـال ھـمـان اسـت كـه من گفتم پس زوار داخل نشدند در خانه ھا 

ا به حالت ايشان رقتى سخت گرفت و و در سايه خانه ھا نشستند و آسـمـان را ھـم ابـر گـرفته پس مر

انكسار عظیمى بـرايـم حـاصـل شـد پـس مـتـوجـه شـدم بـه سـوى خـداونـد تـبـارك و تـعـالى بـه دعـا و 

توسل به پیغمبر و آل او صلى الّله علیه و آله و سلم و طلب كردم از او اغاثه زوار را از آن بـال كه به آن مبتال 

وديم ديديم سوارى را كه مى آيد بر اسب نـیـكـويى مانند آھو كه مثل آن نديده بودم شدند پس در اين حال ب

و در دست او نیزه درازى است و او آستین ھا را باال زده و اسـب را مى دوانید تا آنكه ايستاد در نزد خانه اى 

ـودند پس سالم كرد و ما جواب و آن خانه اى بـود از مـوى كـه اطـراف آن را بـاال زده ب. كه من در آنجا بودم 

فرستاد مرا كسى كه سالم مى فرستد بر تو و او ) و اسم مرا برد(يا موالنا : سالم او را داديم آگـاه فرمود

كـنـج مـحّمد آغا و صفر آغا است و آن دو از صاحب منصبان عساكر عثمانیه اند و مى گويند كه ھر آينه زوار 

پس . از راه و ما منتظر زواريم با عساكر خود در پـشـتـه سـلیمانیه بر سر جاده بیايند، ما طرد كرديم عنیزه را 

پـس ساعت را از بغل بیرون آوردم ديدم دو ! آرى : تو با ما ھستى تا پشته سلیمانیه ؟ گـفـت : به او گفتم 

منزلش بوديم ساعت و نیم تقريبا به روز مانده پس گفتم اسب مرا حاضر كردند پس آن عرب بدوى كه ما در 

نفس خود و اين زوار را در خطر مینداز، امشب را نزد ما باشید تا امر ! اى موالى من : به من چسبید و گـفت 

چاره اى نیست از سوار شدن به جھت ادراك زيارت مخصوصه پس چـون زوار  :پس به او گفتم . مبین شـود

ا حركت كردند پس به راه افتاديم و آن سوار مذكور ديـدنـد كـه مـا سـوار شـديـم پـیـاده و سواره در عقب م

در جلو ما بود مانند شیر بیشه و ما در پشت سر او مى رفتیم تا رسـیـديـم بـه پشته سلیمانیه پس سوار 

بر آنجا باال رفت و ما نیز او را متابعت كرديم آنـگـاه پـايین رفت و ما رفتیم تا باالى پشته پس نظر كرديم از آن 

ثرى نديديم گـويا به آسمان باال رفت يا به زمین فرو رفت و نه رئیس عسكرى ديديم و نه عسكرى سوار ا

 ! نه والّله: پس گفتم به كسانى كه با من بودند آيا شك داريد كه او صاحب اال مر علیه السالم بوده ؟ گفتند

ادى كردم در او كه گويا وقتى پیش و مـن در آن وقـتـى كـه آن جـنـاب در پـیـش روى مـا مـى رفـت تـاءمل زي

از اين او را ديده ام لكن به خاطرم نیامد كه كـى او را ديـدم پـس چـون از مـا جـدا شـد مـتذكر شدم كه او 

ھمان شخص بود كه در حله به منزل من آمده بود و مرا خبر داده به واقعه سلیمانیه ، و اما عشیره عنیزه 

مـنـزلھـاى ايـشـان و نـديـدم احـدى را كـه از ايـشـان سـؤ ال كـنـیـم جـز آنـكـه  پس اثرى نديدم از ايـشـان در

پس وارد كربال شديم و به سرعت اسبان ما، ما را . غـبـار شـديـدى ديـديم كه بلند شده بود در وسط بیابان 

ه انـد، پـس به ما گفتند مى بردند پس رسیديم به دروازه شھر و عسكر را ديـديـم در بـاالى قـلعـه ايـسـتـاد

اين صحرا پر ! كه از كجا مى آمديد و چگونه رسیديد؟ آنگاه نظر كردند به سوى زوار پس گفتند سبحان الّله 

َو  )پس گفتم به ايشان بنشینید در بلد و معاش خود را بـگـیريد ! شده از زوار، پـس عـنـیـزه بـه كـجـا رفـتـند؟

و اين مضمون كالم . و از براى مكه پروردگارى ھست كه آن را حفظ و حراست كند ؛ (ِلَمكََّة َربُّ َيْرعاھا 

عبدالمطلب است كه چون به نزديك ملك حبشه مى رفت براى پـس گـرفـتـن شـتـران خـود كـه عـسـكـر او 

ب شـتـران مـن ر: چرا خالصى كعبه را از من نـخـواسـتـى كـه مـن بـرگـردانـم ؟ فـرمـود: بـردنـد مـلك گـفت 

ديـديـم كنج آنجا را كه بر تختى نشسته نزديك دروازه   آنـگـاه داخـل بـلد شـديـم پـس . خـودم َو ِلمـَكََّة الخ 

گفتم به او كه تو را ھمین فخر بس كه مذكور شدى در آن . پس سالم كردم ، پس در مقابل من برخاست 

 قصه چیست ؟: زبان ، گفت 

من از كجا دانستم كه تو به زيارت آمدى تـا قـاصدى نزد ! اى آقاى من : پس گفت پـس بـراى او نقل كردم ، 

تو بفرستم و من و عسكرى پانزده روز است كه در اين بلد محصوريم از خوف عنیزه قدرت نداريم بیرون بیايیم 

سط بیابان ديدم كه نـمـى دانـم جـز آنـكـه غـبـار شديدى در و :آنگاه پرسید كه عنیزه به كجا رفتند؟ گفتم . 



گويا غبار كوچ كردن آنھا باشد آنگاه ساعت را بیرون آوردم ديدم كه يك ساعت و نیم به روز مانده و تمام سیر 

پس شب را در . ما در يك ساعت واقع شده و بین منزلھاى عشیره بنى طرف تا كربال سه فرسخ است 

از خبر عنیزه پس خبر داد بعضى از فالحین كه در  كـربـال بـه سـر بـرديـم چـون صـبـح شـد سـؤ ال كرديم

بساتین كربال بود كه عنیزه در حالتى كه در منزلھا و خیمه ھاى خود بودند كه ناگاه سوارى ظاھر شد بر 

ايشان كه بـر اسـب نـیكوى فربھى سوار بود و بر دستش نیزه درازى بود پس به آواز بلند بر ايـشـان صـیـحـه 

به تحقیق كه مرگ حاضرى در رسید، عساكر دولت عـثـمانیه رو به شما كرده ! اشر عنیزه اى مـع: زد كـه 

اند با سواره ھا و پیاده ھا و اينك ايشان در عقب من مى آيند پـس كـوچ كـنـید و گمان ندارم كه از ايشان 

ـصى بعضى از اسباب پس خداوند خوف و مذلت را بر ايـشـان مـسـلط فـرمـود حـتـى آنـكـه شـخ. نجات يابید

خود را مى گذاشت به جھت تـعـجـیـل در حركت پس ساعتى نكشید كه تمام ايشان كوچ كردند و رو به 

اوصـاف آن سـوار را بـراى مـن نقل كن ، پس نقل كرد ديدم كه ھمان  : پـس بـه او گـفـتـم. بیابان آوردند

 . سوارى است كه با ما بود بعینه

 . (بِّ اْلعاَلمیَن َو الصَّلوة َعلى ُمَحمٍَّد َو آِلِه الّطاِھرين َواْلَحْمُدلّلِه َر )

گويد كه اين كرامات و مقامات از سید مرحوم ، بعید نبود چه او علم و عـمـل را ] محدث نورى [مـؤ لف 

جناب خود ] دائى [مـیـراث داشـت از عـم اجـل خـود جـنـاب سـیـد بـاقـر سـابـق الذكـر صـاحـب اسـرار خال 

بحرالعلوم اعلى الّله مقامھم و عم اكرامش او را تاءديب نمود و تربیت فـرمـود و بـر خـفـايـا و اسـرار مـطـلع 

سـاخـت تـا رسـیـد بـه آن مـقـام كـه نـرسـد بـه حول آن افكار و دارا شد از فضايل و مناقب مقدارى كه جمع 

 .نشد در غیر او از علماى ابرار

رحوم بعد از آنكه ھجرت كردند از نجف اشرف به حله و مستقر شدند در آنجا و شـروع اول ـ آنكه آن م

نـمـودنـد در ھـدايـت مـردم و اظـھـار حـق و ازھـاق باطل به بركت دعوى آن جناب از داخل حله و خارج آن 

به حله رفتم  زياده از صد ھزار نفر از اعراب شیعه مخلص اثنى عشرى شدند و شفاھا به حقیر فرمودند چون

ديدم شیعیان آنجا از عالئم امامیه و شعار شیعه جز بردن اموات خود به نجف اشرف چیزى ندارند و از ساير 

احـكـام و آثـار عـارى و بـرى حـتـى از تـبراء از اعداء الّله و به سبب ھدايت ھمه از صلحا و ابرار شدند و اين 

 . او است  فضیلت بزرگى است كه از خصايص 

وم ـ كـلمـات نـفـسـانـیـه و صـفات انسانیه كه در آن جناب بود از صبر و تقوى و رضا و تحمل مشقت عبادت د

و سكون نفس و دوام اشتغال به ذكر خداى تعالى و ھرگز در خانه خود از اھل و اوالد و خدمتگزاران چیزى از 

ـان در وقـت خـود با عادت به آنھا و تمكن و حوائج نمى طلبید مانند غذا در ناھار و شام و قھوه و چاى و قـلی

ثروت و سلطنت ظاھره و عبید و اماء و اگر آنھا خود مواظب و مراقب نبودند و ھر چیزى كه در محلش نمى 

رسانیدند، بسا بود كه شب و روز بـر او بـگـذرد بـدون آنـكـه از آنـھـا چـیزى تناول نمايد و اجابت دعوت مى 

و مھمانى ھا حاضر مى شد لكن به ھمراه كتبى بر مى داشتند و در گوشه مجلس كرد و در ولیمه ھا 

مـشـغـول تـاءلیـف خـود بـودنـد و از صحبتھاى مجلس ايشان را خبرى نبود مگر آنكه مساءله پـرسند جواب 

اه نافله و ديدن آن مرحوم در ماه رمضان چنین بود كه نماز مغرب را با جماعت در مـسـجـد مـى كرد آنگ. گويد

مغرب را كه در ماه رمضان كه از ھزار ركعت در تمام ماه حسب قسمت به او مى رسد مى خواند و به خانه 

مى آمد و افطار مى كرد و برمى گشت به مسجد بـه ھـمـان نـحـو نـمـاز عـشـا را مـى كـرد و بـه خـانـه 

حن قرآنى آياتى از قرآن كه تعلق داشت مـى آمـد و مـردم جـمـع مـى شـدنـد اول قارى حسن الصوتى با ل

به وعظ و زجر و تـھـديد و تخويف مى خواند به نحوى كه قلوب قاسیه را نرم و چشمھاى خشك شده را تر 

مى خواند، آنگاه سـومـى قـرائت مـى  (نھج البالغه  )مـى كـرد، آنـگاه ديگرى به ھمین نسق خطبه اى از 



علیه السالم را آنگاه يكى از صلحا مشغول خواندن ادعیه ماه مبارك مى  كـرد مـصـائب ابى عبدالّله الحسین

 . شد و ديگران متابعت مى كردند تا وقت خوردن سحر، پس ھر يك به منزل خود مى رفت

در مـراقـبـت و مـواظـبـت اوقـات و تـمـام نوافل و سنن و قرائت با آنكه در سن به غايت پیرى : و بـالجـلمـه 

و در سـفـر حـج ذھـابـا و ايـابا با آن مرحوم بودم و در مسجد غدير . يت و حجتى بود در عصر خـودرسیده بود آ

و جحفه با ايشان نـمـاز كـرديـم و در مـراجعت دوازدھم ربیع االول سنه ھزار و سیصد، پنج فرسخ مانده به 

 خود مدفون شد و بـر قـبـرش سماوه تقريبا داعى حق را لبیك گفت و در نجف اشرف در جنب مرقد عم اكرم 

قبه عالیه بنا كردند و در حین وفاتش در حضور جمع كثیرى از مؤ الف و مـخـالف ظـاھـر شـد از قـوت ايمان و 

طماءنینه و اقبال و صدق يقین آن مرحوم مقامى كه ھمه متعجب شدند و كرامت باھره كه بر ھمه معلوم 

 .شد

و اصول و توحید و امامت و كالم و غیر اينھا كه يكى از آنھا كتابى است سوم ـ تصانیف رائقه بسیارى در فقه 

  (151).در اثبات بودن شیعه ، فرقه ناجیه كه از كتب نفیسه است ، ُطوبى َلُه َو ُحْسُن َمآٍب

 در ذكر شمه اى از تكالیف عباد نسبت به امام عصر علیه السالم: فصل ششم 

و آداب بـندگى و رسوم فرمانبردارى آنانكه سر به زير فرمان و اطاعت آن جناب فرود آورده اند و خود را عبد 

او دانسته و آن شخص معظم را امام و واسطه رسیدن فیوضات طاعت و ريزه خور خوان احسان وجود مبارك 

 :الھیه و نعم غیر متناھیه دنیويه و اخرويه قرار داده و از آنھا چند چیز بیان مى شود

 دوران غیبت كبرى آزمايشگاه است

آن يكى براى محجوب بودن : اول ـ مـھـمـوم بـودن بـراى آن جناب در ايام غیبت و سبب اين ، متعدد است 

 .جناب و نرسیدن دست به دامان وصالش و روشن نگشتن ديدگان به نور جمالش 

چه  :از جناب امام رضا علیه السالم مروى است كه در ضمن خبرى متعلق به آن جـنـاب فـرمـود (عیون  )در 

 مبسیار مؤ منى كه متاءسف و حیران و محزونند در وقت فقدان ماء معین ، يعنى حضرت حجت علیه السال

.(152)  

گران است بر من كه خلق را ببینم و تو ديده نشوى و نشنوم از تو آوازى و نه  )در دعـاى نـدبه است كه 

رازى ، گران است بر من كه احاطه كند به تو بال نه به من و نرسد بـه تـو از مـن نـه نـاله اى و نـه شكايتى ، 

جانم فداى تو غايبى كه از ما كناره ندارى ، جـانم فداى تو دور شده اى كه از ما دورى نگرفتى ، جانم فداى 

را يد آورند و ناله كنند، گران است بر من كه من بر  تو كه آرزوى ھر مشتاق و آرزومـنـدى از مـرد و زن كه تو

تا آخر دعا كه نمونه اى است از درد دل آنكه جامى از  . (تو بـگـريـم و خـلق از تـو دسـت كـشـیـده بـاشـند 

 . چشمه محبت آن جناب نوشیده

ود و ديدن حق خود و ديگر ممنوع بودن آن سلطان عظیم الشاءن از رتق و فتق و اجراى احكام و حقوق و حد

 .را در دست غیر خود

از حـضـرت بـاقـر علیه السالم روايت است كه فرمود به عبدالّله بن ظبیان كه ھیچ عیدى نـیـسـت بـراى 

مـسـلمـیـن نـه قـربـان و نـه فـطـر مـگـر آنـكـه تـازه مـى كـند خداوند براى آل مـحـّمد علیھم السالم حزنى 

  (153). رمود كه ايشان مى بینند حق خود را در دست غیر خودشانرا، راوى پرسید چرا؟ ف

ين مبین از كمین و افكندن شكوك و شبھات در قلوب عوام و ديـگـر بـیـرون آمـدن جـمـعى از دزدان داخلى د

بلكه خواص تا آنكه پیوسته دسته دسته از دين خداوند بیرون روند، و علماى راستین از اظھار علم خود 

عاجز، و صادق شده وعده صادقین علیھم السالم كه خواھد آمد وقتى كـه نـگـاه داشـتـن مـؤ مـن ديـن 

  (154). است از نگاه داشتن جمره اى از آتش در دستخـود را مـشـكـل تـر 



: سن بن على علیه السالم مى فرمايدشنیدم ح: شیخ نعمانى روايت كرده از عمیره دختر نفیل كه گفت 

) آب دھان (نخواھد شد آن امرى كه شما منتظر آنید تا اينكه بیزارى جويد بعضى از شما از بعضى و خیو 

اندازد بعضى از شما در صورت بعضى و شھادت دھد بعضى از شـمـا به كفر بعضى و لعن كند بعضى شما 

تمام خیر : در آن زمان ؟ پس حسین علیه السالم فرمود پس گفتم به آن جناب كه خیرى نیست. بعضى را

و نـیـز از جـنـاب صـادق عـلیـه . در آن زمان است ، خروج مى كند قـائم مـا و ھـمـه آنـھـا را دفـع مـى كـنـد

السـالم خـبـرى نقل كرده به ھمین مضمون و از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روايت كرده كه فرمود به 

بن ضمره كه اى مالك چگونه اى تو آنگاه كه شیعه اختالف كنند چنین ، انگشتان خود را داخل نمود در مالك 

تمام خیر در آن وقت : يا امیرالمؤ منین علیه السالم در آن زمان خیرى نیست ؟ فرمود: يكديگر، پس گفتم 

ـويـند بر خدا و رسول پس است خروج مى كند قائم ما پس مقدم مى شود بر او ھفتاد مرد كه دروغ مـى گ

و نیز از جناب باقر علیه السالم روايت كرده كه . ھمه را مى كشد آنگاه جمع مى كند ايشان را بر يك امر

آزموده شدن سرمه ! فرمود ھر آينه آزموده خواھید شد اى شـیـعـه آل مـحـّمد صلى الّله علیه و آله و سلم 

اند كه كى سرمه در چشمش ريخته مى شود و نمى داند در چشم به درستى كه صـاحـب سـرمـه مـى د

كه چه وقت از چـشـم بـیـرون مى رود و چنین است كه صبح مى كند مرد بر جاده اى از امرما و شام مى 

كند و حـال آنـكـه بـیـرون رفـتـه از آن ، و شـام مـى كـنـد بـر جـاده اى از امـرما و صبح مى كند و حـال آنـكـه 

ھـر آيـنه شكسته خواھید ! والّله : و از جـنـاب صادق علیه السالم روايت كرده كه فرمود. فـتـه از آن بـیـرون ر

ھر آينه ! شد شكستن شیشه و به درستى كه شیشه ھر آينه بر مى گـردد پس عود مى كند، والّله 

ـم به خدا كه شكسته مى شويد شكستن كوزه و كوزه چون شكست بـر مـى گـردد و چـنـان بـوده ، قـس

بیخته خواھید شد و قسم به خدا كه جدا خـواھـیـد شـد و قـسـم بـه خدا كه امتحان خواھید شد تا آنكه 

  (155).نماند از شما مگر اندكى و كف مبارك را خالى كردند

- ٩ - 

 
 

روايـت  (كـمـال الّديـن  )و بـر ايـن مـضـمـون اخـبـار بـسـیـار روايـت كـرده و شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله در 

گردش شتر، گويا مى بینم شـمـاھا را كه گردش مى كنید : كـرده از امیرالمؤ منین علیه السالم كه فرمود

و نـیـز از آن جـنـاب روايت كرده كه به  . مى طلبید چراگاه را پس نمى يابید آن را اى گـروه شـیـعـه

كه چگونه خواھید بود شما در آن زمان كه بمانید بى امام ھادى و بى نشانه ، : عبدالرحمن بن سیابه فرمود

ه مى شويد و جدا مى شويد و بیخته مى بیزارى جويد بعضى از شما از بعضى پس در آنگاه امتحان كرد

  (156).شويد

و مـفـضـل بـن عـمـر و ابـوبصیر و ابان بن تغلب به مـن : و نـیـز روايـت كـرده از سـديـر صـیـرفـى كـه گـفـتـم 

خدمت موالى خود امام جعفر صادق علیه السالم داخل شديم و آن حضرت را ديديم كه بر روى خاك 

نشسته بود و مسح خیبرى را در بـر داشـت كـه آسـتـیـنھايش كوتاه بود و از شدت اندوه واله بود و مانند 

ه بـود گـريه مى كرد مانند جگر سوخته آثار حزن و محنت در روى حق جويش زنى كه فرزند عـزيـزش مـرد

