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مقدمه 
م  �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

]1[

ی داد، خوبـان گلچیـن شـدۀ امـت بـه دسـت باد َسـموم  وقتـی فاجعـۀ عاشـورا رو

کینـه و نفـاق پرپـر شـدند. البتـه ایـن فتنـۀ کور، نـه تنها جان نیـکان، بلکـه ایمان آنها 

گرفت.  را نیـز، هـدف 

گیـر شـده  کـه یـک بـار در آغازیـن روزهـای صـدر اسـالم فرا گسـتر  ارتـدادی دامـن 

کربـال رخ نمـود2؛ واقعیتـی تلخ و سـیاه و شـرم آور  بـود1، یـک بـار دیگـر پـس از ماجـرای 

کـه پیامـد سـوء اختیـار اّمـت بود. 

کـه بـه تعبیـر  امـام سـجاد صلـوات اهلل علیـه وارث فضـای فرهنگـی تیـره ای بـود 

یختن خون  خودشـان، »سـی هـزار تـن در برابـر حجـت خدا صف آراسـته بودند و بـا ر

حضرتـش بـه زعـم خـود، تقـّرب بـه سـوی خداونـد می جسـتند«3�

  اینک امامی است معصوم که با چنان غربت سنگینی روبرو شده و رایت هدایت 

... )االختصرص، ص 6( 
ّ

1. ارتّد اهنرس بعد اهنبی إال
... )االختصرص، ص 64 و 205( 

ّ
2. ارتّد اهّنرس بعد اهحسین إال

3. اترهی صدوق، ص 642، تجلس 70 حدیث 10 

مقدمه
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کـه در نهایـت غربـت و تنهایـی بـه سـر می بـرد1�   اّمـت را بـه دوش می کشـد، در حالـی 

گـر نبودنـد معـدود یارانـی وفـادار و اهـل معرفـت ماننـد جابـر بـن عبـداهلل انصـاری  ا

کـه یـک بـار دیگـر از اعتبـار خـود بـرای احیـای میـراث گرانسـنگ هدایـت نبـوی بهـره 

کنـد.  گیـرد، معلـوم نبـود ایـن سـرمایۀ بی ماننـد چـه سرنوشـتی پیـدا 

بـه هـر حـال، واقعیـت تلـخ این اسـت که خّط فکری سـقیفه با ذهـن اهالی قبله 

یکردی باشد _ بر حجتهای معصوم   چنان کرد که صحابی پیامبر را _ هر که و با هر رو

و منصـوص الهـی ترجیـح دادنـد. و جنـاب جابـر، بـا بهـره گیـری از چنیـن جایگاهی 

کـه میـان مـردم داشـت، حضـرت سـّید السـاجدین؟ع؟ را بـه آن غافـالن شناسـاند و 

راهنمایـی  امـت بـه سـوی امـام زمانشـان را بـر عهـده گرفت. 

 ]2[

کم برگ ولی پربار، گنجینه ای است از حقایق  کتابی نسبتًا  صحیفه ســـجادیه 

که حضرت ســـید الســـاجدین صلـــوات اهلل علیه   واالی نورانـــی آســـمانی وحیانـــی 

بیان فرمود و به وسیلۀ آن درس حیات طیبه به مردمان داد. 

یست که خزف زمینی اموی رونق بازار لعل آسمانی  حضرتش در زمانی تیره می ز

ی بـه آن امـام همام _ که تنهـا وارث علوم نبوی در آن   نبـوی را شکسـته بـود. بدیـن رو

کـه مردمـان افتخـار همجـواری مـزار پیامبـر را داشـتند،  زمـان بـود _  آن هـم در شـهری 

کـه بـا مـردم  حتـی بـه انـدازۀ یـک امـام جماعـت حومـۀ مدینـه امـکان نـداده بودنـد 

یچـه ای ولـو کوچـک از حقایـق بـر آنـان بگشـاید.  مرتبـط باشـد و در

گوهرهــای آســمانی را در دل عبــارات دعــا  در چنــان زمانــی آن امــام همــام بــاران 

گرفته تا احکام فقهی و از شناخت قرآن  که از توحید و نبوت  یخت. دینی را _  می ر

1. روضة اهواعظین، تجلس 35 
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ک و روشــن  تــا ســبک زندگــی _ گرفتــار تحریف هــای هــزار رنــگ شــده بــود، بــار دیگــر پا

گفت.  به زاللِی آب و به روشنِی آفتاب، باز 

یغا که این کتاب نفیس همچنان در میان دوستدارانش مهجور مانده است.  در

گرفتار آییم.   کفران  کیفر  که شکر این نعمت را جدی بگیریم، مبادا به   امید 

]3[

کـه در قیـد بیـان و قلـم بیایـد. آنهـا بـه پنـدار خـود دری از  روزگار تیـره تـر از آن بـود 

گشـودند و خداونـد سـبحان پاسـخ مکـر آنـان را بـه تدبیـری روشـن   مکـر بـر حضرتـش 

کرین.  داد. و مکروا و مکر اهلل واهلل خیر الما

گشاده _ حضرتش  که سنگ را بسته بودند و سگ را  در چنان روزگاری دشوار _ 

بــه تدبیــر الهــی راهــی نیکــو بــرای تربیــت و هدایت افراد گشــود. در آن زمان اســتخدام 

خادمان برای امور شــخصی خانه ها امری رایج و مجاز بود بدون اینکه حساســیتی 

ــادی را بدیــن وســیله سرپرســتی می فرمــود.  ی گــروه ز برانگیــزد. لــذا امــام ســجاد؟ع؟ 

کنــد   بــه عنــوان خــادم در خانــه نــگاه می داشــت بــدون اینکــه بــه آنهــا امــر و نهــی 

کاری از آنان بخواهد.  یا 

کـــه از آن یادگار  در عـــوض بـــا تربیت و هدایـــت پیامبرگونه و برخوردهای پدرانه 

»رحمـــة للعالمیـــن« انتظـــار می رفت، حکمت های نبوی و ســـیرۀ رســـول خدا را به 

 زبان ســـخن و عمل بـــه آنان می آموخت. آنگاه پـــس از مدتی به آنها ســـرمایۀ الزم را 

می بخشید و در راه خدا آزادشان می کرد. 

گشوده بود. ی امت  عجب سفره ای از هدایت به رو

]4[

سـید السـاجدین؟ع؟ دردنامـۀ جانسـوز خـود را در یـک جملـه خالصـه می کنـد، 
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ا«1� �نَ ِح�بُّ ُ لًا �ی ُرو�نَ  َر�بُ
ْ �ةِ ِعسش �نَ َمِد�ی

ْ
ال ا �بِ

َ
 َو ل

�ةَ
َّ
َمك کـه می فرمایـد: »َما �بِ

گرامیان  وقتـی در زادگاه پیامبـر و خاندانـش درجـۀ معرفـت مـردم نسـبت به ایـن 

کـه لشـکر دنیاطلـب فتوحـات، تنهـا مدخـل آشـنایی آنها  پاییـن باشـد، از نقـاط دور 

بـا آموزه هـای مکتـب نورانـی اسـالم بود، چـه انتظـاری می رود؟ 

ا  کاسه های داغتر از آش و دایه های دلسوزتر از مادر، نهی قرآنی »�ی در این میان، 

م«2 را نادیده  ٌع َعل�ی َه َسم�ی
َ
�نَّ الّل َه اإِ

َ
وا الّل �ةُ

ِه َو َرُسوِلِه َو ا�ةَّ
َ
َد�یِ الّل �نَ �یَ ْ �ی َ ُموا �ب ّدِ �ةَ وا لا �ةُ َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
 ا

کـه بـه امـت  گـردن نمی نهادنـد  می گرفتنـد.  همچنیـن بـه کالم وحیانـی رسـول خاتـم 

م«3� 
ُ
ك ُم ِم�نْ

َ
ْعل

أَ
�نَُّهْم ا اإِ

ُموُهْم  �نَ ِ
ّ
َعل ا �ةُ

َ
فرمـود: »ل

 اینان به پندار خود، به حضرتش درس دینداری می آموختند و وظیفۀ آن جناب

 را به ایشان یادآور می شدند! 

کــه چــرا دســت  یکــی از اینــان بــا اعتراضــی تنــد بــا امــام ســجاد؟س؟ روبــرو شــد 

کــه از  ی آورده اســت. آن معتــرض  کشــیده و بــه ســفرهای مکــرر حــج رو  از جهــاد 

 بی بهرگــی خــود نســبت بــه قــرآن و دیــن بی خبــر بــود، آیــۀ قــرآن را بــه رخ آن قــرآن ناطــق 

می کشید: 

ِه 
َ
ِل الّل �ی و�نَ �ن�ی  َس�ب

ُ
ل ا�ةِ �ة ُ  �ی

�ةَ
�نَّ َ حب

ْ
ُهُم ال

َ
�نَّ ل

أَ
ا ُهْم �بِ

َ
ْموال

أَ
َسُهْم َو ا �نُ �نْ

أَ
�نَ ا �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
رى  ِم�نَ ال �ةَ ْ َه اسش

َ
�نَّ الّل »اإِ

ِه 
َ
الّل َعْهِدِه ِم�نَ  �بِ ْو�ن�  

أَ
ا ِ َو َم�نْ  �ن

آ
ْرا �ةُ

ْ
َو ال ِل  �ی حب

�نْ اإِ
ْ
َو ال ْوراهةِ 

�نِ�ی ال�ةَّ ا 
ِ� َح�ةًّ �یْ

َ
 َعل

ً
و�نَ َوْعدا

ُ
ل �ةَ �ةْ ُ �ی َو  و�نَ 

ُ
ل �ةُ �ةْ �یَ

�نَ

م «4� �ی َع�ن
ْ
ْورنُ ال �نَ

ْ
ِلَك ُهَو ال ِ� َو �ن ْم �بِ ْع�ةُ َ ا�ی �ی �ب �ن

َّ
ُم ال

ُ
ِعك �یْ �بَ ُروا �بِ سشِ �بْ

اْس�ةَ �نَ

1. اهغررات، ج 2 ص 393
2. طوره حجاات، آیم 1 

3. کترب طلیم بن قیس، ج 2 ص 616 حدیث 8 
4. طوره توبم، آیۀ 111 
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ـم و مبّیـن حقایـق قرآنـی 
ّ
کـه معل کوتـاه و قاطـع سـید السـاجدین؟ع؟  و پاسـخ 

ُحو�نَ  ا�أِ حاِمُدو�نَ الّسَ
ْ
ُدو�نَ ال عا�بِ

ْ
و�نَ ال �بُ ا�أِ

کـه آیـۀ بعـدی را نیـز بخـوان: »ال�ةَّ اسـت، ایـن بـود 

ِر  ِ
ّ َسش ِه َو �ب

َ
و�نَ ِلُحُدوِ� الّل �نُ حا�نِ

ْ
ِر َو ال

َ
ك ُم�نْ

ْ
اُهو�نَ َع�نِ ال

ِ َو ال�نَّ َمْعُرو�ن
ْ
ال  �بِ

ِمُرو�نَ اآ
ْ
ُدو�نَ ال ا�بِ اِكُعو�نَ الّسَ الّرَ

کـه: چنیـن مردانـی پیـدا کنیـد تـا همـراه بـا آنها امر  �ن «1. آنـگاه چنیـن تذکـر داد  �ی ِم�ن ُموأْ
ْ
 ال

کنیم. و در آن صورت، جهاد برتر از حج است2�  جهاد را اقامه 

آراسـته  و  ب 
ّ

افـرادی مهـذ کـه وقتـی  امـام سـجاد؟ع؟ ایـن اسـت  در واقـع پیـام 

بـه تربیـت قرآنـی در جامعـه نبینیـم، بـا ورود در چنـان عرصـه ای، شـاهد فروکاسـِت 

»جهـاد در راه خـدا«  بـه سـطح نـازل »فتوحات خلفـا« خواهیم بود.  تربیت و هدایت 

کـه اشـاره شـد، در ایـن فضـا قابـل تبیین اسـت و همـان بود که از فضـای اموی  امـت 

پـس از عاشـورا، زمینـۀ  مدرسـۀ وحیانـی امـام باقـر؟ع؟ را پدیـد آورد. 

کوتاهتر از فهم آن بود.   که اندیشۀ نارسای آنان  شگفتا جهاد مخلصانه 

]5[

یــخ بزرگتــر بــود، پناهــگاه همــگان، حتــی دشــمنان  کــه از تمــام تار خانــه کوچکــش 

قســم خــورده اش بــود، همانهــا کــه پدرکشــتگی شــان اظهــر مــن الشــمس بــود. در هجــوم 

گرامــی  ــه حضرتــش پناهنــده شــدند و آن  ــان ب ــان مدینــه، شــماری از آن ــه اموی مــردم ب

باغــی در حومــۀ مدینــه بــه آنهــا اختصــاص داد بــا تأمیــن غذایــی و جانــی و ارائــۀ »ُخلــق 

کــه خــدای ســبحان فرمــود:  کــرد  عظیــم« نبــوی بــه ایــن آیــۀ قــرآن عمــل 

م «3�  ٌّ َحم�ی ُ� َولِ�ی
�نَّ
أَ
ُ� َعداَوهةٌ َكا �نَ �یْ َ َك َو �ب �نَ �یْ َ �ی �ب �ن

َّ
ا ال �نَ اإِ

ْحَس�نُ �نَ
أَ
َ ا �ة�ی  ِه�ی

َّ
ال ْع �بِ

»اْ��نَ

1. طوره توبم، آیۀ 112 
کربی ج 5 ص 22   .2

3. طوره بصلم، آیم 34 
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ْح�نُ  َكْه�نُ  َم�نِ 
 و گواه عملی روشن بر مّدعای خود فرادید همگان نهاد که فرمود: »�نَ

ا«1�  �نَ َصَم �بِ  ِلَم�نِ اْع�ةَ
ا َو ِعْصَم�ةٌ �نَ اَء �بِ صنَ وٌر ِلَم�نِ اْس�ةَ ا َو �نُ �نَ �یْ

َ
ل  اإِ

أَ
� �بَ

�ةَ
ْ
ال

حال، هر کس با هر خواسته ای به سوی سید الساجدین صلوات اهلل علیه برود، 

 بــه خواســته اش می رســد. بــه تعبیــر قــرآن، شــماری فــراوان، از ایــن آســتان، تنهــا دنیــا 

می طلبند و فقط معدودی آخرت را نیز از خدا می خواهند2� 

 با این همه حضرتش همین کمکهای گسترده را مقدمه ای برای تبیین آموزه های 

نبوی می دانست. 

کــه دنیــای خــود را از حضرتــش خواســتند و بدان رســیدند، این تجربه  کاش آنهــا 

یان نیز از این تجربه بهره  را در جهــت آخــرت طلبیــدن تکــرار می کردنــد. و کاش امروز

بهینه بگیرند. 

 ]6[

کوتـاه و جامـع از نحـوۀ تعامـل  گزارشـی  کـه  تـک جملـه ای در دعـای ندبـه آمـده 

ندبـه  دعـای  در  دارد.  بـر  در  امامـت  گرانسـنگ  یـث  موار و  وحـی  خانـدان  بـا  امـت 

می خوانیـم: 

 
َّ

ِإال ـِدِه، 
ْ
ُول ِإْقَصـاِء  َو  َرِحِمـِه  َقِطیَعـِة  ـی 

َ
َعل ُمْجِمَعـٌة  َمْقِتـِه،  ـی  

َ
َعل ٌة  ُمِصـّرَ ـُة  ّمَ

ُ ْ
األ »َو 

ِفیِهـْم«3� َحـّقِ 
ْ
ال ِلِرَعاَیـِة  َوَفـی  ـْن  ِمّمَ َقِلیـَل 

ْ
ال

کثریت اّمت با اهل بیت؟مهع؟  که دشمنی ا گزارش ارجمند نشـــان می دهد   این 

چند ویژگی دارد: 

1. تنرقف آل ابی طرهف، ج 4 ص 435 
2. طوره بماه، آیم 200 و 201 

3. اهمزار اهکبیا، ص 578 
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کینه ورزی با شخص رسول خدا؟ص؟ است.  یکم� پیامد 

کینه ورزی از سر تعّمد است نه اینکه نادانسته و سهوی باشد.  دوم� این 

سـوم� اصـرار بـر دشـمنی بـا رسـول خـدا و ائمـه هـدی؟مهع؟ جریانی مسـتمّر اسـت 

نـه اینکـه مربـوط به گذشـته باشـد. 

چهـارم� آنـان بـرای ایـن کیـن توزی پیوسـته نقشـه ها می کشـند تـا خانـدان پیامبر 

کننـد و آزار دهنـد.  را آواره 

 نمونـۀ ایـن کیـن تـوزی را در صحنۀ کربال می توان دید که در گزارش گویای سـید 

الساجدین؟ع؟ می خوانیم: 

اُ�وا  َما رنَ
َ
ا ل �نَ �بِ �ةِ  ِوَصا�یَ

ْ
�نِ�ی ال ِهْم  �یْ

َ
ل اإِ َم 

َ
ّد �ةَ �ةَ ا َكَما  اِل�نَ �ةَ �نِ�ی �ةِ ِهْم  �یْ

َ
ل اإِ َم 

َ
ّد �ةَ �ةَ  َّ �ی �بِ

�نَّ ال�نَّ
أَ
ا ْو 

َ
ل ِه 

َ
الّل »َو 

ا«1� �نَ �بِ وا 
ُ
َعل �نَ َما   �

َ
َعل

کـه نمـاد  ایـن قصـۀ پرغصـه را امـروز می تـوان در مـزار ویـران امـام سـجاد؟ع؟ دیـد 

گـواه روشـن غربت اسـت.  کـه  ایـن نهـاد تلـخ اسـت؛ تربتـی 

 ]7[

گـــر دشـــمنان نـــه تنهـــا بـــا مـــزار آن وصـــّی رســـول رحمـــت، بلکـــه بـــا نـــام و یـــاد و  ا

کجـــا  کننـــد، جـــز ایـــن انتظـــار نمـــی رود. ولـــی ایـــن درد را بـــه  یـــث حضرتـــش چنـــان  موار

گامهـــا  کمتریـــن  کـــه دوســـتان نیـــز بـــرای آشـــنایی بـــا ســـید الســـاجدین؟ع؟  بـــاد بـــرد 

ــد؟  ــر می دارنـ را بـ

بیش از سـی سـال، آن هم در دشـوارترین سـالها، رایت امامت را بر دوش کشید. 

گاهی دارند؟  گرامـی ازاین همه جهاد سـخت، چه انـدازه آ آیـا عمـوم دوسـتداران آن 

کـه ایـن سـیرۀ نورانـی را بایـد شـناخت و ارج نهـاد و از آن درس  ایـن در حالـی اسـت 

1. هلوف، ص 202
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کـه در آن هسـتیم. درس شـکیبایی و  یکـی  کـه چـراغ راه اسـت در دنیـای تار  گرفـت، 

که بخواهد میوه را قبل از زمان خود بچیند.  انجام وظیفه و پرهیز از هر اقدامی 

در ایــن میــان، البتــه کتابهــای ســطحی و سســت نیــز  راه را بــر آشــنایی صحیح با 

کــه   حضرتــش مــی بنــدد، بیــش از آنکــه ندانســتن آســیب بزنــد. البتــه فرامــوش نکنیــم 

 مدیون تمام بزرگوارانی هســتیم که حتی در حّد یک ســطر نام و یاد ســید الســاجدین 

گر خدمات آنها نمی بود، امروز با حقایق زنده روبرو نبودیم.   را زنده نگاه داشتند. و ا

حضــرت آن  بــا  مرتبــط  آثــار  تحلیــل  ضــرورت  از  را  مــا  نبایــد  تجلیــل،  ایــن   ولــی 

 باز دارد. 

کـه دانشـوران شـناخته شـدۀ شـیعه بـه قلـم اسـتوار  طبعـًا در ایـن میـان، آثـاری 

می یابـد.  ویـژه  جایگاهـی  نوشـته اند،  خـود 

]8[

ــر محــدث جلیــل، شــیخ عبــاس  گرانســنگ »منتهــی اآلمــال« ســومین اث کتــاب 

قمــی )1294-1359 قمــری( در زمینــۀ شــرح حــال نــگاری اهل بیت؟مهع؟ اســت. یکی 

یــخ الحجــج اإللهّیــة« و دیگــر »قــرة الباصــرة فــی تواریــخ  از آنهــا »األنــوار البهّیــة فـــ توار

گرانبــار و سرشــار از آموخته هــا،  الحجــج الطاهــرة« اســت. محــدث قمــی یــک عمــر 

کتــاب »منتهــی اآلمــال«  یافته هــا و دســتاوردهای علمــی و عملــی و ایمانــی خــود را در 

یــخ  کتــاب، تار کــرد. آن عاِلــم عاِمــل، در ایــن  بــه دوســتداران خانــدان نــور عرضــه 

کــه  و ســیره و حدیــث و اخــالق و مواعــظ را در هــم آمیختــه و در فضایــی نورانــی _ 

 منّور به نور محبت اهل بیت است _ عرضه می کند.

 این کتاب به شیوۀ سّنتی نوشته شده است، یعنی نقلی محض. تحلیل و بررسی 

کـرد. بـا ایـن حـال،  کـه بایـد از منابـع دیگـر طلـب  یخـی، موضوعـی نوپدیـد اسـت  تار
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یخـی را بی تصـرف و تغییـر، بـه انسـان  کـه مـواد خـام تار ُحسـن ایـن شـیوه آن اسـت 

کـه هیـچ  می رسـاند و دسـت او را بـرای تحلیل هـای جدیـد بـاز می گـذارد؛ فرآینـدی 

کار تحقیقـی از آن بی نیـاز نیسـت. 

یخ،  کـه نـوع بیـان محـّدث قمی آمیـزه ای از آموزه هـای مرتبط بـا تار بایـد دانسـت 

یخ و  حدیـث، رجـال، تراجـم، مواعـظ، عبرت گرفتن، ادبیات و... اسـت. ایشـان تار

یخـی. لـذا  گرفتـن می نویسـد، نـه محـض پژوهـش و نـگارش تار سـیره را بـرای عبـرت 

کتابهـای پژوهشـی آمـده وارد نمی شـود.  کـه در  یخـی  در جزئیـات و اختالفـات تار

کـه اقـوال مختلـف دارد، بـه یـک قـول بسـنده می کنـد، بدون  گاهـی در مـورد مطلبـی 

کـه علـت ترجیـح آن را بیـان کنـد. در مرحلـۀ بهـره گیـری از ایـن کتـاب، بایـد به  ایـن 

ایـن نکتـۀ مهـم توّجه داشـت. 

یخ پایان نگارش   اما نوع نگارش کتاب که به حدود یکصد سال پیش می رسد )تار

کتـاب، 1350 قمـری اسـت(، بهـره وری از آن را بـرای نسـل معاصـر دشـوار می سـازد. 

گزارشی روان و خواندنی  گنجینۀ پربرگ و بار،  گسترش بهره وری از این  اینک برای 

گرامی تقدیم  که مرتبط با امام سـجاد؟ع؟ اسـت _ به خوانند گان  از باب ششـم آن _ 

گرفـت تـا نسـل های بعـدی، از دسـتاورد ایـن  ی سـامان  کار بـدان رو می شـود. ایـن 

گرفتـار زبـان و شـیوۀ نگارش ایـن کتاب شـوند که به  تـالش بهـره ببرنـد، بـدون اینکـه 

هـر حـال، متناسـب بـا زمـان نـگارش اصل کتاب اسـت. 

کـه اجـر آن بـا  تـالش سـرکار خانـم دهدشـت در تولیـد ایـن اثـر، سـتودنی اسـت 

خانـدان نـور بـاد. 

 ]9[

که در مجلدات دیگر این سلسله رعایت  کتاب همانها است   اصول بازنگاری 
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شـده و در مقدمـۀ آن مجلـدات یـاد شـده اسـت. ایـن اصـول را یـک بـار دیگـر، بـرای 

ـدات دیگـر را ندیده انـد، یـادآور می شـود. 
ّ
کـه مجل گاهـی عزیزانـی  آ

کـم حجـم و خـوش  کتـاب پربـرگ و بـار منتهـی اآلمـال بـه دفترهایـی  1. تقسـیم 

خوان 

کتاب به فارسی روان فعلی  2. بازنویسی و تبدیل عبارات متن 

کتاب، از چاپهای فعلی آن منابع  یابی منابع منقوالت  3. باز

یدادها و دیگـــر اعالم در  کتابهـــا، رو کن، شـــخصیتها،  4. توضیـــح نامهـــای اما

گویی  گاهی اوقات توضیحاتی برای تبیین برخی از مطالب متن یا پاسخ  پانویس. 

که در مـــورد برخی مطالب ممکن اســـت پیش آیـــد، اضافه   به پرســـش های مقـــّدر 

شده است. 

ـف بزرگـوار در پایـان هـر فصـل. بدیـن سـان حتـی آن 
ّ
5. افـزودن مسـتندات مؤل

ندارنـد،  کهـن  منابـع  از  یـک  بـه هیـچ  کـه دسترسـی  پژوهشـگر  از خواننـدگان  گـروه 

باشـند.  اختیـار داشـته  را در  ایـن مسـتندات  می تواننـد 

کتـــاب، از تحقیق اســـتاد ناصر باقـــری بیدهندی )چاپ  بـــرای تعیین مصادر 

کامپیوتری علوم اســـالمی  انتشـــارات دلیـــل ما( و نیز نـــرم افزارهای مرکـــز تحقیقات 

برده ایم. بهـــره  نور 

 ]10[

ایـن دفتـر، در عیـن اسـتقالل، حلقـه ای از سلسـلۀ »بازنویسـی منتهـی اآلمـال« 

کتاب منتشـر شـده و تولید و نشـر دیگر  کنون بازنویسـی چند باب دیگر  که تا  اسـت 

کاری قـرار دارد.  مجلـدات نیـز در مراحـل مختلـف 

 امید است این گام کوتاه در آستان بلند حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه مقبول افتد 
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گرامـی سـبب  و دعـای خیـر حضرتـش را بـرای پدیدآورنـدگان و ناشـر و خواننـدگان 

شـود. آمیـن. 