غیبت تو خـواب ! اى سید من : ظـاھـر و ھويدا بود و اشك از ديده ھاى حق بینش جارى بود و مى گفت 

غیبت ! مـرا بـرده اسـت و اسـتـراحـت مـرا زايـل گـردانـیـده و سـرور از دل مـن ربـوده اسـت ، اى سـیـد من 



تو مصیبت مرا دايم گردانیده و محن و نوايب را بر من پیاپى گردانید و آب ديده مرا جارى كرد و ناله و فغان و 

چون حضرت را با آن حالت : سدير گفت . حزن را از سینه من بیرون آورد و بـالھـا را بـر من متصل گردانید

ـران شديم و دلھاى ما از آن جزع نزديك بود كه پاره مشاھده كرديم عـقـلھـاى مـا پـرواز كـرد و واله و حـی

. گردد و گمان كرديم كه آن حضرت را زھر دادند يا آنكه بلیه عظیمى از بالھاى دھر بر او حـادث شـده اسـت 

پـس عرض كردم كه اى بھترين خلق ، خدا ھرگز چشم تو را گريان نـگـردانـد، چـه حـادثه اى تو را گريان 

و چه حالت روى داده است كه چنین مـاتـمـى گـرفـتـى ؟ پـس حـضـرت از شـدت غـصـه و گردانیده است 

گـريـه و آه سـوزنـاك از دل غـمـنـاك بركشید و فرمود كه من در صبح اين روز نظر در كتاب جفر نمودم و آن 

مى رسد و در آنـجا  كتابى اسـت مـشـتـمـل بـر علم منايا و باليا و در آنجا مذكور است بالھايى كه بر ما

علم گذشته و آينده ھست تا روز قیامت و خدا آن علم را مخصوص محّمد صلى الّله علیه و آله و سـلم و 

ائمـه عـلیـھـم السـالم بـعـد از او گـردانیده است ، نگاه كردم در آنجا والدت حـضـرت صـاحـب اال مـر عـلیـه 

و درازى عمر او را و ابتالى مؤ منان را در زمان غیبت و بسیار السـالم و غـیـبـت آن حـضـرت و طـول غیبت 

شدن شك و شبھه در دل مـردم از جـھـت طـول غـیـبـت او و مـرتد شدن اكثر مردم در دين خود و بیرون 

كردن ريسمان اسالم را از گردن خود كه حق تعالى در گردن بندگان قرار داده است ، پس رقت مرا دست 

  (157).الخبر. بر من غالب شده است  داده است و حزن

ى شیعه در ايـام غیبت و تولد و از براى اين مقام ھمین خبر شريف ، كافى است چه اگر تحیر و تفرق و ابتال

شكوك در قلوب ايشان سبب شود از براى گريستن حضرت صادق علیه السالم سالھا پیش از وقوع آن و 

مؤ من مبتالى به آن حادثه عظیمه غرق شده در آن گرداب بى   بردن خواب از چشمھاى مباركش ، پس 

بى قرارى و حزن و اندوه دائمى و تضرع به سوى  كرانه تاريك مواج سزاوارتر است به گريه و زارى و ناله و

  (158).حضرت بارى جّال و عال

 لسالمثواب انتظار ظھور امام زمان علیه ا

دوم ـ از تـكـالیـف بـنـدگـان در ايـام غـیـبـت ، انـتـظـار فـرج آل مـحـمـّد عـلیـھم السالم در ھر آن و ترقب بروز 

و ظھور دولت قاھره و سلطنت ظاھره مھدى آل مـحـمـّد علیھم السالم و پر شدن زمین از عدل و داد غالب 

نبى اكرم خود خبر دادده و وعده فرموده بلكه بشارت آن شدن دين قويم بر جمیع اديان كـه خداى تعالى به 

را به جمیع پـیـغـمبران و امم داده كه چنین روزى خواھد آمد كه جز خداى تعالى كسى را پرستش نكنند و 

چـیـزى از ديـن نـمـانـد كـه از بـیم احدى در پرده ستر و حجاب بماند و بال و شدت از حق پـرسـتـان بـرود 

 : در زيـارت حـضـرت مـھـدى آل محّمد علیھم السالم است چـنـانـچـه

َالَء ِبِه اَالْرَض َعْدال َو َالسـّالُم عـََلى اْلمـَْھدىِّ الَّذى َوَعَدالّلُه ِبِه اُالَمَم َاْن َيْجَمَع ِبِه اْلَكِلَم َوَيُلمَّ ِبِه الشََّعَث َو َيْم )

 . (ِقْسطا َو َيْنِجَز ِبِه َوْعَد اْلُمؤ ِمنیَن 

سالم بر مھدى آن چنانى كه وعده داده خداوند بر او جمیع امتھا را كه جمع كنند به وجود او كـلمـه ھا، 

يعنى اختالف را از میان ببرد و دين يكى شود و گرد آورد به او پراكنندگى ھا را و پـر كـند به او زمین را از عدل 

و ايـن فـرج عـظـیـم را در سنه  (159). مـنـیـن داده و داد و انفاذ فرمايد به سبب او وعده فرجى كه به مؤ

از ابى اسحاق سمیعى روايت كرده و او  (خرائج  )ھفتاد از ھجرت وعده داده بودند چـنانچه شیخ رواندى در 

داخل : از عمرو بـن حـمـق كـه يـكـى از چـھـار نـفـر صـاحب اسرار امیرالمؤ منین علیه السالم بود كه گفت 

شدم بر على علیه السالم آنگاه كه او را ضربت زده بودند در كوفه پس گفتم به آن جـنـاب كـه بـر تو باكى 

به جان خود قـسـم كـه مـن از شـمـا مـفـارقت خواھم : ت كه اين خراشى است ، فرمودنیست جز اين نیس

آيا پس از بال رخائى ھست ؟  : كرد، آنگاه فرمود تا سنه ھفتاد بال است و اين را سه مرتبه فرمود پس گفتم



به ! الم يا امیرالمؤ منین علیه الس :پس مرا جواب نداد و بى ھوش شد، تا آنكه مى گويد پس گفتم 

آرى به درستى : ھفتاد، بال است پس آيا بعد از بال، رخاء است ؟ پس فرمود] سال [درستى كه تو فرودى تا 

كه بعد از بال، رخاء است و خداوند محو مى كند آنچه را كه مى خواھد و ثابت مى كند و در نزد او است ام 

  (160). الكتاب

: روايت كرده اند از ابـى حـمزه ثمالى كه گفت  (كافى  )و كلینى در  (كـتاب غیبت  )و شـیـخ طـوسـى در 

یه السـالم بـود كـه مى فرمود تا سنه ھفتاد، بال گفتم به ابى جعفر علیه السالم به درستى كه على عل

است و مى فرمود بعد از بال، رخائ است و بـه تـحـقـیق كه گذشت ھفتاد و ما رخاء نديديم ، پس ابوجعفر 

بـه درستى كه خداى تعالى قرار داده بود وقت اين امر را در سنه ھفتاد ! علیه السالم فرمود كه اى ثـابـت 

عـلیـه السـالم كـشـتـه شـد، شـديـد شـد غـضـب خـداونـد بـر اھـل زمـیـن پـس بـه پس چون حـسـیـن 

شما خبر ما را نشر كرديد و   تـاءخـیـر انـداخـت آن را تـا سـال صـد و چـھـل پـس مـا شـما را خبر داديم پس 

اى آن قرار نداد در نزد ما پرده سّر را كشف نموديد پس خداى تعالى آن را تاءخیر انداخت و پس از آن وقتى بر

  (161) (َو َيْمُحو الّلُه ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه ُامُّاْلِكتاَب  )

كه به درستى  :فرمود  بوحمزه گفت من اين خبر را عرض كردم خدمت امام جعفر صادق علیه السالم پس ا

  (162).كه چنین بود

روايت كرده از عالء بن سیابه از ابى عبدالّله جـعـفـر بـن محّمد علیه  (كتاب غیبت  )و شـیـخ نـعـمـانـى در 

كسى كه بمیرد از شما و منتظر باشد اين امر را مـانـنـد كـسـى اسـت كـه در خـیـمـه : السالم كه فرمود

  (163). اى بـاشـد كـه از آن حـضـرت قـائم عـلیـه السـالم اسـت

ـول نـمـى آيا خبر ندھم شما را به چـیـزى كـه قـب: و نـیـز روايـت نـموده از ابوبصیر از آن جناب كه فرمود روزى 

شـَھـاَدَة َاْن ال ِالَه ِاال الّله َو َانَّ  ) :فـرمـود  بلى ، پس : كـنـد خداوند عملى را از بندگان مگر به او؟ گفتیم 

و اقرار به آنچه خـداونـد امر فرمود دوستى ما و بیزارى از دشمنان ما، يعنى ائمه  (مـُحـَمَّدا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه 

: براى ايشان و ورع و اجتھاد و آرامى و انتظار كشیدن براى قائم علیه السالم ؛ آنگاه فرمودمخصوصا و انقیاد 

: به درسـتـى كـه بـراى مـا دولتـى اسـت كـه خـداونـد آن را مـى آورد ھر وقت كه خواست ؛ آنگاه فـرمـود

ظار كشد و عمل كند با ھـر كس كه خوش دارد كه بوده باشد از اصحاب قائم علیه السالم پس ھر آينه انت

ورع و محاسن اخالق در حالى كه او انتظار دارد پس اگر بمیرد و قـائم عـلیـه السـالم پـس از او خـروج كـنـد 

ھـسـت بـراى او از اجـر مـثـل كـسى كه آن جناب را درك نموده باشد پس كوشش كنید و انتظار كشید 

  (164). ھنیئا ھنیئا براى شما اى عصابه مرحومه

از دين ائمه است ورع و عفت و صالح و : روايت كرده از آن جناب كه فرمود (كمال الّدين  )و شیخ صدوق در 

و نیز از حضرت رضا علیه السالم روايت كرده كه رسول  (165)داشتن فرج آل محّمد علیھم السالم  انتظار

افـضـل اعـمـال امـت مـن انـتـظـار فـرج اسـت از خـداونـد عـز و جل : ه و آله و سلم فرمودخدا صلى الّله علی

منتظر امر ما مانند كسى است كه در خون خود : و نیز روايت كرده از امیرالمؤ منین علیه السالم كه فرمود. 

  (166).غلطیده باشد در راه خداوند

از حضرت صاحب اال مـر عـلیـه السـالم بـیـرون  (توقیعى  )روايت كرده كه  (احتجاج  )و شـیـخ طبرسى در 

ر است كه دعا بسیار كنید براى تعجیل فرج به درستى آمـد بـه دسـت مـحّمد بن عثمان و در آخر آن مذكو

  (167).كه فرج شما در ان است 

ذكر نموديم قائم علیه السالم : از مفضل روايت كرده كه گفت  (غـیـبـت  )در و شـیـخ طـوسـى رحـمـه الّله 

حضرت ابوعبدالّله علیه السالم فرمود به   را و كسى كه مرد از اصحاب ما كـه انـتـظـار او را مـى كـشید پس 



اى فـالن ما كه چون قـائم علیه السالم خروج كند كسى بر سر قبر مؤ من مى آيد پس به او مى گويد كه 

بـه درسـتى كه ظاھر شد صاحب تو پس اگر خواھى كه ملحق شوى پس ملحق شو و اگر مى خواھى كه 

  (168). اقامت كنى در نعمت پروردگار خود پس اقامت داشته باش

ھـركـه از شـمـا : از آن جناب روايت كرده كه فرمود به مردى از اصحاب خـود كـه  (محاسن  )و شیخ برقى در 

بـمـیـرد بـا دوسـتـى اھـل بـیـت و انـتـظـار كـشـیـدن فـرج ، مـثـل كـسى است كه در خیمه قائم علیه 

و در روايت ديگر بـلكـه مـثـل كـسـى اسـت كـه با رسول خدا صلى الّله علیه و آله و  (169)السالم باشد، 

يـگـر مـانـنـد كـسـى اسـت كـه در پیش روى رسول خدا صلى الّله علیه و آله و و در روايت د. سلم باشد

و نیز از محّمد بن فضیل روايت كرده كه گفت فرج را از حضرت رضا علیه السالم سـؤ ال . سلم شھید گردد

فـَاْنَتِظُروا ِاّنى :  كـردم ، حـضـرت فـرمـود كـه آيـا انـتـظـار فـرج از فـرج نـیـسـت ، خـداى عـز و جـل فـرمـوده

يعنى انتظار بريد . ار برندگانم شما انتظار بريد به درستى كه من با شما از انتظ (170)َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظريَن؛

و نیز از آن . فرج مرا و من انتظار مـى بـرم آن وقـتـى را كـه بـراى ايـن مـصلحت دانستم كه آن وقت در رسد

چـه نـیـكـو اسـت صـبـر انـتـظـار فـرج ، آيـا نـشـنـیـده اى قول خداوند را كه : جناب روايـت كـرده كـه فـرمـود

 :فرمود

پس بر شما باد به  (172). (َواْنَتِظُروا ِاّنى َمَعُكْم ِمَن اْلمـُنـتـظـريـَن  )،  (171) (قـِبـُوا ِاّنى َمَعُكْم َرقیٌب فـَاْرتـَ )

ه از شـمـا صبر صبر زيرا كه فرج مى آيد بـعـد از نـاامـیـدى و بـه تـحـقـیـق كـه بـودنـد پـیـش از شـمـا كـ

  (173).كننده تر بودند

 دعا براى سالمتى امام زمان علیه السالم

دن اسـت از بـراى حـفظ وجود مبارك امام عصر علیه السالم از شـرور شـیاطین سـوم ـ از تـكـالیـف ، دعـا كـر

انس و جن و طلب تعجیل و نصرت و ظفر و غلبه بر كفار و ملحدين و منافین براى آن جناب كه اين نوعى 

 است از اظھار بندگى و اظھار شوق و زيادتى محبت و دعاھاى وارده در ايـن مـقـام بـسـیـار اسـت يـكى

دعايى است كه از يونس بن عبدالرحمن مروى است كه حـضـرت امام رضا علیه السالم امر مى فرمودند به 

اللھم ادفع عن ولیك و خلیفتك و حجتك تا : دعا كردن براى حضرت صاحب اال مر عـلیـه السـالم به اين دعا

صـاحـب اال مـر عـلیـه السـالم نـقـل در بـاب زيـارت حـضـرت  (كـتـاب مـفـاتـیـح  )آخر و من اين دعا را در 

در آخر اعمال  (مفاتیح  )كـردم ، و ديـگـر صلوات منسوبه به ابوالحسن ضراب اصفھانى است كه ما آن را در 

 : روز جمعه نقل كرديم ، و ديگر اين دعاى شريف است

َاْلُحجَِّة ْبِن اْلحـَسـَن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو  ( فالن بن فالن و به جاى فالن بن فالن مى گويى(َالّلُھَم ُكْن ِلَوِلیَِّك  )

 َاْرَضَك َعلى آباِئِه فى ھِذِه الّساَعِة َو فى ُكلِّ ساَعٍة َولّیا َو حاِفَظا َو قاِئَدا َو ناِصرا َو َدلیال َو َعْینا َحّتى ُتْسِكَنُه

 . (َطْوَعا َو ُتَمتَِّعُه فیھا َطويال 

بیست و سوم ماه رمضان در حالت ايستاده و نشسته و بر ھر حـالتـى  مـكرر مى كنى اين دعا را در شب

كـه بـاشـى در تـمام آن ماه و ھر قسم كه ممكن شود تو را و ھر زمان كه از دھرت حـاضـر شـود مـى 

يـن گـويـى بـعـد از تـمـجـیـد حـق تـعـالى و صـلوات بـر پـیـغـمـبـر و آل او صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم ا

 (نجم ثاقب  )دعـا را و دعـاھاى ديگر نیز وارد شده كه مقا نقلش نیست ھركه طالب است رجوع به 

  (174).كند

 قه دادن براى حفظ وجود امام زمان علیه السالمصد

چـھـارم ـ صـدقـه دادن اسـت بـه آنچه ممكن شود در ھر وقت براى حفظ وجود مبارك امام عصر علیه السالم 

، و چون ھیچ نفسى عزيز و گرامى تر نیست و نبايد ھم باشد از وجود مقدس امـام عـصـر عـلیـه السـالم ، 



س خويش كه اگر چنین نباشد در ايمان ضـعـف و نـقـصـان و در اعـتـقـاد خـلل و بـلكه محبوب تر از نف

سـسـتـى اسـت چـنـانـچـه بـه اسـانـیـد مـعـتـبـره از رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سلم مروى است 

تر نزد او از جان و  ايمان نیاورد احدى از شما تـا آنـكـه بـوده بـاشـم مـن و اھـل بـیت من محبوب: كه فرمود

فرزند و تمام مردم و چـگـونـه چـنـیـن نـبـاشـد و حـال آنـكـه وجـود و حـیـات و ديـن و عقل و صحت و عافیت و 

و چون . ساير نعم ظاھريه و باطنیه تمام موجودات از پرتو آن وجود مقدس و اوصیاى او است علیھم السالم 

ماه و صاحب ايـن قـصر و بارگاه و سبب آرامى زمین و سیر افالك و ناموس عصر و مدار دھر و منیر آفتاب و 

رونق دنیا از سمك تا سماك حاضر در قـلوب اخـیـار و غـايـب از مردمك اغیار در اين اعصار حضرت حجة بن 

الحسن علیھما السالم اسـت و جـامـه صـحـت و عـافـیـت انـدازه قـامـت مـوزون آن نـفـس مـقـدس و 

ـه قـد معتدل آن ذات اقدس است پس بر تمامنى خودپرستان كه تمامى اھتمامشان در حفظ و شـايـسـت

حراست و سـالمـتـى نـفـس خـويـش اسـت چـه رسد به آنانكه جز آن وجود مقدس كسى را اليق ھستى 

گ زدن و سـزاوار عـافـیت و تندرستى ندانند الزم و متحتم است كه مقصود اولى و غرض اھم ايشان از چـنـ

بـه دامـان ھـر وسـیـله و سـبـبـى كـه بـراى بـقـاى صـحـت اسـتـجـالل عـافـیـت و قـضـاى حـاجـت و دفـع 

  (175).بـلیت مقرر شده چون دعا و تضرع و تصدق و توسل ، سالمتى و حفظ آن وجود مقدس باشد

 تنبیه يكى از اولیاءالّله به دست امام زمان علیه السالم

پـنـجـم ـ حـج كردن و حجه دادن به نیابت امام عصر علیه السالم ، چنانچه در میان شیعیان مرسوم بود در 

روايت كرده كه ابومحّمد  (خرائج  )فرمودند چنانچه قطب راوندى رحمه الّله در كتاب قديم و آن جناب تقرير 

دعلجى دو پسر داشت يكى از آن دو صالح بود او را ابوالحسن مى گفتند و او مردگان را غسل مى داد و 

نیابت حرت پسر ديگر او مرتكب مى شد محرمات را؛ و مردى از شیعیان ، زرى به ابومحّمد مذكور داد كه به 

صاحب اال مر علیه السـالم حج كند چنانچه عادت شیعیان در آن وقت چنین بود و ابومحّمد قدرى از آن زر را 

به آن پـسـر فـاسـد داد و او را بـا خـود بـرد كـه بـراى حـضـرت حـج كند و وقتى كه از حج بـرگـشـت نـقـل 

یكو ھیئتى را ديدم كه مـشـغول تضرع و ابتھال و دعا بود كـرد كـه در مـوقـف يـعـنى عرفات جوان گندم گون ن

: من گفتم ! آيا حیا نمى كنى ؟! اى شـیخ : و چون من نزديك او رسیدم به سوى من التفات نمود و فـرمـود

بـه تـو حجه مى دھند از براى آن كسى كه مى دانى ، و تو آن را : از چه چیز حیا كنم ؟ فرمود! اى سید من 

پـس بـعـد از . مى دھى كه خـمـر مـى آشـامـد، نـزديـك اسـت كـه ايـن چـشـم تـو كـور شـودبه فاسقى 

بـرگـشـتـن چـھـل روز نـگـذشـت مـگـر آنكه از ھمان چشم كه به آن اشاره شد جراحتى بیرون آمد و از آن 

  (176).جراحت آن چشم ضايع شد

 احترام ھنگام شنیدن نام امام زمان علیه السالم

شنیدن اسم مبارك آن حضرت خصوص اگر اسم مـبـارك قـائم ] ھنگام [شـشم ـ برخاستن از براى تعظیم 