 ]11[

کالمی ارجمند از حضرت سـید السـاجدین  کوتاه را به  گفتار  که این  بجاسـت 

کـه وظیفـۀ مـا را در ایـن زمـان، دورۀ غیبـت امـام عصـر ارواحنـا  حسـن ختـام بدهیـم 

فـداه، روشـن می کنـد. حضرتـش خطـاب بـه جنـاب ابوخالـد کابلـی فرمودند: 

ُکّلِ  ْهِل 
َ
ْبَضُل ِتـْن أ

َ
يـَن ِهُظُلـوِرِه أ ُمْنَتِظِر

ْ
َمرِئِلیـَن ِبِإَترَتِتـِم َو اه

ْ
ْهـَل  َزَتـرِن  َغْیَبِتـِم اه

َ
»ِإّنَ أ

َمْعِاَبـِة َتـر َصـرَرْت ِبـِم 
ْ
ْبَلـرِم َو اه

َ ْ
ُعُمـوِل َو ال

ْ
ْعَسرُهـْم ِتـَن اه

َ
ـی أ

َ
ّنَ اهَّلَل َتَبـرَرَك َو َتَعره

َ
َزَتـرٍن ِل

ُمَجرِهِديـَن 
ْ
ـِة اه

َ
ِبَمْنِزه َتـرِن  ُلـْم ِبـي َذِهـَك اهّزَ

َ
ُمَشـرَهَدِة َو َجَعل

ْ
ـِة اه

َ
ِبَمْنِزه َغْیَبـُة ِعْنَدُهـْم 

ْ
اه

َعرُة 
ُ

ُصوَن َحّمًر َو ِشـیَعُتَنر ِصْدقًر َو اهّد
َ
ُمْخل

ْ
ِئَك اه

َ
وه

ُ
ـْیِف أ َبْيَن َیَدْي َرُطـوِل اهَّلِل ص ِبرهّسَ

 ِطـّاًا َو َجْلـاا«1.
َ

ـی ِديـِن اهَّلِل َعـّزَ َو َجـّل
َ
ِإه

ـــتند از  ـــور او هس ـــر ظه ـــت و منتظ ـــه امام ـــد ب ـــه معتق ک ـــام  ـــت آن ام ـــان غیب ـــردم زم م

مـــردم هـــر زمانـــی برترنـــد، زیـــرا خـــداى تعالـــی عقـــل و فهـــم و معرفتـــی بـــه آنهـــا عطـــا فرمـــوده 

کـــه غیبـــت نـــزد آنـــان بـــه منزلـــه مشـــاهده اســـت، و آنـــان را در آن زمـــان بـــه ماننـــد  اســـت 

ــته اند  ــاد برخاسـ ــه جهـ ــیر بـ ــا شمشـ ــه بـ کـ ــدا؟لص؟  ــول خـ ــن پیـــش روى رسـ مجاهدیـ

قـــرار داده اســـت، آنـــان مخلصـــان حقیقـــی و شـــیعیان راســـتین مـــا و داعیـــان بـــه دیـــن 

خـــداى تعالـــی در نهـــان و آشـــکارند.

گروه منتظران جای دهد.  که خداوند منان ما را در زمرۀ این  بادا 

1. کمرل اهدين، ج 1 ص 320 
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م �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

ر الور� �ی له حن
آ
ی محمد و ا �ن اص��ن �ی ا�ه ال�ن الحمدهلل و السلام عل� ع�ب

 فصل اول: 
نیه1 حضرت؟ع؟

ُ
ک والدت و اسم و لقب و 

یـخ والدت آن حضـرت، اختـالف نظـر اسـت. شـاید صحیح تریـن آنهـا،  در تار

نیمه جمادی االولی سـال سـی و شـش،]1[  یا پنجم سـال سـی و هشـت]2[ باشـد.

گرامـی آن حضـرت، علیـا مخـّدره2، »شـهربانو«3 دختر یزدجرد4 بن شـهریار  مـادر 

ب" و "ِإبـن" در تـادان، 
َ
1. در باهنـگ عربـی بـم آن دطـتم از نرتلريـی گفتـم تی شـود کـم بـر پيشـوند "أ

ّم" در زنـرن همـااه برشـد. تعمـوال، نـم همیشـم، بعـد از ايـن پيشـوند، نـرم پسـا بزرگتـا تی آیـد 
ُ
و "أ

کـم بـم تعنـری "پـدِر بالنـی"، یـر "تـردِر بالنـی" تی برشـد. اطـتفرده از ُکنیـم بـم جـری نـرم اصلـی، 
تعمـوال بـاای احتـاام و بزرگداشـم اشـخرص بـوده وهـی گرهی دالیل دیگری هم داشـتم اطـم. 
در روایـرت، بـر اینکـم از باخـی کنیم هـر نلـی کاده انـد، وهـی بسور کلی، اطـتفرده از کنیـم را اتری 

پسـندیده دانسـتم اند.
کداتن واالتمرم. 2. زن تحجبم پر

یـخ نـگرران، طـی  کـم طبـق نمـل ترر  3. شـلربرنو دختـا يزدگـاد طـوم آخريـن پردشـره طرطـرنی اطـم 
 بتوحـرت تسـلمرنرن بـم اطـررت گابتم شـده و طـپس بـم ازدواج اترم حسـین علـی؟امهع؟ درآتده 
 اطـم. در بـرره حضـور ايـن برنـو در کربـال نمل هريـی وجـود دارد کـم گرهـی بـر ابسـرنم نیـز آتیختـم 
کم ایشرن پس از وضع حمل اترم طجرد؟ع؟،   شده اطم. وهی صحیح ترين اقوال اين اطم 
کـم در بـرره کاده اطـم. ایشـرن را در بمیـع بـم خـرک طـپادند و نمل هريـی   در ایـرم نفـرس، بـوت 

حضور یر دبن ایشرن در حواهی تلاان، توطوم بم »بی بی شلربرنو« اطم بی اطرس تی برشد.
4. يزدجـاد یـر يزدگـاد طـوم، طـی و پنجمیـن و آخريـن پردشـره طرطـرنی، پسـا شـلریرر و نـوه خسـرو 

فصل اول: والدت و اسم و لقب و کُنیه حرضت؟ع؟
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بـن پرویـز بـن هرمـز بـن انوشـیروان، پادشـاه ایرانیـان بوده اسـت. برخی نام ایشـان را به 

گفته انـد.]3[ چنانچـه شـیخ مـا، شـیخ ُحـّر عاِملـی1 در  جـای شـهربانو، »شـاه زنـان« 

ُارجـوِزه2 خـود فرموده:

َواهَمجــد اهُعلــی  ذاُت  ــُم  ُاّتُ يزدجــادَو  بنــم  زنــرن  شــره 
یــَس َیخرُف کســریو هــو  ِابــُن شــلریرر ِابــُن کســری

َ
ُذوُطــوَدٍد ه

ترجمه:

و تردرش، زن باخوردار از علّو و تجد، شره زنرن دختا يزدگاد اطم. 

کـه پسـر شـهریار، پسـر خسـرو انوشـیروان کسـری اسـت. )یزدجـرد( از چنـان  همـو 

کسـری نـدارد. کـه نگرانـی از بابـت  مجـد و بزرگـواری برخـوردار اسـت 

کـم بـم تسـخیا تیسـفون و  يـز اطـم. حملـم تسـلمرنرن بـم ايـاان در زتـرن پردشـرهی او رخ داد  پرو
تمريبـر طااطـا قلمـرو طرطـرنیرن انجرتیـد.

1. تحمـــد بـــن حســـن بـــن علـــی بن تحمـــد بن حســـین تعـــروف بم شـــیخ ُحـــّا عرتلـــی )-1033
1104ق(،  تحـــدث و بمیـــم اترتیـــم در قـــرن یرزدهـــم هجـــری و تؤهف کتـــرب گاانمدر وطـــرئل 
اهشـــیعم یکی از کتف اربعم شـــیعیرن اطم. از اطـــرتید وی تی توان بم پدرش حسن بن علی، 
ين اهدين نوه شـــلید ثرنی اشـــرره نمـــود. تحمدصرهح بن  عمویـــش تحمـــد بن علی و شـــیخ ز
ینی، توهی تحمد تمی دهخوارقرنی، طـــید تحمد بن احمد حســـینی گیالنی  تحمدبرقـــا قزو
گادان وی بوده اند. وی از ذوق شـــعری براليی باخوردار بوده و ديوانی تشـــتمل با  از جملـــم شـــر
20000 بيـــم در تدح اهل بيم؟مهع؟ طـــروده اطـــم. شـــیخ حـــّا در طـــرل 1073ق هنگرتی کم 
یـــررت عتبرت عرهیـــرت از جبل عرتل بم عـــااق ربـــم و از آن جر باای  چلـــل طـــرهم بود، باای ز
یررت اترم رضر؟ع؟ عرزم تشـــلد گشـــم و چون تشـــلد را جری تنرطـــبی باای زندگی یربم،  ز
در آنجر ترندگرر شـــد. طـــاانجرم در 21 رتضرن 1104 در 71 طـــرهگی، در شـــلا تشلد درگذشم 
 و در ايـــوان یکـــی از حجاه هـــری حـــام اتـــرم رضـــر؟ع؟ )در صحـــن انمـــالب کنونـــی( بم خرک 

طپاده شد.
کـم بيشـتا در قرهـف تثنـوی و غرهبـًر در تضرتیـن علمـی طـروده  2. ارجـوزه تنظوتـم عربـی  اطـم 
یـخ چلـررده تعصـوم  تی شـود. ارجـوزه یردشـده از شـیخ حـّا عرتلـی )تتوبـی 1104 ق.( در ترر

کنـون تنتشـا نشـده اطـم.  کـم تـر  اطـم 



25بصل اولن والدت و اطم و همف و ُکنیم حضات؟ع؟

دختر یزدجرد، عروس امیرالمؤمنین؟ع؟ 
معتبـر  سـند  بـه  بابویـه3  ابـن  می نویسـد:  جالءالعیـون2  در  مجلسـی؟حر؟1  مـه 

ّ
عال

1. تحمـــد برقـــا تجلســـی )1037-1110ق( تعـــروف بـــم عالتـــم تجلســـی یـــر تجلســـی دوم، برزنـــد 
ـــرن و بمیلـــرن تشـــلور شـــیعم  عالتـــم تحمدتمـــی تجلســـی تشـــلور بـــم تجلســـی اول، از تحدث
کتربلـــری  در قـــرن یرزدهـــم هجـــری بـــود. وی بـــم حدیـــث نـــگرری عالقـــم بـــااوان داشـــم و 
کتـــرب او، تجموعـــم پاحجـــم حدیثـــی  ـــده اطـــم. تشـــلورترين  ـــم جـــری ترن تتعـــددی از وی ب
کـــم نمـــش بـــررزی در احیـــری جریـــگره حدیـــث در تعابـــم دینـــی  بـــم نـــرم "بحرراالنـــوار" اطـــم 
داشـــتم اطـــم. او بيـــش از هاکـــس دیگـــری نـــزد پـــدرش عالتـــم تجلســـی اول )توهـــی تحمـــد 
ــا خـــود  ــز از بســـیرری از علمـــری عصـ تمـــی تجلســـی تتوبـــی 1070(  آتـــوزش دیـــده اطـــم. نیـ
کرشـــرنی و شـــیخ  کـــم تـــال صرهـــح ترزندرانـــی، تـــال تحســـن بیـــض  اجـــرزه روایـــم داشـــتم اطـــم 
یـــردی از علمـــری  حـــا عرتلـــی از تشـــلورترين آنلـــر تی برشـــند. عالتـــم تجلســـی دوم، تشـــرهیا ز
کـــم از آن جملـــم تی تـــوان از تیـــرزا عبـــداهَّلل ابنـــدی، طـــید  شـــیعم را تربيـــم نمـــوده اطـــم 
نعمـــم اهَّلل جزايـــری، شـــیخ عبـــداهَّلل بحاانـــی، تحمـــد بـــن علـــی اردبيلـــی و طـــید ابواهمرطـــم 
ـــاآة  اهعمـــول، حلیـــة اهمتمیـــن، جـــالء  ـــوار، ت ـــا دانشـــنرتۀ بحـــرر االن ـــزون ب ـــاد. اب ک ـــرد  خوانســـرری ی
اهعیـــون، تشـــکرة االنـــوار، حـــق اهیمیـــن و رطـــرهم اعتمـــردات و ... ، تعـــداد اندکـــی از نوشـــتجرت 

بـــااوان وی تی برشـــند.
کـــم عالتم تحمدبرقا تجلســـی )1037-1110ق(  2. جالء اهعیون، کتربی بم زبرن بررطـــی اطـــم 
آن را در تحـــام 1089 نگرشـــتم اطـــم و در  آن بـــم اختصـــرر، بـــم زندگی چلـــررده تعصوم؟مهع؟ 

تی پادازد. 
یـــم، تحمـــد بن علی بن حســـین بن توطـــی بن بربویم قمی تشـــلور بم شـــیخ صدوق  3. ابـــن بربو
)305-381ق( تشـــلورترين تحـــدث و بمیـــم تکتـــف حدیثی قم بم شـــمرر تی آیـــد. حدود 
300 اثـــا علمـــی نوشـــتم کم بســـیرری از آنلـــر اینک در دطـــتاس نیســـم. کترب شـــریف "َتن 
 َیحُضـــُاُه اهَفِمیـــم" کم یکی از کتف اربعم شـــیعم اطـــم، اثا اوطـــم. تعرنـــی الخبرر، عیون 

َ
ال

اخبـــرر اهاضر؟ع؟، اهخصرل، علل اهشـــاایع، صفرت اهشـــیعم از جملم آثرر وی تی برشـــند. از 
تشـــلورترين اطـــرتید وی، طـــید تاتضـــی علم اهلدی اطـــم. علی بـــن تحمد خّزاز و شـــیخ 
گادان او ذکـــا شـــده اند. تدبـــن شـــیخ صـــدوق در ری تـــورد توجم  تفیـــد، از تشـــلورترين شـــر

علمـــرء و اهرهی تی برشـــد.



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟26

کـرده اسـت: وقتـی عبـداهلل بـن عامـر1 خراسـان را  از حضـرت امـام رضـا؟ع؟ روایـت 

گرفـت و بـرای عثمـان فرسـتاد. یکـی  کـرد، از یزدجـرد پادشـاه عجـم، دو دختـر  فتـح 

را بـه حضـرت امـام حسـن؟ع؟ و دیگـری را بـه حضـرت امـام حسـین؟ع؟ داد. از آن 

گرفـت، حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ متولـد شـد  کـه امـام حسـین؟ع؟  دختـری 

کنیـزان  و مـادر در هنـگام تولـد ایشـان، بـه رحمـت الهـی واصـل شـد. لـذا یکـی از 

گرفـت و حضـرت سـجاد؟ع؟  حضـرت امـام حسـین؟ع؟ تربیـت نـوزاد را بـه عهـده 

بـه او مـادر می گفتنـد. پـس از شـهادت حضـرت امـام حسـین؟ع؟، حضـرت امـام 

یـج نمود. لذا مشـهور  کنیـِز پـدر را بـه یکـی از شـیعیان خـود تزو زین العابدیـن؟ع؟، آن 

نمـوده  یـج  تزو شـیعیان  از  یکـی  بـه  را  خـود  مـادر  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  کـه  شـده 

اسـت.]4[

 آن دختر دیگر نیز در هنگام والدت اولین فرزند، وفات یافت.

که در فصل اوالد حضرت  توضیح مؤلف: این حدیث، مخالف مطلبی اسـت 

کـه شـهربانو را در زمـان ُعَمـر آوردنـد و  گفتـه شـد  کردیـم. آنجـا  امـام حسـین؟ع؟ ذکـر 

آن  روایـت مشـهورتر و قوی تـر اسـت و احتمـاال ایـن تفـاوت، ناشـی از اشـتباه یکـی از 

یان باشد2�  راو

کـم در طـرل چلـررم هجـری در تکـم تتوهـد شـد.  بـن عرتـا پسـادايی عثمـرن  اطـم  1. عبـداهَّلل 
عثمـرن بـم جلـم خویشـروندی، وی را واهـی بصـاه و طـپس بررس نمود. در زتـرن عثمرن، وی 
بتوحرتی در بالد عجم داشـتم اطـم کم از آنلر غنریم بااوانی را بم دطـم آورده اطـم. در زترن 
حکوتـم اتیااهمؤتنیـن؟ع؟، حضـات وی را از حکوتـم بصـاه عـزل نمودنـد و او بم اصحرب 
جمـل پيوطـم. اصحـرب جمـل در ابتـدا قصـد داشـتند در تخرهفـم بـر اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ بم 
شـرم برونـد، وهـی عبـداهَّلل بـن عرتـا آنرن را بـاای آتدن بم بصاه تاغیف نمـود. هذا جنگ جمل در 
یـم در جنگ بـا علیم اترم  حواهـی بصـاه واقـع شـد. وی بعـد از اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ بـم همـااه تعرو

تجتبـی؟ع؟ نمـش تؤثری داشـتم اطـم. 
2. عالتـم تجلسـی در جلـم حـلّ تعـررض ايـن دو خبـا تی نویسـدن »حدیـث عیـون بـم صـواب 
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 چنانکـه قطـب راونـدی1 بـه سـند معتبـر2  از حضرت امام محمـد باقر؟ع؟ روایت

کـم اطـررت برزنـدان يزدجـاد بعـد از قتـل و اطـتیصرل او  يـاا ظرهـا آن اطـم  نزدیکتـا اطـم، ز
برشـد کـم در زتـرن عثمـرن بـود. اهبتـم بيشـتا تنرطق تحـم باتـرن او در زترن عما بتح شـد، اتر 
او بـر خرنـواده اش بـم خااطـرن گریخـم. نیـز احتمـرل تـی رود کـم بعـد از بتـح قردطـیم یـر نلرونـد 
باخـی از برزندانـش اطـیا شـده برشـند کـم ايـن احتمرل، بعید اطـم. بم  عالوه تادیدی نیسـم 
کـم توهـد اتـرم طـجرد؟ع؟ از شـلربرنو در زتـرن خالبـم اتیااهمؤتنین؟ع؟ بـوده، چنرنکم قسعی 
اطـم کـم دو طـرل قبـل از شـلردت حضـات اتیـا؟ع؟ بوده اطـم. از طـوی دیگـا برزند دیگری 
کـم ازدواج در زتـرن عمـا  بـاای آن برنـو ذکـا نشـده اطـم. یـک احتمـرل دیگـا نیـز تسـاح شـده 
بـوده، وهـی تنلـر یـک برزنـد، آن هم بعد از بيسـم طـرل پـس از ازدواج او زاده شـود. اين احتمرل 
بعیـد اطـم. احتمـرل دیگـا آن اطـم کم کلمـۀ عما در حدیث دیگـا، تصحیف کلمۀ عثمرن 
برشـد. یعنـی در اصـل، عثمـرن بـوده و کرتبـرن بـم خسـر، عمـا نوشـتم اند. )تاآة اهعمـول ج 6 ص 

6، بحـرر االنـوار ج 46 ص 9 و 10(. 
ايـن بنـده )طرهعـی( در توضیـح آخريـن احتمرهـی کـم در بيـرن تاحوم تجلسـی آتـده، تی ابزاید 
کـم در خـّط کوبـی کلمـرت بـدون نمسـم نوشـتم تی شـد و حـاف نـون را بـم شـکلی شـبیم حـاف 
راء تی نوشـتند. هـذا احتمـرل  تصحیـف کلمـم عثمـرن بـم عمـا احتمـرل قـوی اطـم. در تیـرن 
عرهمـرن تعرصـا کـم بـر نسـخم هری خسـی آشـنریند، آیـم اهَّلل طـید توطـی شـبیری زنجرنـی اين 

احتمـرل را تأييـد کـاده و پذيابتـم اطـم.  
1. قســـف اهديـــن طـــعید بـــن عبداهَّلل بن حســـین بن هبـــة اهَّلل راوندی کرشـــرنی تعـــروف بم قسف 
راونـــدی )تتوبـــری 573ق( تحـــدث، تفســـا، تتکلـــم، بمیم، بیلســـوف و تورخ شـــیعم و از 
گادان شـــیخ طباطـــی تی برشـــد. وی دارای ترهیفرت بااوانی اطـــم کم تشـــلورترين آنلر  شـــر
کتـــرب اهخاائـــج و اهجاائح تی برشـــد. ابن شـــلا آشـــوب و تنتجـــف اهديـــن رازی تعروبترين 
گادان او بوده انـــد. وی در قـــم در صحـــن اتـــرم رضر؟ع؟ )صحـــن اتربکی( حـــام حضات  شـــر
تعصوتـــم؟اهع؟ تدبون اطـــم و بم طـــفررش آیم اهَّلل تاعشـــی نجفی طـــنگ قبا بزرگـــی با تزار 

وی نصـــف شـــده کم هنـــگرم ورورد و خـــروج زائاان بـــم راحتی دیده تی شـــود.
کتـرب اهخاائـج را تاطـل )بـدون طـند(  کـم تاحـوم قسـف راونـدی بيشـتا روایـرت  2. بریـد دانسـم 
نمـل کـاده اطـم، وهـی عمـدۀ احردیـث آن باگابتـم از احردیـث تسـند اطـم کـم در تنربـع دیگـا 
نمـل شـده اطـم. از جملـم همیـن حدیـث کـم صفـرر در بصرئـا اهدرجـرت ص 335 و کلینـی 
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کـه دختـر یزدجـرد بـن شـهریار، آخریـن پادشـاه ایـران را بـرای  کـرده اسـت: هنگامـی   

عمـر آوردنـد و وارد مدینـه کردنـد، مسـجد مدینـه از نور چهره او روشـن شـد و دختران 

مدینـه بـه تماشـای جمـال او بیـرون آمدند. 

ی هرمز1  گفت: رو کرد چهره او را ببیند، دختر مانع شد و  که عمر اراده   هنگامی 
که تو به فرزند او دست دراز می کنی.  سیاه باد 

که او را آزار دهد.  برزاده2 مرا دشنام می دهد. و خواست 
َ
گ گفت: این  عمر 

که معنایش را نفهمیدی، چگونه دشـــنام  حضرت امیر؟ع؟ فرمود: ســـخنی  را  
دانستی؟ 

کننـــد که او را  کـــرد در میان مـــردم ندا  لـــذا عمـــر )از آزار او چشـــم پوشـــید و( امر 
بفروشند. 

کافر باشـــند،  حضـــرت امیـــر؟ع؟ فرمـــود: فروختن دختـــران پادشـــاهان هرچند 
جایـــز نیســـت. ولـــی به او رخصت بـــده که خود، یکـــی از مســـلمانان را برگزیند و او 
یج نمـــا و مهریه اش را نیز از ســـهمیه بیت الماِل آن مســـلمان  را بـــه آن مســـلمان تزو

حســـاب کن. 

گفت: یکی از اهل مجلس را برگزین.  کرد و به دختر  عمر قبول 

در اهکربـی ج 1 ص 466 بـم طـند تعتبـا آورده انـد. هـذا کالم تؤهـف بزرگـوار کم »بم طـند تعتبا« 
اشـرره تی کنـد، تی توانـد نرظـا بـم ايـن تنربـع برشـد.  

خسـرو  پـدرش،  از  پـس  او  بـود.  ايـاان  شرهنشـره  تیـالدی   590 تـر   579 طـرل  از  چلـررم  هاتـز   .1
انوشـیروان باتخـم نشسـم. در تنربـع اياانـی و اطـالتی پـس از طـموط طرطـرنیرن، از او بـم 
یـرد شده اطـم. وی در اختالبـرت تیـرن تـادم و طبمـم اشـااف،  عنـوان شرهنشـرهی دادگـا 
طـاف تـادم را تی گابـم و بـم همیـن دهیـل در زتـرن حکوتـم وی، طبمـم تـادم عـردی قـدرت 

کادنـد. بااوانـی پيـدا 
2. گبان زردتشتی، تجوس. 
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 آن دختر سعادتمند، پیش آمد و دست بر دوش مبارک حضرت امام حسین؟ع؟

گذاشت.   

 حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ به زبان فارسی از او پرسید: نامت چیست؟ دخترک

کرد: جهان شاه.   عرض 

حضرت فرمود: تو را شهربانویه1 نام نهاده اند. عرض کرد: این نام خواهر من است. 

گفتی.  حضرت باز به فارسی فرمود: درست 

کـرد و فرمـود: از ایـن دختـر بـا سـعادت، بـه خوبـی  آنـگاه رو بـه امـام حسـین؟ع؟ 

که بعد از تو، بهتریِن  که برای تو فرزندی خواهد آورد  کن  مراقبت نما و به او احسان 

ّیـه طّیبـه ام خواهد بود.  اهـل زمیـن خواهـد بـود. ایـن دختـر، مـادر اوصیای مـن از ذر

امام زین العابدین؟ع؟ از این دختر متولد شد.]5[

کـه پیـش از حملـۀ لشـکر مسـلمانان بـر  کـرده اسـت  )نیـز قطـب راونـدی( روایـت 

کـه حضـرت رسـول؟ص؟ بـه همـراه حضـرت امـام  ایرانیـان، شـهربانو در خـواب دیـد 

کـرد و بـه ازدواج  حسـین؟ع؟ وارد خانـۀ او شـد و او را بـرای آن حضـرت خواسـتگاری 

ی درآورد.  و

 شهربانو گفت: چون آن شب صبح گردید، محّبت آن خورشیِد آسماِن امامت در 

گرفت و پیوسته در خیال آن حضرت بودم.  دلم جا 

 چون شب دیگر به خواب رفتم، حضرت فاطمه؟اهس؟ را در خواب دیدم که به نزد 

 من آمد و اسالم را بر من عرضه داشت. من )پذیرفتم و( به دست مبارک آن حضرت، 

یا مسلمان شدم.  در رؤ

ه نیز ذکا شده  یم، شلانرز و ِبّاِ  1. باای آن برنو، نرتلرین شلربرنویم، ُطالَبم، غزاهم، خوهم، جلرن برَنَو
کم بم خیاات اهنسرء و طیدة اهنسرء تشلور بوده اطم.
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آنـگاه حضـرت بـه مـن فرمـود: به زودی لشـکر مسـلمانان بر پدر تو پیروز می شـوند 

کرد و به زودی به فرزند من حسـین؟ع؟ خواهی رسـید. خداوند  و تو را اسـیر خواهند 

نخواهد گذاشـت دسـت کسـی به تو برسـد تا اینکه به فرزندم برسـی. 