نانچه سیرت تمام اصناف امامیه ـ كثرھم الّله تعالى ـ بر آن مستقر شده در جمیع بالد علیه السالم باشد چ

از عرب و عجم و ترك و ھند و ديلم ، و اين خود كاشف باشد از وجـود ماءخذ و اصلى براى اين عمل اگر چه 

ايـشـان ديـدنـد خـبـر در تاكنون به نظر نرسیده و لكن از چند نفر از عـلمـا و اھـل اطـالع مـسـمـوع شـده كـه 

ايـن بـاب بـعـضـى از علما نـقـل كـرده كـه ايـن مـطـلب را سـؤ ال كـردنـد از عـالم مـتـبـحـر جـلیـل سـید 

عبدالّله سبط محدث جزايرى و آن مرحوم در بعضى از تصانیف خود جواب دادند كـه خـبـرى ديـدند كه مضمون 

ق علیه السالم اسم مـبـارك آن جـنـاب بـرده شـد پس حضرت به آن اين است روزى در مجلس حضرت صاد

  (177). جھت تعظیم و احترام آن برخاست

لكن عالم محدث جلیل و فاضل ماھر متبحر  (نـجـم ثـاقـب  )كـه ايـن بـود كـالم شـیـخ مـا در : يـدفـقـیـر گـو



فرموده آنچه  (تكمله امل اال مل  )در  (َاداَم الّلُه َبقاُءُه  )نبیل سیدنا الجل آقا سید حسن موسى كاظمى ـ 

از اوالد متوكل است كتابى نوشته در  يكى از علماء امامیه عبدالرضا ابن محّمد كه: كه حاصلش اين است 

و از  (تـاجـیـج نـیران اال حزان فى وفات سلطان خراسان  )وفات حضرت امام رضا علیه السـالم مـوسـوم بـه 

مـتـفـردات آن كـتـاب ايـن اسـت كـه فـرمـوده روايـت شـده كـه دعـبـل خـزاعـى وقـتى كه انشاد كرد قصیده 

ُخرُوُج ِاماٍم الُمحاَلَة خاِرٌج َيُقوُم َعَلى  ) :رضا علیه السالم چـون رسـیـد بـه ايـن شعر تائیه خود را براى حضرت

 . (اْسِم الّلِه ِباْلَبَركاِت 

حـضرت امام رضا علیه السالم برخاست و بر روى پاھاى مبارك خود ايستاد و سر نازنین خـود را خـم كـرد بـه 

َالّلُھمَّ َعجِّْل َفَرَجُه َو َمْخَرَجُه  ) : د را بر سر گذاشته بود و گفتسوى زمین پس از آنكه كف دست راست خو

 . (َواْنُصْرنا ِبِه َنْصَرا َعزيزا، انتھى 

 خواندن دعا در دوران غیبت كبرى

ھـفـتـم ـ از تكالیف عباد در ظلمات غیبت ، تضرع و مسئلت از خداوند تبارك و تعالى به جھت حفظ ايمان و 

شبھات شیاطن و زنادقه مسلمین و خواندن دعاھاى وارده براى اين كار از جمله دعايى است دين از تطرق 

شنیدم از ابوعبدالّله علیه : كه شیخ نعماى و كلینى به اسانید متعدده روايت كرده اند از زراره كـه گـفـت 

یش از آنكه خروج كند پس به درستى كه از براى قائم عـلیـه السـالم غـیـبـتـى اسـت پـ: السالم مى فرمايد

! اى زراره : مى ترسد و اشاره فرمود با دست خود به شكم مبارك ، آنگاه فرمود: از براى چه ؟ گفت : گفتم   

او است منتظر و اوست كسى كه شك مى شود در والدتش ، پس بعضى از مردم مى گويند كه پدرش مرد 

ـى گـويـد كـه حـمـل بود و بعضى از ايشان مى گويد كه و جـانـشـیـنـى نـگـذاشـت و بـعـضـى از ايـشـان م

او غايب است و بعضى مى گويد كه متولد شد پیش از وفات پدرش به دو سال و او است منتظر غیر اينكه 

: زراره گفت . خداوند خواسته كه امتحان كند قـلوب شـیـعـه را، پس در اين زمان به شك مى افتند مبطلون 

اگر درك كردى آن ! اى زراره : اگر درك كردم آن زمان را كدام عمل را بكنم ؟ فرمود! وم پس گفتم فداى تو ش

 :زمان را پس بخوان اين دعا را

ِاْن َلْم  َنْفَسَك َفاَِّنَكَالّلھـُمَّ عـَرِّفـْنـى نـَفـْسـََك فـَِانََّك ِاْن َلْم تـُعَِّرفـْنى َنْفَسَك َلْم َاْعِرْف ِنبیَِّك َالّلُھمَّ َعرِّْفنى  )

  (178). (ْلُت َعْن دينى ُتَعرِّْفِنى َرُسوَلْك َلْم َاْعِرْف ُحجََّتْك َالّلُھمَّ َعرِّْفِنى ُحجََّتْك َفِانََّك ِاْن َلْم ُتعَِّرْفنى ُحجََّتْك َضَل

َالّلُھمَّ الُتِمْتنى میَتًة جـاِھلیًَّة َو الُتِزْغ  )و ديـگـر دعـايـى اسـت طـويـل كـه اولش ھـمین دعا است ، پس از آن 

ذكـر كـرديـم و سـیـد بـن طـاوس  ( كتاب مـفـاتـیـح )تا آخر دعا، و ما آن را در ملحقات  (َقْلبى َبْعَد ِاْذ َھَدْيَتنى 

و  :آن را ذكر كرده بعد از ادعیه ماءثوره بعد از نماز عصر روز جمعه ، آنـگـاه فـرمـوده  (جـمـال اال سـبوع  )در 

اگـر بـراى تـو عذرى باشد از جمیع آنچه ذكر كرديم آن را از تعقیب عـصـر روز جـمـعـه پـس حذر كن از آنكه 

ند آن را، يعنى اين دعا را، پس به درسـتـى كـه مـا شـنـاخـتـیـم ايـن را از فـضـل خـداونـد مھمل گذارى خوا

  (179). جل جالله كه مخصوص فرموده ما را به آن ، پس اعتماد كن به آن

كـه قـريـب بـه ھـمـیـن كـالم سـیـد بـن طـاوس در ذيل صلوات منسوبه به ابوالحسن ضراب : فـقـیـر گـويـد

اصفھانى فرموده اند و از اين كالم شريف چنان مـستفاد مى شود كه از جانب حضرت صاحب اال مر علیه 

و ديگر دعايى است كه . آوردند در اين بـاب و از مـقـام ايـشـان مـسـتـبـعد نیست  السالم چیزى به دست

فرمود ابوعبدالّله علیه السالم كه زود است مى : شیخ صدوق روايت كرده از عبدالّله بن سنان كه گفت 

و در آن رسد به شما شبھه پس مى مانید بدون نشانه و راھنما و پیشواى ھدايت كننده و نجات نمى يابد 

 چگونه است دعاى غريق ؟: گفتم . شبھه مگر كسى كه بخواند دعاى غريق را

 : فرمود مى گويى



 : گفتم  پس  . (يـا َالّلُه يـا َرحـْمـُن يا َرحیُم يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبى َعلى ديِنَك  )

 . (ِنَك يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َواَالْبصاِر َثبِّْت َقْلبى َعلى دي )

بـه درسـتـى كـه خداوند عز و جل مقلب است قلوب و ابصار را و لكن بگو چنانكه من مى : سـپـس فـرمـود

 ( (180).يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبى َعلى ديِنَك ) : گويم

 استمداد و استغاثه به امام زمان علیه السالم

ھـشـتـم ـ اسـتـمـداد و اسـتـعـانـت و اسـتـغـاثـه بـه آن جـنـاب در ھـنـگـام شـدائد و اھـوال و بـاليـا و 

وانب و نديدن راه چاره و خـواسـتـن از حـضـرتـش حـل شبھه امـراض و رو آوردن شبھات و فتنه از اطراف و ج

و رفع كربة و دفع بلیه ، چه آن جناب برحسب قدرت الھـیـه و عـلوم لدنـیـه ربـانـیـه بـر حـال ھـر كسى در 

عـام و از نـظـر در امـور رعـايـاى خـود غـفـلت نكرده و نمى   ھرجا دانا و اجابت مسئولش توانا و فـیـضـش 

كه علم ما محیط است به : كند و خود آن جناب در تـوقـیعى كه براى شیخ مفید فرستادند مرقوم فرمودند

خبرھاى شـمـا و غـائب نـمـى شـود از عـلم مـا ھـیـچ چیز از اخبار شما و معرفت به باليى كه به مى 

  (181).رسد

روايت كرده به سند معتبر از جناب ابوالقاسم حسین بـن روح نـائب سوم  (كتاب غیبت  )و شیخ طوسى در 

ـتم نزد ابى طاھر بن بالل در اختالف كردند اصحاب ما در تفويض و غیر آن ، پـس رف: رضى الّله عنه كه گفت 

از آنكه بعضى مذاھب باطله اختیار كند پس آن اختالف را به او فھماندم ، پس   ايام استقامتش يعنى پیش 

بیرون آورد   پس . مرا مھلت ده ، پس او را مھلت دادم چـنـد روز آنـگـاه مـعـاودت كـردم بـه نزد او: گفت 

ھرگاه اراده نمود خداى تعالى امرى را، : دق علیه السالم كه فرمودحديثى به اسناد خود از حـضـرت صـا

عرضه مى دارد آن را بر رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم آنگاه امیرالمؤ منین علیه السالم ، و يك يك 

از ائمه علیھم السالم تا آنكه منتھى شود به سوى صاحب الزمان علیه السالم ، آنگاه بیرون مى آيد به 

سوى دنیا و چون اراده نمودند مالئكه كه باال برند عملى را به سـوى خـداونـد عز و جل عرضه مى شود بر 

رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم آنگاه عرضه مى شود بر خداوند عز و جل پس ھرچه فرود مى آيد از 

اونـد عـز و جـل بـه سـوى ايـشـان جانب خداوند بر دست ايشان اسـت و آنـچـه بـاال مـى رود بـه سـوى خـد

  (182). اسـت و بـى نـیـاز نـیـسـتـنـد از خـداونـد عـز و جل به قدر به ھم زدن چشمى

نقل كرده كه  (كتاب بـراھـیـن  )از  (كتاب دفع المناوات  )و سـیـد حـسـین مفتى كركى سبط محقق ثانى در 

نیست : شنیدم آن جناب مى فرمايد: او روايت نمود از ابى حمزه از حضرت كاظم علیه السالم كه گفت 

نـكه ابتدا مى نمايد به امام علیه السالم ، ملكى كه خداوند او را به زمین بفرستد به جھت ھر امـرى مـگـر آ

معروض مى دارد آن را بر آن جـناب و به ھم درستى كه محل تردد مالئكه از جانب خداوند تبارك و   پس

و در خـبـر ابـوالوفـاى شـیـرازى اسـت كـه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیه و آله . تعالى صاحب اين امر اسـت 

چون درمانده و گرفتار شدى پـس استغاثه كن به حضرت حجت علیه السالم كه او تو  و سلم فرمود به او كه

  (183).است و پناه است از براى ھر كس كه به او استغاثه كند  را در مى يابد و او فريادرس 

تب شديدى كردم در زمان : روايت كرده اند از رمیله كه گفت  (بصائر  )و شـیـخ كـشـى و شـیـخ صـفار در 

امیرالمؤ منین علیه السالم پس در نفس خود خفتى يافتى در روز جمعه و گـفـتـم نـمـى دانـم چـیـزى را 

آنـكـه آبـى بـر خـود بـريـزم يـعـنـى غـسـل كـنـم و نماز كنم در عقب امیرالمؤ منین علیه السالم ،  بـھـتـر از

پس چنین كردم آنگاه آمدم به مسجد پـس چـون امـیرالمؤ منین علیه السالم باالى منبر برآمد آن تب به من 

نـمـود و داخـل قـصـر شـد داخـل شـدم  معاودت نمود پس چون امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم مـراجـعـت

پس ملتفت شد به من امیرالمؤ  )ديدم تو را كه بعضى از تو، و به روايتى ! اى رمیله : بـه آن جـنـاب ، فرمود



چه شده بود كه تو را ديـدم كـه بـعـضـى از اعـضـايـت در بـعـضـى ! اى رمیله : منین علیه السالم فرمود

نـقـل كردم براى آن جناب حالت خود را كه در آن بودم و آنچه مرا واداشت در رغبت پـس  ( .درھـم مـى شـد

مى   نیست مؤ منى كه مريض شود مگر آنكه مريض ! اى رمـیله : بر نماز عـقـب آن جـنـاب ، پـس فـرمـود

ى شويم ما به جھت مرض او و محزون نمى شود مگر آنكه محزون مى شويم به جھت حزن او و دعـا نـمـ

كـنـد مـگر آنكه آمین مى گويیم براى او و ساكت نمى شود مگر آنكه دعا مى كنیم بـراى او، پـس گـفـتم به 

آن جناب يا امیرالمؤ منین علیه السالم فداى تو شوم اين لطف و مـرحـمـت بـراى كـسـانـى اسـت كـه بـا 

غايب ! اى رمیله : ه در اطراف زمین اند؟ فرمودجـنـاب تـوانـد در ايـن قـصـر، خـبـر ده مـرا از حـال كـسانى ك

  (184). نیست يا نمى شود از ما مؤ منى در مشرق زمین و نه در مغرب آن

و نـیـز شـیـخ صـدوق و صـفار و شیخ مفید و ديگران به سندھاى بسیار روايت كرده اند از جـناب باقر و صادق 

به درستى كه خداوند نمى گذارد زمین را مـگـر آنـكـه در آن عـالمى باشد كه : علیھم السالم كه فرمودند

كردند چیزى را بر مى گرداند ايشان را و به روايتى مى داند زياده و نقصان را در زمین ، پس اگر مؤ منین زياد 

، و اگـر كـم كردند تمام مى كند براى ايشان ، و اگر چنین نبود مختلط مى شد بر  (مى اندازد آن را  )

  (185). (حق از باطل شناخته نمى شد  )مسلمین امور ايشان ، و به روايتى 

 نسخه برآورده شدن حاجات

سبزوارى مروى است كه ھـركـه را حـاجتى باشد آنچه  (مفاتیح النجاة  )مجلسى و  (تـحـفـة الزائر  )در 

و در يكى از قبور ائمه عـلیـھـم السـالم بـیـنـدازد يـا بـبـنـدد و مـھـر مذكور مى شود بنويسد در رقعه اى 

كـنـد و خـاك پـاكـى را گـل سـازد و آن را در مـیـان آن گـذارد و در نـھـرى يـا چـاھى عمیق يا غدير آبى اندازد 

 .به حضرت صاحب الزمان علیه السالم مى رسد و او بنفسه متولى برآوردن حاجت مى شود

 سخه رقعه مذكورهن

بى ُمْسَتجیرا بـِسـِْم الّلِه الرَّحـمـِن الرَّحـیـِم كـَتـَْبُت يا َمْوالَى ـ َصَلواُت الّلِه َعَلْیَك ـ َمْسَتغیثا َو َشَكْوُت ما َنَزَل  )

َو َسلََبنى َبْعَض ُلّبى َو َغیََّر َخطیَر ِنْعَمِة ِبالّلِه َعزَّ َو َجلَّ ُثمَّ ِبَك ِمْن َاْمٍر قَْد َدَھَمنى َو َاْشَغَل َقْلبى َو َاطـاَل فـِْكرى 

َو َعَجَزْت َعْن ِدفاِعِه  الّلِه ِعْندى َاْسَلَمنى ِعْنَد َتَخیَِّل ُوُروِدِه اْلخـَلیُل َو َتَبرََّء ِمنِّى ِعْنَد َترائى َاْقباِلِه ِاَلىَّ اْلَحمیُم

َفَلَجْاُت فیِه ِاَلْیَك َو َتوََّكْلُت فى اْلَمْسَئَلِة لّلِه جـَلَّ ثـَنـاُؤُه عـََلیـِْه َو حیَلتى َو خـانـَنى فى َتَحمُِّلِه َصْبرى َو ُقوَّتى 

اثـِقـا بـَِك ِفى عـََلیـَْك فـى ِدفـاعـِِه عـَنـّى ِعْلما ِبَمكاِنَك ِمَن الّلِه َربِّ العاَلمیَن َولىِّ التَّْدبـیـِر َو مـاِلِك اُالمـُوِر و

يا الشَّفاَعِة ِاَلْیِه َجلَّ َثناُؤُه فى َاْمرى َمَتَیّقنا ِالجاَبِتِته َتباَرَك َو َتعالى ِاّياَك ِبِاْعطائى ُسْؤلى َو َاْنَت اْلُمساِرَعِة ِفى 

و به جاى كذا و كذا نام حاجت خـود را ) (َمْوالَى َجديٌر ِبَتْحقیِق َظّنى َو َتْصديِق َاَملى فیَك فى َاْمِر َكذا َو َكذا 

ريطى یما ال طاَقَة لى ِبَحْمِلِه َو الَصْبَر لى َعَلْیِه َو ِاْن ُكْنُت ُمْسَتِحّقا َلُه َو َالضـْعاِفِه ِبَقبیِح َاْفعاِلى َو َتْفف ) (ببرد

ـَْك عـِنـَْد اللَّھـَِف َو قـَدِِّم  اْلَمْسَئَلَة لّلِه َعزَّ َو ِفى اْلواِجباِت الَّتى لّلِه َعزَّ َو َجلَّ َفَاغِثنى يا مـَْوالَى صـََلواُت الّلِه عـََلی

لَّ َجالِلِه لى َجلَّ فى َاْمرى َقْبَل حـُُلوِل التََّلِف َو شـَمـاتـَِة اَالْعداِء َفِبَك َبَسَطِت النِّْعَمُة َعَلىَّ َو َاْسَئِل الّلَه َج

اَالْعماِل َو اَالْمُن مـَِن اْلمـَخاِوِف ُكلُّھا فى ُكلِّ  نـَْصرا َعزيزا َو َفْتحا َقريبا فیِه ُبُلوُغاال ماِل َو َخْیُر اْلَمبادى َو َخواِتیُم

 ( .حاٍل ِانَُّه َجلَّ َثناُؤُه ِلما َيشاُء َفّعاٌل َو ُھَو َحْسبى َو ِنعْم اْلَوكیُل ِفى اْلَمْبَدِء َو اْلماِل

عید العمروى يا ولد او آنگاه بر باالى آن نھر يا غدير برآيد و اعتماد بر يكى از وكالى حضرت نمايد يا عثمان سـ

 :محّمد بن عثمان يا حسین بن روح يا على بن محّمد السمرى و يكى از آن جماعت را ندا نمايد و بگويد

ـَْك َاشـْھـَُد َانَّ َوفـاتـَِك فـى َسبیل الّلِه َو َانَّك َحىُّ ِعْنَدالّلِه َمْرُز ) ـَْن فـُالٍن سـَالٌم عـََلی فى  وٌق خاَطْبُتَكيـا فـُالَن ب

َو َاْنَت الثَِّقُة  َحیاِتَك الَّتى َلَك ِعْنَدالّلِه َعزَّ َو َجلَّ َو ھـِذِه ُرْقَعتى َو حاَجتى ِالى َمْوال نا علیه السالم َفَسلِّْمھا ِاَلْیِه

  (186). (اَالمیُن 



 .پس نوشته را در نھر يا چاه يا غدير اندازد كه حاجت او برآورده مى شود

از اين خبر شريف چنین مستفاد مى شود كه آن چھار شخص معظم چـنـانـچـه :] محدث نورى مى فرمايد[و 

رعايا و آن جناب در عرض حوائج و رقاع و گرفتن جواب و ابالغ توقیعات ، در غـیـبـت صغرى واسطه بودند میان 

در غیبت كبرى نیز در ركاب ھمايون آن جناب ھستند و به ايـن مـنـصـب بـزرگ مـفـتـخـر و سـرافـرازنـد پـس 

رض معلوم شد كه خوان احسان و جود و كرم و فضل و نعم امام زمان علیه السالم در ھر قطرى از اقطار ا

براى ھر پريشان درمانده و گـم گـشـتـه و وامـانـده و مـتـحـیر و نادان و سرگشته و حیران گسترده و باب آن 

باز و شارعش عام با صدق اضطرار و حاجت و عزم با صفاى يويت و اخالص سريرت اگر نادان اسـت شـربـت 

 .اس عافیتش پوشندعـلمش بخشند و اگر گمشده است به راھش رسانند و اگر مريض است لب

- ١٠ - 

 
 

 غیبت شاءنیه و حضور شئونیه امام زمان علیه السالم

چـنانكه از سیر و حكايات و قصص گذشته ظاھر و ھويدا مى شود نتیجه مقصود در اين مقام و ايـنـكـه 

ر بر كشف باليا و حـضـرت صـاحـب اال مـر عـلیـه السـالم حـاضـر در مـیـان عـبـاد و نـاظـر بـر حـال رعـايا و قاد

عالم بر اسرار و خفايا به جھت غیبت و ستر از مردم از مـنـصـب خـالفـتـش عـزل نـشـده و از لوازم و آداب 

ريـاسـت الھـیه خود دست نكشیده و از قدرت ربـانـیـه خـويـش عـجـز بـه ھـم نـرسـانـیـده و اگـر خـواھـد 

ه از راه ديده و كوشش چیزى به آنجا رساند و اگـر خـواسـت حـل مـشـكالت كه اندر دل افتاده كند بى آنك

دلش را بـه آن كـتـاب يـا عـالمـى كـه دواى دردش در آن و نـزد آن اسـت مـايـل و شـايـق كـند گاھى دعايش 

 تعلیم كند و گاھى در خواب دواى مرضش به او آموزد و ايـنـكـه ديـده و شـنـیـده شده كه با صدق والء و اقرار

به امامت چه بسیار شده كه ارباب اضـطـرار و حـاجـت در مـقام عجز و البه و شكايت برآمدند و اثر اجابت و 

كشف بلیت نديدند عـالوه بـر دارا بـودن ايـن مـضطر موانع دعا و قبول را غالبا يا از جھت اشتباه در اضطرار 

و متحیر مى داند و راھش را به آن نمايانده اند  اسـت كـه خـود را مـضـطـر مـى دانـد و نـیـسـت و گم گشته

مثل جاھل به احكام عملیه كه به عالمش ارجاع فرمود؛ چنانچه در توقیع مبارك اسـت كـه در جـواب 

و اما حوادثى كه به شـما روى دھد پس مراجعه كنید در  ) : مـسـايل اسحاق بن يعقوب مرقوم فرمود كه

 . (رستى ايشان حجت من ھستند بر شماھا و من حجت خدايم بر ايشان آنھا به راويان احاديث ما به د

پـس مـادامـى كـه جـاھـل دسـتش به عالم برسد ھرچند به مھاجرت و مسافرت باشد يا به كـتـاب او در 

احـكـام او مـضـطـر نـبـاشـد و ھـمـچـنـیـن عـالمـى كـه حـل مـشـكل و دفع شبھه و تحیر خود را تواند از 

ر و نصوص كتاب و سنت و اجماع كند عـاجـز و درمـانـده نـباشد و آنانكه اسباب زندگى و معاش خويش ظواھ

را از حدود الھیه و موازين شـرعـیـه بـیـرون بـردنـد و بـر آن مقدار ممدوح در شرع اقتصار و قناعت ننمودند به 

نباشد و ھكذا از مواردى كه آدمـى جھت نـداشـتـن بـعـضى از آنچه قوام تعیش معلق نیست بر آن مضطر 

و اگـر در اضـطـرار . خـويـشـتـن را عـاجز و مضطر بیند و پس از تاءمل صادقانه خالف آن ظاھر مى شود

صـادق بـاشـد شـايـد صـالح او يـا صـالح نـظـام كـل در اجـابـت او نـبـاشـد ھـرچـه ھـر مضطرى صادق باشد 

ر اجابت او نباشد ھرچه ھر مضطرى را وعده اجابت نداند، بلى اجابت شايد صالح او يا صالح نظام كل د

مضطر را جز خداى تعالى يا خلفايش نكند نه آنكه ھر مضطر را اجابت كنند و در ايام حضور و ظھور در مدينه و 



ه سؤ مكه و كوفه و غیر آن از ھمه اصناف مضطرين و عاجزين از موالیان و محبین غالبا بودند و بـسیار بود ك

ال مى كردند و اجابت نمى شد چنان نبود كه ھر عاجز در ھر زمان ھر چـه خـواسـت بـه او دھـنـد و او رفـع 

اضـطـرارش نـمـايـنـد؛ چـه ايـن مـورث اخـالل نـظـام و بـرداشـتـن اجرھا و ثوابھاى عظیمه و جزيله اصحاب بال 

آرزو كـنـنـد كـه كاش گوشت بدنھاى ايشان را در دنیا با و مصائب است كه بـعـد از مـشـاھـده آن در روز جـزا 

مـقراض بريده بودند و خداى تعالى با آن قدرت كامله و غناى مطلق و علم محیط به ذرات و جزئیات موجودات 

  (187). با بندگان خود چنین نكرده

 در بیان بعضى از عالمات ظھور حضرت صاحب الزمان علیه السالم: فصل ھفتم 

و مـا در ايـن فـصـل اكـتـفـا مـى كـنـیـم بـه مـختصرى از آنچه نگاشته سید سند فقیه محدث جـلیـل القـدر 

و آن عالمات بر دو  (كفاية الموحدين  )ـا سـید اسماعیل عقیلى نورى ـ نور الّله مرقده ـ در كتاب مـرحـوم آق

عالمات حتمیه و عالمات غیر حتمیه ؛ اما عالمات حتمیه به نحو اجمال از اين قرار است و : قسم است 

 : مقصود ترتیب ذكرى است

ـیـت نمايد و به وجود نحس او خونريزى و فـتـنـه در اول ـ خـروج دجـال اسـت ، و آن مـلعـون ادعـاى الوھ

عـالم واقـع خواھد شد و از اخبار ظاھر شود كه يك چشم او مالیده و ممسوح است و چـشـم چـپ او در 

مـیان پیشانى او واقع شده و مانند ستاره مى درخشد و پارچه خونى در میان چـشـم او واقـع اسـت و 

ـد و شكل عجیب و ھیئت غريب و بسیار ماھر در سحر است و در پیش او كوھى بـسـیـار بـزرگ و تـنـومـن

سیاه است كه به نظر مـردم مى آورد كه كوه نان است و در پشت سر او كوه سفیدى است كه از سحر به 

و مـرده نظر مردم مى آورد كه آبھاى صاف جارى است و فرياد مى كند َاْوِلیائى َاَنا َربُُّكُم اال ْعلى و شیاطین 

ايـشـان از ظـالمـیـن و مـنـافـقـین و سحره و كھنه و كفره و اوالد زنا بر سر او اجتماع نمايند و شیاطین 

اطراف او را گرفته و به جمیع نغمات و آالت لھو و لعب و تغنى از عود و مـزمـارودف و انـواع سـازھـا و 

و را مـشـغـول بـه آن نـغـمـات و الحـان مـى نـمـايـنـد و بـربـطـھـا مـشـغـول مـى شـونـد كـه قـلوب تـابـعین ا

در انـظـار ضـعـفـاء العـقول از زنان و مردان چنان جلوه درآورند كه ھمه ايشان را به رقص آورند و ھمه خلق از 

عقب سر او مى روند كه آن نغمات و الحان و صداھاى دلربا را بشنوند گويا كه خلق ھمه در سـكـر و 

ى مـى بـاشـنـد و در روايـت ابـوامـامـه اسـت آنـكـه رسـول خـدا صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم مـسـتـ

ھـر مـؤ مـنـى كـه دجـال را بـبـیـنـد آب دھن خود را بر روى او بیندازد و سوره مباركه حمد را  :فـرمـودنـد

ملعون ظاھر شود عالم را پر از فتنه و  چون آن. بخواند به جھت دفـع سـحـر آن مـلعـون كه در او اثر نكند

آشـوب نـمـايـد و مـیان او و لشكر قائم علیه السالم جنگ واقع شود باالخره آن ملعون به دسـت مبارك 

  (188).حضرت حجت الھى علیه السالم يا به دست عیسى بن مريم علیه السالم كشته شود

دوم ـ صـیحه و نداء آسمانى است كه اخبار بسیارى داللت دارد بر آنكه آن حتمیات است ، و در حـديـث 

حـضـرت قـائم : كه آن حضرت فـرمـود مـفـضـل بـن عـمـر رحـمـه الّله از حـضرت صادق علیه السالم است

علیه السالم در مكه داخل شود و در جانب خانه كعبه ظاھر گردد و چـون آفـتـاب بـلنـد شـود از پـیـش قـرص 

آگاه ! اى گـروه خـاليق : آفـتـاب مـنـادى نـدا كـنـد كـه ھـمـه اھـل زمـیـن و آسـمـان بـشـنـونـد و مـى گـويـد

او را بـه نـام و كـنـیـه جـدش . ى آل مـحـمـّد صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم اسـت باشید كه اين مھد

حضرت امام   حـضـرت رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم ياد نمايد و نسب مبارك او را به پدر بزرگوارش 

ن بن على حسن عسكرى بن على بن محّمد بن على بن موسى بن جعفر بن محّمد بن على بن الحـسـی

بن ابى طالب علیھم السالم مى رساند و چنان نسب آن بزرگوار را به اسـمـاء كـرام آبـاء طـاھـرين او بیان 

كند كه ھمه مردم از شرق تا غرب عالم بشنوند؛ پس بـگـويد كه با او بیعت نمايید تا ھدايت يابید و مخالفت 



باى انس و نجباى جن گويند لبیك اى خواننده به پس مالئكه و نق. حكم او ننمايید كه گمراه خواھید شد

سوى خدا، شنیديم و اطـاعـت كـرديـم ، پس از آن خالئق چون آن ندا را بشنوند از شھرھا و قريه ھا و 

صحراھا و دريـاھـا از مـشرق تا مغرب عالم روى به مكه معظمه آورند و به خدمت آن حضرت برسند و چون 

پروردگار شما در وادى ! طرف مغرب شیطان فرياد نمايد كه اى گروه مردمان قريب به غروب آفتاب شود از 

يابس وارد شده است و او عثمان بن عنبسه از فرزندان يزيد بن مـعـاوية بن ابى سفیان است با او بیعت 

باى جن و انس مـالئكـه و نـقـبـا و نـج  نمايید تا ھدايت يابید و با او مخالفت ننمايید كه گـمـراه شـويـد، پـس 

 .او را تكذيب نمايند و منافقان و اھل تشكیك و ضالل و گمراھان به آن ندا گمراه خواھند شد

و نـیـز نـداى ديـگـر از آسـمـان ظـاھـر شـود كـه آن نـدا قبل از ظھور حجة الّله علیه السالم است كه آن ھم 

ـداء در شـب بیست و سوم ماه رمضان است كه در عداد عالئم حتمیه است كه البته بايد واقـع شـود و آن ن

ھمه ساكنین زمین از شرق تا غـرب عـالم آن ندا را خواھند شنید و آن منادى جبريئل است كه به آواز بلند 

و شیطان نیز در وسط روز در میان زمین و آسمان ندا كند كه  . (َاْلحـَقُّ مـََع عـَلٍِّى َو شـیـَعِتِه  )ندا كند كه 

  (189). (َاْلَحقُّ َمَع ُعْثماَن َو شیَعِتِه  )بشنوند كه ھمه كس 

ن بى آب و علف كه در مابین مكه و شام است و آن سوم ـ خروج سفیانى است از وادى يابس ، يعنى بیابا

مردى است بد صورت و آبله رو و چھارشانه و ازرق شم و اسم او عثمان بن عـنـبـسـه اسـت و از اوالد يـزيـد 

بن معاويه است و آن ملعون پنج شھر بزرگ را متصرف مى شـود كـه دمـشـق و حـمـص و فـلسـطـین و 

از آن لشكر بسیار به اطـراف مـى فـرسـتـد و بـسـیـارى از لشـكـر او بـه   اردن و قنسرين است ، پس 

سـمـت بـغـداد و كـوفـه خـواھـنـد آمد و قـتـل و غـارت و بـى حـیـايـى بـسـیـار در آن صـفحات مى نمايند و 

به جانب شام در كوفه و نجف اشرف قـتـل مـردان بـسـیـار واقع شود و بعد از آن يك حصه از لشكر خود را 

روانه نـمـايـد و يـك قـسـمـت از آن را بـه جـانـب مـديـنـه مـطـھـره و چـون به مدينه رسند سه روز قـتـل عـام 

نـمايند و خرابى بسیار وارد آورند و بعد از آن به سمت مكه روانه شوند و لكن به مكه نرسند و اما آن حصه 

ضرت حجة الّله بـر آنھا ظفر يابند و تمام آنھا را ھالك نمايند و كه به جانب شام روند و در بین راه لشكر ح

و فـتـنه آن ملعون در اطراف بالد بسیار عظیم شود خصوصا بالنسبة به . غنايم آنھا را بالكلیه متصرف شوند

دوستان و شیعیان عـلى بـن ابـى طـالب عـلیـه السـالم حـتـى آنكه منادى او ندا كند كه ھر كس سر يك 

ر از دوسـتـان عـلى بـن ابى طالب علیه السالم را بیاورد ھزار درھم بگیرد، پس مردم به جھت مـال دنـیـا نف

از حـال يـكـديگر خبر دھند و ھمسايه از ھمسايه خبر دھد كه او از دوستان على بن ابى طالب علیه 

 . السالم است

ین بیداء رسند كه مابین مكه و مدينه است آن قسمت از لشكر كه به جانب مكه روند چون به زم: بالجمله 

حق تعالى ملكى را مى فرستد در آن زمین و فرياد مى كند اى زمین اين مالعینان را بـه خـود فرو بر، پس 

جمیع آن لشكر كه به سیصد ھزا مى رسند با اسبان و اسلحه بـه زمـیـن فـرو رونـد مـگـر دو نـفـر كـه بـا 

 )ه جھنیه كه مالئكه صـورتـھـاى ايـشـان را بـر مـى گردانند و به يكى مى گويند كه ھـمديگر برادرند از طايف

است برو به مكه و بشارت ده حضرت صاحب اال مر علیه السالم را به ھالكت لشكر سفیانى و  (بشیر 

آن دو نفر به است مى گويند برو به شام و به سفیانى خبر ده و بـترسان او را، پس  (نـذيـر  )ديـگـرى را كـه 

چون سفیانى اين خبر را بشنود از شام به جاب كوفه حركت كند و در آنجا . جانب مكه و شام روانه گردند

خرابى بسیار وارد آورد و چون حضرت قـائم عـلیـه السالم به كوفه رسد آن ملعون فرار كند و به شام برگردد 

بـه قتل آورند و سر نحس او را   ـره بـیـت المـقـدس پس حضرت لشـكـر از عـقـب او فـرسـتـد و او را در صـخ

  (190).بريده و روح پلیدش را وارد جھنم گردانید



  (191).رو رفتن لشكر سفیانى است در بیداء كه ذكر شدچھارم ـ ف

 آل محّمد علیھم السالم در مابین ركن و مقام پـنـجـم ـ قـتـل نـفـس زكـیـه اسـت ، و آن پـسـرى اسـت از

.(192)  

كه از طرف ديلم و قزوين خـروج شـشـم ـ خـروج سـیـد حـسنى است و آن جوان خوش صورتى است 

و اين . نـمـايـد و بـه آواز بـلنـد فـريـاد كـنـد كـه بـه فـريـاد رسـیـد آل مـحـمـّد را، كـه از شـمـا يارى مى طلبند

سید حسنى ظاھرا از اوالد حضرت امام حسن مـجـتـبـى عـلیـه السالم باشد و دعوى بر باطل ننمايد و 

لكه از شیعیان خلص ائمه اثنى عشر علیھم السالم و تابع دين حق باشد و دعوت دعوت بر نفس خود نكند ب

نیابت و مھدويت نـخـواھد نمود لكن مطاع و بزرگ و رئیس خواھد بود و در گفتار و در كردار موافق است با 

الم را فرو شـريعت مطھره حضرت خاتم النبیین صلى الّله علیه و آله و سلم و در زمان خروج او، كفر و ظلم ع

گرفته باشد و مردم از دست ظالمان و فاسقان در اذيت باشند و جمعى از مـؤ مـنـیـن نـیـز مـسـتـعـد 

بـاشـنـد از بـراى دفـع ظـلم ظـالمـیـن ، در آن حـال سـیـد حـسـنـى اسـتـغـاثـه نـمـايـد از بـراى نـصـرت ديـن 

نمايند خصوصا گنجھاى طالقان كه از طال و نـقـره نـبـاشـد  مردم را اعانت  آل مـحـمـّد علیھم السالم ، پس 

بـلكـه مـردان شـجـاع و قـويـدل و مـسـلح و مـكمل كه بر اسبھاى اشھب سوار باشند و در اطراف او جمع 

گردند و جمعیت او زياد شود و بـه نـحـو سـلطـان عـادل در مـیـان ايـشـان حـكـم و سـلوك نـمـايـد و كـم كـم 

ر اھـل ظـلم و طـغیان غلبه نمايد و از مكان و جاى خود تا كوفه زمین را از لوث وجود ظالمین و كـافـران پاك بـ

كند و چون با اصحاب خود وارد كوفه شود به او خبر مى دھند كه حضرت حـجة الّله مھدى آل محّمد علیھم 

پـس سـیـد حـسـنـى بـا اصـحـاب خود السالم ظھور نموده است و از مدينه به كوفه تشريف آورده اسـت ، 

 .خدمت آن حضرت مشرف مى شوند از آن حضرت مطالبه داليل امامت و مواريث انبیاء مى نمايد

به خدا قسم كه آن جوان آن حضرت را مى شناسد و مـى داند كه : حضرت صادق علیه السالم مى فرمايد

پس آن . مردم و اصحاب خود ظـاھـر نـمـايداو بر حق است و لكن مقصودش اين است كه حقیت او را بر 

در آن وقت سید حسنى و اصحابش به آن حضرت . حضرت داليل امامت و مواريث انبیاء از براى او ظاھر نمايد

بیعت خواھند نمود مگر قلیلى از اصحاب او كه چھار ھـزار نـفـر از زيـديـه بـاشـنـد كـه مـصـحـف ھـا و قـرآن 

مـايـل اسـت و آنـچـه مـشـاھـده نـمـودنـد از داليـل و مـعـجـزات آن را حـمـل بـر سحر در گـردن ايـشـان حـ

پـس حـضـرت حجت  .نمايند و گويند كه اين سخنان بزرگى و اينھا ھمه سحر است كه به ما نـمـوده انـد

يشان اثر نخواھد نمود علیه السالم آنچه نصیحت و موعظه نمايد ايشان را و آنچه اظـھـار اعـجـاز نـمـايد در ا

تا سه روز يشان را مھلت مى دھد و چون موعظه آن حضرت و آنچه حق است قبول ننمايند امر فرمايد كه 

گردنھاى ايشان را بزنند و حال ايشان بسیار شبیه است به حال خوارج نھروان كه لشكر حضرت امیرالمؤ 

  (193).منین علیه السالم در جنگ صفین بودند

ھفتم ـ ظاھر شدن كف دستى است كه در آسمان طلوع نمايد و در روايت ديگر صورت و سینه و كف دستى 

  (194).ددر نزد چشمه خورشید ظاھر شو

  (195). ھشتم ـ كسوف آفتاب است در نیمه ماه رمضان و خسوف قمر در آخر آن

نـھم ـ آيات و عالماتى است كه در ماه رجب ظاھر مى شود، شیخ صدوق از حضرت امام رضا علیه السالم 

عیان را از فتنه عظیمى و آن وقـتـى اسـت كـه امـام ايـشان ناچار است شی: روايت كرده كه آن حضرت فرمود

غائب باشد و اھل آسمان و زمین بر او بگريند، و چون ظھور او نـزديـك شـود در مـاه رجـب سـه نـدا از 

 . (ِلمین َاال َلْعَنُة الّلِه َعَلى الّظا )آسـمـان بـه گـوش مـردم بـرسـد كه ھمه خلق آن را بـشـنـونـد، نـداى اول ـ 

صداى سوم ـ آنكه . و آواز دوم ـ ازفت اال زفة ؛ يعنى نزديك شد امرى كه روز به روز و وقت به وقت مى رسد