حـــق تعالـــی مرا نـــگاه داشـــت و هیچ کس بـــه من دســـت درازی نکرد تـــا آنکه 

کـــه حضرت امـــام حســـین؟ع؟ را دیدم، دانســـتم  مـــرا به مدینـــه آوردنـــد. هنگامی 

یـــا با حضـــرت رســـول؟ص؟ به نـــزد من  کـــه آن شـــب در رؤ کســـی اســـت  ایـــن همان 

که  آمـــده بـــود و حضرت رســـول؟ص؟ مرا به عقـــد او در آورده بـــود. به این ســـبب بود 

او را برگزیـــدم.]6[

کـرده اسـت: حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟  شـیخ مفیـد1 رحمـة اهلل علیـه روایـت 

ُحریث بن جابر2 را به والیت یکی از سـرزمینهای شـرقی منصوب فرمود. او دو دختر 

کـه شـاه زنـان نـام داشـت بـه  یزدجـرد را بـرای حضـرت فرسـتاد و حضـرت یکـی را 

کـه امـام زین العابدیـن؟ع؟ از او متولـد شـد. دیگـری  حضـرت امـام حسـین؟ع؟ داد 

1. تحمـــد بن تحمد بن ُنعمرن تشـــلور بم شـــیخ ُتفید )336 یـــر 338-413ق(  تتکلم  و  بمیم  
ين علم اصول بمم،  اترتیـــم  در قرن هری چلررم و پنجم قمری بوده اطـــم. شـــیخ تفید بـــر تدو
کادن  روشـــی جدیـــد در اجتلرد بملـــی ارائم داد کم در باابـــا دو روش عمل گاايی ابااطـــی و اکتفر
بـــم روایـــرت بدون توجـــم بم عمـــل، راه تیرنم ای بود. شـــیخ صـــدوق، ابن جنید اطـــکربی و ابن 
قوهویم ازجملم باجســـتم ترين اطـــتردان شـــیخ تفید هســـتند. شـــیخ طوطی، طـــید تاتضی، 
ینـــد.  اهُممِنَعـــة در علـــم بمـــم، اوائل  گادان او طـــید رضـــی و َنجرشـــی هـــم از تشـــلورترين شـــر
اهممـــرالت در دانـــش کالم و ااِلرشـــرد در شـــاح حرل  اترترن شـــیعم تعروف ترين آثرر وی اطـــم.

یـث بـن جربـا حنفـی بکـری از اصحرب اتیااهمؤتنین؟ع؟ بوده کم از باترنداران شـرق کشـور  2. ُحَر
اطـالتی از جرنـف حضـات بـوده اطـم. وی کـم در صفیـن بم عنـوان باترنـده نیروهری بصری 
یـخ از او نمـل  حضـور داشـم، در تبـررزه بـر عبیـداهَّلل بـن عمـا، وی را بـم قتـل رطـرند. آنچـم ترر

تی کنـد حکریـم از ایمـرن وی بـم اتیـا توتنـرن دارد.
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را بـه محمـد بـن ابـی بکـر1 داد و قاسـم2، جّد مـادری حضرت صـادق؟ع؟ از او متولد 

شـد. پـس قاسـم و امـام زین العابدیـن؟ع؟ بـا یکدیگـر خالـه  زاده بوده انـد]7[�

ُکنیه ها و القاب آن حضرت
کنیۀ آن حضرت، ابوالحسن و ابومحمد است. القاب مشهورشان،   مشهورترین 

زین العابدین، سیدالساجدین و العابدین، زکّی، امین، سجاد و ُذوالَثَفنات است.]8[

در بـــارۀ نقـــش نگیـــن آن جنـــاب، چنـــد روایـــت آمـــده اســـت: بـــه روایـــت حضـــرت 

ُة هلل"  صادق؟ع؟، "َالَحمُد هلِلِّ الَعِلّیِ العظیم3" ]9[، به روایت امام محمد باقر؟ع؟، "َالِعّزَ

 ]10[ و بـــه روایـــت حضـــرت ابوالحســـن موســـی؟ع؟، "َخـــزَی و َشـــقَی قاِتـــُل الحســـین بـــن 

ــاب حضـــرت؟ع؟  ــی از القـ ــن برخـ ــه تبییـ ــه، بـ ــوده اســـت5. )در ادامـ علـــّی؟ع؟"4 ]11[ بـ

یـــم(. می پرداز

کـم از طـوی  1. تحمـد بـن ابی بکـا بـن ابی قحربـم )10-38ق( از نزدیک تريـن یـرران اتـرم علـی؟ع؟ 
بيبـم خـود نرتیـده بودنـد. او برزنـد   ایشـرن بـم باترنـداری تصـا تنصـوب شـد و حضـات وی را ر
کـم بعـد از درگذشـم ابوبکـا و ازدواج تـردرش بـر اتـرم  خلیفـم اول و اطـمرء بنـم عمیـس بـود 
علـی؟ع؟، در خرنـم اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ پـرورش یربـم. بيـن او و اتـرم تحبتـی دوجرنبـم وجـود 
را هم طـنگ  اتـرم علـی؟ع؟  نـزد  او در  را برزنـد خویـش تی خوانـد. جریـگره  او  اتـرم  و  داشـم 

جریـگره ابـوذر در نـزد پيرتبـا؟ص؟ دانسـتم اند.
2. قرطـم بـن تحّمـد بـن ابی بکـا از بـزرگرن تربعیـن و یکـی از بملـری هفتگرنـم تدینـم در زتـرن اتـرم 
طـجرد؟ع؟ بـود. وی جـد تـردری اتـرم صـردق؟ع؟ بـود و از اصحـرب نزدیـک و تـورد اعتمـرد 
اترترن چلررم و پنجم شـیعیرن بم شـمرر تی ربم. روایرت بسـیرری نمل کاده کم تورد اطـتنرد 

گابتم اطـم. یـرن تتعـددی قـاار  راو
کم باتا و بزرگتا اطم. 3. طتریش خدايی را ِطَزد 

4. قرتل حسین بن علی؟ع؟ خوار و  نگونسرر  برد.
 بم دهیل تعدد انگشتاهر بوده اطم. روشن اطم کم ها یک

ً
 5. اين تعدد نمش نگین هر، احتمرال

کم با اهل آن پوشیده نیسم.  با دارد   از اين نمش هر پيرتی در



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟32

سجاد
گفت:[ ]در بارۀ وجه این لقب باید 

کرده است:  ابن بابویه از حضرت امام محمد باقر؟ع؟ روایت 

پدرم علی بن الحســـین؟ع؟ هرگـــز نعمتی از خداوند جّل و عـــال را یاد نمی کرد، 

مگر آنکه برای شـــکر آن نعمت ســـجده می نمود؛

که در آن ســـجده )مســـتحّبی( باشـــد، نخواند  کتاب خدا را    نیز هرگز  آیه ای از 

مگر آنکه سجده می کرد؛

کرده بـــود، حق تعالـــی از او دفـــع می نمود، یا  کـــه نگرانش   هـــرگاه مســـئله ای را 

کننـــده ای را از او برمی گردانید، ســـجده می کرد؛ مکـــِر مکـــر 

هرگاه از نماز واجب فارغ می شد سجده می کرد؛

هـــرگاه توفیـــق می یافت میـــان دو  تـــن را )که با هـــم اختالف داشـــتند( اصالح 

کنـــد، برای شـــکر آن، ســـجده می کرد؛

لذا اثر ســـجده در همه مواضع ســـجده آن حضرت مشـــهود بود و به این سبب 

�� می نامیدند.]12[ ی را س�ب و

نات
َ

ف
َّ
ذوالث

کــرده اســت: در مواضــع ســجدۀ  ابــن بابویــه از امــام محمــد باقــر؟ع؟ نیــز روایــت 

و  »َثفنــة«1  مرتبــه  دو  ســال،  هــر  در  کــه  بــود  آشــکار  اثرهایــی  و  برآمدگی هــا  پــدرم 

 برآمدگــِی آن پنــج موضــع را می بریدنــد. بــه ایــن ســبب، آن حضــرت را »ذوالّثفنــات« 

می خواندند. ]13[

1. پينـم زانـو. در اعضريـی ترننـد زانـو و طـینم و دطـم شـتا کـم در وقـم نشسـتن بـم زتین تی رطـد، 
باآتدگیلريـی ایجـرد تی شـود کـم آن را ثفنـم گویند.
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ــة، مفــرد »َثِفنــاُت الَبعیــر« اســت و  کــه َثِفَن گفته انــد  توضیــح مؤلــف: اهــل لغــت 

کــه در موقــع خوابیــدن، بــه زمیــن می چســبد  منظــور قســمتهایی از بــدن شــتر اســت 

و ضخیــم می شــود و پینــه می بنــدد. ماننــد زانوهــا و ... .

کــه   اســتفاده از ایــن تعبیــر در مــورد مواضــع ســجدۀ حضــرت نشــان می دهــد 

کثــرت ســجده، پینــه  کــف دســت و زانوهــای مبــارک آن حضــرت، از  پیشــانی و دو 

کــه هــر ســال،  می بســته و ظاهــری ماننــد ثفنــۀ شــتر پیــدا می کــرده اســت؛ بــه طــوری 

ــاز ایجــاد می شــد. ــد و ب ــار آنهــا را می بریدن دو ب

زین العابدین
که ُزهـــری1 از حضـــرت علی بن  کرده اســـت: هنگامـــی  شـــیخ صـــدوق روایت 

الحســـین؟امهع؟ روایتـــی را نقـــل می کرد، می گفـــت: خبر داد بـــه مـــن »زین العابدین« 

علـــی بـــن الحســـین؟امهع؟ .... . ســـفیان بـــن ُعَییَنـــه2 پرســـید: چـــرا آن حضـــرت را 

کـــه از ابن  ب3  گفت: زیرا شـــنیده ام از ســـعید بن ُمســـّیِ زین العابدیـــن می گویـــی؟ 

عبـــاس4 روایـــت می کرد که حضرت رســـول؟ص؟ فرمود: روز قیامت منـــادی ندا کند 

1. تحمد بن تسـلم بن عبیداهَّلل شـلرب، تعروف بم ُزهری از بملر و تحدثرن قرن دوم هجری و از 
تربعین بوده اطـم. از وی بم عنوان عرِهم عصا خود یرد شـده و در عین اینکم از علمر و بزرگرن 

اهل طـنم بوده، روایتلری تختلفی را از اترم طـجرد؟ع؟ و دیگا اترترن نمل کاده اطـم.
2. ابوتحمـــد ُطـــفیرن بـــن ُعیيَنة بـــن تیمـــون هالهـــی )107-198ق(، تحدث و بمیـــم کوبی کم 
کـــاد و از آنلـــر حدیث شـــنید. ابـــن عیينم تـــورد وثوق  بيـــش از هشـــترد تـــن از تربعیـــن را درک 
رجرهیـــرن و تحدثـــرن بـــوده و روایـــرت او در صحـــرح طـــتم و غیـــا آن وارد شـــده اطـــم. از نظا 

یـــدی تی داند. تذهـــف، ابـــن ندیـــم او را ز
ف بن َحَزن َقَاشی َتْخزوتی  کم  از تربعین  اطم و در زترن اترم طجرد؟ع؟ ، تادم   3. َطعید بن ُتَسِیّ

او را از بملری هفتگرنم تدینم  بم شمرر تی آوردند.
 4.  إبـن عبـرس )تتوهـد 3 طـرل پيـش از هجـات(، برزنـد عبـرس بـن عبداهمسلـف و پسـا عمـوی 

پيرتبا؟ص؟ و اترم علی؟ع؟ بود. وی صحربی رطول خدا و از یرران طم اترم اول شیعیرن بود.
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کـــه فرزندم علـــّی بن الحســـین بن  گویـــا می بینـــم  کـــه کجاســـت "زین العابدیـــن"؟ 

کـــه در آن هنگام با وقـــار و آرامش تمـــام، صفوف اهل  علـــّی بـــن ابی طالـــب؟مهع؟ را 

محشـــر را می شـــکافد و پیـــش می آید.]14[

بـــه  حضـــرت  آن  شـــدن  ملّقـــب  ســـبب  اســـت:  آمـــده  ـــة1  الُغّمَ کشـــف  در 

کـــه آن جنـــاب شـــبی در محـــراب عبـــادت بـــه تهّجد و  »زین العابدیـــن« آن اســـت 

شـــب زنده داری ایســـتاده بود. شـــیطان به صـــورت مار عظیمی ظاهر شـــد تا توجه 

آن حضـــرت را از عبـــادت برگردانـــد. حضـــرت توجهی بـــه او نکرد. مـــار پیش آمد و 

که آن  گرفت و نیـــش زد، به حـــدی  انگشـــت ابهـــام پـــای آن حضـــرت را در دهـــان 

حضـــرت از درد اذیـــت شـــد، ولی بـــاز هم توجهـــی به او نکـــرد )و به عبـــادت ادامه 

که او شـــیطان اســـت. او را  لعن  کـــه نمـــاز را به پایان برد، دانســـت  داد(. هنگامـــی 

کـــرد و ضربـــه ای زد و فرمـــود: ای ملعون دور شـــو! و بـــاز به عبـــادت پرداخت. آنگاه 

کـــرد: »أنـــَت زین العابدین«. تو  که ســـه مرتبـــه او را ندا  صدای هاتفی شـــنیده شـــد 

کنندگانی. ینـــِت عبـــادت  ز

گردید. ]15[ از آن پس، این لقب در میان مردم آشکار و مشهور 

ئّمـــة؟مهع؟، کتربی بم زبرن عربی در شـــاح حرل، بضرئل و تعجزات ـــة بی َتْعِاَبِة ال َکْشـــُف اهُغَمّ  .1 
 چلـــررده تعصـــوم؟مهع؟ نوشـــتم علی بـــن عیســـی اربلی)درگذشـــتم 692ق( از عرهمـــرن دینی 
شـــیعم تی برشد. نویســـنده، کترب را بر انگیزه روشـــن کادن حمرنیم شـــیعم با دشمنرن اهل 
بيـــم و تمربلـــم بر غلوکننـــدگرن ائمم؟مهع؟ نگرشـــتم و در تأهیف خـــود، اطـــتفرده از تنربع اهل 

طـــنم را با تنربع شـــیعی تمدم داشـــتم اطم.
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مستندات فصل اول 

]1[ بحار األنوار )ط _ بيروت(، ج 46، ص 14، ح31

َیرِض ن  ِکَتـرِب َحَداِئـِق اهّرِ ُمِفیـِد ِبي 
ْ
ـی اه

َ
یـة، إقبـرل العمـرلن ِبِإْطـَنرِدَنر ِإه اهعـدد اهمو

ـٍد َعِلـّيِ ْبـِن  ِبـي ُتَحّمَ
َ
َکرَن َتْوِهـَد أ ـی َطـَنٍة ِطـّمٍ َو َثاَلِثیـَن 

َ
وه

ُ ْ
ْصـُف ِتـْن ُجَمـرَدى ال اهّنِ

ُحَسـْیِن؟امهع؟.
ْ
اه

]2[ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط _ القدیمة(، ج 1، ص 201  

َخِمیـِس، ِهِتْسـٍع 
ْ
 َيـْوَم اه

ُ
ُجُمَعـِة، َو ُیَمـرل

ْ
ُحَسـْیِن ؟امهع؟ َيـْوَم اه

ْ
َکرَن َتْوِهـُد َعِلـِي  ْبـِن  اه َو 

 َطـَنَة ِطـّمٍ َو َثاَلِثیـَن ِتَن 
ُ

ِلْجـَاِة، َو ُیَمـرل
ْ
ـْوَن ِتـْن َشـْعَبرَن َطـَنَة َثَمـرٍن  َو َثاَلِثیـَن  ِتـَن اه

َ
َخل

ـِم اْثَنَتـْي َعْشـَاَة َطـَنًة،  ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟ َطـَنَتْیِن، َو َتـَع َعّمِ
ْ
ِتیـِا اه

َ
ِه أ ِلْجـَاِة؛ َبَبِمـَي َتـَع َجـّدِ

ْ
اه

ـَي  َبعـًر َو َثاَلِثیـَن َطـَنة؛ َو ُتُوّبِ ْر
َ
ِبيـِم أ

َ
يَن َطـَنًة، َو َبْعـَد أ ُحَسـْیِن َثاَلثـًر َو ِعْشـِر

ْ
ِبيـِم اه

َ
َو َتـَع أ

ِم َطـَنَة َخْمـٍس َو ِتْسـِعیَن  ُمَحـّاَ
ْ
ـًة َبِمَیـْم ِتـَن اه

َ
ْیل

َ
ْثَنَتـْي َعْشـَاَة ه ـْبِم اِل َمِدیَنـِة َيـْوَم اهّسَ

ْ
ِبره

ـُم َيْوَتِئـٍذ َطـْبٌع َو َخْمُسـوَن َطـَنة. 
َ
ِلْجـَاِة، َو ه

ْ
ِتـَن اه

]3[  شرح الكافي_ األصول و الروضة )للمولى صالح المازندراني(، ج 7، ص 231

یم )بی بعض اهنسـخن طـالتة(، و بی بعضلر شـره  زنرن.  و قد   قوهمن و أتم شـلربرنو

قرل بعض أصحرب اهسیان اطملر برنو و قرل بعضلمن شلربرنو .... .

کم تردر اترم طجرد؟ع؟ را دختا پردشره عجم دانستم اندن کسرنی  باخی از 

 جربا بن عبداهَّلل انصرری، ابوالطود ُدئلی، ابن کلبی )206م( ]بنگریدن اهمنرقف،

 ج3، ص208[؛ کلینـی )تتوبـری 329ق( ]بنگریـدن اهکربی، ج1، ص466[؛  شـیخ 

کم نرتشـرن در کترب »خالصة اهبیرن  طوطـی ]اهتلذیف، ج6، ص77[؛ و دیگاانی 

بـی احوال شـره زنرن« آتده اطـم.
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]4[ بحاراألنوار، ج46، ص8، ح 19

ِهـَي   
َ

َقـرل ن 
َ

َقـرل وْشـَجرِنّيِ  اهّنُ َمرِطـِم 
ْ
اه ْبـِن  َطـْلِل  َعـْن   ... اهاضـر؟ع؟ن  أخبـرر  عیـون 

ن ِإّنَ َعْبَد 
َ

ِتیُا؟ َقرل
َ ْ
َلـر ال ّيُ

َ
ـُمن َو َتر ُهَو أ

ْ
َضـر؟ع؟ ِبُخَااَطـرَنن ِإّنَ َبْيَنَنـر َو َبْيَنُکـْم َنَسـبًر. ُقل اهّاِ

َیرَر َتِلـِك  َصـرَب اْبَنَتْیـِن ِهَیْزَدَجـْاَد ْبـِن َشـْلِر
َ
ـر اْبَتَتـَح ُخَااَطـرَن، أ ّمَ

َ
يـٍز ه َکِر اهَّلِل ْبـَن َعرِتـِا ْبـِن 

ْخـَاى 
ُ ْ
َحَسـِن َو ال

ْ
ـرَن، َبَوَهـَف ِإْحَداُهَمـر ِهل

َ
ـی ُعْثَمـرَن ْبـِن َعّف

َ
َعرِجـِم؛ َبَبَعـَث ِبِلَمـر ِإه

َ ْ
ال

ُحَسـْیِن؟ع؟ َنِفَسـْم 
ْ
َکرَنـْم َصرِحَبـُة اه ْيِن. َو  ُحَسـْیِن؟امهع؟، َبَمرَتَتـر ِعْنَدُهَمـر ُنَفَسـرَو

ْ
ِهل

ُحَسـْیِن؟امهع؟.
ْ
ِبَعِلـّيِ ْبـِن اه

َلر  ّنَ
َ
ّتًر َغْیَاَهر، ُثـّمَ َعِلَم أ

ُ
 َیْعـِاُف أ

َ
 َو ُهـَو ال

َ
ِبيـِم، َبَنَشـأ

َ
ـِد أ

َ
َلـرِت َوه ّتَ

ُ
 َبَکَفـَل َعِلّیـًر َبْعـُض أ

َج َهـِذِه  ّوَ َمـر َز ـُم؛ َو َتَعـرَذ اهَّلِل! ِإّنَ ّتَ
ُ
َج أ ّوَ ـُم َز ّنَ

َ
ـُم، َو َزَعُمـوا أ ّتَ

ُ
وَنَلر أ ـرُس ُیَسـّمُ َکرَن اهّنَ ُتـُم. َو 

َ
َتْوال

ِمَیْتـُم 
َ
ـُم َواَقـَع َبْعـَض ِنَسـرِئِم، ُثـّمَ َخـَاَج َیْغَتِسـُل، َبل ّنَ

َ
ـی َتـر َذَکْاَنـرُه. َو َکرَن َطـَبَف َذِهـَك أ

َ
َعل

ْعِلِمیِنـي. 
َ
ِمـي اهَّلَل َو أ ْتـِا َشـْي ٌء َبرّتَ

َ ْ
ا ال

َ
َکرَن ِبـي َنْفِسـِك ِبـي َهـذ َلـرن ِإْن 

َ
 ه

َ
ـُم َهـِذِه َبَمـرل ّتُ

ُ
أ

ـم ..... ّتَ
ُ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ أ

ْ
َج َعِلـّيُ ْبـُن اه ّوَ  َنـرٌسن َز

َ
َجَلـر، َبَمـرل ـْمن َنَعـْم، َبَزّوَ

َ
َبَمره

]5[ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 750، ح67

َیرَر  ـر َقِدُتـوا ِبِبْنـِم َيْزَدَجـْاَد ِبْنـِم َشـْلِر ّمَ
َ
 ن ه

َ
ِبـي َجْعَفـٍا؟ع؟ َقـرل

َ
ُرِوَي َعـْن َجرِبـٍا َعـْن أ

ى  اَر
َ

َلـر َعـذ
َ
َمِدیَنـَة، اْطَتْشـَاَبْم ه

ْ
ـِم اه

َ
ْدِخل

ُ
ـی ُعَمـَا َو أ

َ
ُفـْاِس َو َخرِتِمِلـْم  َعل

ْ
ـوِك اه

ُ
آِخـِا ُتل

زان.  َبَغِضـَف  ـْمن ابیـرو
َ
ْت ُعَمـَا. َبَمره

َ
َمْجِلـُس ِبَضـْوِء َوْجِلَلـر َو َرأ

ْ
ْشـَرَق اه

َ
َمِدیَنـِة َو أ

ْ
اه

َجـُة َو َهـّمَ ِبَلـر.
ْ
ِعل

ْ
ن َشـَتَمْتِني َهـِذِه اه

َ
ُعَمـُا؛ َبَمـرل

 
َ

ْیَلـر؛ َبَمـرل
َ
ْن ُیَنـرَدى َعل

َ
َتـَا أ

َ
ُمـُم. َبأ

َ
 َتْعل

َ
ـَك ِإْنـَکرُر َتـر ال

َ
ْیـَس ه

َ
؟ع؟ن ه ـُم َعِلـّيٌ

َ
 ه

َ
 َبَمـرل

ِکـِن اْعـِاْض 
َ
يـَن، َو ه َکرِبِر َکرُنـوا  ـوِك َو ِإْن 

ُ
ُمل

ْ
 َیُجـوُز َبْيـُع َبَنـرِت اه

َ
ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟ن ال

ْ
ِتیـُا اه

َ
أ

ْیِم ِتْن 
َ
َج ِتْنـُم، َو ُیْحَسـُف َصَداُقَلـر َعل ـی َتـَزّوَ ُمْسـِلِمیَن َحّتَ

ْ
ْن َتْخَتـرَر َرُجـاًل ِتـَن اه

َ
ْیَلـر أ

َ
َعل

َمـِن. َمـرِل َیُمـوُم َتَمـرَم اهّثَ
ْ
َعَسرِئـِم ِتـْن َبْيـِم اه



37بصل اولن والدت و اطم و همف و ُکنیم حضات؟ع؟

ی َتْنِکِف 
َ
ْن َتْخَترَر، َبَجرَءْت. َبَوَضَعْم َیَدَهر َعل

َ
ْیَلر أ

َ
ْبَعُل؛ َو َعَاَض َعل

َ
 ُعَمُان أ

َ
 َبَمرل

ُة؟  ْیٍش اْطُمِك َیر َصِبّیَ
َ
ْين أ

َ
ى اى کنیزك؟« أ َلرن »چم نرتی دار

َ
؟ع؟ ه

َ
ُحَسْیِن؟ع؟. َبَمرل

ْ
اه

َك 
ْ
ْي ِتل

َ
ْیِم، أ ْمن خواهام َشْلَرَبرَنَو

َ
ْیِم. َقره ؟ع؟ن َشْلَرَبرَنَو

َ
ْمن َجَلرْنَشرُه، بررخذاه. َبَمرل

َ
َقره

 
َ

َبَمرل ُحَسْیِن؟ع؟، 
ْ
اه ی 

َ
ِإه َتَفَم 

ْ
اه ُثّمَ  ْين َصَدْقِم . 

َ
أ گفتی«،  ؟ع؟ن »راطم 

َ
َقرل ْخِتي. 

ُ
أ

ّمُ 
ُ
ْرِض ِبي َزَترِنِم َبْعَدَك، َو ِهَي أ

َ ْ
ْهِل ال

َ
َك َخْیَا أ

َ
ْیَلر؛ َبَسَتِلُد ه

َ
ْحِسْن ِإه

َ
ُمن اْحَتِفْظ ِبَلر َو أ

َ
ه

َعرِبِديَن؟امهع؟.
ْ
ْيَن اه ُحَسْیِن َز

ْ
َدْت َعِلّيَ ْبَن اه

َ
َبِة. َبَوه ّیِ

ِة اهّسَ ّیَ ّرِ
ُّ

ْوِصَیرِء اهذ
َ ْ
ال

]6[ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 751،ح67

َهر َعْسـَکُا 
َ

ُخذ
ْ
ْن َیأ

َ
َمْم َقْبَل أ

َ
ْطـل

َ
ِبـي َجْعَفٍا؟ع؟ َقرل ن .... َو أ

َ
َتـر ُرِوَي َعـْن َجرِبـٍا َعـْن أ

ْمن
َ
َلر َقره ّنَ

َ
ـٌة َعِجیَبٌة، َو ِهـَي أ َلـر ِقّصَ

َ
ُمْسـِلِمیَن. َو ه

ْ
اه

 اهَّلِل؟ص؟ 
َ

ـدًا َرُطـول ّنَ ُتَحّمَ
َ
َکأ ْیَنـر 

َ
ُمْسـِلِمیَن  َعل

ْ
ُروِد َعْسـَکِا اه ـْوِم َقْبـَل ُو ْیـُم ِبـي اهّنَ

َ
َرأ

ـر  ّمَ
َ
َبل ِتْنـُم.  ِبـي 

َ
أ َجِنـي  ّوَ َز َو  ـُم 

َ
ه َخَسَبِنـي  َو  ُحَسـْیُن؟ع؟، 

ْ
اه َتَعـُم  َو  َقَعـَد،  َو  َداَرَنـر  َدَخـَل 

َکرَن ِبـي  ـر  ّمَ
َ
ا. َبل

َ
َکرَن ِهـي َخرِطـٌف َغْیـُا َهـذ ِبـي  َو َتـر 

ْ
ـُا ِبـي  َقل َکرَن  َذِهـَك  ُيَؤّثِ ْصَبْحـُم  

َ
أ

ْطـاَلَم َو  ِ
ْ

ـّيَ ال
َ
َتْتِنـي َو َعَاَضـْم َعل

َ
ـٍد؟ص؟، َو َقـْد أ ْیـُم َبرِطَمـَة ِبْنـَم ُتَحّمَ

َ
رِنَیـِة َرأ ـِة اهّثَ

َ
ْیل

َّ
اهل

ی اْبِنَي 
َ
یٍف ِإه ِك َتِصِلیَن َعـْن َقِر ُمْسـِلِمیَن، َو ِإّنَ

ْ
َبـَة َتُکوُن ِهل

َ
َغل

ْ
ـْمن ِإّنَ اه

َ
ْمُم. ُثـّمَ َقره

َ
ْطـل

َ
أ

ْخِاْجـُم 
ُ
ْن أ

َ
َحـرِل أ

ْ
َکرَن ِتـَن اه ـْمن َو 

َ
َحـٌد. َقره

َ
 ُیِصیُبـِك ِبُسـوٍء أ

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟ َطـرِهَمًة، ال

ْ
اه

َمِدیَنـة، َتـر َتـّسَ َیـِدي ِإْنَسـرٌن.
ْ
ـی اه

َ
ِإه

]7[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 2، ص 137

َمْشـِرِق؛ 
ْ
َحَنِفـّيَ َجرِنبًر ِتَن اه

ْ
ْیـَث ْبـَن َجرِبـٍا اه ـی ُحَر

َّ
ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟ َوه

ْ
ِتیـُا اه

َ
َکرَن أ .... َو 

ُحَسـْیَن؟ع؟ َشـرْه َزَنرَن 
ْ
ِکْسـَاى. َبَنَحَل اْبَنُم اه َیرَر ْبـِن  ْیـِم ِبْنَتـْي َيْزَدَجـْاَد ْبـِن َشـْلِر

َ
َبَبَعـَث ِإه

ُم 
َ
ـَدْت ه

َ
ِبـي َبْکٍا، َبَوه

َ
ـَد ْبـَن أ ْخـَاى ُتَحّمَ

ُ ْ
َعرِبِديـَن؟ع؟؛ َو َنَحـَل ال

ْ
ْيـَن اه َدَهـر َز

َ
ْوه

َ
ِتْنُلَمـر، َبأ

ٍة.
َ
ِبـي َبْکـٍا؛ َبُلَمر اْبَنـر َخره

َ
ـِد ْبـِن أ َمرِطـَم  ْبـَن ُتَحّمَ

ْ
اه
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]8[ کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، ج 2، ص 74

بأتـر کنیتـم ، برهمشـلور أبـو اهحسـن و یمـرل أبـو تحمـد و قیـل أبـو بکـا. و أتـر همبـم ، 

َعرِبِديَن َو 
ْ
ُد اه َعرِبِديـَن َو َطـّیِ

ْ
ْيُن اه ْشـَلُاَهر َز

َ
ْیـِم؛ أ

َ
ـُق َعل

َ
َلـر ُتْسل

ُّ
ُکل َکِثیـَاٌة،  َمـرٌب 

ْ
ه

َ
ـُم أ

َ
َبـَکرَن ه

ِفَنـرت . ِتیـُن َو ُذو اهّثَ
َ ْ
ِکـّيُ َو ال اهّزَ

ریاض األبرار في مناقب األئمة األطهار، ج 2، ص 12 

يـــن  اهعربدين،  و طـــّید  کتـــرب اهمنرقـــفن همبم ؟ع؟ ز کنـــره؟ع؟ن و بـــي  أهمربـــم و 

يـــن اهصرهحین، و وارث علـــم اهنبّیين، و وصـــّي اهوصّیين، و خرزن  اهســـرجدين،  و ز

وصریر اهماطلین، و إترم اهمؤتنین، و تنرر اهمرنتین، و اهخرشع، و اهمتلّجد، و اهزاهد، 

ئّمة.  و اهعربـــد، و اهعـــدل، و اهبّکرء، و اهســـّجرد، و ذو اهثفنرت، و إترم الّتـــة، و أبو ال

کنیتم أبو اهحسن، و أبو تحّمد، و أبو اهمرطم .  و 

]9[  الكافي )ط-اإلسالمیة(، ج 6، ص 473، ح2
َنر ِبَداَك؛ 

ْ
َنر ُجِعل

ْ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقرالن ُقل

َ
َعْن ُيوُنَس ْبِن َظْبَیرَن َو َحْفِص ْبِن ِغَیرٍث َعْن أ

ن ِبي َخرَتِمي َتْکُتوٌبن
َ

ِبيِم؟ َبَمرل
َ
ُجُل ِبي َخرَتِمِم  َغْیَا اْطِمِم َو اْطِم أ ْن َیْکُتَف اهّاَ

َ
 ُیْکَاُه أ

َ
 أ

ْیُتُم 
َ
ِدّيٍ َرأ ؟ع؟  _ َو َکرَن َخْیَا ُتَحّمَ ِد ْبِن َعِلّيٍ ِبي ُتَحّمَ

َ
  »اهَّلُل خرِهُق ُکّلِ َشْي ٍء«، َو ِبي َخرَتِم أ

َعِظیِم«، 
ْ
َعِلّيِ اه

ْ
َحْمـُد هَّلِلَِّ اه

ْ
ُحَسـْیِن ؟ع؟ن »اه

ْ
«، َو ِبـي َخرَتـِم َعِلِي  ْبِن  اه ُة هَّلِلَّ ِعـّزَ

ْ
ِبَعْیِنـي _ »اه

ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟ن 
ْ
ِتیـِا اه

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ن »َحْسـِبَي اهَّلُل«، َو ِبـي َخرَتـِم أ

ْ
َحَسـِن َو اه

ْ
 َو ِبـي َخرَتـِم اه

َمِلُك«.
ْ
»اهَّلُل اه

]10[  بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 42، ص 68، ح14

ّنَ َخرَتَم َرُطـوِل اهَّلِل 
َ
ِبيـِم؟ع؟ أ

َ
قـاب الطـنردن َهـرُروُن َعـِن اْبـِن َصَدَقـَة َعـْن َجْعَفٍا َعْن أ

َمِلُك« 
ْ
؟ع؟ »اهَّلُل اه َکرَن َنْمُش َخرَتِم َعِلّيٍ  اهَّلِل«، َو 

ُ
ٌد َرُطـول ٍة َو َنْمُشـُم »ُتَحّمَ

َ
َکرَن ِتْن ِبّض

. » ُة هَّلِلَّ ِعّزَ
ْ
َکرَن َنْمـُش َخرَتـِم َواِهـِدي َرِضَي اهَّلُل َعْنـُم »اه َو 
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]11[ الكافي )ط-اإلسالمیة(، ج 6، ص 474، ح6

َو  ُحَسـْیِن؟امهع؟ن »َخـِزَي 
ْ
اه ْبـِن  َعِلـّيِ  ـی َخرَتـِم 

َ
َعل َکرَن  ن 

َ
َقـرل َحَسـِن؟ع؟ 

ْ
اه ِبـي 

َ
أ َعـْن  

؟امهع؟«. َعِلـّيٍ ْبـِن  ُحَسـْیِن 
ْ
اه َقرِتـُل  َشـِمَي 

]12[ علل الشرائع، ج 1، ص 232، باب 166، ح1

َبرِقـــُا؟امهع؟ن 
ْ
ـــُد ْبـــُن َعِلـــّيٍ اه ُبوَجْعَفـــٍا ُتَحّمَ

َ
 أ

َ
ن َقـــرل

َ
ُجْعِفـــِي  َقـــرل

ْ
یـــَد اه َعـــْن َجرِبـــِا ْبـــِن َيِز

ـــْن  ـــًة ِت  آَی
َ
ـــَاأ  َق

َ
ـــَجَد، َو ال  َط

َّ
ـــِم ِإال ْی

َ
ـــَة اهَّلِل َعل ـــَا ِنْعَم ـــر َذَک ـــْیِن؟امهع؟ َت ُحَس

ْ
ـــَن اه ـــّيَ ْب ـــي َعِل ِب

َ
ِإّنَ أ

ـــُم ُطـــوًء َیْخَشـــرُه  ـــی َعْن
َ
ـــَع اهَّلُل َتَعره  َدَب

َ
 َطـــَجَد، َو ال

َّ
 ِبیَلـــر ُطـــُجوٌد ِإال

َ
ـــّزَ َو َجـــّل ـــرِب اهَّلِل َع ِکَت

ْصـــاَلٍح  ـــَق ِلِ  ُوّبِ
َ

 َطـــَجَد، َو ال
َّ

ـــْن َصـــاَلٍة َتْفُروَضـــٍة ِإال ـــَاَغ ِت  َب
َ

 َطـــَجَد، َو ال
َّ

ـــٍد ِإال َکرِئ ـــَد  َکْی ْو 
َ
أ

َي  ـــُجوِد ِبـــي َجِمیـــِع َتَواِضـــِع ُطـــُجوِدِه، َبُســـّمِ َثـــُا اهّسُ
َ
َکرَن أ  َطـــَجَد. َو 

َّ
َبْيـــَن اْثَنْیـــِن ِإال

ِهـــَك.
َ

رَد ِهذ ـــّجَ اهّسَ

]13[  علل الشرائع، ج 1، ص 233، باب 167، ح1

ِبي؟ع؟ ِبـــي َتْوِضِع ُطـــُجوِدِه آَثرٌر 
َ
َکرَن ِل ن 

َ
َبرِقـــِا؟امهع؟ َقـــرل

ْ
ـــِد ْبـــِن َعِلـــّيٍ اه َعـــْن ُتَحّمَ

َي »َذا  ٍة َخْمـــَس َثِفَنرٍت؛ َبُســـّمِ ُکّلِ َتّاَ َتْیـــِن، ِبـــي  ـــَنِة َتّاَ َکرَن َیْمَسُعَلـــر ِبـــي اهّسَ ِتیـــِم، َو 
ْ
 َنأ

ِهَك.  
َ

ِفَنرِت« ِهذ اهّثَ

]14[ علل الشرائع، ج 1، ص 229، باب 165، ح 1

ُحَســـْیِن؟امهع؟ 
ْ
َث َعـــْن َعِلـــّيِ ْبـــِن اه

َ
ْهـــِرّيُ ِإَذا َحـــّد َکرَن اهّزُ ن 

َ
ْیٍم َقـــرل

َ
ِعْمـــَااُن ْبـــُن ُطـــل

ـــَةن َو  ـــُن ُعَیْيَن ـــْفَیرُن ْب ـــُم ُط
َ
 ه

َ
ـــرل ـــْیِن«. َبَم ُحَس

ْ
ـــُن اه ـــّيُ ْب ـــَن َعِل َعرِبِدي

ْ
ـــُن اه ْي ـــي َز َثِن

َ
ن »َحّد

َ
ـــرل َق

ُث َعـــِن  ِف ُیَحـــّدِ ُمَســـّیَ
ْ
ـــي َطـــِمْعُم َطـــِعیَد ْبـــَن اه ّنِ

َ
ن ِل

َ
َعرِبِديـــَن؟ َقـــرل

ْ
ْيـــُن اه ـــُم َز

َ
 ه

ُ
ِهـــَم َتُمـــول

ْيـــُن  ْيـــَن َز
َ
ــِة ُیَنـــرِدي ُتَنـــرٍدن »أ ِمَیرَتـ

ْ
ــْوُم اه َکرَن َيـ ن ِإَذا 

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقـــرل

َ
ّنَ َرُطـــول

َ
ـــرٍس أ اْبـــِن َعّبَ

ِبـــي َطرِهـــٍف 
َ
ُحَســـْیِن ْبـــِن َعِلـــّيِ ْبـــِن أ

ْ
ـــِدي َعِلـــّيِ ْبـــِن اه

َ
ـــی َوه

َ
ْنُظـــُا ِإه

َ
ـــي أ ّنِ

َ
َعرِبِديـــَن«؟ َبَکأ

ْ
اه

ُفـــوِف. َیْخُســـو َبْيـــَن اهّصُ
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]15[ کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، ج 2، ص 74

ـــي  ـــِم َقرِئمـــًر ِب ـــي ِتْحَااِب ـــًة ِب
َ
ْیل

َ
َکرَن ه ـــُم  ّنَ

َ
ـــَن أ َعرِبِدي

ْ
ـــِن اه ْي ـــِم ِبَز َمِب

َ
ـــَبُف ه َکرَن َط ـــَلن  ... ِقی

َتِفـــْم 
ْ
ـــْم َیل

َ
ـــِم، َبل ُم َعـــْن ِعَبرَدِت

َ
ـــرٍن ِهَیْشـــَغل ـــْیَسرُن ِبـــي ُصـــوَرِة ُثْعَب ـــُم اهّشَ

َ
ـــَل ه ـــِدِه، َبَتَمّثَ َتَلّجُ

ـــْم َیْمَســـْع َصاَلَتـــُم. 
َ
َمـــُم َبل

َ
ْیـــِم؛ َبآه

َ
َتِفـــْم ِإه

ْ
ـــْم َیل

َ
َتَمَمَلـــر، َبل

ْ
ـــی ِإْبَلـــرِم ِرْجِلـــِم َبره

َ
ْیـــِم. َبَجـــرَء ِإه

َ
ِإه

ـــُمن 
َ
 ه

َ
َسَمـــُم َو َقـــرل

َ
ُم َو ه ـــُم َشـــْیَسرٌن، َبَســـّبَ ّنَ

َ
ـــُم، َبَعِلـــَم أ

َ
َکَشـــَف اهَّلُل ه ـــر َبـــَاَغ ِتْنَلـــر َو َقـــْد  ّمَ

َ
َبل

ــُم َو  ـ
ُ
ــَاى َقرِئل  ُيـ

َ
ــْوٌت ال ــِمَع َصـ ْرِدِه. َبُسـ ــرِم ِو ــی ِإْتَمـ ـ

َ
ــرَم ِإه ــَف َو َقـ َهـ

َ
ــوُن؛ َبذ ُعـ

ْ
ــر َتل  َیـ

ْ
ــأ اْخَسـ

َکِلَمـــُة، َو اْشـــَتَلَاْت
ْ
َعرِبِديـــَن  َحّمـــًر« َثاَلثـــًر. َبَظَلـــَاْت َهـــِذِه اه

ْ
ْيـــُن  اه ْنـــَم  َز

َ
ن »أ

ُ
 ُهـــَو َیُمـــول

ُم؟ع؟.  
َ
َمبًر ه

َ
 ه
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 فصل دوم: 
مکارم اخالق حضرت امام زین العابدین؟ع؟

کـــه در این فصل بـــه برخی از آنها  مکارم اخالق امام ســـجاد؟ع؟ فراوان اســـت 

اشـــاره می شود. 

اول_ فرو بردن خشم
امـــام  بســـتگان حضـــرت  از  یکـــی  کرده انـــد:  روایـــت  دیگـــران  و  مفیـــد   شـــیخ 

 زین العابدین؟ع؟ نزد آن حضرت آمد و به آن جناب ناســـزا و دشنام گفت. حضرت 

در جواب او چیزی نفرمود. 

کـه آن مـرد خـارج شـد، حضـرت؟ع؟ بـه اطرافیـان خـود فرمـود: آنچـه را  هنگامـی 

کـه ایـن شـخص گفـت، شـنیدید؟ اینک دوسـت دارم کـه همراه من بیاییـد تا به نزد 

یـم و پاسـخ مـن بـه او را نیز بشـنوید.  او برو

کـه شـما نیـز پاسـِخ )دشـنامهای( او  گفتنـد: می آییـم. البتـه دوسـت می داشـتیم 

را می دادی.

 حضرت نعلین خود را گرفت و به راه افتاد و در همان حال این آیه را می خواند:

فصل دوم: مکارم اخالق حرضت امام زین العابدین؟ع؟
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«؛1 )مؤمنان کسانی هستند �نَ �ی ِح�بُّ الُمحِس�ن ُ اِس َو اهلُل �ی �نَ َع�نِ ال�ن �ی �نَ َوالعا�ن �ی �نَ العن م�ی ِ ا�ن
َ
  »َوالک

  که .....( و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم درمی گذرند؛ و خدا نیکوکاران 
را دوست دارد.

کــه حضــرت بــه او بــدی  گفــت: از خوانــدن ایــن آیــه شــریفه متوجــه شــدیم  ی  راو
 نخواهد کرد. حضرت به منزل آن مرد رسید و او را صدا زد و فرمود: به او بگویید علی 

بن الحسین آمده است. 

کــه آن شــخص شــنید حضــرت؟ع؟ آمــده اســت، بیــرون آمــد و بــرای  هنگامــی 
کــه آمــدن حضــرت، برای  کــه شــک نداشــت  شــّر و جــّر و بحــث آمــاده شــد، در حالــی 

پاســخ دادن بــه برخــی از جســارتهای اوســت. 

حضـرت؟ع؟ چـون او را دیدنـد، فرمودنـد: بـرادر! تـو بـه نـزد مـن آمـدی و چنیـن و 
کـه گفتی در من وجـود دارد، از خداوند می خواهم مرا  گـر بدیهایـی را  چنـان گفتـی. ا

گـر آنچـه گفتـی در مـن نیسـت، از حـق تعالـی می خواهـم تو را ببخشـد.  ببخشـد؛ و ا

کـــه ایـــن ســـخنان را  از حضـــرت شـــنید، میـــان دیدگان  گفـــت: آن مـــرد  ی  راو
 )پیشـــانِی( حضرت را بوســـید و گفت: آنچه من گفتم در شـــما نیست، بلکه من به 

آن بدی ها سزاوارترم.

گوید: آن مرد حسن بن حسن2 بود.]1[  ی  راو

دوم_ پاسخ بدی با نیكى
کـه آن حضـرت؟ع؟  کـرده اسـت: روزی هنگامـی  کشـف الغمـة3 نقـل  صاحـب 

1. طوره آل عماان، آیم 134.
ى ِبي َطرِهٍف؟مهع؟ )إعالم اهور

َ
َحَسِن ْبِن َعِلّيِ ْبِن أ

ْ
َحَسُن ْبُن اه

ْ
ُجُل ُهَو اه َحِدیِثن َو اهّاَ

ْ
اِوي ِهل  اهّاَ

َ
 2. َقرل

 بأعالم اهلدى، ص261(
ئّمـة؟مهع؟"، کتربـی بم زبرن عربی در شـاح حرل، بضرئل و تعجزات  ـة بـی َتْعِاَبـِة ال  3. "َکْشـُف اهُغَمّ
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کـرد.  ی روبـرو شـد و شـروع بـه دشـنام و ناسـزا  از مسـجد بیـرون آمـده بـود، مـردی بـا و

کـه )متقابـال( او را آزار دهنـد. فرمـود: او را رهـا کنیـد و بـه  غالمـان حضـرت خواسـتند 

کـرد و فرمـود:  ی بـه آن مـرد  یـد. سـپس رو گذار حـال خـود وا

کارهای ما بر تو پوشـــیده اســـت )و از آنها  کَثُر؛  آنچه از   ما ُســـِتَر َعنَک ِمن أمِرنا أ

بی خبر هستی( بیشتراست )از آنچه می دانی(.

کنیم؟  کمک  که در رسیدن به آن تو را  آنگاه فرمود: آیا حاجتی داری 

 مرد شرمسار شد. آن حضرت عبای سیاه رنگ مربع شکلی را که بر دوش داشتند، 

که هزار درهم به او بدهند.  به آن مرد دادند و امر فرمودند 

پـس از ایـن واقعـه، هـرگاه آن مرد، حضرت را می دیـد، می گفت: گواهی می دهم 

که تو از اوالد رسـول خدا؟ص؟ هسـتی. ]2[

سوم_ عفو کریمانه
گروهـی میهمـان  کـرده اسـت: روزی  کشـف الغمـة همچنیـن روایـت  صاحـب 
کبابـی را از تنـور بیـرون  حضـرت؟ع؟ بودنـد. یکـی از خادمـان حضـرت بشـتافت و 
گاه سـیخ کباب از دسـتش افتاد  آورده و بـا سـیخ بـه حضـور مبـارک حضرت آورد. نا
کـودک ُمـرد. غـالم از  کـه زیـر نردبـان بـود افتـاد و  کودکـی از فرزنـدان حضـرت  و بـر سـر 

ایـن پیشـامد بسـیار مضطـرب و نگـران شـد. 

کـردم. تـو بـه عمـد ایـن خطا  . تـو را در راه خـدا آزاد  حضـرت بـه او فرمـود: أنـَت ُحـّرٌ

را مرتکب نشـدی. 

 چلررده تعصوم؟مهع؟، نوشتم علی بن عیسی اربلی )درگذشتم 692ق(  تحدث، تورخ، ادیف،
 شـرعا و از عرهمرن دینی شـیعم در قرن هفتم اطـم. نویسـنده، کترب را بر انگیزه روشـن کادن 
حمرنیـم آنـرن بـا دشـمنرن اهـل بيـم و تمربلـم بـر غلّوکننـدگرن ائمـم؟مهع؟  نگرشـتم و در تأهیف 

خـود، اطـتفرده از تنربـع اهـل طـنم را با تنربع شـیعی تمدم داشـتم اطـم.
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کرده و دفن نمودند.]3[ کودک را تجهیز  که آن  سپس امر فرمود 

چهارم_ رفتار با زیردستان
کـه روزی آن حضـرت، دو مرتبـه خـادم خـود را صـدا  کتـب معتبـر نقـل شـده  در 

کـه پاسـخ داد، حضـرت بـه او فرمـود: پسـرک! آیـا  زد و او جـواب نـداد. در مرتبـه سـوم 

صـدای مـرا نشـنیدی؟ 

کرد: شنیدم.  عرض 

فرمود: پس چرا جواب مرا ندادی؟ 

گر پاسخت را ندهم مرا آزار نمی کنی(.  کرد: از تو ایمن بودم )می دانستم ا عرض 

کـه مملـوک  ـذی َجَعـَل َمملوِکـی َیأَمُنِنـی. سـپاس خداونـد را 
َّ
فرمـود: َالحمـُدهلِل ال

گردانیـد.]4[ مـرا از مـن ایمـن 

پنجم_ رفتار با کنیزان
کنیزان خود را فرا می خواند و می فرمود:  که حضرت؟ع؟ در هر ماه،   روایت شده 

گر بخواهد  کدام از شـــما ا مـــن پیر شـــده ام و توانایی بـــرآوردن نیاز زنان را نـــدارم. هر 

گـــر بخواهد  گـــر بخواهـــد او را می فروشـــم و ا  او را بـــه همســـرِی مـــردی در مـــی آورم و ا

آزادش می کنم. 

 وقتی که یکی از ایشان می گفت: هیچ کدام )از این سه پیشنهاد( را نمی خواهم، 

حضرت سه دفعه می فرمود: خداوندا! شاهد باش. 

گـــر یکی از کنیزان )در برابر پیشـــنهاد حضرت( خاموش می ماند، به همســـران  ا

کنیز عمل  ی بپرســـید چـــه می خواهد. آنـــگاه مطابق میـــل  خویـــش می فرمـــود: از و

می کرد.]5[
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ششم_ همسفر 
کـــرده اســـت: حضـــرت امام  شـــیخ صـــدوق از حضـــرت صـــادق؟ع؟ روایـــت 

کند و با آنها شرط  که او را نشناســـند، ســـفر  گروهی   زین العابدین؟ع؟ )مایل بود( با 

کارهای ســـفر با  که در رفع نیازهای همســـفران، او نیز شـــریک باشـــد )و در   می کـــرد 

کاروانیان  کند(. در یکی از سفرها، مردی آن حضرت را شناخت و به   آنها همراهی 

کیست؟  که همسفر شما شده،  گفت: می  دانید این مرد 

گفت: این بزرگوار، علی بن الحسین؟ع؟ است.  گفتند: نه. 