بدنى در پـیـش روى قـرص آفـتـاب ظـاھـر گـردد و نـدايـى رسـد كه اين است امیرالمؤ منین علیه السالم كه 

  (196).آن وقت فرج مؤ منان برسدبه دنیا برگشته است براى ھالك كردن ستمكاران پس در 

شده است و آنـكـه دھـم ـ اخـتـالف بـنى عباس و انقراض دولت ايشان است كه در اخبار به آن اعالم 

  (197). ايـشـان قـبـل از قـیـام حـضرت قائم علیه السالم مختلف و منقرض خواھند شد از سمت خراسان

 عالمت ھاى غیر حتمى

پس آنھا بسیار است بعضى ظاھر شده و بعضى ھنوز واقع نشده و ما در اينجا به : و اما عالمات غیر حتمیه 

 : بعضى از آنھا به نحو اجمال اشاره مى كنیم

  (198). اول ـ خراب شدن ديوار مسجد كوفه است

  (199). دوم ـ جارى شدن نھرى است از شط فرات در كوچه ھاى كوفه

  (200). سوم ـ آباد شدن شھر كوفه است بعد از خراب شدن آن

  (201). چھارم ـ آب درآوردن درياى نجف است

  (202).پنجم ـ جارى شدن نھرى است از فرات به غرى كه نجف اشرف باشد

  (203). ششم ـ ظاھر شدن ستاره دنباله دار است در نزديك ستاره جدى

  (204). ھفتم ـ ظاھر شدن قحطى شديد است قبل از ظھور آن حضرت

  (205).ھشتم ـ وقوع زلزله و طاعون شديد است در كثیرى از بالد

  (206).نھم ـ قتل بیوح است يعنى قتل بسیار كه آرام نمى گیرد

  (207). مساجد و تطويل منارات استدھم ـ تحلیه مصاحف و زخرفه 

  (208). يازدھم ـ خراب شدن مسجد براثا است

دوازدھم ـ ظاھر شدن آتشى است در سمت مشرق زمین كه تا سه روز يا ھفت روز در میان زمین و 

 (209).آسمان افروخته مى شود كه محل تعجب و خوف باشد

سیزدھم ـ ظاھر شدن سرخى شديد است كه در اطراف آسمان پھن مى شود كه ھمه آسمان را مى 

  (210).گیرد

  (211). چھاردھم ـ كثرت قتل و خونريزى است در كوفه از جھت رايات مختلفه

  (212).پانزدھم ـ مسخ شدن طايفه اى است به صورت قرده و خنازير

  (213). شانزدھم ـ حرك كردن بیرقھاى سیاه است از خراسان

 ھـفـدھـم ـ آمـدن بـاران شـديـدى اسـت در مـاه جـمـادى الثـانـیـه و مـاه رجـب كـه مثل آن ھرگز ديده نشده

.(214)  

ھـیـجـدھـم ـ مـطـلق العـنـان شـدن عـرب اسـت كـه به ھر جا كه خواھند بروند و ھرچه خواھند 

  (215).بكنند

  (216).نوزدھم ـ خروج سالطین عجم است از شاءن و وقار

د ماه درخشنده و روشنى دھنده باشد و بـه بـیـسـتم ـ طلوع نمودن ستاره اى است از مشرق كه مانن

شـكل غره ماه باشد و دو طرف آن كج باشد به نحوى كه نزديك است از كجى به ھم وصل شود و چنان 

  (217).درخشندگى داشته باشد كه چشمھا را خیره نمايد

بـیـست و يكم ـ فرو گرفتن ظلمت كفر و فسوق و معاصى است تمام عالم را و شايد مقصود از ايـن عـالمـت 

ـل خلق غـلبـه كفر و فسق و فجور و ظلم است در عالم و انتشار اين امور است در تمام بـالد و كـثـرت مـی

است به اطوار و حاالت كفار و مشركین از گفتار و كردار و تعیش و اوضـاع دنـیـويـه و تـشـبـه بـه ايـشـان در 



حركات و سكنات و مساكین والبسه ؛ و ضعف و سـسـتـى حـال ايـشـان اسـت در امـر ديـن و آثـار شـريـعت 

ن كه يوما فیوما حاالت مردم در تزايد و اشتداد و عدم تقید ايشان به آداب شرعیه خصوصا در جزء اين زما

است در تشبه به اھـل كـفـر از جـمـیـع جـھـات دنـیـويـه بـلكـه در اخـذ قـواعـد كـفـر و عـمـل نـمـودن بـه آن 

ق در امـور ظـاھـريـه و بـسـیـار اسـت كـه اعـتـقـاد و اعـتـمـاد كـامل به اقوال و اعمال ايشان مى نمايند و وثو

تمام در كلیه امور به آنھا دارند و بسا بـاشـد كـه سـرايـت بـه سـوى عـقـايـد كـثـیـرى خـواھـد نـمـود كـه 

بـالمـره اصـل عـقـايـد ديـنـیـه اسـالم را از دسـت مـى دھـنـد بـلكـه اطفال خردسال را به آداب و قواعد 

بـدايـت امـر نـمـى گـذارنـد كـه آداب و قـواعد دين ايشان تعلیم مى نمايند؛ چنانچه فعال مرسوم است كه در 

اسالم در اذھان ايشان رسوخ نمايد و حـال كـثـیـرى از ايـشان بعد از بلوغ منجر به فساد عقیده و عدم تدين 

به دين اسالم خواھد شـد و بـر ايـن مـنوال تعیش خواھند نمود و ھكذا حال كسانى كه معاشرت با چنین 

و اھـل و عـیـال ايـشـان كـه تـبـعـه ايـشـان انـد؛ بـلكـه اگـر نـیـكـو تـاءمـل نـمـايـى مـى  اشخاصى دارنـد

بـیـنـى كـه كـفـر بـر عـالم مـحـیـط شـده اسـت اال اقـل قـلیل و مقدار يسیر از عبادالّله كه آن ھم غايب 

معموره در تصرف كفار و مشركین و منافقین اسالم انـد؛ چـه آنكه اكثر بالد  ايشان از ضعفاءااليمان و نواقص 

است و اكثر از اھالى و از اھـل كـفـر و شـرك نـفـاق انـد مـگـر بـر سـبـیـل نـدرت و اھـل ايـمـان كـه اثـنـى 

عشريه باشند ھم به جھت اختالف در عقايد اصولیه دينیه و مذھبیه چـنـانـچـه مـتـفـرق و مـشـتـت انـد كـه 

ـیـان ايـشـان نـادر و قـلیـل از اھـل ايـمـان ھـم از عـوام و خـواص بـسـیـارى از ايـشـان بـه اھـل حـق در م

جـھـت ارتـكـاب بـه اعـمـال قـبـیـحـه و افـعـال شـنـیـعـه و مـحـرمـه از اقـسـام مـعـاصـى و مـحـرمـات و كل 

ظلم بر انفس خود مى نمايند كه از اسالم و حرام و ظلم و تعدى ھريك بر ديگرى در امور دينیه و دنیويه چنان 

ايمان چیزى در نزد ايشان باقى نمانده مگر اسمى كه غیر مطابق با مـسمى است و رسمى كه مخالف با 

پس در روى زمین باقى نخواھد ماند فـعـال از اسـم اثـرى مگر بسیار قلیل كه آن ھم . آثار شريعت است 

در  (معروف  )ظاھر شـرع در تـرويـج ديـن اثـرى مـترتب نخواھند شد و  مغلوب و منكوب و از وجود ايشان به

شده است و از اسالم باقى نمانده مگر مـجـرد اسـم و  (معروف  )،  (منكر  )و  (منكر  )نزد مردم بالمره 

م رسـم ظـاھـرى و گـويـا بـالمـره طـريقه امیرالمؤ منین علیه السالم و سجیه مرضیه ائمه طاھرين علیھ

السالم از دست رفته است و نزديك است ـ العیاذ بالّله ـ طومار شـريـعـت بـالمـره پـیـچـیده شود و به مراءى 

و مسمع ھمه خلق است كه آنچه ذكر شد يوما فیوما در تضاعف و اشتداد است و آنچه رسول خدا صلى 

بود و بعد از اين ھم بر مى گردد و  الّله علیه و آله و سلم به آن خبر داد كـه اسـالم در اول ظھورش غريب

غريب مى شود در جـزء ايـن زمـان ظـاھر و ھويدا شد و قريب به آن است كه تمام عالم پر شود از ظلم و 

پـس بـايـد ايـن قـلیـل از عـِبـاُدالّله اْلمـُْؤمـِنـیـن عـََلى . جور بـلكـه فـى الحـقـیـقـة عـیـن ظـلم و جـور اسـت 

ـْال َو نـَھـارا مسئلت نمايند از روى تضرع و ابتھال كه حق تعالى تعجیل فرمايد فرج آل محّمد علیھم الدَّوام َلی

  (218).السالم را

 عالئم آخرالزمان از زبان امیرمؤ منان علیه السالم

 :و از بـعـض خـطـب حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم نقل شده كه فرمودند

الّناُر ِبَنصیَبْیِن َو ِاذا صـاَح النـّاقـُوُس َو كـَبـََس اْلكاُبوُس َو َتَكلََّم اْلجاُموُس َفِعْنَد ذِلَك َعجاِئُب َو َاىُّ عـَجـائب َاناَر  )

ى َقْوٍم ِالى َاْن قاَل َظَھَرت راَيٌة ُعْثماِنیٌَّة ِبواٍد ُسوٍد َواْضَطَرَبِت اْلَبْصَرُة َو غـََلَب بـَعـْضـُُھْم َبْعَضا َو َصبا ُكلُّ َقْوٍم ِال

ذِلَك َتَوقَُّعوا ُظُھوَر ُمَتَكلِِّم ُموسى ِمَن الشََّجَرِة  علیه السالم َو َاْذَعَن ِھْرِقُل ِبُقْسَطْنَطِنیَِّة ِلَبطاِرَقِة ُسْفیانى َفِعْنَد

  (219) ( .َعلى ُطور

شـايد (اقوس به صدا درآيد و كابوس و رياست طلب قیام نمايد و گاو تـكـلم نـمـايـد وقـتـى كه ن: تـرجـمـه ]



و در ). مراد آن باشد كه شخص عظیم الجثه و صاحب شوكت و در فھم مانند گـاو بـاشـد و حـكـومـت نـمـايـد

نصیبین و  بـرافـروخـتـه مـى شود آتش در شھر! ايـن ھـنـگـام شـگـفتى ھاست و چه شگفتى و عجائبى 

ظـاھـر مـى گردد و شھر بصره به آشوب ) يا سـرزمـیـن سـودان (علم و پرچم عثمانى از سرزمین سیاھان 

ھر گروه و طـايـفـه اى بـا گـروه و طايفه ديگر در مقام غلبه درآيند ـ تا اينكه حضرت مى  .كشیده مى شود

سرداران لشكر سفیانى در قـسـطـنـطـنـیـه  كه يكى از (بطارقه  )فرمايد ـ ھرقل كه قیصر روم است براى 

اعـتقاد پیدا نموده و از او اطاعت مى نمايد؛ پس در اين ھنگام منتظر ظھور كسى باشید كه در طور سینا از 

 [! درخت با موسى علیه السالم سخن گفت

 : سالمو ھـم در بـعـضـى از كـلمات درر بار خود فرموده است در عالمات ظھور حضرت قائم علیه ال

شـَیِّدُوا اْلبـُنـْیـان َو  ِاذا َامـاَت النـّاُس الصَّالَة َو َاضـاعـُوا اَالماَنَة َواْسَتَحلُّوا اْلِكْذَب َو َاَكُلوا الرِّبا َو َاَخُذوا الرِّشـا َو )

وا اَالْرحـاَم َو اتََّبُعوا اَالْھواَء َو اْسَتَخفُّوا بـاعـُوا الّديـَن بـِالدُّْنیا َو اْسَتْعَملوا السَُّفھاَء َو شاَوُروا النِّسـاء َو قـَطـَعـُ

فاُء َخَوَنًة َو اْلُقّراُء َفَسَقًة َو ِبالدِّماِء َو كاَن اْلِحْلُم َضْعفا َو الظُّْلُم فـَخـَْرا َو كـانـَِت اُالَمراُء َفَجَرًة َو اْلُوَزراُء َظَلَمًة َو اْلُعَر

ْسَتْعَلَن اْلُفُجوُر َو َقْوُل اْلُبْھتِان َو اِالْثُم َو الطُّْغیا ُن َو ُحلِّیِت اْلمـَصا ِحُف َو ُزْخِرَفِت ظـَھـََرْت شـَھـادُات الزُّوِر َوا

اْقَتَرَب َضِت اْلُعُقوُد َو اْلَمساِجُد َو َطوَِّلِت اْلَمناِئُر َو ُاْكِرَم اَالْشراُر َو اْزَدَحَمِت الصُُّفوُف َو اخـْتـََلفـَِت اَالھـْواُء َو نـُقـِ

ُھْم َو كاَن َزعیُم اْلَمْوُعوُد َو شاَرَك َاْزواِجُھنَّ ِفى التِّجاَرِة حـِْرصـا عـََلى الدُّْنیا َو َعَلْت َاْصواُت الُفّساِق َو اْسُتِمَع ِمْن

ـَِن اْلخـاِئُن َو التُِّخَذِت اْلِقّیاُن َو اْلمـَغـاِزُف َو اْلَقْوِم َاْرَذُلُھْم َو اتُّقـَِى اْلفـاجـُِر مـخـافـََة شـَرِِّه َو صـُدَِّق اْلكـاِذُب َو اْئتـُم

الرِّجـاَل بـِالنِّسـاِء َو َلعـََن آخـُِر ھـِذِه اُالمَِّة َاوََّلھـا َو َركـَِب َذواِت اْلفـُُروِج السُُّروِج َو تـََشبَُّه النِّساَء بـِالرِّجـاِل َو 

َھَد َو َشِھَد اِالخُر َقضاُء ِلِذمـاٍم بـِغـَیـِْر َحقٍّ َعَرَفُه َو َتَفقََّه ِلَغْیِر الّديِن َو اَثرُوا َعَمَل شـَِھَد الّشاِھَد ِمنَْْغِیر َاْن َيْسَتْش

ْبِر َفِعْنَد رُّ ِمَن الصَّالدُّنیا َعلى اال ِخَرِة َو َلِبُسوا ُجُلوَد اْلضَّاءِن َعلى ُقُلوِب الذِّئاِب َو ُقُلوُبُھْم اَءْنَتُن ِمَن اْلَجْیِف َو َاَم

لّناِس َزماٌن َيَتَمّنى َاَحُدُھْم ذِلَك َاْلَوحـا َاْلَوحـا اْلعـَجـََل اْلعـَجـََل خـَیـُْر اْلمـَسـاِكِن َيْوَمِئٍذ َبْیُتاْلُمَقدَِّس َلَیاْءِتَینَّ َعَلى ا

  (220). (َانَُّه ِمْن ُسّكاِنِه 

زمـانـى كـه مـردم نـمـاز را بـمـیـرانـنـد و امـانت را ضايع كنند و دروغ گفتن را حـالل شـمارند و ربا : تـرجـمـه ]

ازند و دين را به دنـیـا بـفـروشـنـد و مـوقـعـى كـه سفیھان بخورند و رشوه بگیرند و ساختمانھا را محكم بس

را به كار گماشتند و با زنان مشورت كردند و پیوند خودشان را پاره نمودند و ھواپرستى پیشه ساختند و 

دانـسـتـنـد، حـلم و بـردبارى در میان آنھا نشانه ضعف و ناتوانى باشد و ظلم و   خون يكديگر را بى ارزش 

. فاسق بـاشـنـد) قرآن )باعث فـخر گردد، امراء فاجر، وزراء ظالم و سركردگان دانا و خائن و قاريان ستم 

شـھـادت بـاطـل آشـكار باشد و اعمال زشت و گفتار بھتان آمیز و گناه و طغیان و تـجاوز علنى گردد قرآنھا 

ار مـورد عـنـايـت قـرار گـیـرنـد و زينت شود و مسجدھا نقاشى و رنگ آمیزى و مناره ھا بلند گردد و اشـر

خواھشھا مختلف باشد و پـیـمـانـھـا نـقـض گـردد و وعـده اى كـه داده شـد . صـف ھا در ھم بسته شود

زنـھـا بـه واسـطـه میل شايانى كه به امور دنیا دارند در امر تجارت با شوھران خود شركت . نـزديـك شـود

 .و از آنھا شنیده شود صداھاى فاسقان بلند گردد. جويند

بـزرگ قـوم ، رذل ترين آنھاست ، از شخص فاجر به مالحظه شرش تقیه شود، دروغگو تـصـديـق و خـائن 

امـیـن گـردد، زنـان نـوازنـده ، آالت طـرب و مـوسـیـقى به دست گرفته نـوازندگى كنند و مردم پیشنیان خود 

در (شاھد . زنان به مردان و مردان به زنان شباھت پیدا كنند زنھا بر زين ھا سوار شوند و. را لعنت نمايند

بدون اينكه از وى درخواست شـود شـھادت مى دھد و ديگرى به خاطر دوست خود بر خالف حق ) محكمه 

پوست میش را . احكام دين را بـراى غـیـر ديـن بـیـاموزند و كار دنیا را بر آخرت مقدم دارند .گواھى مى دھد

در آن موقع . تر است  ـرگ ھا بپوشند، در حالى كه دلھاى آنھا از مردار متعفن تر و از صبر تلخ بر دلھاى گ



روزى خواھد آمد كه ھـركـسـى آرزو كـند  .بھترين جاھا در آن روز بیت المقدس است . شتاب و تعجیل كنید

 [.963ترجمه استاد دوانى ص  (مھدى موعود علیه السالم  ) .كه از ساكنان آنجا باشد

 علت ضعف ايمان در مسلمانان

كه شايسته ديدم در اينجا نقل كنم ملخص كالم شیخ خود ثقة االسالم نورى رضـى الّله : مـؤ لف گـويد

بعد از آنكه اثبات كرده كه فرقه اثنى عـشـريـه اھـل نجات اند از ھفتاد و سه  (كـلمـه طـیـبه  )عـنـه را در 

عت در اين اعصار در غايت ضعف و پستى و قلت و سستى است به سبب و نجات اين جما: فرقه ، فرموده 

امورى چند كه عمده آن كثرت تردد و آمد و شد كفار است به بالد مقدسه ايران و شدت مراوده و تحبب 

مسلمین با ايشان و فرو گرفتن امـتـعـه و اقـمـشـه و آالت و اثـاث البـیت اھل كفر و شرك ھر شھر و دھكده 

نكه نمانده چیزى از ضروريات زندگى و اسباب راحت بدن و آسودگى جز آنكه از آنھا در آن نشانه و را تا آ

اسـمـى و يـادگـار و رسمى ھست و نتايج اين كار و آثار اين رفتار مفاسد و مضارى است بى شمار كه در 

 . دين اسالم پیدا شده

ه از اركـان ديـن و اجزاء ايمان است از دل بـرده و اول ـ آن اسـت كـه بـغـض قـلبـى كـفـار و مـلحـديـن كـ

مـحـبـت و دوسـتى آنھا را كه در مناقضت با دوستى خداوند و اولیائش چون آب و آتـش اسـت آورده بـلكـه 

مـراوده و آمـیـزش بـا آنـھـا مـايـه افـتـخـار و سـبـب مـبـاھـات شـده و حال آنكه حق تعالى مى فرمايد در آيه 

 نمى يابى قومى را كه ايمان آوردند به خداوند و روز باز پسین:] يعنى ]nد8دد(221) ( ...ِجُد َقْوماالَت )

يا  كسى را كه دشـمـنى و مخالفت كند خدا و رسول او را ھر چند پدران يا پسراندوست دارند 

و نیز . نباشد برادران يا عشیره او باشند چه رسد به بیگانه پس دوست ايشان را حظى از ايمان

 : فرموده

اى كسانى كه : ترجمه  nn8nn](222) ( ...َاْوِلیاََّء يـا َايُّھـَا الَّذيـَن آمـَنـُوا الَتتَِّخُذوا َعدوِّى َو َعدوَُّكْم )

 [.دوستى مگیريد ايمان آورده ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به

 از جناب صادق علیه السالم روايت كرده كه خداوند وحـى فـرسـتـاد ( اليـحـضره الفقیهمـن  ) و در

نخورند غذاى  بـه سـوى پیغمبرى از پیغمبران خود كه بگو به مؤ منین نپوشند لباس اعـداى مـرا و