کاروانیــان یکبــاره از جــای خــود برخاســتند و دســت و پــای مبارکــش را بوســه زدنــد 

گــر ناخواســته )در  کردنــد: یابــن رســول اهلل! خواســتی مــا را بــه آتــش بســوزانی؟ ا و عــرض 

حالــی کــه مشــغول خدمــت در کاروان هســتی(، از دســت و زبــان مــا بــه شــما جســارتی 

کارگــری  ــه  ــد رســول خــدا را ب ــه فرزن ک نمی شــدیم )ک ــا ابدالدهــر هــال ــا ت ســر مــی زد، آی

کار واداشــت؟  گرفتیــم(؟ چــه عاملــی شــما را بــه ایــن 

که مرا می شـناختند. آنها برای خشـنودی  کردم  گروهی سـفر  فرمود: روزی من با 

رسـول خـدا؟ص؟ بیـش از آنچـه مـن مسـتحق بـودم با مـن عطوفـت و مهربانـی کردند1� 

کـم ايـن کالم حضـات؟ع؟ از بـرب هسـف تـوال بـا رعیـم و از طـنخ تحبـم  1. بریـد توجـم داشـم 
کـم بـم جلـم ربـره حـرل برزنـد، نـم تنلـر بزرگوارانـم او را از ایفـری باخـی از  پـدر بـا برزنـد اطـم 
م خویـش با برزند نیز چشـم  

ّ
وظریـف برزنـدی تعـرف تـی دارد، بلکـم تواضـع کـاده و از حـق تسـل

م و شـاعِی برزنـد را همم 
ّ
تی پوشـد. تعرهیـم اطـالم در تـورد روابـط برزنـد بـر واهديـن، وظیفۀ تسـل

گونـم اطرعـم و احتـاام و تواضـع و خدتـم و بداکرری و از خود گذشـتگی، تی داند و حدی را 
بـاای آن تعیيـن نمی کنـد )تگـا در تـوردی کـم واهديـن برزند را اتا بم شـاک نمرینـد(. اين قرنون، 
در رابسـم واهديـن و برزنـدی باقـاار اطـم؛ چـم رطـد بم رابسۀ اتـرم و تأتوم کم بم درجـرت بااوانی 
بزرگتـا و عظیـم تـا و گسـتاده تا اطـم. هذا بم نظـا تی آید اين کالم اتـرم؟ع؟، از عنریرت کریمرنم 

ایشـرن اطم.  
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ترسـیدم کـه شـما نیـز بـا مـن همان گونـه رفتار کنید. لـذا کتمان هویت خود را بیشـتر 

دوست داشتم.]6[

هفتم_ پاسخ جسارت 
کـــرده اســـت: در مدینـــه مردی  شـــیخ صـــدوق از حضـــرت صـــادق؟ع؟ روایت 

بّطـــال1 بود که با مســـخرگِی خود، مـــردم مدینه را به خنده مـــی آورد. روزی گفت: این 

مـــرد؛ یعنی علی بن الحســـین مرا عاجز و درمانده کرده اســـت، زیـــرا به هیچ صورتی 

نتوانســـتم او را موجـــب خنـــدۀ دیگـــران قرار دهـــم. تا آنکـــه در وقتی که حضـــرت )از 

راهـــی( عبور می کردند و دو تن از غالمانشـــان پشـــت ســـر حضرت بودنـــد، مرد بّطال 

پیش آمد و ردای آن حضرت را به شـــوخی و مســـخرگی از دوش مبارکش کشـــید و با 

خـــود برد. آن حضرت ابدًا بـــه او توجهی نکردند. گروهی به دنبـــال وی رفتند و ردای 

گرفتنـــد و آوردند و بر دوش مبارکش گذاشـــتند.  مبـــارک حضرت را از او 

کیست؟  حضرت فرمود: این مرد 

کارهای خود می خنداند.  که مردم مدینه را با  کردند: مردی بّطال است  عرض 

 هلِِل َیومـًا َیخَسـُر فیـه الُمبِطلـوَن؛ خداونـد را روزی هسـت 
َ

فرمـود: بـه او بگوییـد: ِإّن

یـان می برنـد.]7[ گذرانده انـد، ز کـه عمـر خـود را بـه بطالـت  کـه در آن روز، آنـان 

هشتم_ عبادت و اخالق نیكوی حضرت؟ع؟
کتـاب خصـال2 از حضـرت امـام محمـد باقـر؟ع؟ ]در ضمـن  شـیخ صـدوق در 

گو و یروه گو، کسی کم وقتش را بم بيلودگی تی گذراند. 1. بّسرلن بيکرره، هرزه 
2. "اهِخصـرل" کتربـی بـم زبـرن عربـی اطـم کـم تحمـد بـن علـی بن حسـین بـن بربویم قمی تشـلور 
بـم شـیخ صـدوق )تتوبـری 381ق( از بملـر و تحدثـرن شـیعم در قـرن چلـررم هجـری نگرشـتم 
اطـم. شـیخ صـدوق در ايـن کتـرب، احردیثی دربرره تسـرئل اخالقی و اعتمـردی روایم کاده 
کرر ربتـم، دطـتم بندی نمـوده اطـم. اهخصـرل  کـم در آن احردیـث بـم  و بـم تنرطـف اعـدادی 
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کـه برخـی از خصال پسـندیدۀ پدر بزرگوارش را نقـل می کند[ روایت  حدیثـی طوالنـی 

کرده است: 

یـک� پـدرم علـی بن الحسـین؟امهع؟ در هر شـبانه روز هزار رکعت نمـاز می خواند، 

چنانکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیز چنین بود. 

که نزد هر درختی دو رکعت نماز می گزارد. پدرم پانصد درخت خرما داشت 

رنـگ مبارکـش عـوض می شـد. حالتـش در  نمـاز می ایسـتاد،  بـه  کـه  هنگامـی 

برابـر خداونـد جلیـل، ماننـد بنـدگان ذلیـل بـود و اعضـای شـریفش از خـوف خداوند 

کـه می دانـد ایـن آخریـن نماز اوسـت و بعد  یـد. نمـازش ماننـد نمـاز کسـی بـود  می لرز

از ایـن، دیگـر نمـاز خوانـدن برایـش ممکـن نیسـت.

 دو� روزی در نماز بود که رداء از یک طرف دوش مبارکش افتاد. حضرت اعتنایی 

نکـــرد تا نمازش تمام شـــد. یکی از اصحاب آن حضرت، ســـبِب بی توجهی ایشـــان 

را به افتادن رداء پرســـید. 

فرمـــود: وای برتـــو! آیا می دانی در محضر چه کســـی ایســـتاده بودم و با  چه کســـی 

ســـخن می گفتـــم؟ از نمـــاِز بنده، فقط مقـــداری را که بـــا حضور قلب به جـــای آورد، 

قبول می شـــود.

 آن مـــرد عـــرض کرد: پـــس ما )که برخـــی نمازهایمان را بدون حضـــور قلب به جا 

ک شـــدیم.  آورده ایم( هال

فرمود: چنین نیست. حق تعالی نقصان آنها را با نمازهای نافله1 برطرف می کند. 

کم بم اين َطبک )با تبنری اعداد تذکور در احردیث( نگرشتم  نخستین کترب شیعی اطم 
 شده اطم.

زانـم نمرزهـری تسـتحبی هسـتند کـم ها روز خوانده تی شـوند. ها یـک از نمرزهری  1. نربلم هـری رو
کـم قبـل یـر بعـد از آن هـر خوانـده  زانـم، چنـد رکعـم نربلـم تخصـوص بـم خـود دارنـد  واجـف رو
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آن  در  کــه  را   انبانــی1  تــار،  شــبهای  در  کــه  بــود  ایــن  حضــرت  عــادت  ســه. 

کیســه های دینــار و درهــم بــود، بــر دوش می کشــید و بــه خانه هــای فقــرا می بــرد. 

کــه چهــرۀ خــود را پوشــانده بــود تــا شــناخته نشــود،  در مــوارد بســیاری، در حالــی 

ــا  ــاند. آنه ــد می رس ــراد نیازمن ــای اف ــه خانه ه ــت و ب ــر دوش می گذاش ــزم ب ــا هی ــذا ی غ

کــه حضــرت؟ع؟  نمی دانســتند چــه کســی بــه احوالشــان رســیدگی می کنــد تــا زمانــی 

یافتنــد  کــه در از دنیــا رفــت و آن عطایــا و بخششــها و احســانها قطــع شــد. آنــگاه بــود 

کننــده، امــام زین العابدیــن؟ع؟ بــوده اســت. شــخص احســان 

 زمانی که بدن مطّهر حضرتش را برای غسل برهنه کردند و بر محّل غسل نهادند، 

کــه بــرای فقــرا و بیــوه زنــان  دیدنــد بــر پشــت مبارکــش، بــه ســبب انبانهــای طعــام 

حمــل می کــرد، آثــاری ماننــد زانــوی شــتر پینــه بســته بــود.

 چهــار. روزی حضرتــش از خانــه بیــرون آمد که ســائلی بــه ردای آن حضرت که از 

یخت. آن بزرگوار اعتنایی به عبای خود نکرد و از آن چشم پوشید   جنس خّز بود، آو

که برای زمستان خود جامۀ خّز می خرید و چون  یۀ آن حضرت چنان بود   و رفت. رو

تابستان می شد، آن را می فروخت و بهای آن را صدقه می داد.

  پنج� )در یکی از سالها( در روز عرفه2، نظر آن جناب به جمعی افتاد که از مردم 

درخواســت )گدایــی( می کردنــد. بــه آنهــا فرمــود: وای بــر شــما! در چنیــن روزی از غیــر 

ــر مــردم فــرو می بــارد  کــه رحمــت الهــی آنچنــان ب خــدا درخواســت می کنیــد؟ روزی 

کــه در شــکم مــادران هســتنددعا کنند، گــر از خــدا حتــی بــرای ســعادت اطفالــی   کــه ا

که اجابت شود.  امید می رود 

زانـم در غیـا روز جمعـم، 34 رکعـم اطـم. تی شـوند. تعـداد رکعـرت نربلم هـری رو
1. کیسم ای بزرگ کم از پوطِم دبرغی شدۀ بز یر گوطفند درطم کنند.

2. روز نلم تره ذی اهحجة
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 شش� از اخالق شریفۀ آن حضرت آن بود که با مادر خود، غذا میل نمی فرمود.1 

بـــه آن حضـــرت عرض کردند: شـــما از تمام مـــردم در نیکی به والدیـــن و صلۀ رحم 

ســـبقت فرموده ایـــد، چـــرا بـــا مـــادر خود طعـــام میـــل نمی فرماییـــد؟ فرمـــود: خوش 

کرده  کـــه مادرم آن لقمه را برای خـــود اراده  گیرد  که دســـتم بر لقمه ای پیشـــی  ندارم 

و بـــه آن توجه نموده باشـــد.

کرد: یابن رسـول اهلل! من شـما را به   هفت� روزی شـخصی به آن حضرت عرض 

 خاطـر خـدا دوسـت دارم. آن حضـرت فرمـود: خداوندا! به تو پنـاه می برم که مردم مرا 

که تو مرا دشمن داشته باشی. به جهت تو دوست داشته باشند، در حالی 

 هشـت� آن حضـرت ناقـه ای2 داشـت کـه بیسـت بـار بـا آن بـه حج رفته بـود و )در 

یانه بر آن نزده بود. هنگامی که آن شتر از دنیا رفت، حضرت   همه این سفرها( یک تاز

کنند تا درندگان بدنش را نخورند. ک پنهان  که او را در خا امر فرمود 

ُنـــه� از یکی از کنیزان آن حضرت پرســـیدند: آقای خود را بـــرای ما توصیف کن. 

گفـــت: مختصر بگویـــم یا طوالنی؟ گفتنـــد: مختصر بگو. گفت: هیـــچ روزی برایش 

غـــذا حاضـــر نکردم؛ زیرا روزه بود و هیچ شـــبی برایش بســـتر خواب پهـــن نکردم، زیرا 

به عبادت خدا، شـــب زنـــده دار بود.

ده� روزی آن جناب به گروهی گذر کردند که مشغول به غیبت حضرتش بودند. 

گر ایـــن عیبها را که برای من می گویید درســـت اســـت،   نـــزد ایشـــان ایســـتاد و فرمود: ا

گر دروغ می گویید، خدا شما را بیامرزد.  خدا مرا بیامرزد؛ و ا

کوترهـی پـس از توهـد  1. تسربـق آنچـم در بصـل اول ذکاشـد، تـردر حضـات طـجرد؟ع؟ بـم برصلـم 
ایشـرن از دنیـر ربتنـد. ظرهـاًا در ايـن روایـم تـااد از تـردر، برنويـی اطـم کـم بـاای ایشـرن تـردری 

نموده اطـم.
2. شتا ترده
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کـه جوینـدۀ علـم و دانـش  کسـی بـه خدمـت آن حضـرت می آمـد  یـازده� هـرگاه 

آنـگاه می فرمود:بـه راسـتی طالـب  ـِة رسـوِل اهلِل؟ص؟«.  ِبَوِصّیَ بـود، می فرمـود: »َمرَحبـًا 

کـه از منـزل خویـش خـارج می شـود، پـای خـود را بـر هیـچ تـر و خشـکی  علـم وقتـی 

نمی گـذارد، مگـر اینکـه تـا زمیـن هفتـم، همگـی بـرای او تسـبیح می کننـد.

دوازده� آن حضـرت صـد خانـواده از فقـرای مدینـه را کفالـت می فرمود و دوسـت 

کـه بـرای معـاش خـود تدبیری ندارنـد، ماننـد یتیمـان و نابینایان  می داشـت کسـانی 

کین، )بـه عنـوان مهمـان( بـر طعـام آن حضـرت  و اشـخاص عاجـز و زمین گیـر و مسـا

حاضـر باشـند. آن بزرگـوار بـه دسـت خویـش، بـه آنـان طعـام مرحمـت می فرمـود. نیـز 

)در هنـگام بازگشـت(، بـه هـر کـدام از آنهـا که صاحـب اهل و عیال بودنـد، به مقدار 

کـه با خـود ببرند.  اهـل خانـه اش غـذا مرحمـت می فرمـود 

سیزده� هیچ غذایی میل نمی فرمود مگر آنکه همانند آن را صدقه می داد. 

که در مواضع سـجده به سـبب  چهارده� در هر سـال هفت َثفَنة )یعنی برآمدگی 

کثـرت نمـاز و سـجده ایجـاد می شـود، در فارسـی آن را پینـه می گوینـد( از آن بزرگـوار   

که از دنیا رحلت فرمود، با آن جناب  که آنها را جمع می کردند تا وقتی   جدا می شد 

دفن نمودند.

گریســـت. نـــزد او  پانـــزده� بـــر پـــدر بزرگـــوار خـــود )امـــام حســـین؟ع؟( بیســـت ســـال 

ـــرد:  ک ـــرض  ـــش ع ـــی از غالمان ـــت. روزی یک ـــه می گریس ک ـــر آن  ـــتند مگ ـــی نگذاش طعام

ـــوِب  ـــو! یعق ـــر ت ـــود: وای ب ـــود؟ فرم ـــرف ش ـــان برط ـــه اندوهت ک ـــده  ـــت آن نش ـــن! وق ـــای م آق

پیامبـــر )علـــی نبینـــا و آلـــه وعلیه الســـالم( دوازده پســـر داشـــت. خداونـــد تعالـــی )فقـــط( 

گریـــه  کثـــرت  گریســـت تـــا چشـــمانش از  کـــرد. آنقـــدر بـــر او  یکـــی از آنهـــا را از او پنهـــان 

ـــده  ـــدش خمی ـــد و ق ـــفید ش ـــرش س ـــای س ـــدوه، موه ـــزن و ان ـــدت ح ـــد و از ش ـــفید ش س

کـــه فرزنـــدش در دنیـــا زنـــده بـــود )و فقـــط بـــه فـــراق او مبتـــال شـــده بـــود(.  گشـــت در حالـــی 
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ــر از اهـــل بیتـــم را  ولـــی مـــن بـــه چشـــم خویـــش دیـــدم پـــدر و بـــرادر و عمـــو و هفـــده نفـ

ـــدوه مـــن  ـــه ان ـــود؛ پـــس چگون ـــر زمیـــن افتـــاده ب ـــد و اجســـاد آنهـــا ب گشـــته بودن کـــه شـــهید 

برطـــرف شـــود؟1]8[

نهم_ انفاق  آن حضرت
یکـِی شـب همـه جـا را می گرفـت و چشـمها بـه خـواب  کـه چـون تار روایـت شـده 

می رفـت، حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ در منـزل خـود برمی خاسـت و بخشـی از 

ک اهـل خانـه را در انبانـی می نهـاد، بر دوش برداشـته و رو بـه خانه فقرای مدینه  خـورا

کـه چهـرۀ مبارکـش را پوشـانده بـود، بـر آنهـا قسـمت می فرمـود. در  می کـرد و در حالـی 

مـوارد بسـیاری، فقـرا بـر در خانه هـای خـود بـه انتظـار قـدوم مبارکـش می ایسـتادند و 

کـه "صاحـب  چـون آن حضـرت را می دیدنـد بـه هـم بشـارت می دادنـد و می گفتنـد 

انبان" رسـید. ]9[

دهم_ تسلیم خواست خداوند
از دعوات2 راوندی نقل شده است که حضرت امام محمد باقر؟ع؟ فرمود: پدرم 

1. جـــر دارد بـــم عنـــوان خواننـــده ايـــن طـــسور، کمی تأتـــل نمرييـــم و در انـــدوه و غم بـــر آن حضات 
همااهـــی کنیـــم؛ شـــرید بم بلم و قلبمـــرن عنریتی شـــود و اندکی از شـــدت برجعم عرشـــوراء و 
انـــدوه تتاتـــف با آن را در قلـــف خود بيربيـــم. آن اندوه تر صحاای تحشـــا، هاگـــز اهتیرم یربتنی 
نخواهـــد بـــود و داغش هاگز بـــا دل اهل بيم پيرتبا؟مهع؟ طـــبک نخواهد شـــد. دوازده قرن پس 
یررت نرحیم تمدطـــم، بم تحضا جد بزرگوارشـــرن حضات  از آن واقعـــم، اتـــرم زترن؟جع؟ در ز
ابـــر عبـــداهَّلل؟ع؟ عاضـــم تی دارندن »)آقـــری تن( ها صبح و شـــف با تـــو ندبـــم و زاری تی کنم و 
بم جری اشـــک، خون تی گریم«. انشـــرء اهَّلل بم زودی خداوند توطـــط صرحـــف اهعصا و اهزترن 
یختم شـــده را از تســـببرن آن برجعـــم خواهد گابم.  ارواحنـــر بـــداه، انتمـــرم آن خون بنرحـــق ر

خداونـــد در باج آن توعـــود تنتظا تعجیـــل بفاترید. آتین.
2.  کترب"اهدعـــوات" یـــر "َطـــلَوُة اهحزيـــن" نوشـــتم طـــعید بن هبـــة اهَّلل، تعروف بم قســـف اهدين 
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علی بن الحسـین؟ع؟ فرمود: روزی به بیماری شـدیدی مبتال شـدم. پدرم فرمود: به 

 چـه میـل داری؟ گفتـم: میـل دارم چنـان باشـم که بـر آنچه حق تعالـی برایم انتخاب 

کرده است، چیزی را ترجیح ندهم. 

 فقال: »أحسنَت؛ ضاَهیَت ابراهیَم الخلیل )علیه السالم(. َهل ِمن حاجٍة؟ َفقال: 

ی؛ َبل َحسِبَی اهلُل َو ِنعَم الَوکیُل«. ّبِ ال أقَتِرُح َعلی َر

 پدرم فرمود: نیکو گفتی. شبیه به ابراهیم خلیل شدی، آن هنگامی که جبرییل 

م نمی کنم، بلکه خداوند مرا کافی 
ُ

 گفت: آیا حاجتی داری؟ فرمود: به رب خود تحّک

است و او نیکو وکیلی است1. ]10[

یازدهم_ امام، پناه همۀ خلق است، حتى دشمنان
یخ3 نقل کرده است: اهل مدینه بیعت یزید ملعون   یک. ابن اثیر2 در کامل التوار

يی کـــم غم و انـــدوه را از  راونـــدی، تتوبـــری 573  قمـــری اطـــم. "َطـــلَوة اهحزيـــن" یعنی دارو
انســـرن زایـــل تی کند و انســـرن غمگیـــن را بم وجد و طـــرور و خوشـــحرهی وا تـــی دارد. توضوع 
ايـــن کترب، ادعیـــم و اذکرر روایم شـــده از تعصوتیـــن؟مهع؟  بر تتنی قربل اعتمرد تی برشـــد. 
کتـــرب وی اعتمرد داشـــتم و تسرهف آن  بـــزرگرن و علمـــری پس از قسف راونـــدی، همگی بم 
ياا   کم تشـــتمل با  یـــش ذکا نموده اند. نـــرم دیگا کترب، »اهدعوات« اطـــم، ز را در کتـــف خو

گون اطـــم. گونر ادعیم تأثوره در تنرطـــبتلری 
1. ايـــن حدیث تنربرتـــی بر دعر کادن در تمرم حـــرالت باای عاض نیرز خود بـــم درگره اهلی ندارد، 
چنرنکـــم دعـــری شـــرنزدهم صحیفم طـــجردیم از طـــید اهســـرجدين؟ع؟ دعـــری حضاتش در 
 هنگرم بيمرری اطـــم. هذا اين حدیث را برید نرظا بم حرهم کلی تســـلیم در باابا قضری اهلی

 دانسم نم تعسیل دعر کم در هیچ حرهی توصیم نشده اطم. 
2. ابـو اهحسـن علـی بـن تحمـد بـن تحمد بن عبداهکریم شـیبرنی جزری تشـلور بـم "عزاهدين ابن 
یخی "اهکرتل  کترب ترر اثیا" )555- 630( تورخ، ادیف و تحّدث اهل تسـنن و صرحف دو 

طـُداهغربة" اطـم.
ُ
یخ" و "أ بی اهترر

یـخ " شـرتل وقریـع از آغـرز خلمـم تـر طـرل 628 قمـری  کرتـل اهتوار یـخ" یـر"  3. "اهکرتـل بـی اهترر
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کـرده بـود، همـراه بـا سـایر  کـه یزیـد منصـوب  را شکسـتند و فرمانـدار ُاَمـوِی مدینـه را 

بنـی امیـه )لعنـت خداونـد بـر آنهـا بـاد( از شـهر مدینـه بیرون کردنـد. مروان بـن َحَکم1 

)کـه از دشـمنان سرسـخت و مشـهور اهـل بیـت؟مهع؟ بـود و همـواره در صـدد آزار و 

قتـل آنهـا و شیعیانشـان بـود( نـزد عبـداهلل بـن عمر2 آمـد و از او درخواسـت کرد که )در 

هجـوم مـردم بـرای بیـرون رانـدن بنـی امیـه از شـهر( اهـل و عیالـش را )از خطـر انتقـام 

کتـرب بـر نـرم  کـم ابـن اثیـا تـورخ بـزرگ اطـالتی در قـرن ششـم آن را نگرشـتم اطـم. ايـن  اطـم 
کرتـل بـزرگ اطـالم و ايـاان" بـم بررطـی تاجمـم شـده اطـم. یـخ  "ترر

1. تـروان بـن حکـم بـن ابـی اهعـرص بـن اتیـم )2-65ق(، چلررتیـن خلیفـم اتـوی و طاطلسـلم 
بـم  پيرتبااکـام؟ص؟  بـم دطـتور  ابواهعـرص،  پـدرش  بـم همـااه  کودکـی  در  تـروان  بـود.  تروانیـرن 
طرئـف تبعیـد شـد. عثمـرن بـن عفرن، پس از رطـیدن بم حکوتم، باتـرن پيرتبا را نمض نمود 
و نـم تنلـر او را بـم تدینـم برزگاداند؛ بلکم وی را در دطـتگره خالبم تشـغول بـم کرر نمود. تروان 
کـم بـر باتـرن  کسـی اطـم  در جنـگ جمـل و صفیـن در تمربـل اتـرم علـی؟ع؟ جنگیـد. وی 
کنـرر جـدش، پيرتبـا؟ص؟  تیاانـدازی بـم جنـرزه اتـرم تجتبـی؟ع؟، ترنـع دبـن پيکـاآن اتـرم در 
یخ نمل شـده  شـد. نیـز تجردهـم وی بـر اتـرم حسـین؟ع؟ بـم جلـم بيعـم نکـادن بـر يزیـد در ترر
یـة بـن يزیـد از حکوتـم، بـم خالبـم رطـید و پـس از  کنرره گیـری تعرو اطـم. تـروان پـس از 

حـدود ده تـره، در طـرل 65 قمـری توطـط همسـاش تسـموم شـد و وبـرت یربـم.
2. َعبـــُداهَّلل بـــن ُعَمـــا بن َخّســـرب  یـــر" ابن عما")3 بعثـــم- 73ق( برزنـــد خلیفم دوم اطـــم کم 
صحربـــم پيرتبـــا؟ص؟ نیـــز بـــم شـــمرر تی آیـــد. او در ده طـــرهگی همااه پدرش تســـلمرن شـــد و 
پيـــش از او بـــم تدینـــم هجات کاد. تنربع اهل طـــنم او را شـــخصیتی ضعیف و گوشـــم گیا 
کـــم برجـــا را جريـــز نمی دانســـم و تی گفـــمن تن در  کـــم اعتـــااض علیم حر تعابـــی کاده انـــد 
بتنم هـــر، جنـــگ نمی کنـــم و نمـــرز خـــود را بـــم ها کم پيـــروز شـــود اقتدا خواهـــم کاد. بـــر وجود 
کـــاد. عمـــا او را بم عنوان تشـــرور  ايـــن ادعـــر، او بعـــد از پيرتبـــا؟ص؟ بر طـــم خلیفـــم اول بيعم 
بـــاای تعیيـــن خلیفـــم بعد از خود تشـــخص کـــاد. عثمرن بـــم او قضـــروت را پيشـــنلرد داد اتر 
نپذيابـــم. عبـــداهَّلل در دوران خالبـــم علـــی؟ع؟ بر وجـــود بيـــرن بضیلم هری بســـیرر باای 
یم و پـــس از وی بر خّفم  ایشـــرن بـــر حضـــات بيعم نکاد، اتر پس از ایشـــرن بـــر يزید بـــن تعرو
تمـــرم بـــر پری حجرج بن يوطـــف بيعم کاد. ابن عما طـــاانجرم در 84 طـــرهگی درگذشـــم و 

در قباطـــترن تلرجـــاان در تنسمم َبخ دبن شـــد.
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کنـد تا آنکه از آسـیب اهـل مدینه محفـوظ بمانند. ولی  مـردم( امـان دهـد و مراقبـت 

ابـن عمـر نپذیرفت.

مـــروان خدمـــت حضرت امـــام زین العابدین؟ع؟ رســـید و )پـــس از آن همه آزار 

کـــه بنـــی امیه بر اهـــل بیـــت وارد کرده بودنـــد، بی شـــرمانه( تقاضا کرد اجـــازه دهند 

اهـــل و عیالـــش را بـــه خانه حضـــرت، بیـــاورد تا همـــراه خاندان حضرت بـــوده و در 

ســـایۀ عطوفـــت )و بزرگواری( آن جنـــاب، از خطرات محفوظ و مصـــون بمانند. آن 

کریمانـــه پذیرفـــت. مـــروان، همســـر خـــود را _ که عایشـــه دختـــر عثمان بن  جنـــاب 

عفـــان بـــود _ با ســـایر افراد خانـــواده اش، خدمـــت حضرت علی بن الحســـین؟امهع؟ 

فرستاد. 

از  بـا خانـوادۀ خـود،  را همـراه  آنهـا  مراقبـت،  و  بـه جهـت حفاظـت   آن جنـاب 

که خاندان مروان را به طائف فرسـتاد   مدینه به َینُبع1 بیرون برد. نیز نقل شـده اسـت 

گرامی خود جناب عبداهلل را با آنها همراه نمود.]11[ و پسر 

 دو. از ربیع األبرار2 زمخشری نقل است هنگامی که یزید بن معاویه )علیهما اللعنة( 

یری طـــاخ اطم کم بم چشمم هری  1. »َینُبع« شـــلری در طی باطـــخی غاب تدینم در طرحل در
کـــوه َرضـــوی در آنجر قـــاار دارد. ايـــن شـــلا در طـــرل دوم هجری بم  بـــااوان شـــلات داشـــتم و 
تصـــاف تســـلمرنرن درآتد. ینبع، در اختیـــرر اترم علی؟ع؟ قاار گابـــم و آن حضات بر بلبود 
زراعـــم، ايـــن تنسمـــم را بم توقوبم ای بـــاای علویرن تبدیل کـــاد و برزندان اترم حســـن؟ع؟ نیز 
در ايـــن تنسمم طـــکنر گزیدند. پنره دادن اترم طـــجرد؟ع؟ بم خرنواده تـــروان بن حکم هنگرم 
یخی در اين  واقعـــۀ حّاه، و تخفی شـــدن نفس زکیـــم در آن تنسمـــم، از جملم رخدادهـــری ترر

 تنسمم اطم.
یـــخ و ادب و همم  بيـــع االبـــاار و نصـــوص االخیرر" از جملم آثرر تلمی اطـــم کم بم شـــعا و ترر 2. "ر
اقســـرم علوم تتداول پاداختم اطـــم. اين کترب، نوشـــتم تحمود بن عمـــا بن تحمد بن عما 
خوارزتی تشـــلور بم جرراهَّلل زتخشـــری )467- 538 ق( حنفی تعتزهی و بم زبرن عربی تی 
برشـــد. کتـــرب دارای 78 بـــرب در توضوعرت تختلف تی برشـــد. زتخشـــری توضوعرتی را 
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بـــرای قتـــل و غارت اهـــل مدینه، ُمســـِلِم بـــن ُعقَبة1 را بـــه مدینه فرســـتاد، حضرت 

یادی داشـــتند، همـــراه با اهل و  که اوالد ز امـــام زین العابدیـــن؟ع؟، چهارصد زن را 

کفالت خویش  عیـــال و همراهـــان آنها، به عنـــوان خانوادۀ خـــود تحت حمایـــت و 

ک و ملزومات  گرفـــت تـــا از حمله متجـــاوزان در امان بماننـــد. در این مدت، خـــورا

که لشـــکر مســـلم بن عقبه از شـــهر خارج شـــده و  گرفت تـــا وقتی  آنهـــا را بـــه عهـــده 

خطر برطرف شـــد. 

کـــه این ایـــام در ســـایه مهر و  گونه  گفـــت: بـــه خدا قســـم ایـــن  یکـــی از آن زنـــان 

کنار پـــدر و مادرم زندگی   عطوفـــت این مرد شـــریف )در نعمـــت و آرامش( بودم، در 

نکرده بودم.]12[

تشـــخص نمـــوده و در بـــرره ها کـــدام از آنلر، احردیث نبـــوی ، اقوال صحربـــم و تربعین و عبرد 
و زهـــرد و نّســـرک و حکمـــرء عاب و بررس ، شـــعااء ، اقوال انبیرء بنی اطـــاائیل و جز ایشـــرن و 
یخ عاب و پردشـــرهرن و خلفرء و اتیـــاان و تغنیرن و غیاه را  نیـــز داطـــترنلر و اخبرری کـــم بر ترر

بـــر توضوع تورد نظا تاتبط هســـتند، گادآورده اطـــم.
1. "ابوعمبـــم تســـلم بـــن عمبـــم تـــّری" )تتوبـــری 64 ق(، از باترندهرن طـــنگدل دوهـــم بنی اتیم 
یم را در  یم  بـــود. او باترندهی طـــپره يزید بـــن تعرو اطـــم کـــم در جنگ صفیـــن در رکرب تعرو
 واقعم حاه با علده داشـــم. تســـلم بن عمبم، طـــاانجرم پس از غررت و تجروزهری شـــنیعش

 در تدینم، در تسیا حملم بم تکم درگذشم.
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مستندات فصل دوم
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کسرء أطود تربع هم علمرن بإن هم یکن تعلمر بلیس بخمیصة[. ]اهخمیصةن 

]3[ کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، على بن عیسى اربلى، ج 2، ص 81

وِر،  ّنُ َکرَن ِبي اهّتَ ُم ِبِشـَواٍء 
َ
ْضَیـرٌف؛ َبرْطـَتْعَجَل َخرِدتـًر ه

َ
َکرَن ِعْنـَدُه؟ع؟ َقـْوٌم أ ..... َو 

ُحَسْیِن َتْحَم 
ْ
ِس ُبَنّيٍ ِهَعِلّيِ ْبِن اه

ْ
ی َرأ

َ
وُد ِتْنُم  َعل

ُ
ّف َخرِدُم ُتْسِاعًر. َبَسَمَط اهّسَ

ْ
ْقَبَل ِبِم اه

َ
 َبأ

ْنَم  
َ
ُغاَلُم َو اْضَسَاَبن أ

ْ
َا اه ُغاَلِم، َو َقْد َتَحّیَ

ْ
 َعِلّيٌ ِهل

َ
ُم. َبَمرل

َ
َطـُم َبَمَتل

ْ
َصرَب َرأ

َ
َرَجِة، َبأ

َ
 اهّد

 ِبي َجَلرِز اْبِنِم َو َدَبَنُم.
َ

َخذ
َ
ْم َتْعَتِمْدُه؛ َو أ

َ
َك ه ، َبِإّنَ ُحّاٌ

]4[ إعالم الورى بأعالم الهدى )ط-القدیمة(، فضل بن حسن طبرسى،  النص، ص 261

َجرَبـُم 
َ
ـْم ُیِجْبـُم. ُثـَم  أ

َ
َتْیـِن، َبل وَکـُم َتّاَ

ُ
ـُم َدَعـر َتْمل ّنَ

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟  أ

ْ
َو ُرِوَي َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن اه

ـْم 
َ
ـَك ه

ُ
ن َبَمـر َبره

َ
ـی. َقـرل

َ
ن َبل

َ
 َتـر َطـِمْعَم َصْوِتـي؟ َقـرل

َ
! أ ـُمن َیـر ُبَنـّيَ

َ
 ه

َ
رِهَثـِة، َبَمـرل ِبـي اهّثَ

َتُنِنـي.
ْ
وِکـي  َیأ

ُ
ـِذي  َجَعـَل  َتْمل

َّ
َحْمـُد هَّلِلَِّ اه

ْ
ن اه

َ
ِتْنُتـَك. َقـرل

َ
ن أ

َ
ُتِجْبِنـي؟ َقـرل

]5[ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص 163

  َشـْلٍا، َو 
َ

َکرَن َیْدُعو َخَدَتُم ُکل ُم  ّنَ
َ
ُحَسـْیِن؟ع؟  أ

ْ
َعْبـُد اهَّلِل ْبـُن ُتْسـَکرَن َعـْن َعِلـّيِ ْبِن اه

َبْیَع 
ْ
ِو اه

َ
ْجُتَلر أ ّوَ یَج َز ْزِو َراَد ِتْنُکـّنَ اهّتَ

َ
َسـرِء، َبَمْن أ ی اهّنِ

َ
ْقِدُر َعل

َ
 أ

َ
َکِبـْاُت َو ال ن ِإّنِـي َقـْد 

ُ
َیُمـول

 
َ

ـی َیُمـول ُلـَم  اْشـَلْد« َحّتَ
َّ
ن »اهل

َ
،  َقـرل

َ
ـْم ِإْحَداُهـّنَ ال

َ
ْعَتْمُتَلـر. َبـِإَذا َقره

َ
ِعْتـَق أ

ْ
ْو اه

َ
ِبْعُتَلـر أ

ی ُتَااِدَهر.
َ
 َعل

َ
یُد، َو َعِمـل وَهر َتر ُتِر

ُ
 ِهِنَسـرِئِمن َطـل

َ
، َقرل َثاَلثـًر. َو ِإْن َطـَکَتْم َواِحـَدٌة ِتْنُلـّنَ

]6[ عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق، ج 2، ص 145، ح 13

 
َّ

 ُیَســـرِبُا ِإال
َ

ُحَســـْیِن؟امهع؟ ال
ْ
َکرَن َعِلّيُ ْبُن اه ن 

َ
رِدُق؟امهع؟ َقرل ٍد اهّصَ عـــن َجْعَفُا ْبُن ُتَحّمَ

ْیِم. 
َ
ْبَمـــِة ِبي َتر َیْحَترُجوَن ِإه ْن َیُکوَن ِتْن َخَدِم اهّاِ

َ
ْیِلْم أ

َ
 َیْعِاُبوَنُم، َو َیْشـــَتِاُط َعل

َ
َتـــَع ِرْبَمٍة ال

ا 
َ

ن َهذ
َ

. َقرل
َ

ـــوان ال
ُ
ا؟ َقره

َ
 َتْدُروَن َتْن َهذ

َ
ُلـــْمن أ

َ
 ه

َ
 َبَعَاَبُم، َبَمرل

ٌ
ًة َتَع َقْوٍم؛ َبَاآُه َرُجـــل َبَســـرَبَا َتـــّاَ

وان َیر اْبَن َرُطـــوِل 
ُ
ـــُم، َو َقره

َ
وا َیـــَدُه َو ِرْجل

ُ
ل ُحَســـْیِن ]علیم اهســـالم[. َبَوَثُبوا، َبَمّبَ

ْ
َعِلـــّيُ ْبُن اه
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ْکَنر 
َ
ر َقْد َهل ُکّنَ  َتر 

َ
ْو ِهَســـرٌن، أ

َ
ْیَك َیٌد أ

َ
ر ِإه ـــْو َبَدَرْت ِتّنَ

َ
َم؟ ه ْن ُتْصِلَیَنـــر َنـــرَر َجَلّنَ

َ
َرْدَت أ

َ
اهَّلِل! أ

ًة َتَع َقْوٍم  ُکْنُم َقْد َطـــرَبْاُت َتـــّاَ ن ِإّنِي 
َ

ا؟ َبَمرل
َ

ی َهذ
َ
َك َعل

ُ
ـــِذي َیْحِمل

َّ
ْهِا؟ َبَمر اه

َ
آِخـــَا اهّد

ْن ُتْعُسوِني ِتْثَل 
َ
َخـــرُف أ

َ
ْطـــَتِحّقُ ِبـــِم؛ َبِإّنِي أ

َ
 أ

َ
ْعَسْوِني ِبَاُطـــوِل اهَّلِل؟ص؟ َتر ال

َ
َیْعِاُبوَنِنـــي، َبأ

. ّيَ
َ
َحّفَ ِإه

َ
ْتـــِري أ

َ
ِکْتَمرُن أ َذِهـــَك، َبَصرَر 

]7[ األمالي)للصدوق(، ص 220، ح6

ــرُس ِتْنــُم.   َیْضَحــُك اهّنَ
ٌ

ــرل َمِدیَنــِة َرُجــٌل َبّسَ
ْ
َکرَن ِبره ن 

َ
ِبــي َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــرل

َ
َعــْن أ

ن َبَمــّاَ 
َ

ُحَســْیِن؟امهع؟. َقــرل
ْ
ْضِحَکــُم، َیْعِنــي َعِلــّيَ ْبــَن اه

ُ
ْن أ

َ
ُجــُل أ ا اهّاَ

َ
ْعَیرِنــي َهــذ

َ
ن َقــْد أ

َ
َبَمــرل

ــْم 
َ
ــی اْنَتــَزَع ِرَداَءُه ِتــْن َرَقَبِتــِم، ُثــّمَ َتَضــی َبل ُجــُل َحّتَ ــُم، َبَجــرَء اهّاَ

َ
َیــرِن ه

َ
َفــُم َتْوه

ْ
َعلــّیٌ َو َخل

 
َ

ْیــِم. َبَمــرل
َ
َداَء ِتْنــُم، َبَجــرُءوا ِبــِم َبَسَاُحــوُه َعل وا اهــّاِ

ُ
َخــذ

َ
َبُعــوُه َو أ ؟ع؟. َبرّتَ ْیــِم َعِلــّيٌ

َ
َتِفــْم ِإه

ْ
َیل

ــُمن 
َ
ــوا ه

ُ
ن ُقوه

َ
َمِدیَنــِة. َبَمــرل

ْ
ْهــَل اه

َ
 ُیْضِحــُك أ

ٌ
ــرل ا َرُجــٌل َبّسَ

َ
ــُمن َهــذ

َ
ــوا ه

ُ
ا؟ َبَمره

َ
ُلــْمن َتــْن  َهــذ

َ
ه

ــوَن .
ُ
ُمْبِسل

ْ
ِإّنَ هَّلِلَِّ  َيْوتــًر َیْخَســُا ِبیــِم اه

]8[ الخصال، شیخ صدوق، ج 2، ص 517و 518، ح4

ي ِبي  ِ
ّ
ُحَسْیِن؟امهع؟ ُیَصل

ْ
ن َکرَن َعِلّيُ ْبُن اه

َ
َبرِقِا؟امهع؟ َقرل

ْ
ِد ْبِن َعِلّيٍ اه ِبي َجْعَفٍا ُتَحّمَ

َ
َعْن أ

ٍة،
َ
ُم َخْمُسِمرَئِة َنْخل

َ
ُمْؤِتِنیَن؟ع؟ َکرَنْم ه

ْ
ِتیُا اه

َ
 أ

ُ
َف َرْکَعٍة؛ َکَمر َکرَن َیْفَعل

ْ
ه
َ
ِة أ

َ
ْیل

َّ
َیْوِم َو اهل

ْ
 اه

ْوٌن آَخُا. َو 
َ
ْوَنُم ه

َ
َکرَن ِإَذا َقرَم ِبي َصاَلِتِم َغِشَي ه ٍة َرْکَعَتْیِن. َو 

َ
ِ َنْخل

ّ
ُکل ي ِعْنَد  ِ

ّ
 َبَکرَن ُیَصل

ْعَضرُؤُه َتْاَتِعُد 
َ
َجِلیِل. َکرَنْم أ

ْ
َمِلِك اه

ْ
ِهیِل َبْيَن َیَدِي اه

َّ
َعْبِد اهذ

ْ
َکرَن ِقَیرُتُم ِبي َصاَلِتِم ِقَیرَم اه

َبدًا... 
َ
َي َبْعَدَهر أ ِ

ّ
 ُیَصل

َ
ُم ال ّنَ

َ
ٍع، َيَاى أ ي َصاَلَة ُتَوّدِ ِ

ّ
َکرَن ُیَصل ، َو 

َّ
ِتْن َخْشَیِة اهَّلِل َعّزَ َو َجل

ـی َبَاَغ ِتْن  ِه َحّتَ ْم ُیَسـّوِ
َ
َحـِد َتْنِکَبْیـِم؛  َبل

َ
َداُء َعـْن  أ ـی َذاَت َيـْوٍم، َبَسـَمَط اهـّاِ

َّ
َمـْد َصل

َ
َو ه

 َتْدِري َبْيَن َیَدْي َتْن ُکْنُم؟ 
َ
ْیَحَك! أ ن َو

َ
ْصَحرِبِم َعْن َذِهَك، َبَمرل

َ
ُم َبْعُض أ

َ
ه

َ
 َصاَلِتِم. َبَسأ

ن 
َ

ْکَنر. َبَمرل
َ
ن َهل

ُ
ُجل  اهّاَ

َ
ِبِم. َبَمرل

ْ
ْیِم ِتْنَلر ِبَمل

َ
ْقَبَل َعل

َ
 َتر أ

َّ
 ُیْمَبُل ِتْن َصاَلِتِم ِإال

َ
َعْبَد ال

ْ
 ِإّنَ اه

َواِبِل... ُم َذِهَك ِبرهّنَ  ُتَتّمِ
َ

، ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجّل
َ

َکاّل
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َرُر  ی َظْلِاِه، َو ِبیِم اهّصُ
َ
ِجَااَب َعل

ْ
َمرِء؛ َبَیْحِمُل اه

ْ
ل

َ
ِة اهّظ

َ
ْیل

َّ
َیْخُاُج ِبي اهل

َ
َکرَن؟ع؟ ه   َو 

ِتـَي َبربـًر 
ْ
ـی َیأ َحَسـَف َحّتَ

ْ
ِو اه

َ
َعـرَم أ ـی َظْلـِاِه اهّسَ

َ
َمـر َحَمـَل َعل ّبَ َراِهـِم.  َو ُر

َ
َنرِنیـِا َو اهّد

َ
ِتـَن اهّد

 َیْعِاَبُم. 
َ

 َبِمیـاًا ِهَئـاّل
َ

ـي َوْجَلـُم ِإَذا َنـرَول َکرَن ُیَغّسِ ْیـِم. َو 
َ
 َتـْن َیْخـُاُج ِإه

ُ
َبربـًر، َبَیْمَاُعـُم ُثـّمَ ُیَنـرِول

ُحَسـْیِن؟امهع؟.
ْ
َکرَن َعِلـّيَ ْبـَن اه ـُم  ّنَ

َ
ـَي؟ع؟ َبَمـُدوا َذِهـَك، َبَعِلُمـوا أ ـر ُتُوّبِ ّمَ

َ
َبل

ـر  ِبـِل ِتّمَ ِ
ْ

ْیـِم ِتْثـُل ُرَکـِف ال
َ
ـی َظْلـِاِه، َو َعل

َ
ُمْغَتَسـِل، َنَظـُروا ِإه

ْ
ـی اه

َ
ـر ُوِضـَع؟ع؟ َعل ّمَ

َ
 َو ه

ْیِم 
َ
َمْد َخَاَج َذاَت َيـْوٍم َو َعل

َ
ِکیِن. َو ه َمَسـر

ْ
ُفَمـَااِء َو اه

ْ
ـی َتَنـرِزِل اه

َ
ـی َظْلـِاِه ِإه

َ
َکرَن َیْحِمـُل َعل

َخّزَ 
ْ
َکرَن َیْشـَتِري اه ِمْسـَاِف، َبَمَضی َو َتَاَکُم. َو 

ْ
َق ِبره

َّ
ـُم َطـرِئٌل، َبَتَعل

َ
؛ َبَعـَاَض ه ِتْسـَاُف َخـّزٍ

َق ِبَثَمِنِم ...
َ

ْیُف َبرَعـُم َبَتَصـّد ـَترِء؛ َبـِإَذا َجـرَء اهّصَ ِبـي اهّشِ

وَن 
ُ
ه

َ
 َغْیَا اهَّلِل َتْسأ

َ
ْیَحُکْم ! أ ن َو

َ
رَس؛ َبَمرل وَن اهّنَ

ُ
ه

َ
ی َقْوٍم َیْسأ

َ
َمْد َنَظَا؟ع؟ َيْوَم َعَاَبَة ِإه

َ
 َو ه

ْن َیُکوُنوا ُطَعَداَء...
َ
ی أ

َ
َحَبره

ْ
َیْوِم ِهَمر ِبي ُبُسوِن اه

ْ
ا اه

َ
ُیْاَجی ِبي َهذ

َ
ُم ه َیْوِم؟ ِإّنَ

ْ
ا اه

َ
ِبي ِتْثِل َهذ

رِس  َبّاُ اهّنَ
َ
ْنـــَم أ

َ
ُمن َیر اْبَن َرُطـــوِل اهَّلِل! أ

َ
ُم ، َبِمیَل ه ّتَ

ُ
ِکَل أ ْن ُيـــَؤا

َ
َبـــی أ

ْ
َکرَن؟ع؟ َیأ َمـــْد 

َ
َو ه

ی َتر 
َ
ْن َتْســـِبَق َیـــِدي ِإه

َ
ْکَاُه أ

َ
ن ِإّنِي أ

َ
ـــَك؟ َبَمرل ّتَ

ُ
 أ

ُ
ِکل  ُتَؤا

َ
ِحـــِم، َبَکْیـــَف ال ُلـــْم ِهلّاَ

ُ
ْوَصل

َ
َو أ

ْیِم... 
َ
َطـــَبَمْم َعْیُنَلر ِإه

ن 
َ

َك ِبي اهَّلِل ُحّبًر َشـــِدیدًا. َبَمرل ِحّبُ
ُ َ
ن َیر اْبَن َرُطـــوِل اهَّلِل! ِإّنِي ل

ٌ
ُم؟ع؟ َرُجل

َ
 ه

َ
َمْد َقرل

َ
 َو ه

ْنَم ِهي ُتْبِغٌض... 
َ
َك َو أ

َ
َحّفَ ه

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ ِبَك أ

َ
ُلّمَ ِإّنِي أ

َّ
اهل

 
َ

َتَا ِبَدْبِنَلر ِهَئاّل
َ
ْم أ

َ
ر َتَوّب ّمَ

َ
ًة، َبَمر َقَاَعَلر ِبَسْوٍط. َبل يَن ِحّجَ ُم ِعْشِر

َ
ی َنرَقٍة ه

َ
َمْد َحّجَ َعل

َ
 َو ه

َلـرن 
َ
 ه

َ
ْخَتِصـُا؟ َبِمیـل

َ
ْو أ

َ
ْطِنـُف أ

ُ
ـْمن أ

َ
ـُم، َبَمره

َ
ٌة ه

َ
ْم َعْنـُم َتـْوال

َ
َمـْد ُطـِئل

َ
ـَبرُع. َو ه َلـر اهّسِ

َ
ُکل

ْ
َتأ

... ْیـٍل َقـّطُ
َ
ـُم ِبَااشـًر ِبل

َ
َتْیُتـُم ِبَسَعـرٍم َنَلـررًا َقـّطُ َو َتـر َبَاْشـُم ه

َ
ـْمن َتـر أ

َ
َبـِل اْخَتِصـِري. َبَمره

ُکْنُتْم َصرِدِقیَن  ن ِإْن 
َ

ْیِلْم، َبَمرل
َ
ـی َقْوٍم َیْغَترُبوَنُم، َبَوَقـَف َعل

َ
َمـِد اْنَتَلـی َذاَت َيـْوٍم ِإه

َ
َو ه

ُکْم...
َ
َکرِذِبيَن َبَغَفَا اهَّلُل ه ُکْنُتـْم  َبَغَفـَا اهَّلُل ِهـي َو ِإْن 
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ن 
ُ

ـِة َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟. ُثـّمَ َیُمـول ن َتْاَحبـًر ِبَوِصّیَ
َ

ـٍم، َبَمـرل
ْ
َبـَکرَن؟ع؟ ِإَذا َجـرَءُه َطرِهـُف ِعل

ْرِض 
َ ْ
 َیرِبـٍس ِتَن ال

َ
ی َرْطٍف َو ال

َ
ُم َعل

َ
ـْم َیَضـْع ِرْجل

َ
ـِم ِإَذا َخـَاَج ِتـْن َتْنِزِهـِم، ه

ْ
ِعل

ْ
ِإّنَ َطرِهـَف اه

ـرِبَعِة...  َرِضیَن اهّسَ
َ ْ
ـی ال

َ
ـُم ِإه

َ
َحْم ه  َطـّبَ

َّ
ِإال

ْن َیْحُضـَا 
َ
أ ُیْعِجُبـُم  َکرَن  َو  َمِدیَنـِة. 