چـنانچه ايشان دشمنان  مى شويد ا دشمنان مـن  اعداى مرا و نروند به راه ھاى اعداى من پس 

به ھمین مـضـمـون از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم نـقـل  (كتاب جعفريات  )و در  (223).اند من

  (224). و متشكل نشوند به شكلھاى اعداى من: ده و در آخـر آن فـرمـوده كـر

كسى كه دوسـت دارد كـافـرى : ناب صادق علیه السالم فرمودمروى است كه ج )امـالى صـدوق عـ )و در 

: آنـگـاه فرمود. را، دشـمـن داشـتـه خـداوند را و كسى كه دشمن شود كافرى را، دوست داشـتـه خـدا را

از جناب امام رضا علیه السالم  (صـفـات الشـیعه  )و در  (225). دوست دشمن خدا، دشمن خدا است

به درستى كـه از كـسـانـى كـه به خود بستند محبت ما اھل بیت را كسانى اند كه : روايت كرده كه فرمود

به دوست داشتن : به چه سبب ؟ فرمود: ان ما از دجال ، راوى گفت فتنه ايشان سخت تر است بر شیعی

دشمنان ما و دشـمـن داشـتـن دوسـتـان مـا، زيـرا كـه چـون چـنـیـن شـود مـخـتـلط مـى شـود حـق بـه 

  (226). باطل و مشتبه مى شود پس شناخته نمى شود مؤ من از منافق

مروى است كه  )خـصـال عـ )و نـیـز آن جـنـاب دربـاره اھـل جـبـر و تـشـبـیـه و غـالت فـرمـود چـنـانـچـه در 

و كسى كه دشمن دارد ايـشـان را، دوسـت داشـتـه مـا  ھركس دوست دارد ايشان را، دشمن داشته ما را

را و كسى كه مواصلت كند ايشان را، بريده است با ما و كـسـى كه بريده از ايشان ، مواصلت كرده با ما و 



كسى كه بیازارد ايشان را، نیكى كرده اسـت بـا مـا و كـسى كه نیكى كند ايشان را، آزرده است ما را و 

ند ايشان را، اھـانت كرده ما را و كسى كه اھانت كرده ايشان را، اكرام نموده ما را و كسى كه اكرام ك

كسى كه رد كند ايشان را، پـذيـرفـتـه از مـا و كـسـى كه بپذيرد از ايشان ، رد نموده ما را و كسى كه 

ما و كسى كه  احسان كند ايـشان را، بدى نموده با ما و كسى كه بدى كند با ايشان ، احسان نموده با

تـصديق كند ايشان را، ما را تكذيب نموده و كسى كه تكذيب كند ايشان را، نصدى نموده ما را و كسى كه 

اى پـسـر . عطیه دھد ايشان را، محروم كرده ما را و كسى كه محروم كرده ايشان را، عطیه داده مـا را

صرى ، و چـون حـال ايـن قـسـم كـفـره ھـر كه از شیعیان ما است نگیرد از ايشان دوستى و نا! خـالد

  (227).چـنـیـن بـاشـد حال ساير كفار اگر بدتر نباشد كمتر نخواھد بود

- ١١ - 

 
 

دوم ـ آنكه در دل بغض دين و طريقه مسلمین و عداوت متدينین و علما و صالحى كه متاءدب اند بـه آداب 

شـريـعـت و مـنـكـرنـد به قلب و زبان معاشرات و مشابھت به آن جماعت را كم كم ثـابـت و بـرقـرار شـود 

رسـوم خـويـش كـه آنـھـا را از روى چـه ھـر كـس بـه حسب فطرت متنفر است از مخالفت طريقه و منكر 

محبت و خیال التذاذ و منفعت اختیار كرده خصوص اگر آن مخالف ، ناھى و رادع باشد به قدر امكان او را از 

پیروى آن طريقه و شیوع و بروز اين مـفـسـده بـه مـقـامـى رسـیـده كـه نـزديـك شـد مـعـامـله كـنـنـد بـا 

مله با يھود مسكین كه از دينش قلب منزجر و صورت عبوس شده و آن را كـه اھل علم و ارباب دين معا

تـمكن رساندن اذيتى است به او در صدد ان برآمده بلكه از ديدن صاحب عمامه كه وجـودش مـنـغـص عـیـش 

و مـانـع لھـو لعب است تنفر بیش از و انزجار و استھزاء و سخريه و اشـاره بـه چـشـم و دست به نحو 

تخفاف زياده از ديگران بلكه حكايت حركات و سكنات اھـل عـلم را در اوقـات تـحـصـیـل و عـبـادت از اس

اسـبـاب مـضـحـكـه مـجـالس لھـو و زيـنـت محافل طرب خود كرده اند و گاھى در لباس شعر و مضامین نظم 

به زبان و اشاره به ابرو و چشم و  درآوردند و ھمان كارھا كه كفار ھنگام ديدن مؤ منین مى كردند از استھزاء

استحقار و اسـتـخـفـاف به مقدار میسور، و خداوند در مواضع متعدده حكايت فرموده و وعده عذاب دنیا و 

آخـرت بـه آن داده بـه ھـمان روش فساق و فجار با آن جماعت در اين اعصار چنین كنند و اين بـغـض و 

ـرام ايـشـان نـھـايـت مـنـاقـضـت و كـمـال مباينت دارد و ھرگز با يكديگر مـنـافـرت بـا لزوم تـعـظـیـم و احـت

و در اخبار بسیار دائره ايمان را منحصر فـرمـوده انـد بـه حـب فـى الّله و بغض فى الّله و . جمع نشود

داى ايمان نیست مگر حب و بغض خـداونـد و آنـچـه پـسـنـديـده و دوسـت دارد، و بـغـض اعـ: فرمودند

  (228) .خـداونـد و آنـچـه دوسـت دارنـد

اگر نـبـود در مـا مگر : سالم فرمودندمذكور است كه حضرت امیرالمؤ منین علیه ال (نـھـج البـالغه )و در 

دوست داشتن ما آنچه را كه خداوند دشمن دارد و تعظیم كردن ما آنچه را كه خـداونـد حـقـیـركـرده ھـرآيـنه 

  (229).كفايت مى كرد ما را در مخالفت ما خدا ر ا و روگرداندن از امر او

رشته كار امت پیغمبر آخرالزمان صلى الّله علیه و آله و سلم به جايى رسیده كـه غـالب عـوام : و بالجمله 

با نصارى وزنادقه و دھريین چندان   و انس از ضـروريـات مـسـايـل بـى خـبـرنـد بلكه از تردد و مجالست 

كلمات كفر و سخنان منكرانه كه مورث ارتداد است در میان مـردم شـايـع شـده كـه فـوج فـوج از ديـن بـیـرون 



 .رونـد و نـدانند و اگر دانند از ھم خود نشمارند

فتخرند و بـر پـیروان دين خند اكابر و اعیان به معاصى بزرگ چون خوردن روزه شھر رمضان در محضر خاليق م

زنند و سخريه و استھزاء كنند و ايشان را بى شعور و بى ادراك دانـنـد و در سـلك بى خبران و بى ذوقان 

شمارند و گاھى ايشان را خشك مقدس نامند و بر افـعـال خـدا عـز و جـل پـیـوسـتـه اعـتـراض كـنـند و ايراد 

ھل صنايع فرنگ و كثرت عقل و ھوشى ايشان را ورد زبان و زينت مجالس گیرند و مدايح و توصیف حكما و ا

نمايند و صنايع و اعـمـالشـان را كـه نتیجه فى الجمله تكمیلى است در علم طبیعى و رياضى از قوت بشر 

گـريـزان  بـیـرون دانـند و با معاجز و خوارق عادات انبیا و اوصیا علیھم السالم برابر سازند و از مـجـالس عـلمـا

و از صـحـبـت عـلم ديـن و ذكـر مـعـاد مـلول و مـنـزجـر شـونـد و اگـر در مـحـفـلى گـرفـتـار شـونـد بـه خـواب 

رونـد يـا دل را بـه جـاى ديـگـر فـرسـتـنـد، و رعـايـت فـقـراء و اھـل ديـن را لغـو و بـى فـايـده انـگـارنـد و از 

حرام و از خون ارامل و ايتام به دست آورده و در مصارف حرام و معاصى عظام  امـوال نجسه كه از چندين راه

خرج كنند خود را غنى و معظم و الزم االحـتـرام شـمـرنـد و عـلمـا و اتـقـیـا را خـورنـده مـال مـردم و حـلوايـى 

ھاى تراشیده بـه ھـیـئت استعمال ظروف نقره و طال و لباس مردى زرى و ديبا و ريش . و گـدا و ذلیـل پندارند

بـنـى مروان و بنى امیه سخن محبوب و زبان مرعوب لسان فرانسه و انگلیس و بـدل كـتـاب خـداونـد و آثـار 

ائمـه اطـھـار عـلیـھـم السـالم كـتـب ضـالل و مـؤ لفـات كـفره را انیس و جلیس ، يھوديان كه سالھا در بالد 

و كیش خود را از دست ندادند، و مسلمانان از سفر چند ماھه به فرنگ با عیسوى محشورند رسوم مذھب 

آن صوب دل از مسلمانى كشیدند كمتر معصیتى مانده كه شايع نشده و قبحش از انظار برداشته نیست و 

كـمـتـر طـاعـتـى و عـبادتى باقى است كه از آن جز صورت و اسمى و در آن از چندين راه خلل و فسادى راه 

ل حق از اقامه معروف و نھى منكر عاجز و با قدرت از تاءثیر آن مـاءيـوس و در خـلوات بـر ضـعـف نیافته ، اھ

  (230). ايـمـان و غـربـت اسـالم و شـیوع منكر گريان و مغموم

والحـمـدلّله كـه ظاھر شد صدق اخبار ختمى مرتبت صلى الّله علیه و آله و سلم به وقوع اين مفاسد و غیر 

آن در امت او، چنانچه شیخ جلیل على بن ابراھیم قمى در تفسیر خود از ابن عـبـاس روايـت كـرده كـه 

ل خدا صلى الّله علیه و آله و سلم پس گـرفـت حلقه در كعبه را پس روى مبارك را حج كرديم با رسو: گـفت 

آيا خبر ندھم شما را بـه عـالمـات قیامت ، و بود نزديكترين مردم در آن روز به آن : متوجه نمود به ما و فرمود

یامت ضايع كردن نماز از عالمات ق: پس فرمود! بلى يا رسول الّله : جناب ، سلمان رضى الّله عنه پس گفت 

است و پـیـروى شـھـوات و مـیـل بـه آراء بـاطـله و تـعـظـیـم اربـاب مـال و فروختن دين به دنیا در آن وقت آب 

مى شود قلب مؤ من در جوفش چنانچه آب مى شود نـمـك در آب آز آنـچه مى بینید از منكرات پس قدرت 

آرى ، قسم به : فرمود! اينھا ھر آينه خواھد شد يا رسول الّله به درستى  : ندارد بر تغییر آن ، سلمان گفت

منكر و امین  (معروف )معروف مى شود و  (منكر)پس در آنگاه ! آنكه جانم در دست او اسـت اى سـلمان 

. مى شود خـائن و خـیانت مى كند امین ، و تصديق كرده مى شود درغگو و تكذيب كرده مى شود صادق 

اى ! آرى ، قسم به آنكه جانم در دست او اسـت : فرمود ! ھا خواھد شد يا رسول الّلهاين: سـلمان گفت 

مـى شـود در آن زمـان ريـاسـت زنـان و مـشـاركـت كـنـیـزان و نـشـسـتـن اطـفـال بـر مـنـبـرھـا و ! سـلمـان 

دانـنـد و مـال كـفار را كه به  مـى شـود دروغ ظـرافـت و زكـات غـرامـت يـعـنـى دادن آن را ضـرر در مـال خـود

 (231)غلبه گیرند غنیمت خود كنند يعنى در مصارف مسلمین صـرف نـكنند، و جفا مى كند مرد، پدر و مادر 

ايـنـھـا : سـلمـان گـفـت . خود را و بیزارى مى جويد از صـديـق خـود و طـلوع مـى كـنـد سـتـاره دنـبـاله دار

به درستى كه در آن وقت ! قسم به آنكه جانم در دست او است  : آرى: فرمود! خـواھـد شد يا رسول الّله 

ت و باران در تابستان آيد و جوانمردان تمام شـونـد و حـقیر مى شـريـك مـى شـود زن بـا شوھرش در تجار



در آن وقت بازارھا نزديك يكديگر شود كه ناگاه اين گويد نفروختیم چیزى و آن گويد نفعى   شود فقیر؛ پس 

اينھا خواھد شد يا رسول الّله  : سلمان گفت. پس نمى بینى مگر مذمت كننده براى خدا. نكرديم به چیزى 

اى سـلمان ، پس در آن زمان والى شوند بر آنھا  ! آرى ، قسم به آنكه جانم در دسـت او اسـت: مودفر! 

كسانى كه اگر سخنى بـگـويند بكشند ايشان را و اگر سكوت كنند مستاءصل كنند ايشان را، ھرآينه 

را و ھر آينه پر شـود برگزينند غـنـیـمـت ايشان را و پايمال كنند حرمت ايشان را و بريزند خونھاى ايشان 

اينھا  : سـلمان گفت. دلھـاى ايـشـان از فـسـاد و تـرس پـس نمى بینى ايشان را مگر ترسان و ھراسان 

به درستى كه در آن زمان ! آرى ، قسم به آنكه جانم در دست او است : فرمود! خواھد شد يا رسول الّله 

ا و زيـنـتـھاى مختلفه در آيند پس واى بر ضعفاى امت آورده شود چیزى از مشرق و چیزى از مغرب و به رنگھ

من از آنھا و واى بر آنھا از خداوند، رحم نـمـى كـنـنـد صـغـیـر را و توقیر نمى نمايند بزرگ را و نمى گذرند از 

واھد ايـنـھـا خ: سـلمـان گـفـت . بدكاران ، جثه ايـشـان جـثـه آدمـیـان اسـت و دل ايـشـان ، دل شـیـاطـیـن 

اى سلمان ، در آن وقت اكتفا كنند ! آرى ، قسم به آنكه جانم در دست او است : فرمود! شد يا رسول الّله 

مردان بر مردان و زنان بر زنان و رشك برند بر مردان چنانچه رشك برده مى شود بـر دخـتـران ، و مـردان 

ـر زيـن ، پـس بـر ايـن زنـان از امـت مـن باد شبیه به زنان و زنان شبیه به مردان شوند و سوار شوند زنان ب

آرى ، قسم به آنكه جانم در دست او : فرمود! اينھا خواھد شد يا رسول الّله : سلمان گفت . لعنت خداوند

به درستى كه در آن وقت نقش و طالكارى كنند مسجدھا را چنانچه نقش و تذھیب كنند معبد يھود ! است 

ـى شـود قـرآنـھـا و دراز مى شود مناره ھا و بسیار مى شود صفھا كه دلشان بر و نصارى را و زينت داده م

ايـنـھـا خـواھد شد يا : سـلمـان گـفـت . يكديگر كـیـنـه و عـداوت دارد و زبـانـھـايـشـان مـخـتـلف اسـت 

نند مـردھـاى امت و در آن وقت آرايش ك! آرى ، قـسم به آنكه جانم در دست او است : فـرمـود! رسـول الّله 

سـلمـان ]. زره جـنـگـى [من به طال و بپوشند حرير و ديباج و بگیرند پوست پلنگ به جھت جامه زير ِدرع 

در آن وقت ! اي سلمان ! آري به آنكه جانم در دست اوست : فرمود ! اينھا خواھد شد يا رسول اهللا : گفت 

عي را بفروشند به وعده به قیمت معین بعد آن متاع را ظاھر مي شود ربا و معامله عٌیَنه كنند ، يعني متا

بايع از مشتري بخرد به كمتر از آن قیمت و اين نوعي است از حیله تحلیل ربا ، و داد و ستد شود دين و بلند 

! فرمود آري قسم به آنكه جانم در دست اوست ! اينھا خواھد شد يا رسول اهللا: سلمان گفت . شود دنیا 

در آن وقت طالق زياد مي شود و جاري نشود حدي براي خداوند و ھرگز ضرري نرسانند به اي سلمان ، و 

فرمود آري ، قسم به آنكه جانم در دست ! اينھا خواھد شد يا رسول اهللا : سلمان گفت . خداي تعالي

ود و طنبور و در آن وقت ظاھر شوند كنیزان خواننده و آالت لھو كه حكايت مقامات آواز را كند چون ع! اوست 

آري ، قسم به : فرمود ! اينھا خواھد شد يا رسول اهللا: سلمان گفت . و والي شود بر ايشان شرار امت 

اي سلمان ، در آن وقت حج مي كنند اغنیا براي نزھت ، و متوسطین ايشان ! آنكه جانم در دست او است 

، پس در آن وقت پیدا شوند قومي كه ِعلم ] آوازه و شھرت[=براي تجارت ، و فقرا ايشان براي ريا و ُسمَعه 

! دين آموزند براي غیر خدا و بسیار شود اوالد زنا و خوانندگي كنند به قرآن و بر روي يكديگر بريزند براي دنیا 

اي سلمان ! آري به آنكه جانم در دست او است : فرمود ! اينھا واقع خواھد شد يا رسول اهللا : سلمان گفت 

كه دريده مي شود حرمتھا و كسب كرده شود معاصي و مسلط شوند بدان بر خوبان و اين در وقتي است 

منتشر شود دروغ و ظاھر شود لجاجت و شايع شود فقر و احتیاج و افتخار كنند به لباس و ببارد بر ايشان 

یح دانند امر به باران در غیر وقت باران ، و نیكو دانند و شمرند و گیرند َنرد و شطرنج و طبل و آالت ساز را قب

معروف و نھي از منكر را تا آنكه مي شود مومن در آن وقت خوارتر از كنیز ، و مالمت میان ُقرا و ُعباد فاش 

اينھا خواھد شد يا : سلمان گفت . مي شود پس آنھا خوانده شوند در ملكوت آسمانھا َارجاس و َانجاس 



اي سلمان ، پس در آن وقت نترسد غني ! ت او است آري ، قسم به آنكه جانم در دس: فرمود ! رسول اهللا 

  . بر فقیر تا آنكه سائل سوال كند از جمعه تا جمعه پس نمي يابد احدي را كه بگذارد در كف او چیزي

انتھى . آرى ، قسم به آنكه جانم در دست او است : فرمود! اينھا خواھد شد يا رسول الّله : سـلمان گفت 

  (232).الخبر

غیرت در دين و عصبیت در مذھب چنان از خلق برداشته شده كه اگر از كافرى يـا مـخـالفـى : و بـالجـمله 

ن او برسد اندوھگین نشود به مقدار ھمین كه از ضرر جـزيـى مـالى كـه از بـرادر ضـررھـاى كلى به دي

  (233).مـسلم به او رسیده و اگر دسته دسته مردم از دين برگردند ھرگز غمگین نشوند

 در ذكر نواب اربعه حضرت صاحب الزمان علیه السالم است: فصل ھشتم 

 :نگاشته شده ، فرموده  (كتاب كفاية الموحدين )ما در اينجا اكتفا مى كنیم به آنچه كه در 

 شرح حال عثمان بن سعید عمرى

عـمـرى اسـت كـه آن جـنـاب كـمـال وثـوق و امـانـت بـه او داشـت و  اول ـ ايـشـان عـثـمـان بـن سـعـیـد

مـعـتمد در نزد امام على نقى و امام حسن عسكرى علیھما السـالم و وكـیـل ايـشـان در زمـان حـیـات 

يـعـنـى روغـن فـروش  (سـمـان )ايشان بود و از طايفه اسدى به جدش جعفر عمرى مـنـسـوب بـود و او را 

مـى گـفـتـنـد و ايـن شـغـل بـه جـھت بعضى از مصالح بود كه به جھت تقیه و اخفاء امر سفارت از اعداء  ھـم

الّله ، روغـن فـروشـى مـى كـرد و شـیـعیان اموالى كه از براى امام حسن عسكرى علیه السالم مى 

مى گذاشت و به خدمت آن بزرگوار مى  آوردنـد بـه او تـسـلیـم مـى كـردنـد و او آنـھـا را در مال التجارة خود

 .فرستاد

و در روايـت احمد بن اسحاق قمى كه از اجالء علما شیعه است چنین مذكور است كه روزى به خـدمـت 