ْ
اه ُبَمـَااِء  ِتـْن  َبْيـٍم  ْهـِل 

َ
أ  ِترَئـَة 

ُ
َیُعـول َکرَن  َمـْد 

َ
ه َو 

ُلْم 
ُ
ُلـْم. َو َکرَن ُیَنرِوه

َ
َة ه

َ
 ِحیل

َ
ِذيـَن ال

َّ
ِکیُن، اه َمَسـر

ْ
ْتَنـی  َو اه اُء َو اهّزَ ِضـّاَ

َ ْ
َیَترَتـی َو ال

ْ
َطَعرَتـُم اه

ُکُل َطَعرتًر 
ْ
 َیأ

َ
ی ِعَیرِهِم ِتْن َطَعرِتـِم. َو َکرَن ال

َ
ـُم ِإه

َ
 َحَمل

ٌ
ُلـْم ِتْنُلـْم ِعَیـرل

َ
َکرَن ه ِبَيـِدِه. َو َتـْن 

َق ِبِمْثِلِم... 
َ

 َبَیَتَصـّد
َ
ـی َيْبـَدأ َحّتَ

 َطـَنٍة َطـْبُع َثِفَنـرٍت ِتْن َتَواِضِع ُطـُجوِدِه ِهَکْثـَاِة َصاَلِتِم؛ 
َ

ُکّل َمـْد َکرَن َیْسـُمُط ِتْنـُم 
َ
َو ه

ـر َتـرَت ُدِبَنْم َتَعُم... ّمَ
َ
َکرَن َیْجَمُعَلـر. َبل َو 

يَن َطـَنًة. َو َتر ُوِضَع َبْيَن َیَدْیِم َطَعرٌم ُحَسـْیِن؟ع؟ ِعْشـِر
ْ
ِبيِم اه

َ
ی أ

َ
َکرَن َبَکی َعل َمْد 

َ
 َو ه

ُمن 
َ
 ه

َ
ْن َیْنَمِضَي؟ َبَمرل

َ
 َتر آَن ِهُحْزِنَك أ

َ
ُمن َیر اْبَن َرُطوِل اهَّلِل! أ

َ
ی ه

ً
ُم َتْوه

َ
 ه

َ
ی َقرل  َبَکی؛ َحّتَ

َّ
 ِإال

ـَف اهَّلُل َعْنـُم َواِحـدًا ِتْنُلـْم،  ـُم اْثَنـر َعَشـَا اْبنـًر؛ َبَغّیَ
َ
َکرَن ه ؟ع؟  ِبـّيَ ْیَحـَك! ِإّنَ َیْعُمـوَب اهّنَ َو

ُحْزِن َو اْحَدْوَدَب َظْلُاُه ِتَن 
ْ
ُطـُم ِتَن اه

ْ
ْیِم، َو َشـرَب َرأ

َ
َکْثَاِة ُبَکرِئِم َعل ْم َعْیَنرُه ِتْن 

َ
َبرْبَيّض

ي َو َطـْبَعَة َعَشـَا ِتْن  ِخي َو َعّمِ
َ
ِبي َو أ

َ
ی أ

َ
َنر َنَظْاُت ِإه

َ
ْنَیر. َو أ

ُ
َکرَن اْبُنُم َحّیًر ِبي  اهّد ؛ َو  َغّمِ

ْ
 اه

ْهِل َبْيِتي َتْمُتوِهیَن َحْوِهي، َبَکْیَف َیْنَمِضي ُحْزِني ؟
َ
أ

کـه بیشـتر ایـن ویژگی هـا را ابونعیـم اصفهانـی نیـز در کتـاب حلیة  )بایـد دانسـت 

األولیـاء ج 3 ص 133-145 آورده اسـت( 

]9[ دعائم اإلسالم، قاضى نعمان مغربی، ج 2، ص 330، ح 1248

ْیــِل َصــْدٌر، َقــرَم َو َقــْد 
َّ
؟امهع؟ .... ِإَذا َتَضــی ِتــَن اهل ــِد ْبــِن َعِلــّيٍ ِبــي َجْعَفــٍا ُتَحّمَ

َ
َعــْن أ

ُکّلِ  ــی 
َ
ــی َرْکَعَتْیــِن َخِفیَفَتْیــِن؛ ُثــّمَ َنَظــَا ِإه

َّ
ْطــَبَغ  ُوُضــوَءُه َو َصل

َ
 َتــْن ِبــي َتْنِزِهــِم، َبأ

ُ
ُکّل  

َ
َهــَدأ
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ــی َعرِتِمــِم 
َ
ــِم َعل ــّمَ َرَتــی ِب ــُم ِبــي ِجــَااٍب؛ ُث

َ
ْهِلــِم، َبَجَعل

َ
َبْیــِم َعــْن ُقــوِت أ

ْ
َتــر َبَضــَل ِبــي اه

ــٍا؛   ْهــُل َتْســَکَنٍة َو َبْم
َ
رًا ِبیَلــر أ ــِم َدْو ــي ِب ِت

ْ
َحــٌد، َبَیأ

َ
ــِم أ ــُم ِب

َ
 َیْعل

َ
ُل ، ال

َّ
َو َخــَاَج ُتْخَتِفیــًر َیَتَســل

ُلــْم َقــْد َعَاُبــوا َذِهــَك ِتْنــُم؛ َبَکرُنــوا َیْنَتِظُروَنــُم.  ّنَ
َ
 أ

َّ
 َیْعِاُبوَنــُم ِإال

َ
ْیِلــْم. َو ُهــْم ال

َ
ُق َذِهــَك َعل َبُیَفــّرِ

ِجــَااِب.....
ْ
ا َصرِحــُف اه

َ
ــوان َهــذ

ُ
ْقَبــَل، َقره

َ
َکرَن ِإَذا أ َو 

]10[ الدعوات )سلوة الحزین(، الراوندي، ص 168، ح468
ِهي   

َ
َبَمرل َشِدیدًا  َتَاضًر  َتِاْضُم  ُحَسْیِن؟امهع؟ن 

ْ
اه ْبُن  َعِلّيُ   

َ
َقرل  

َ
َقرل َبرِقِا؟ع؟ 

ْ
اه َعِن  َو 

ُاُه  ّبِي ِطَوى َتر ُیَدّبِ ی ]اهَّلِل [ َر
َ
ْقَتِاُح َعل

َ
 أ

َ
ْن ال ُکوَن ِتّمَ

َ
ْن أ

َ
ْشَتِلي أ

َ
ُم أ

ْ
ِبي؟ع؟ َتر َتْشَتِلي َبُمل

َ
أ

 
َ

  علی نبینر و آهم وعلیم اهسالم َحْیُث َقرل
َ

َخِلیل
ْ
ْحَسْنَم َضرَهْیَم ِإْبَااِهیَم  اه

َ
 ِهي أ

َ
ِهي َبَمرل

 
ُ

َوِکیل
ْ
 َحْسِبي  اهَّلُل َو ِنْعَم اه

ْ
ّبِي َبل ی َر

َ
ْقَتِاُح َعل

َ
 أ

َ
ن ال

َ
 ِتْن َحرَجٍة؟ َبَمرل

ْ
؟ع؟ن َهل

ُ
ُم َجْبَاِئیل

َ
ه

]11[ الكامل في التاریخ، ابن األثیر عزالدین، ج3، صفحه: 212
َة  َتّیَ

ُ
َبِني أ یَد َو َمِدیَنِة َعرِتلَ َيِز

ْ
ْهلُ اه

َ
ْخَاَج أ

َ
ر أ ّمَ

َ
َم اْبَن ُعَمَا ه

َّ
َحَکِم َکل

ْ
 َوَقْد َکرَن َتْرَواُن ْبُن اه

نِإّنَ ِهـي 
َ

ُحَسـْیِن؟امهع؟، َبَمـرل
ْ
ـَم َعِلـّيَ ْبـَن اه

َّ
ـْم َیْفَعـْل، َبَکل

َ
ـُم ِعْنـَدُه، َبل

َ
ْهل

َ
ـَف أ ْن ُیَغّیِ

َ
ِبـي أ

ِتِم، َوِهَي َعرِئَشـُة اْبَنُة ُعْثَمرَن 
َ
، َبَبَعَث ِبرْتَاأ

ُ
ْبَعل

َ
ن أ

َ
ُحَاًتـر وُحَاِتـي َتُکـوُن َتـَع ُحَاِتک َبَمـرل

ـی َیْنُبَع، 
َ
ُحَسـْیِن، َبَخَاَج َعِلـّيٌ ِبُحَاِتِم َوُحـَاِم َتْرَواَن ِإه

ْ
ـی َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
ـرَن، َوُحَاُتـُم ِإه

َ
ْبـِن َعّف

رِئِف. ـی اهّسَ
َ
 َتَعُلـُم اْبَنـُم َعْبـَد اهَّلِل ْبـَن َعِلّيٍ ِإه

َ
ْرَطـل

َ
 ُحـَاَم َتـْرَواَن َوأ

َ
ْرَطـل

َ
 أ

ْ
ن َبـل

َ
َوِقیـل

نیز؛ بحار األنوار )ط _ بیروت(، عالمه مجلسی، ج 46، ص 138، 139

قال ابن األثیر فـ الکامل:  لما سّیر یزید مسلم بن عقبة قال: فإذا ظهرت علیهم 
ثـا بمـا فیهـا مـن مـال أو دابـة أو سـالح، فهـو للجنـد. فـإذا مضـت الثـالث  فأبحهـا ثال
کفـف عنـه و اسـتوص بـه خیـرًا؛  کفـف عـن النـاس، و انظـر علــ بـن الحسـین فا  فا
م ابن عمر 

ّ
کل کان مروان بن الحکم  کتابه. و قد   فإنه لم یدخل مع الناس، و قد أتانـ 

م 
ّ
 لما أخرج أهل المدینة عامل یزید و بنـ أمیة فـ أن یغیب أهله عنده، فلم یفعل  فکل

ـ  بن  الحسین  و قال: إّن لـ رحمًا و حرمـ تکون مع حرمك. فقال: افعل.  عل
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 فبعث بامرأته _  و هـ عائشة ابنة عثمان بن عفان _ و حرمه إلی علـ بن الحسین، 

 فخرج علـ بحرمه و حرم مروان  إلی ینبع ، و قیل بل أرسـل حرم مروان و أرسـل معهم 

ابنه عبد اهلل إلی الطائف. و لما ظفر مسلم بن عقبة علی المدینة و استباحهم، دعا 

 النـاس إلـی البیعـة لیزیـد، علـی أنهـم خـول له  یحکم فــ دمائهم و أموالهـم و أهلیهم 

مـا شـاء، فمـن امتنـع مـن ذلـك قتلـه؛ فقتـل لذلـك جماعـة. ثـم أتـی مـروان بعلــ بـن 

 الحسین؛ فجاء یمشـ بین مروان و ابنه عبد الملك حتی جلس بینهما عنده. فدعا 

مروان بشراب لیتحرم بذلك، فشرب منه یسیرًا ثم ناوله علـ بن الحسین. 

 فلما وقع فـ یده قال مسلم: ال تشرب من شرابنا، فأرعد کفه و لم یأمنه علی نفسه 

و أمسـك القـدح. فقـال: جئـت تمشــ بین هـؤالء لتأمن عندي؛ و اهلل لـو کان إلیهما 

 لقتلتك، و لکن أمیر المؤمنین أوصانـ بك و أخبرنـ أنك کاتبته، فإن شئت فاشرب.

 فشـرب ثم أجلسـه معه علی السـریر، ثم قال:  لعل أهلك فزعوا. قال: إي و اهلل. فأمر 

بداّبتـه فأسـرجت لـه، ثـم حملـه علیهـا فـرّده، و لـم ُیلزمـه البیعـة لیزیـد علـی ما شـرط 

علی أهـل المدینة.

]12[  ربيع االبرار و نصوص األخبار، زمخشری، ج1، ص 353

 ضّم علي بن اهحسین إهی نفسم أربع ترئة تنربیة بحشملن یعوهلن إهی أن تمّوض

  جیش تسلم، بمرهم اتاأة تنلنن تر عشم و اهَّلل بين أبوي تثل ذهك اهتریف . )اهتریفن

 اهنلمة و رغداهعیش(.

ّرام ابن ابی بااس، ج 1، ص 72 رام، و نیز؛ تجموعة و

َمِدیَنـِة، َضّمَ َعِلُي
ْ
ْهِل اه

َ
َیَة ُتْسـِلَم  ْبَن  ُعْمَبَة اِلْطـِتَبرَحِة أ یـُد ْبـُن ُتَعرِو ـَم َيِز ـر َوّجَ ّمَ

َ
 ....ه

َض  ْن َتَمـّوَ
َ
ـی أ

َ
، ِإه ُلـّنَ

ُ
ـٍة َیْحِبُسـُلَن  َو َیُعوه َبَعِمرَئـِة َتَنرِبّیَ ْر

َ
ـی َنْفِسـِم أ

َ
ُحَسـْیِن ؟امهع؟ ِإه

ْ
  ْبـُن  اه

ْشـِریف.  َبـَوّيَ ِتْثـَل َذِهـَك اهّتَ
َ
ن َتـر ِعْشـُم َو اهَّلِل َبْيـَن أ ٌة ِتْنُلـّنَ

َ
ـِم اْتـَاأ

َ
َجْیـُش ُتْسـِلٍم . َبَمره
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 فصل سوم: 
عبادت حضرت امام زین العابدین؟ع؟

که ذکری الزم آید.   عبادت فراوان حضرت سـید العابدین مشـهورتر از آن اسـت 

کـه در بخـش القـاب شـریفش گفتیـم، عابدترین مـردم روزگار   آن جنـاب، همانگونـه 

 بـود و در کثـرت عبـادت آن جنـاب، همین بس که هیچ کس جز حضرتش، طاقت 

نداشت مانند حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ عبادت نماید.

 یـک� آن حضـرت در هـر شـبانه روز، هـزار رکعـت نمـاز می گذاشـت و چـون وقت 

نماز می رسید، بدنش به لرزه می افتاد و رنگ مبارکش زرد می گشت.]1[ چون به نماز 

که باد از او حرکت می داد.   می ایستاد مانند ساقه درختی، بی حرکت بود مگر آنچه 

"1 می رسـید، آنقدر  �نِ �ی وِم الّ�ِ َ که در قرائت سـوره مبارکه حمد، به "ماِلِک �ی  ]2[هنگامی 

کند.]3[ که نزدیک بود قالب تهی  تکرار می کرد 

 چون سجده می کرد، سر از سجده بر نمی داشت تا عرق مبارکش جاری می شد.

]4[ آن حضـــرت کیســـه ای )چرمـــی یـــا پارچـــه ای( داشـــت کـــه در آن تربـــت مقدس 

 حضرت امام حســـین؟ع؟ را نهاده بود و هنگامی که می خواســـت ســـجده کند بر آن 

تربت سجده می نمود.

1. )خداوند( ترهک روز قیرتم و روز جزا و پرداش اطم.

فصل سوم: عبادت حرضت امام زین العابدین؟ع؟
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شـبها را بـا عبـادت بـه روز مـی آورد و روزها را روزه می داشـت. شـبها چندان نماز 

کند و خود  که نمی توانسـت ایسـتاده حرکت  که خسـته می شـد به حدی   می خواند 

که هنوز به راه نیفتاده اند، بر دست  کودکانی  گزیر مانند   را به بستر خواب برساند. نا

و پـا راه می رفـت تـا بـه خوابـگاه خـود می رسـید. در مـاه رمضـان، جز به دعا و تسـبیح 

و اسـتغفار، سـخنی نمی گفت.]5[

 دو� در عین الحیوة1 از صاحب کتاب حلیة األولیاء2 روایت نموده: چون حضرت 

 امـام زین العابدیـن؟ع؟ از وضـو فـارغ می شـدند و قصد نماز می کردند، رعشـه بر بدن 

 و لـرزه بـر اعضـای حضـرت می افتـاد. از چرایـِی ایـن حالـت پرسـیدند. می فرمـود: 

 وای بر شما! مگر نمی دانید در خدمت چه کسی هستم و با کدام عظیم الشأنی قصد 

کرده اند.]6[ مناجات دارم؟ این حاالت را در هنگام وضو نیز از آن حضرت نقل 

 ســه� در روایتی وارد شــده روزی فاطمه دختر امیرالمؤمنین3؟ع؟، جابر بن عبداهلل 

کتربـی اخالقـی بـم زبـرن بررطـی نوشـتم عالتـم  َحیـرت" )بـم تعنـری چشـمم زندگـی(، 
ْ
1. "َعْیـُن اه

 تجلسـی )تتوبری 1110ق( اطـم کم تؤهف، آن را در طـرل 1074ق نگرشـتم اطـم. اين کترب 
 تاجمـم و شـاح طـفررش هر و توصیم هـری اخالقـی پيرتبـا اکـام؟ص؟ بـم ابـوذر غفـرری اطـم و 
 تؤهف کوشیده تر از اين وصریر، تنشوری وحیرنی باای انسرن طرزی ارائم دهد. عین اهحیرت 

بررهر تلخیص گادیده و بم زبرن عربی و اردو نیز تاجمم شده اطم.
از  تـن  در شـاح  حـرل حـدود هفتصـد  بـم عربـی  کتربـی   الصفیـرء"  َطَبمـرُت  و  الوهیـرء  "ِحلیـُة   .2 
 صحربـم پيرتبـا؟ص؟  و نیـز عربـدان و عرربـرن از صـدر اطـالم تـر زترن تؤهف اطـم. اين کترب را 
 احمدبن عبداهَّلل، تشلور بم ابوُنَعیِم اصفلرنی، تحدث طّنی قرن چلررم و پنجم نوشتم اطم.

 اهبتم بم بضریل حضات علی  و اترترن شیعم؟مهع؟ نیز اشرره کاده اطم..
کربـال حضـور داشـم و  3. برطمـم دختـا اتـرم علـی؟ع؟ )تتوبـری 117ق( در واقعـم عرشـورا در 
شـوهاش تحمـد بـن ابی طـعید بـن عمیـل، دررکرب ابـی عبـداهَّلل؟ع؟ بـم شـلردت رطـید. پس 
از عرشـورا، برطمـم از اطـیاان و گزارشـگاان واقعـم کربـال بـود و ابوتخنـف، باخی حـوادث واقعم 
یـرن حدیـث   کـاده اطـم. برطمـم بنـم علـی؟ع؟، از راو گـزارش  کربـال را بـر یـک واطـسم از وی 



65بصل طومن عبردت حضات اترم زين اهعربدين؟ع؟

ــتی و  ــول؟ص؟ هس ــرت رس ــه ی حض ــزرگان صحاب ــو از ب ــت: ت گف ــد و  ــاری1 را طلبی انص

ــم. اینــک از اهــل بیــت پیامبــر، فقــط همیــن  ی ــو حــق عظیمــی دار ــر ت مــا اهــل بیــت ب

علــی بــن الحســین؟امهع؟ باقــی مانــده اســت و او نیــز بــرای عبــادت، بــه خــود ســختی 

کــرده و مجــروح  می دهــد. پیشــانی و زانوهــا و کــف دو دســتش از عبــادت فــراوان پینــه 

گونــه خــود را بــه  کــه ایــن  گشــته اســت. )از او بخــواه  شــده و بدنــش نحیــف و الغــر 

کــه در محــراب نشســته و  مشــقت نینــدازد(. جابــر بــه خدمــت آن جنــاب رســید. دیــد 

گردیــده اســت. حضرتــش جابــر را  از فراوانــِی عبــادت، بــدن شــریفش رنجــور و نحیــف 

کنــارش بنشــیند و بــا صــدای ضعیفــی احــوال جابــر  بــزرگ داشــت و از او خواســت در 

ــما و  ــرای ش ــت را ب ــان، بهش می
َ
ــِد عال ــول اهلل! خداون ــن رس ــت: یاب گف ــر  ــید. جاب را پرس

کــرده و جهنــم را بــرای دشــمنان و مخالفــان شــما آفریــده اســت.  دوســتان شــما خلــق 

ــه رنــج و زحمــت می انــدازی؟  از چــه روی ایــن قــدر خــود را ب

نـزد  کـه  بـا آن  بـا پیامبـر! حضـرت رسـول؟ص؟،  حضـرت فرمـود: ای هـم سـخن 

که ]در باره اش فرمود: »لیغفر لک اهلل ما تقدم من ذنبک  کرامتی داشت   پروردگارش 

و مـا تأّخـر«[ 2، ولـی _ پـدر و مـادرم بـه فـدای او بـاد _ مبالغـه و مشـقت در عبـادت را 

تـرک نفرمـود تـا آنکـه سـاق پای مبارکـش متورم شـد. صحابه به پیامبر عـرض کردند: 

بـم شـمرر تـی رود کـم حدیـث تنزهـم و رد اهشـمس را روایـم کاده اطـم. روایرت تنمـول از وی 
بيشـتا در زتینم هـری اعتمـردی، بملـی و اخالقـی اطـم.

یـرن  احردیـث   1. جربـا بـن عبـداهَّلل انصـرری )تتوبـری 79ق(، صحربـی پيرتبـا اطـالم؟ص؟ و از راو
 تشـلور شـیعی ترننـد حدیـث جربـا، حدیـث غديـا، حدیـث ثملیـن و حدیـث تدینـة اهعلـم  
کم نرم اترترن شـیعم را از زبرن پيرتبا؟ص؟ در با دارد.  تی برشـد. جربا، راوی حدیث هوح اطـم 
او را از اصحـرب پنـج اتـرم )از اتـرم علـی تـر اتـرم برقـا؟مهع؟( دانسـتم اند. او پس از واقعم عرشـورا، 
ز اربعیـن بم کربال رطـید. همچنین بنربـا روایرت،  نخسـتین زائـا اتـرم حسـین؟ع؟ بـود کـم در رو

او طـالم پيرتبـا؟ص؟ را بـم اتـرم برقا؟ع؟ رطـرند.
2. طوره بتح، آیم 48. 
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گونـه  ی ایـن  کـه خداونـد )گنـاه و( تقصیـری را بـرای تـو نمی نویسـد، از چـه رو حـال 

کری نباشـم و شـکر نعمتهای  خـود را بـه مشـقت می انـدازی؟ فرمـود: آیـا من بندۀ شـا

او را بـه جـای نیـاورم؟ جابـر گفـت: یابـن رسـول اهلل! بـر مسـلمانان رحـم کـن؛ خداوند 

بـه برکـت شـما بالیـا را از مـردم دور می کنـد و آسـمانها را نـگاه مـی دارد و عذابهـا را از 

مردمـان بـاز مـی دارد. فرمـود: ای جابـر! مـن تا روزی که پدرانم را مالقات کنم بر سـیره 

و روش آنهـا باقـی می مانـم.]7[

کـه پدرم فرمـود: روزی بر پـدرم علی بن  چهـار� از حضـرت صـادق؟ع؟ نقـل شـده 

کـه در اثـر عبـادت، رنـگ مبارکـش زرد و دیدگانـش  الحسـین؟امهع؟ وارد شـدم. دیـدم 

کـرده و  گشـته، پیشـانی نورانیـش از فراوانـی سـجده پینـه  گریـه مجـروح  از بسـیاری 

کـرده اسـت. چـون او را  پاهـای شـریفش از ایسـتادنهای بسـیار بـه جهـت نمـاز، ورم 

گریسـتم. آن  کنـم و بسـیار  گریـه خـودداری  کـردم نتوانسـتم از  بـه ایـن حـال مشـاهده 

گذشـت و بـه مـن نگریسـتند و فرمودنـد: برخـی از  حضـرت در تفکـر بودنـد. اندکـی 

کـه در آن عبـادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نوشـته شـده بـه مـن بـده. چـون آوردم  کتابهـا را 

گذاشـتند و فرمودنـد: چـه  کتـاب را بـر زمیـن  کتابهـا را خواندنـد، آنـگاه   پـاره ای از آن 

کنـد.]8[ کـه ماننـد علـی بـن ابـی طالـب؟امهع؟ عبـادت  کسـی یـارای آن دارد 

کـــه حضرت زین  کرده  کلینی از حضـــرت جعفربن محمـــد؟امهع؟ روایت   پنـــج� 

 العابدیـــن؟ع؟ چـــون بـــه نمـــاز می ایســـتاد رنگـــش تغییر می کـــرد و چون به ســـجده 

یخت.]9[ می رفت، سر از سجده بر نمی داشت تا عرق از آن جناب می ر

 شش� از حضرت امام محمد باقر؟ع؟ نقل شده که حضرت علی بن الحسین؟امهع؟ 

در شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارد]10[

هفـت� چـون بـه نمـاز می ایسـتاد اعضـای بدنـش از خـوف الهی لرزان بـود و رنگ 
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 مبارکش تغییر می کرد. در نماز آن گونه  می ایستاد که بندۀ ذلیلی نزد پادشاه جلیلی

گویـی آخریـن نمـاز و نمـاز وداع اسـت و  کـه   ایسـتاده باشـد. چنـان نمـاز می خوانـد 

 دیگر نمازی نخواهد خواند. چون از تغییر احوال آن جناب می پرسیدند، می فرمود: 

که خائف باشد.1  که نزد خداوند عظیمی بایستد سزاوار است  کسی 

هشـــت� در شبی یکی از فرزندان آن جناب از بلندی افتاد و دستش شکست. 