ھـمـیـشـه از ! اى سید و موالى من : حـضـرت امـام عـلى نـقـى عـلیه السالم مشرف شدم عرض كردم 

دمـت شـمـا مـشـرف شـوم پـس سـخـن كـه را قـبـول كـنـم و بـه امر بـراى مـن مـیـسـر نـمـى شـود كـه خـ

كى اطاعت نمايم ؟ فرمود كه اين ابوعمرو مردى است ثقه و امین من ، ھـرچـه بـه شـمـا بـگـويد از جانب 

و چون حضرت امام على نقى علیه . من مى گويد، و آنچه به شما مى رساند از جانب من مى رسـانـد

دار بقا رحلت نمود روزى به خدمت حـضـرت امـام حـسـن عـسـكـرى عـلیـه السـالم رسـیـدم و السالم به 

به آن حضرت نیز عرض كردم به مـثـل آنچه به پدر بزرگوارش عرض كره بودم ، فرمود كه اين ابوعمرو مرد ثقه 

ال حـیـات و ھـم بـعد از و امین اسـت ، ھـم ثـقـه امـام گـذشـه بـود و ھـم ثـقـه مـن اسـت ، ھـم در حـ

وفات من ، ھرچه به شما مى گويد از جانب من مى گويد و آنچه به شما مى رساند از جانب من مى 

  (234).رساند

نـقـل كـرده اسـت كـه جـمـاعـتـى از ثـقـات اھـل حديث روايت  (بـحـار)عـالمـه مـجـلسـى رحـمـه الّله در 

كرده اند كه جمعى از اھل يمن به خدمت حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم مـشـرف شـدند و 

بـه درسـتـى كـه تـو ! اى عـثـمـان : ر فرموداموالى به خدمت آن امام عالمیان آورده بودند پس آن بزرگوا

وكـیـل و امـیـن مـال خـدايـى بـرو امـوالى را كه آورده اند از اھل يمن قبض كن ، اھل يمن عرض كردند كه 

به خدا سوگند كه ھر آينه عثمان از بـرگـزيـدگـان شـیعه تست به درستى كه آنچه در نزد ما ! اى موالى ما

تبت او در نـزد شـمـا امـروز زيـاد نـمـودى بـه درسـتـى كـه او مـعـتـمـد در نـزد شـما است بود از منزلت و مر

بـلى ، شـاھـد بـاشـیـد كـه عـثـمـان بـن سـعـیـد عـمـرى وكیل من است و : در خصوص مـال خـدا؟ فـرمـود

  (235). پسرش محّمد بن عثمان وكیل پسرم مھدى است

به سند خود روايت كرده است كه بعد از وفات امام حسن عسكرى علیه السـالم بـه  (بـحار)و نـیـز در 



ه تجھیز آن بزرگوار بود و حضرت صـاحـب اال مـر عـلیـه السـالم حـسـب ظـاھـر عـثـمـان بن سعید مشغول ب

بـعـد از وفـات پـدر بـزرگوارش او را به منصب جاللت و وكالت و نیابت برقرار فرمود و جواب مسائل شیعیان به 

و به توسط او به شیعیان مى رسید و آنـچـه امـوال از سـھـم امام علیه السالم بود به او تسلیم مى نمودند 

بركت وجود صـاحـب اال مر علیه السالم مشاھده مى نمودند از او امور غريبه و اخبار به مغیبات و اموالى را 

كـه مـى خـواسـتـنـد بـه او تـسـلیـم نـمـايـنـد وصـف او را از حـلیـت و حـرمـت و مقدار آن را قـبـل از تـسـلیـم 

ـوال كـیـانـنـد، و ھـمـه آنـھـا از جـانـب حـجـة الّله بـه او اعـالم مـى آنـھـا خـبـر مـى داد و آنـكـه صـاحـبـان ام

و ھـمـچـنـیـن بـود حـال بـاقـى وكـالء و سفراء آن حضرت كه به داليل و  (236).شـد و او اخـبـار مـى نـمـود

 .كرامات از جانب آن حضرت سفارت و نیابت داشتند

 شرح حال محّمد بن عثمان بن سعید

دوم ـ از وكـالء و سفراء آن حضرت پسر او محّمد بن عثمان بن سعید عمرى بود كه حضرت امـام حـسـن 

پدرش را توثیق نموده و به شیعیان خود خبر داد كه از وكـالى فرزندم مھدى است  عسكرى علیه السالم او

و چون ھنگام وفات پدرش عثمان بن سعید عمرى رسید توقیعى از جـانـب حـضـرت حـجـت عـلیـه السـالم 

جانب ولى بـیـرون آمـد كـه مـشـتـمـل بـر تـعزيت نامه بود در خصوص وفات پدرش و آنكه او نايب و منصوب از 

خدا است در امر سفارت و در مقام پدرش برقرار است ، و عبارت توقیع بنا به روايت صدوق و غیر او كه نقل 

 : نموده اند اين است

ا َفَرْحَمُه الّلُه َو میدِانـّا لّلِه َو ِانـّا ِاَلیـِْه راِجُعوَن َتْسلیما َالْمِرِه َو ِرضا ِبَقضاِئِه َو ِبِفْعِلِه عاَش َاُبوَك َسعیدا َو ماَت َح )

 َجلَّ َو ِاَلْیِھْم َنضََّر َاْلَحَقُه ِبَاْوِلیاِئِه َو َموالیِه علیھم السالم َفَلْم َيَزْل فى َامـِْرھـِْم ساِعیا فیما ُيَقرِِّبِه ِاَلى الّلِه َعزَّ َو

حـْسـََن َلَك اْلعـَزاَء َو ُرزيـَت َو ُرزيـنا َو َاْوَحَشَك ِفراُقُه َو الّلُه َوْجَھُه َو َاقاَلُه َعْثَرَتُه َو َاجـَْزَل الّلُه َلَك الثَّواَب َو َا

ُه ِمْن َبْعِدِه َو َيُقوُم َاْوَحشنا فـَسـَرَُّه الّلُه فـى مـُنـْقـََلبِِه َو كاَن ِمْن َكماِل َسعاَدِتِه َاْن َرَزَقُه الّلُه َوَلَدا ِمْثَلَك َيْخُلُق

َو ِعْنَدَك َو حَُّم َعَلْیِه َو َاُقوُل َاْلَحْمُدلّلِه َفِانَّ اَالْنُفَس َطیَِّبٌة ِبَمكاِنَك َو مـا َجَعَلُه الّلُه َعزَّ َو َجلَّ فیَك َمقاَمُه ِبَاْمِرِه َو َيَتَر

  (237). (َقّواَك َو َعضََّدَك َو َوفََّقَك َو كاَن َلَك َولّیا َو حاِفظا َو راِعیا 

و داللت اين توقیع شريف بر جاللت قدر و بزرگى مرتبه اين دو بزرگوار در نھايت رفعت و مناعت است و شرح 

 :آن به فارسى آنكه فرمود

براى خدايیم و بازگشت ما به سوى خدا است كه تسلیم نموديم امر او را و راضى شديم به درستى كه ما 

نمود و وفات نمود در حالتى كه محمود و ] زندگى [ به قضاء او، و پدر تو به سعادت و نیكبختى تعیش 

لسالم كه پسنديده بود، خدا او را رحمت كند و ملحق كند او را به اولیاء و سادات و موالیان او علیھم ا

ھمیشه در امر ائمه دين سعى كننده بود در آن چـیـزھـايى كه موجب تقرب او بود به سوى خدا و ائمه دين 

او، خداوند روى او را تر و تازه نمايد و لغزشھاى او را ببخشید و جزا و اجر تو را زياد كند و صبر كند در مصیبت 

ز مصیبت زده شديم و مفارقت پدرت تو را و ما را به وحشت او بـه تو عطا فرمايد، تو مصیبت زده شدى و ما نی

پس خداوند او را به رحمت خود مسرور فرمايد در منقلب و مثواى او كـه آرامـگـاه او اسـت و از . انداخت 

كـمـال سـعـادت پـدرت آنـكـه مـثـل تـو فـرزنـدى را بـه او روزى فـرمـوده كه خلیفه و قائم مقام او باشى به 

او و ترحم نمايى و طلب آمرزش كنى از براى او و من مى گويم كه حمد مى كنم خدا را پس به درسـتى  امر

كه قلوب شیعیان نیكو و مسرور شده است به مكان و منزلت تو و آنچه خداوند در تـو و در نـزد تـو قـرار داده 

مـايـد تـو را و تـوفـیـق بـه تـو عـطـا اسـت و حـق تعالى تو را يارى فرمايد و قوت به تو دھد و مـحـكـم فـر

  (238).فـرمـايـد و تـو را حـافـظ و نـگـھـبـان باشد

شیخ طوسى رحمه الّله از جمعى از اصحاب  (كتاب غیبت )از  (بحار)مجلسى رحمه الّله در و نـیـز عـالمه 



روايت كرده كه چون عثمان بن سعید وفات كرد توقیعى از جانب حضرت حـجـت عـلیـه السـالم بـه سـوى 

 :فرزند او محّمد بن عثمان بن سعید عمرى بیرون آمد بدين لفظ

 َلْم َيِزْل ِثَقَتنا فى َحیاَة اَالِب ـ َرِضَى الّلُه َعْنُه َو َاْرضاُه َو َنضََّر َوجـْھـَُه ـ يـَْجرى ِعْنَدنا َمْجراُه َوَو اِالْبُن َوقاُه الّلُه  )

 ؛ (َيُسدُّ َمَسدَُّه َو َعْن َاْمِرنا َياْءُمُر اِالْبُن َو ِبِه َيْعَمُل َتَوّلیُه الّلُه 

فرزند او را نگاھدارى نمايد كه ھمیشه ثقه و مـعـتـمـد مـا بـود در يعنى بعد از وفات عثمان بن سعید خداوند 

حـیـات پـدر ـ رضـى الّله عـنـه و ارضـاه و نـضـر وجـھـه ـ كه پسر او مـثـل پـدر او است در نزد ما و قائم مقام 

  (239).شداو است ھرچه بگويد از امر ما مى گويد و به امر ما عمل مى نمايد خداوند ياور و صاحب او با

م و نیز در روايت ديگر از كلینى نقل نموده اند كه توقیعى به خط شريف حضرت صاحب اال مـر عـلیـه السـال

محّمد بن عثمان ، خدا از او و پدرش خشنود گـردد، مـعـتـمـد مـن اسـت و : بـیـرون آمـد كه نوشته بود

و داليـل بـسـیـار اسـت و معجزات امام علیه السالم از براى شیعیان  (240). مـكـتـوب او مـكـتـوب مـن اسـت

در دست او جارى شده بود كه در زمان نیابت و سفارت مرجع ھمه شیعیان بود از جانب حضرت حجة الّله 

سعید عمرى چند مجلد كتاب در و از ام كلثوم دختر او روايت كرده اند كه محّمد بن عثمان بن . علیه السالم 

فـقـه تصنیف كرده بود كه تمام آنھا را از امام حسن عسكرى و صاحب اال مر علیھما السالم و از پـدر خـود 

  (241).اخـذ نـمـوده بـود كـه آن كـتـب را در نـزد وفات خود به حسین بن روح تسلیم نمود

شیخ صدوق رحمه الّله به سند خود از محّمد بن عثمان بن سعید عمرى روايت كرده است اين حـیـث 

الم در ھـر سـال مـوسـم حـج حـاضـر ھـرآيـنـه حـضـرت حـجـت عـلیـه السـ! مـعـروف را كـه قـسـم بـه خـدا

  (242).مـى شـود و خاليق را مى بیند و مى شناسد و ايشان نیز او را مى بینند ولى نمى شناسند

: و در روايـت ديـگـر آنـكـه از او سؤ ال نمودند كه تو حضرت صاحب اال مر علیه السالم را ديـده اى ؟ گـفـت 

ـْجـِْزلى ما َوَعْدَتنى  ) : بـلى ، و ديـدن آخـر مـن در بـیت الّله بود در حالتى كه مى گفتم و ديدم در  (َالّلھـُمَّ َان

  (243). (َالّلُھمَّ اْنَتِقْم ِبى َاْعدائى  ) : مى گفت مستجار آن حضرت را كه

وح بود كه او در زمان سفارت محّمد بن عثمان از سـوم ـ از وكـالء و سفراء آن حضرت ، جناب حسین بن ر

جانب او و به امر او متصدى بعضى از امور او بود و چند نفر از ثقات و مؤ منین معتمدين از براى محّمد بن 

عثمان بودند ك از آن جمله حسین بن روح بود بلكه در انظار مردم خـصـوصـیـت سـايـريـن بـه مـحّمد بن 

خصوصیت حسین بن روح به او و جـمـاعـتـى گـمـان داشـتـنـد كـه امـر وكـالت و سـفـارت  عثمان بیشتر بود ا

بـعـد از مـحـمـّد بـن عـثـمـان مـنـتـقل خواھد شد به جعفر بن احمد به جھت كثرت خصوصیت او به محّمد بن 

  (244).دعثمان بلكه در اواخر عمر محّمد بن عثمان جمیع طعام او از خانه جعفر بن احمد بو

شیخ طوسى روايت كرده كه در وقت احـتـضـار  (كتاب غیبت )از  (بحار)عالمه مجلسى رحمه الّله در 

د بن عثمان بن سعید، جعفر بن احمد در باالى سر او نشسته بود و حسین بن روح در پايین پاى او، مـحـمـّ

در آن حال جعفر بن احمد رو كرد كه ماءمور شدم كه ابوالقاسم بن روح را وصـى نـمـايـم و امـور را به او 

ح شود از جاى خود برخاست واگذارم ، چون جعفر بن احمد شنید كه امر وصايت بايد منتقل به حسین بن رو

و نیز  (245). و دست حسین بن روح را گرفته در جـانـب سر او نشانید و خود در جانب پايین پاى او نشست

در روايت مـعـتـبره چنین ذكر شده كه محّمد بن عثمان بن سعید بزرگان شیعه و مشايخ را جمع نمود و 

گـفـت كـه ھـرگـاه حـادثـه مرگ به من رو آورد امر وكالت با ابى القاسم بن روح خواھد بـود، بـه درسـتـى 

خود بگذارم پس به او رجوع نمايید و در كارھاى خود  كـه من ماءمور شدم به اينكه او را بعد از وفات به جاى

  (246).اعتماد به او كنید

نقل شده آنكه جماعتى از شیعه در نزد محّمد بن عثمان جمع  (بحار)ر و در روايت معتبره ديگر چنانچه د



ابوالقاسم : شدند و به او گفتند كه اگر حادثه مرگ از براى تو روى نمايد در جاى تو كى مى باشد؟ گفت 

حسین بن روح ، قائم مقام من است و در میان شما و حضرت صـاحـب اال مـر عـلیـه السالم واسطه است و 

و امین و ثقه آن سرور است پس در كارھاى خـود بـه او رجـوع نـمـايـیـد و در مھمات خود به او اعتماد وكیل 

و در بعضى از نسخ توقیعى كه از  (247).كنید، من ماءمور شده بودم كه اين مـطـلب را بـه شما برسانم 

از  (بحار)جانب حـضـرت حـجـت عـلیـه السـالم از بـراى شـیـخ ابوالقاسم بن روح بیرون آمده چنانچه در 

 : جماعتى از حمله اخبار و ثقات نقل شده بدين لفظ است

نَُّه ِعْنَدنا ّلُه اْلَخْیَر ُكلَُّه َو ِرْضواَنُه َو َاْسَعَدُه ِبالتَّْوفیِق َوَقْفنا َعلى ِكتاِبِه َو ِوثـِْقنا ِبما ُھَو َعَلْیِه َو ِاَنْعِرُفُه َعرََّفُه ال )

ْمُدلّلِه الَّذى ال َشريَك َلُه َو َصلَّى ُباْلَمْنِزَلِة َو اْلَمَحلِّ الَّذيَن َيْسّراِنِه زاَد الّلُه ِفى ِاْحساِنِه ِاَلیـِْه ِانَُّه َولىُّ َقديٌر َواْلَح

 ؛ (الّلُه َعلى َرُسوِلِه ُمَحمٍَّد َو آِلِه َو َسلََّم َتسلیما َكثیرا 

ما مى شناسیم او را ـ يعنى حسین بن روح را ـ خـداونـد : حـاصـل مـضـمـون فـقـرات بالغت آيات آنكه 

و رضاى خود را و او را يارى فـرمـايـد بـه تـوفیق خود، ما  بـشـنـاسـانـد و عـالم گرداند او را طريقه ھمه خیر

مطلع شديم بر مكتوب او و مطلع گرديديم بر امانت و به ديـنـدارى او و وثـوق و اعـتـمـاد داريم به درستى كه 

 او در نزد ما به مكان و منزلت بلند آنچنانى است كه مسرور مى سازد آن منزلت و مكان او را، زياد فرمايد

خداى تعالى احسان خود را درباره او، به درستى كه او صاحب ھمه نعمتھا است و بر ھمه چیز قادر است ، 

و حمد مـر خـداونـد را سـزا اسـت كـه شـريـك از بـراى او نـیست ، و صلوات خداوند و سالم او بر رسول او 

  (248).محّمد و آل او باد

و از احـواالت ايـن بزرگوار چنین مذكور داشته اند كه چنان تقیه مى نمود در بغداد و چنان بـا مـخـالفـان 

مدعى بودند كه او از ما است و افتخار مى نمودند ھر  حـسـن سـلوك داشـت كـه ھـريك از مذاھب اربعه

  (249). طائفه اى از ايشان به نسبت او به ايشان

 لى بن محّمد سمرىشرح حال ع

چھارم ـ از وكالء و سفراى حضرت حجت علیه السالم شیخ ابى الحسن على بن محّمد سمرى بود و چون 

وفات شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رحمه الّله در رسید به امر حضرت حجت امـام عـصـر علیه السالم قائم 

ـرامـات و مـعـجـزات و جـواب مـسـائل مقام خود قرار داد شیخ ابى الحسن على بن محّمد سمرى را و ك

شـیـعـیـان را حـضـرت حـجـة الّله ـ عـجـل الّله فـرجـه ـ بـه دسـت او جـارى مـى فـرمـود و شـیـعـیـان بـه 

امـر آن حـضـرت امـوال را تـسـلیـم او مـى نـمودند و او به خدمت آن بزرگوار مى فرستاد و چون او را زمان 

عیان در نزد او حاضر شدند و از او خواھش كردند كه كسى را به جاى خـود وفـات در رسـید شی

بـشـنـاسـانـد و امر نیابت را به او واگذارد، او در جواب گفت كه خدا را امرى ھست كه بايد آن را به اتمام 

  (250).رساند يعنى بايد غیبت كبرى واقع شود

و در روايـت ديـگـر از شـیـخ صـدوق رحـمـه الّله آنكه چون شیخ ابوالحسن سمرى را زمان وفـات رسـیـد 

كـه بـعـد از تو وكـیـل امـور كى خواھد بود و كدام شـیـعـیـان در نـزد وى حـاضـر شـدنـد و از او پـرسـیـدنـد 

من ماءمور نشده ام كه در اين باب به احدى : شخص در جاى تو خواھد نشست ؟ در جواب ايشان گفت 

  (251). وصیت نمايم

روايـت شـده است  (كـتـاب كـمـال الّديـن )و از شـیـخ صـدوق در  (كـتـاب غـیـبـت )و از شـیـخ طـوسـى در 

كه چون شیخ ابوالحسن على بن محّمد سمرى را وفات در رسید توقیعى بیرون آورد و به مردم نشان داد 

 :مضمون بود كه نسخه آن بدين

َاْعَظَم الّلُه َاْجَر ِاْخواِنَك فیَك فـَِانـَّك مـَیٌِّت مـا بـَْیَنَك  !بـِسـِْم الّلِه الرَّحـْمـِن الرَّحـیـِم يا َعِلىَّ ْبَن ُمَحمٍَّد السَُّمِرىَّ )



ـَْعَد َوفاِتَك َفَقْد َوَقَعِت الَغْیَبُة الّتاَمَة َفال ُظُھوَر ِاّال َو َبْیَن ِستَِّة َاّياٍم َفاْجَمْع َاْمَرَك َو الُتوِص ِالى َاَحٍد َفَیُقوَم َمقاَمَك ب

َسَیاْءتى ِمْن شیَعتى  َبْعَد ِاْذِن الّلِه َتعالى ِذْكُرُه َو ذِلَك بـَعـَْد طـُوِل اَالَمِد َو َقْسَوِة اْلُقُلوِب َو اْمِتالِء اَالْرِض َجْورا َو

َمْن ادََّعى اْلُمشاَھَدَة َقْبَل ُخُروج السُّفیانى َو الصَّْیَحِة َفُھَو َكّذاٌب ُمْفَتٍر َو ال َحْوَل َو ال َمْن َيدَِّعى اْلمـُشاَھَدَة َاال َف

  (252)؛ (ُقّوَة ِاّال ِبالّلِه اْلَعِلىِّ اْلَعظیِم 

خداوند بـرادران ديـنى تو را ! اى على بن محّمد سمرى : حـاصـل فرمان آن بزرگوار در اين توقیع شريف آنكه 

در مصیبت تو اجر عظیم كرامت فرمايد، به درستى كه در اثناى اين شـش يـوم وفـات خـواھـى نمود پس 

امر خود را و در كار خود آماده باش و به احدى وصـیـت نـیـابـت نـنـما كه قائم مقام تو شود بعد از  جمع نما

وفات تو، به درستى كه غیبت كبرى واقـع گـرديد و مرا ظھورى نخواھد بود مگر به اذن خداى تعالى و اين 

د تا پر شود زمین از جور و ستم و ظھور، بعد از اين است كه زمان غیبت طول بكشد و دلھا را قساوت فرا گیر

زود است كه مى آيند كسانى از شیعیان من كه دعوى مشاھده مرا مى نمايند آگاه باشید كه ھر كـس 

 . پـیـش از خـروج سـفـیـانى و رسیدن صیحه آسمانى دعوى مشاھده نمايد پس او كذاب و افترا زننده است

د سمرى را نوشتم و از نزد او بیرون رفتم چون روز كه نسخه شیخ ابوالحسن على بن محّم: راوى گويد

ششم در رسید به نزد او، رفتیم ديديم كه در حات احتضار است آنگاه به او گـفته شد كه وصى تو بعد از تو 

  (253). خدا را امرى است بايد او را به تمام برساند، اين را گفت و وفات نمود رحمه الّله: كیست ؟ گفت 

نقل شده كه وفات على بن محّمد سمرى در سال سیصد  (كـتـاب كـمـال الّديـن )و نـیـز از شـیـخ صـدوق در 

وده است و بـنـابـراين مدت غیبت صغرى كه سفراء و وكالء و نواب مخصوص حضرت و بیست و نه از ھجرت ب

حجة الّله علیه السـالم كـه از جـانـب او مـاءمـور بـه سـفـارت و نـیـابـت بـودنـد قـريـب بـه ھـفـتاد و چھار 

ـحـمـّد بـن سال خواھد بود كه قريب به چھل و ھشت سال ايام سفارت عثمان بن سعید عمرى و پسر او م

عثمان بن بود و قريب بیست و شش سال مدت سفارت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح و شـیـخ 

ابـوالحسن على بن محّمد سمرى بود و بعد از گذشتن اين مدت سفارت منقطع شـد و غـیـبـت كبرى واقع 

ھـده نـمـايـد كـذاب و پس ھركه ادعاى سفارت و نیابت خاصه نمايند و يا بر طـبـق آن دعـوى مـشـا. گرديد

مـفـتـرى خـواھـد بـود بـر حـضـرت حـجـت ـ عـجل الّله فرجه ـ بلكه مرجع دين و احكام شريعت به امر آن 

حضرت راجع به سوى علماء و فـقـھـاء و مـجـتـھـديـن اسـت كـه از بـراى ايـشـان نـیـابـت ثـابـت اسـت عـلى 

در جواب مسائل اسحاق بن يعقوب كه يكى از اجله و اخـیار علماء سـبـیـل العـمـوم چـنانكه توقیع شريف 

شیعه و حمله اخبار است كه به توسط محّمد بن عثمان سعید عمرى عريضه به خـدمـت حـضـرت صـاحـب 

اال مـر عـلیـه السـالم عـرضـه كـرده بـود و مـسـايـل چـنـدى سـؤ ال نـمـوده بـود كـه آن حـضـرت در تـوقـیـع 

 :از آن جمله فرمود: ـف جـواب مسايل او را فرمودشـري

  (254). (ِه َعَلْیِھْم َو َامـّا اْلحـَواِدُث اْلواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیھا ِالى ُرواِة َحديِثنا َفِانَُّھْم ُحجَّتى َعَلْیُكْم َو َاَنا ُحجَُّة الّل )

 : و در روايت ديگر از حضرت امام محّمد باقر علیه السالم چنین امر شد كه

َرَف َاْحكاَمنا فـَاْرضـَوا بـِِه حـَكـَمـا َفِانِّى ُاْنُظُروا ِالى َمْن كاَن ِمْنُكْم َقْد َروى َحديَثنا َو َنَظَر فى َحالِلنا َو َحراِمنا َو َع )

نا َردَّ َو الَرآدُّ َعَلینا رادُّ َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُكْم حاِكما ِفاذا َحَكَم ِبُحْكِمنا َفَلْم ُيْقَبْل ِمْنه َفِانَّما ِبُحْكِم الّلِه اْسَتَخفَّ َو َعَلْی

 . (الّلِه َعَلى الّلِه َو ُھَو فى َحدِّ الشِّْرِك ِب

 .و در روايت ديگر ُمجاِرى اُالُموِر ِبَیِد اْلُعَلماِء ِبالّلِه اُالَمناِء َعلى َحالِلِه َو َحراِمِه

علما و حفظه علوم و اخبار و آثار ايشان كه صاحب نظر و : مـسـتـفاد از فرمان اين دو حجت پروردگار آنكه 

به احكام صادره از ايشان بـايـد مـتـكـلفـیـن رجـوع بـه  اھل استنباطاند كه از روى معرفت و دانش عارف اند

ايـشـان نـمـايـنـد در اخـذ مـسـائل حـالل و حـرام و قـطـع مـنازعات كه آنچه ايشان مى فرمايند حجت است 



و  از براى عامه مكلفین بـه اسـتـجـمـاع ايـشـان مـر شـرايـط فـتـوى را از قـوه اسـتـنـبـاط و عـدالت و بـلوغ

عـقـل و سـايـر شـرايـط اجـتـھـاد و از براى ايشان است نیابت عامه كه خلق من باب الجاء و اضطرار مكلف 

اند به رجوع نمودن به ايشان ، ديگر تعیین نايب مخصوصى در زمان غیبت كـبـرى نـفـرمـودنـد بـلكـه حـكـم 

  (255). انتھى. فـرمـودنـد بـه انـقـطـاع نـیابت خاصه و سفارت 

تـمـام شـد آنـچـه مـقـدر شـده بـود ثبت آن در اين كتاب شريف در شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان 

و سیصد و پنجاه ھجرى در جوار روضه رضويه علوى على ثاويھا آالف التـسـلیـم و التـحـیـة بـیـد سنه ھزار 

االحقر العاصى عباس بن محّمدرضا القمى ، رجاء واثق و امید صادق كه خوان مؤ منین و شیعیان حضرت 

 .وش نفرمايندامیرالمؤ منین علیه السالم اين گنھكار رو سیاه را از دعاى خیر و طلب مغفرت فرام

 .َواْلَحْمُدلّلِه َاّوال َو آِخرا َو َصلَّى الّلُه َعلى ُمَحمٍَّد َو آِلِه الطَّیِّبیَن الّطاِھريَن )

 (ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحیِم 

مـسـتـدعـى است از برادران دينى آنكه ھرگاه خواستند از روى نسخه شريفه استنساخ كنند تـمام آنچه در 

رقم شده ،  (مـنـه )نوشته شده ، در متن بنويسند، و اگـر آخـرش  (صحه )ته شده ، اگر آخرش حاشیه نوش

در حاشیه بنويسند، و اعرابھاى كلمات را بگذارند، و اول مـطـالب كـه بـه خـط جـلى نـوشـته شده به خط 

نكه تصرف در اين ، و در حسن خط و صحت آن بكوشند، مشروط بر آ(فصل )و  (باب )جلى بنويسند، خصوصا 

 .نسخه نكنند

چـون بـسـیـار زيـاد زحمت در اين نسخه كشیده شده ، ھركه مسامحه كند در اين مـطـالب : و بـالجـمـله 

كـه عـرض شـده عـاق حـضـرت سـیـدالشـھـداء عـلیـه السـالم بـوده بـاشـد، و مـشـمـول مـراحـم آن جـنـاب 

ـرض شـد عـمـل كـرد و تمام حواشى و ملحقات را به نحو صحت نوشت از و اگـر بـه تـمـام آنـچـه ع. نـشـود

 . شفاعت آن حضرت بى بھره نباشد و رو سفید با شھداى كربال محشور شود، ان شاء الّله تعالى

 . (الّرضوى   عـبـّاس بن محّمدرضا القمى ، فى مشھد المقّدس : حـرّرُه اال حـقـُر مـولفـه العـاصـى  )
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 .484ـ  480محدث نورى ص ( نجم الثاقب 127- ) 

  .(مصحح. (يكى از قريه ھاى كوفه است ( اقساس 128- ) 

 ( .2/303تـنبیه الخاطر ) ، 503ـ  501ص ( نـجـم الثـاقـب 129- ) 

 ( .52/70بحاراالنوار ) ، 546ـ  544ص ( نجم الثاقب 130- ) 

 .177ـ (  52/176اراالنـوار بـحـ) ، 556ـ  554ص ( نـجـم الثـاقـب 131- ) 

 .180ـ (  52/178بـحـاراالنـوار ) ، 560ـ  556ص ( نـجـم الثـاقـب 132- ) 

 .507ـ (  5/504رياض العلماء ) ، 583ـ  579ص ( نـجـم الثـاقـب 133- ) 

 ( .7/378اثبات الھداة ) ، 585ص ( نجم الثاقب 134- ) 

 ( .2/303انوار نعمانیه ) ، 588ص ( نجم الثاقب 135- ) 

 .593ـ  590ص ( نجم الثاقب 136- ) 

 ( .2/212دّرالمنثور ) ، ( 52/176بحاراالنوار ) ، 596ص ( نجم الثاقب 137- ) 

 .600ص ( نجم الثاقب 138- ) 



 .609ـ  607ص ( نجم الثاقب 139- ) 

 .615ص ( نجم الثاقب 140- ) 

 .618ـ  616ص ( نجم الثاقب 141- ) 

 .627ـ  626ص ( نجم الثاقب 142- ) 

وايت كرده از حضرت صادق علیه السالم كه فرمود مردى خـدمـت حـضـرت و نیز كلینى ر143- 

رسـول صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم شـرفـیـاب شـد عـرض كـرد يـا رسول الّله من رغبت دارم در 

 .جھاد نشاط دارم ، حضرت فرمود پس برو به جھاد در راه خدا

 .10ـ  4، حديث 160ـ (  2/158الكافى 144- ) 

 ( .2/160الكافى 145- ) 

 ( .2/161الكافى 146- ) 

 ( .2/162الكافى 147- ) 

 .635، حديث 61، مجلس 473شیخ صدوق ص ( امالى 148- ) 

 .636ـ  632ص ( نجم الثاقب 149- ) 

شـعـبـه اى اسـت از نھر فرات كه از زير مسیب جدا مى شود و به كوفه مى رود و قصبه 150- 

مى گويند و در راه حله واقع شده است كه به كربال مى  (طويرج  )عتبره كه بر كنار اين شط است م

 .( قمى رحمه الّله  شیخ عباس . (رود

 .652ـ  646محدث نورى ، ص ( نجم الثاقب 151- ) 

 .741ص ( جم الثاقب ن152- ) 

 .743ص ( نجم الثاقب 153- ) 

 .744ص ( نجم الثاقب 154- ) 

 .720ـ  205نعمانى ص ( الغیبة ) ، 746ـ  745ص ( ( نجم الثاقب 155- ) 

 .2/348، ( 1/304كمال الّدين ) ، 746ص ( نـجـم الثـاقـب 156- ) 

 ( .2/352كمال الّدين ) ، 746ص ( نـجـم الثـاقـب 157- ) 

 .747ص ( نجم الثاقب 158- ) 

  .، زيارت پنجم441ابن طاوس ص ( مصباح الزائر ) ، 748ص ( نجم الثاقب 159- ) 

 .1/178راوندى ( الخرائج ) ، 748ص ( نجم الثاقب 160- ) 

 .39، آيه )13(سوره رعد 116- 

 .263شیخ طوسى ص ( الغیبة ) ، 749ص ( نـجـم الثـاقـب 162- ) 

 .200نعمانى ص ( الغیبة ) ، 749ص ( نجم الثاقب 163- ) 

 .200نعمانى ص ( الغیبة ) ، 749ص ( نجم الثاقب 164- ) 

 ( .2/337كمال الّدين ) ، 750ص ( نـجـم الثـاقـب 165- ) 

 .645ـ (  2/644كمال الّدين ) ، 750ص ( نـجـم الثـاقـب 166- ) 

 ( .2/545احتجاج ) ، 750ص ( نجم الثاقب 167- ) 

 .276شیخ طوسى ص ( الغیبة ) ، 750ص ( نـجـم الثـاقـب 168- ) 

 .741ص ( المحاسن ) ، 751ص ( نجم الثاقب 169- ) 



 .71، آيه )7(سوره اعراف 170- 

 .93، آيه )11(سوره ھود 171- 

 .71، آيه )7(سوره اعراف 172- 

 .751ص ( نجم الثاقب 173- ) 

 .771ـ  757ص ( نجم الثاقب 174- ) 

 .774ـ  771ص ( نجم الثاقب 175- ) 

آيت الّله شیخ على احمدى میانجى . 1480راوندى ( الخرائج ) ، 774ص ( نجم الثاقب 176- ) 

آيت الّله میرداماد روزى در درس خارج حج شان ايـن حـكـايـت را نـقـل كـردنـد و به شدت  ) :فرمودند

معلوم مى شود اين ابومحّمد دعـلجى بنده صالح و مقرب خدا بوده كه اين : گريستند و فرمودند

 .(ويراستار. (يشان از اولیاء الّله بوده اين نشانه اين است كه ا. چنین زود تنبیه شدند

 .775ص ( نجم الثاقب 177- ) 

 ( .1/377الكافى ) ، 777ـ  776ص ( نجم الثاقب 178- ) 

  .، چاپ آفاق ، تھران315ص ( جمال اال سبوع ) ، 781ص ( قـب نـجـم الثـا179- ) 

 ( .2/352كمال الّدين ) ، 784ـ  783ص ( نـجـم الثـاقـب 180- ) 

 .2/598طبرسى ( احتجاج ) ، 785ص ( نجم الثاقب 181- ) 

 .238شیخ طوسى ص ( الغیبة ) ، 787ـ  786ص ( نـجم الثاقب 182- ) 

 .787ص ( نجم الثاقب 183- ) 

 ( .1/319رجال كشى ) ، 788ـ  787ص ( نـجـم الثـاقـب 184- ) 

 ( .1/203كمال الّدين ) ، 788ص ( نـجـم الثـاقـب 185- ) 

  .، ذيل زيارت ھشتم480ص ( تحفة الزائر ) ، 789ص ( نـجـم الثـاقـب 186- ) 

 .792ـ  790ص ( الثاقب  نجم187- ) 

 .401ـ  3/400طبرسى نورى ( كفاية الموحدين 188- ) 

 .402ـ (  3/401كفاية الموحدين 189- ) 

 ( 2.3/40كفاية الموحدين 190- ) 

 ( .3/403كفاية الموحدين 191- ) 

 ( .3/403كفاية الموحدين 192- ) 

 ( .3/403كفاية الموحدين 193- ) 

 ( .3/403كفاية الموحدين 941- ) 

 ( .3/403كفاية الموحدين 195- ) 

 ( .3/404كفاية الموحدين 196- ) 

 ( .3/405كفاية الموحدين 197- ) 

 ( 3/409كفاية الموحدين 198- ) 

 ( .3/410كفاية الموحدين 199- ) 

 ( .3/410كفاية الموحدين 200- ) 

 ( .3/410وحدين كفاية الم201- ) 



 ( .3/410كفاية الموحدين 202- ) 

 ( .3/411كفاية الموحدين 203- ) 

 ( .3/412كفاية الموحدين 204- ) 

 ( .3/412كفاية الموحدين 205- ) 

 ( .3/413كفاية الموحدين 206- ) 

 ( .3/414كفاية الموحدين 207- ) 

 ( .3/415كفاية الموحدين 208- ) 

 ( .3/419كفاية الموحدين 209- ) 

 ( .3/419كفاية الموحدين 210- ) 

 ( .3/419كفاية الموحدين 211- ) 

 ( .3/421كفاية الموحدين 212- ) 

 ( .3/422كفاية الموحدين 213- ) 

 ( .3/422كفاية الموحدين 214- ) 

 ( .3/422كفاية الموحدين 215- ) 

 ( .3/422كفاية الموحدين 216- ) 

 ( .3/422كفاية الموحدين 217- ) 

 .414ـ (  3/413كفاية الموحدين 218- ) 

 ( .3/424الموحدين  كفاية219- ) 

 ( .52/193بحاراالنوار ) ، ( 3/426كـفـايـة المـوحدين 220- ) 

 .22، آيه )58(سوره مجادله 221- 

 .1، آيه )60(سوره ممتحنه 222- 

 ( .1/163من اليحضره الفقیه ) ، 12محدث نورى ص ( كلمه طیبه 223- ) 

 .234ص ( جعفريات ) ، 12ص ( كلمه طیبه 224- ) 

 .960، حديث 88، مجلس 702صدوق ص ( امالى ) ، 12ص ( كـلمـه طیبه 225- ) 

 .50ص ( صفات الشیعه ) ، 12ص ( كلمه طیبه 226- ) 

 ( .1/143عیون اخبار الرضا علیه السالم ) ، 12ص ( كلمه طیبه 227- ) 

 .13محدث نورى ص ( كلمه طیبه 228- ) 

 .160، خطبه 162ترجمه شھیدى ، ص ( نھج البالغه 229- )

 .18ـ  17محدث نورى ص ( كلمه طیبه 230- )

مـحـتمل است معنى اين باشد كه شخص جفا مى كند به والدين خود و نیكى مـى كـنـد بـه 231- 

قطعا ھمین است زيرا عبارت حديث در نسخ صحیحه و ) شیخ عباس قمى رحمه الّله (رفـیق خود 

 .( ابراھیم احمدى میانجى) .(يتسّره عن صديقه )است نه  (يبر صديقه )

 ( .2/303تفسیر قمى )، 20ـ  19ص ( كلمه طیبه 232- )

 .21ص ( كلمه طیبه 233- )

 ( .3/3345كفاية الموحدين 234- )



 .346ـ (  51/345بحاراالنوار)، ( 3/345ية الموحدين كفا235- )

 ( .51/346بحاراالنوار)، ( 3/346كفاية الموحدين 236- )

 .2/510شیخ صدوق ( كمال الّدين 237- )

 .347ـ (  3/346كفاية الموحدين 238- )

 ( .51/349بحاراالنوار)، ( 3/347كفاية الموحدين 239- )

 ( .3/347كفاية الموحدين 240- )

 ( .3/347دين كفاية الموح241- )

 .2/440صدوق ( كمال الّدين )، ( 3/347كـفـايـة المـوحـديـن 242- )

 .2/440صدوق ( كمال الّدين )، ( 3/347كـفـايـة المـوحـديـن 243- )

 .348ـ (  3/347كفاية الموحدين 244- )

 ( .51/354بحاراالنوار)، ( 3/348كفاية الموحدين 245- )

 ( .51/355بحاراالنوار)، ( 3/348كفاية الموحدين 246- )

 ( .51/355بحاراالنوار)، ( 3/348كفاية الموحدين 247- )

 ( .51/356بحاراالنوار)، ( 3/348كفاية الموحدين 248- )

 ( .3/348كفاية الموحدين 249- )

 ( .3/349كفاية الموحدين 250- )

 ( .3/349كفاية الموحدين 251- )

 .2/516شیخ صدوق ( كمال الّدين )، 242شـیـخ طـوسـى ص ( الغـیـبـة 252- )

 ( .3/349كفاية الموحدين 253- )

 .2/484شیخ صدوق ( كمال الّدين )، ( 3/349كـفـايـة المـوحـديـن 254- )

 ( .3/350كفاية الموحدين 255- )
 

 

 