از اهـــل خانـــه فریاد بلند شـــد و همســـایگان جمع شـــدند و شکســـته بنـــد آوردند و 

که به عبادت  دســـت آن طفل را بســـتند. طفل، از درد فریاد می کرد. حضـــرت؟ع؟ 

گردید،  مشـــغول بـــود، صدایـــی نمی شـــنید. چـــون صبح شـــد و از عبـــادت فـــارغ 

یخته اســـت. از حال او پرسید و آن وقت ماجرا  گردنش آو که بر   دســـت طفل را دید 
را به او خبر دادند.2

ــا آنکــم  م خویــش، در بااب
ّ
ــدادن وظیفــم ی تســل ــی از انجــرم ن ــم تعنــری نگاان ــد ب 1. خــوف از خداون

کــم  ــد  کــم بــاد، خــود را در تحضــا بزرگــی تی یرب حــق نعمتــش بســیرر عظیــم تی برشــد. وقتــی 
کــم باترنــش را اجربــم  اهسربــش از حــد و شــمرره بيــرون اطــم، بــر تمــرم تــوان اراده تی کنــد 
ــی و  ــی نگاان ــم، نوع ــن حره ــا اي ــم ب ــف نرباترنــی وی نشــود. دق ــاده تاتک نمریــد و خــدای نک
کــم از آن تعبیــا بــم خــوف تی شــود. یعنــی بــر وجــود تــالش  تااقبــم در بــاد ایجــرد تی کنــد 
یــرد در عبــردت، خــود را در اتــرن نمی بينــد از آنکــم تشــمول عــدل اهلــی شــود و خداونــد،  ز

نعمم هــری خــود را از او بگیــاد. 
2. غفلــم از وقریــع پيااتونــی بــم جلــم تماکــز بــا ها کرری از جملــم عبردت، در نــزد علمری ربترری 
اتــری پســندیده اطــم. ايــن کمــرل، نشــرن از قــدرت تماکــز بــرالی بــاد در توجــم بــم تســرئل دارد. 
ــرالی  ــی ب ــر قــدرت و توانري ــدون اراده، تتوجــم توضوعــی نمی شــود. بلکــم ب چنیــن شــخصی ب
کمــرل نبریــد بــر نرتوانــی عموتــی  نفســی، تــواردی را باگزیــده و بــا آن تتماکــز تی شــود. ايــن 
کــم از  ــرت تتعــددی  ــر ايــن وجــود، روای کرر تــوازی اشــتبره شــود. ب ــم چنــد  ــااد در پاداختــن ب اب
تعصوتیــن؟مهع؟ در بــرره تماکزشــرن بــا عبــردت بــم تــر رطــیده اطــم، بيرنگــا ايــن تسلــف اطــم 
کــم ذوات تمدطــم ایشــرن، گرهــی حتــی در حیــن غــور در عبــردت، از رعریــم و توجــم بم تســرئل 
کــم در  گــا عــدم توجلــی از ایشــرن نمــل شــده، دقیمــر در تســرئلی بــوده  ضــروری غربــل نبودنــد و ا
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کـه حضـرت مشـغول عبـادت و در سـجده بودنـد، آتشـی  نـه� روزی در خانـه ای 

درگرفـت. اهـل خانـه فریـاد می زدنـد: یابـن رسـول اهلل! آتـش! آتـش! حضـرت متوجـه 

گذشـت زمانی، سـر از سـجده برداشـتند. از آن  نشـدند تا آتش خاموش شـد. پس از 

کبـرای قیامت مـرا از آتش  جنـاب پرسـیدند: چـرا از آتـش غافـل بودیـد؟ فرمـود: آتـش 

انـدک دنیـا غافـل نموده بـود.1]11[

ــود _ روایــت شــده  ــه ب کوف کــه از زاهدیــن و مشــایخ اهــل  ــی _  ده� از ابوحمزه ثمال

کوفــه2 شــد و نــزد ســتون  کــه وارد مســجد  گفــت: امــام زین العابدیــن؟ع؟ را دیــدم  کــه 

آن زتــرن، توجــم بــم آنلــر از وظربــف ایشــرن نبــوده اطــم. تثــال در تــورد روایــم حرضــا، نگلداری 
و تااقبــم از اطفــرل در آن طــرعرت بــا علــده اتــرم نبــوده و حضــور یــر عــدم حضــور اتــرم تأثیــری 
ــم  کــادن عبــردت و پاداختــن ب ــم رهــر  ــذا نیــرزی ب ــم طفــل نمی گذاشــم. ه ــد رطــیدگی ب در رون
ــم  ــم توج ک ــدند  ــاایسی ش ــر ش ــم ب ــین؟ع؟ تواج ــرم حس ــورا، ات ــا عرش ــی در ظل ــود. وه ــوع نب توض
اتــرم؟ع؟ بــم آنلــر در رونــد ترجــاا تؤثــا بــود. تثــال حفــظ خیمم هــر از هجــوم، بــم حداقــل رطــرندن 
تلفــرت، اینکــم تمــرم ابــااد طــپره بتواننــد نمــرز بخواننــد و .... . هــذا حضــات ابرعبــداهَّلل؟ع؟ بــر 

توجــم بــم ايــن تســرئل پيااتونــی، نمــرز را بــم صــورت نمــرز خــوف خواندنــد.
کم بم زودی خرتوش   1. اين جملم نشرن تی دهد کم حضات تتوجم آتش شده اند. وهی تی دانند 
خواهـد شـد. اهبتـم بریـد دانسـم کـم نمی توان بر اطـتنرد بـم اين گونـم احردیـث، از وظریف خود 
غربـل شـویم. هـذا بـم بـاض صحم حدیث تی گوييمن شـرید اين وظیفـۀ اختصرصی اترم؟ع؟ 
در آن زتـرن بـوده و قربـل اقتـدا نیسـم. در ايـن زتینـم توضیحـی تفصیلـی ذیـل خبـا هفتـم از 

گرهـی از آن بـاای قضـروت در بـررۀ چنیـن اخبـرری تفیـد اطـم.  بصـل پنجـم نیـز آتـده کـم آ
و  تسـجداهنبی  تسـجداهحاام،  از  پـس  تسـلمرنرن  تلـم  تسـجد  چلررتیـن  کوبـم  تسـجد   .2
بنیـرن  را  کوبـم  تسـجد  کـم  کسـی  نخسـتین  روایـرت،  باخـی  بنربـا  اطـم  قصی  تسـجداال
گذاشـم، حضـات آدم  بـود و حضـات نـوح علـی نبینـر و آهـم وعلیلمر اهسـالم پـس از طوبـرن 
کـاد. ايـن تسـجد شـرهد حضـور بسـیرری از انبیـری اهلـی، پيرتبـا اطـالم،  آن را تجدیـد بنـر 
حضـات اتیااهموتنیـن، اتـرم حسـن و اتـرم حسـین  و باخـی دیگـا از اترتـرن؟مهع؟ بـوده اطـم. 
حضـات علـی؟ع؟ از طـرل 36 هجـری در ايـن تسـجد نمـرز و خسبـم تی خوانـده، باخـی از 
کشـورداری ترننـد قضـروت را در آنجـر انجـرم تـی داده و در تحـااب همیـن تسـجد بـم  اتـور 
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هفتــم1 آمــد. نعلیــن خــود را از پــای درآورد و بــه نمــاز ایســتاد. دســتها را تــا مقابــل 

کــه از خــوف و حیــرت آن، مــو بــر بدنــم راســت شــد.  گوشــها بــاال آورد و تکبیــری گفــت 

چــون بــه نمــاز ایســتاد، لهجــه ای روانتــر و دلرباتــر از لهجــه او نشــنیده بــودم.]12[

کـه صـوت مقـدس آن حضـرت هنـگام قرائـت قـرآن از همـه  یـازده� روایـت شـده 

کـه سـقایان بـر درب خانـه آن حضرت می ایسـتادند تا به  مـردم نیکوتـر بـود؛ آن چنـان 

قرائـت آن جنـاب گـوش دهنـد.]13[

کـه در  کـرده  کتـاب اسـرار الحـج3 از سـفیان بـن عیینـه نقـل  دوازده� غزالـی2 در 

کوبم نمرز را هم بم صورت تمرم و هم  شـلردت رطـیده اطـم. تسـربا تجرز اطـم در تسـجد 
بـم صـورت شکسـتم بخوانـد. طبـق باخـی از روایـرت، تسـجد کوبـم از برغ هـری بلشـتی اطـم 
یـده اطـم. شـلا کوبـم تاکـز حکوتـم اترم زترن عجـل اهَّلل تعرهی  گـا کسـی وارد آن شـود، آترز و ا

کوبـم، تاکـز طـترد باترندهـی او خواهـد بـود. باجـم اهشـریف و تسـجد 
کم اعمرل خرصی نزد ها کدام از طتونلر وارد شده اطم. کوبم دارای طتونلريی اطم   1. تسجد 
 احردیـث  بسـیرری در بضیلـم طـتون هفتـم تسـجد کوبـم وارد شـده اطـم. شـیخ کلینـی بـم 
طـند تعتبـا روایـم کـادهن اتیـا تؤتنـرن؟ع؟ رو بـم ايـن طـتون نمـرز تي خوانـد و بسـیرر نزدیك بم 
 آن تی ایسـترد. در روایم تعتبا دیگا وارد شـدهن ها شـف شـصم هزار باشـتم، از عرهم برال نرزل 
کـم  تـر قیرتـم بـم هـا  کنـرر طـتون هفتـم نمـرز تی خواننـد و ايـن بـم صورتـی اطـم  تی شـوند و 
ـک، بمـط یـك برر نوبـم نمرز در کنرر اين طـتون تی رطـد. در حدیث تعتبا از 

َ
شـصم هـزار َتل

 اترم  صردق؟ع؟ آتدهن طتون هفتم تمرم حضات ابااهیم اطم. نیز نمل شده کم طتون هفتم 
تحلی اطم کم حق تعرهی در آن، توبیق توبم و برزگشم بم آدم را عنریم باتود.

2. ابو حرتـد تحمـد بـن تحمـد اهغزاهـی اهشـربعی، بیلسـوف اياانـی و یکـی از بـزرگرن تتصوبـم در 
طـده پنجـم هجـری اطـم. از جملـم اطـرتید باجسـتم او عـالوه بـا ُجوینـی تی تـوان بـم قرضـی 
کـم طـوس، تحمـد بـن احمـد خواری و ابوطـلیل تحمد بن عبیـداهَّلل حفصی و از  ابواهفتـح حر
گادانش تی تـوان بـم ابواهخسـرب و ابـن عمیـل کم از بـزرگرن حنربلم بودند، اشـرره کاد. غزاهی  شـر
کـم از آن جملـم تی تـوان بـم نصیحـة اهملـوک، بضریـل گذاشـتم  یـردی از خـود بـم جـری   آثـرر ز

 االنرم، بررس نرتم، کیمیری طعردت، احیرء علوم  اهدين، تلربم اهفالطفم اشرره نمود.
کتـرب   کتـرب ِاْحیـرُء ُعلومِ اهّديـن ، تشـلور بـم  احیرءاهعلـوم ، تلم تريـن   3. اطـاار اهحـج بخشـی از 
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گـزارده بـود. چـون خواسـت ُمحِرم شـود،  یکـی از سـالها علـی بـن الحسـین؟امهع؟ حـج 

َمرَکبـش ایسـتاد، رنگـش زرد شـد و بدنـش بـه لـرزه افتـاد و نتوانسـت لبیـک بگویـد. 

گفـت: چـرا تلبیـه1 نمی گوییـد؟  سـفیان 

یَک و ال َسعَدیَک.  ّبَ
َ
فرمود: می ترسم در جوابم بگویند: ال ل

کـرد و از َمرَکبـش بـه زمین افتاد. پیوسـته ایـن حالت او  چـون تلبیـه گفـت، غـش 

را عـارض می شـد تـا از حج فارغ شـد.]14[

کـه طـاووس یمانـی3 گفت: نیمه شـبی  سـیزده� در کتـاب حدیقـة الشـیعة2 آمـده 

در  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  کـه حضـرت  دیـدم  اسـماعیل4 داخـل شـدم.  بـه ِحجـر 

کتـرب  ابوحرتـد تحمـد بـن  تحمـد غزاهـی  طوطـی  )450- 505ق /1058-1111م ( تی برشـد. 
احیرءاهعلـوم  بـم چلـرر بخـش کلـی عبـردات ، عـردات ، تللـکرت  و تنجیرت  تمسـیم شـده کم 
بادارد و کترب اطـاار اهحج یکی از بصللری  هـا بخـش، 10 بصـل یـر اصسالحـر "10 کترب" را در
ياتجموعـم بخـش "عبـردات" اطـم. باخـی از بصللـری کتـرب احیرءاهعلـوم  از جملـم اطـاار  ز

اهحـج تسـتمال نیـز بم چـرپ رطـیده اند.
یَك،  َبّ

َ
لُلَمّ ه

ّ
یَك اه َبّ

َ
ِبیم از واجبرت احاام در حج و عماه اطم. رایج ترين ذکا تلبیم، جملم" ه

ْ
1.  َتل

کم  یك”َ اطـم  َبّ
َ
َك ه

َ
ُملَك، الَشـریَك ه

ْ
َك َواه

َ
ْعَمَة ه َحْمَد َو اهِنّ

ْ
یَك، إَنّ اه َبّ

َ
َك ه

َ
یَك الَشـریَك ه َبّ

َ
ه

بریـد بـم هنـگرم نیـم ِاحـاام و بـم عربـی صحیـح گفتـم شـود و پـس از آن حج یـر عماه گـزار برید از 
ّبیـک« در حـج بـم تعنـری پرطـخ تثبم بـم نـدای خداوند و 

َ
تحاتـرت احـاام اجتنـرب کنـد. »ه

تجدیـد علد بندگی بر او اطـم.  
2. َحدیَمـُة اهّشـیعم کتربـی کالتـی بـم زبـرن بررطـی اطـم کم  تمـدس اردبيلی )تتوبـری 993ق( از 

بملـری تشـلور شـیعم در قـرن دهـم دربـرره اترتـم و بضرئـل ائمم اطلرر؟مهع؟ نگرشـتم اطـم. 
کیسـرن یمرنـی )33-106ق( از زّهـرد و بملـری عرتـم اطـم و  3. عبداهاحمـرن بـن طـرووس بـن 
کـاده اطـم. تنرظـاه وی بـر اتـرم  شـیخ طوطـی او را در شـمرر اصحـرب اتـرم طـجرد؟ع؟ ذکـا 

برقـا؟ع؟ در تسـجداهحاام تشـلور اطـم.
4. ِحْجـِا اطـمرعیل، بضريـی اطـم بيـن کعبـم و ديـوار نیم دايـاه ای کـم از رکـن عااقی تر رکن شـرتی 
اتتـداد دارد. حضـات هرجـا و برزنـد شیاخوارشـرن حضـات اطـمرعیل؟امهع؟ پـس از ورود بـم 
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کـردم ایـن دعـا را می خوانـد:  گـوش  کالمـی را تکـرار می کنـد. چـون  سـجده اسـت و 

الهـی ُعَبیـُدَک ِبِفناِئـَک، ِمسـکیُنَک ِبِفناِئـک، فقیـُرَک ِبِفناِئـَک. 

 از آن روز بـه بعـد، هـر گاه بـال و رنـج و بیمـاری برایم پیش آمد، پس از نماز، سـر به 

ی داد.]15[ گشایشی رو گفتم و برایم خالصی و  کلمات را  سجده نهادم و این 

توضیـح مؤلـف: ِفنـاء در لغـت، بـه معنـای فضای درب خانه اسـت؛ یعنی بندۀ 

تـو و مسـکین تـو و محتـاج تـو بـر درگاهـت منتظـر رحمـت توسـت و چشمداشـت بـه 

عفـو و احسـان تـو دارد. 

هر کس این کلمات را از روی اخالص بگوید، اثر می کند و حاجت او برآورده می شود.

کـه آنچـه در بـاب عبـادات آن حضـرت نقل شـده و اندکـی از آن را  بایـد دانسـت 

کـه در ایـن مختصـر نقـل شـود. لـذا فقط به نقـل یک خبر  گفتیـم، بیـش از ایـن اسـت 

کتفـا می کنیم. دیگـر ا

چهـارده� قطـب راونـدی و دیگران، از حماد بن حبیب روایت کرده اندکه گفت: 

که از زباله1 )نام توقفگاهی اسـت  سـالی به قصد حج از مدینه خارج شـدیم. همین 

یـدن گرفـت، بـه طوری  یکـی وز در مسـیر مدینـه بـه مکـه( خـارج شـدیم، بـاد سـیاه تار

کنـده سـاخت و مـن در آن بیابـان متحیـر و سـرگردان  کـه قافلـه را از هـم متفـرق و پرا

مانـدم. بـه سـرزمینی بـی آب و علـف رسـیدم. چـون شـب فرارسـید بـر درختـی بـاال 

کن شـدند. هرجـا  طـرزتین تکـم، بـر راهنمريـی جبائیـل در جریـگره کنونـی حجـا، تسـتما و طـر
و اطـمرعیل هـا دو پـس از وبـرت در همیـن تـکرن دبـن شـدند. حجـا اطـمرعیل از دوران پيـش 
از اطـالم تـورد احتـاام و تمدیـس بـود. پيرتبـا اکـام؟ص؟ نیـز، پـس از بعثـم، در حجـا اطـمرعیل 

تی نشسـم و عـالوه بـا عبـردت و تـالوت قـاآن، بـم طـؤاالت تـادم پرطـخ تـی داد.
کـم حرجیـرن در آن تنـزل تی کاده انـد و در آن برزارهريـی بـاای داد و  1. زبرهـم روطـتری آبـردی بـوده 

طـتد باقـاار بـوده و زتسـترن و تربسـترن دارای آب بـوده اطـم.
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گرفـت، جوانـی بـا  یکـِی شـب همـه جـا را فـرا  کـه تار رفتـه و همانجـا مانـدم. هنگامـی 

گفتـم:  کـه بـوی ُمشـک از او بـه مشـام می رسـید. بـا خـود  جامه هـای سـفید را دیـدم 

گـر متوجـه بـه حضـور  کـه ا ایـن شـخص بایـد یکـی از اولیـای خداونـد باشـد. ترسـیدم 

کـه می توانسـتم خـود را پوشـاندم. آن  مـن شـود، بـه جـای دیگـری بـرود. لـذا تـا آنجـا 

جـوان مهیـای نمـاز شـد و ایسـتاد و گفـت:

ٍد َو آِل   َشـــیٍء َجَبروتًا َصّلِ َعلـــی ُمحّمَ
َ

ُکّل کوتـــًا َو َقَهَر 
َ
 َشـــیٍء َمل

َ
ُکّل »یـــا َمن حاَز 

َک«؛ 
َ
لِحقِنی ِبِمیـــداِن الُمطیعیـــَن ل

َ
یـــَک َو أ

َ
ـــٍد َو أوِلـــج َقلِبی َفـــَرَح اإِلقبـــاِل َعل َمَحّمَ

کـــه به ملکـــوت خویش، همه چیز را )به راهی بایســـته و شایســـته(  "ای خداونـــدی 

ی آوردن  رهنمـــون شـــدی، و بـــه عظمت خود بـــر همه چیز چیره شـــدی، نشـــاط رو

کن ]شـــیرینِی یـــادت را به من بچشـــان[ و مـــرا به حیطۀ  بـــه ســـویت را بر قلبـــم وارد 

نما". پیروانت ملحـــق 

 آنگاه برای نماز ایستاد. هنگامی که اعضای بدنش بی حرکت و آرام شد و به نماز 

که او در آن مکان برای نماز مهیا   پرداخت، از جای خود برخاستم و به محلی رفتم 

 شد. دیدم چشمۀ آبی می جوشد. من نیز آماده نماز شدم و در پشت سرش ایستادم. 

گاه به آیه ای  که در حین نماز، هر  گویی محرابی برایم ظاهر شده بود. او را می دیدم 

 می رسید که در آن وعده و وعید ذکر شده بود، با سوز و ناله آن را چند بار تکرار می کرد. 

گفت:  یکی شب به نهایت خود رسید، از جای برخاست و  که تار هنگامی 

 
َ
َجـأ

َ
 َو ل

ً
َخاِئُفـوَن َفَوَجـُدوُه َمْعِقـال

ْ
ـُه ال ّمَ

َ
َصاُبـوُه ُمْرِشـدًا َو أ

َ
ـوَن  َفأ

ُّ
ال

َ
»َیـا َمـْن  َقَصـَدُه  الّض

َمـْن  َفـَرُح  َو َمَتـی  َبَدَنـُه  ِلَغْیـِرَك  َمـْن َنَصـَب  َراَحـُة   َمَتـی 
ً

َمْوِئـال َفَوَجـُدوُه  وَن 
ُ

َعاِئـذ
ْ
ال ْیـِه 

َ
ِإل

ْقـِض ِمْن ِحَیـاِض ُمَناَجاِتـَك َصْدرًا 
َ
ـْم أ

َ
ُم َو ل

َ
ـال

َ
ِهــ َقـِد اْنَقَشـَع الّظ

َ
ِتـِه ِإل َقَصـَد ِسـَواَك ِبِنّیَ

اِحِمیـن«؛  ای آنکه  ْرَحـَم الّرَ
َ
ْمَرْیـِن ِبـَك َیا أ

َ ْ
ـی األ

َ
ْول

َ
ـٍد َو آِلـِه َو اْفَعـْل ِبـي أ ـی ُمَحّمَ

َ
َصـّلِ َعل

کـه  گمگشـتگان قصـد او را نماینـد، او را راهنمـای خویـش می یابنـد؛ و آنهـا  چـون 
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کـه  کسـی  ای  و  می یابنـد؛  خویـش  مأمـن  را  او  کننـد  او  آهنـگ  وقتـی  ترسـیده اند، 

کـس  پناهجویـان چـون بـه او پناهنـده شـوند او را پنـاه خویـش می یابنـد؛ چگونـه آن 

ی آسـایش خواهـد دیـد؟ و چـه وقـت آنکـه  کـه جسـمش را مصـروف غیـر تـو نمـود رو

کال(  در نیـت خویـش، غیـر تـو را مقصـود داشـته، شـادمان خواهـد شـد؟ )حاشـا و 

کـرده )شـب رو بـه پایـان اسـت( و سـینه از آبشـخور  یکـی شـب پشـت  پـروردگارا! تار

مناجات با تو سـیراب نگشـته؛ بر محمد و آل محمد درود  فرسـت و در دوراهه های 

زندگـی مـرا بـه آنچـه خـود می پسـندی بگمـار. ای مهربانتریـن مهربانـان.

 حماد بن حبیب گوید: در این وقت ترسیدم که مبادا از من ناپدید شود و کارش

یختم و عرض    بر من پوشیده ماَند )و پیش از آنکه او را بشناسم ناپدید شود(. به او آو

کـه ماللـت و خسـتگی و رنج و سـختی  کـردم: تـو را سـوگند می دهـم بـه حـق آن کـس 

را از تـو برگرفتـه و حـالوت عبـادت و خداترسـی را در کام تـو نهـاده اسـت، رحمتـی به 

کـه مـن گمراه گمشـده ای هسـتم که آرزو  مـن آور و عنایتـت را شـامل حالـم کـن. زیـرا 

کـردارم هماننـد تو باشـد.  دارم گفتـار و 

م نخواهی شـد. لکن به دنبال من 
ُ
گ گـر صادقانـه بـه خداونـد توکل کنی،  فرمـود: ا

گرفـت. احسـاس  کنـار آن درخـت رفـت و دسـت مـرا  و پشـت سـر مـن بیـا. آنـگاه بـه 

کرد، به من فرمود:   می کردم زمین زیر پای من حرکت می کند. همین که صبح طلوع 

 اینجـا مکـه معظمـه اسـت. مـن صدا و همهمه حجاج را شـنیدم. عـرض کردم: تو را 

سـوگند می دهـم بـه حـق آن کـس کـه برای روز آزفة1 و روز فاقـة2، به او امید داری، بگو 

کنـون کـه سـوگند دادی مـن علـی بـن الحسـین بن علـی بن ابی  تـو کیسـتی؟ فرمـود: ا

طالب هسـتم. علیهم  الصلوة و السـالم]16[

1. ازبة الزبةن آنچم نزدیک شدنی اطم، نزدیک شد. )تااد روز قیرتم اطم(
2. نیرزتندی و تلیدطتی
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مستندات فصل سوم 

]1[ فالح السائل و نجاح المسائل، سید ابن طاووس، ص 101

ُحَجِج ِبِإْطـَنرِدِه ... َعْن َعْبِد اهَّلِل 
ْ
یِخ اه ُمَلِج َو َتَواِر

ْ
ِکَترِب َزْهَاِة اه ى َصرِحُف  ... َرَو

ُحَسـْیِن؟امهع؟ ِإَذا َحَضَاِت 
ْ
َکرَن َعِلّيُ ْبُن اه ـرِدُق؟ع؟ن  َنر اهّصَ

َ
 َتْوال

َ
ن َقـرل

َ
ِبـي َیْعُفـوٍر َقـرل

َ
ْبـِن أ

ـَعَفة. َکرهّسَ ْوُنُم َو اْرَتَعَد 
َ
ُدُه َو اْصَفّاَ ه

ْ
اَلُة، اْقَشـَعّاَ ِجل اهّصَ

]2[ الكافي )ط-اإلسالمیة(، کلینى، ج 3، ص  300، ح4

ُحَسـْیِن؟امهع؟ ِإَذا 
ْ
َکرَن َعِلـّيُ ْبـُن اه ن  

ُ
ِبـي؟ع؟ َیُمـول

َ
َکرَن أ ن 

َ
ِبـي َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َقـرل

َ
َعـْن أ

یـُح ِتْنـُم. َکـُم اهّرِ  َتـر َحّاَ
َّ

ُك ِتْنـُم َشـْي ٌء، ِإال  َیَتَحـّاَ
َ

ـُم َطـرُق َشـَجَاٍة ال ّنَ
َ
َکأ ـاَلِة  َقـرَم ِبـي اهّصَ

]3[ بحار األنوار )ط-بيروت(، عالمه مجلسى، ج 81، ص  247، ح39

  ترِهـِك َيْوِم 
َ

َکرَن ِإَذا َقـرل َعرِبِديـَن؟ع؟ 
ْ
ْيـَن اه َنـر َز

َ
ّنَ َتْوال

َ
ْیِنـّيُ َتـر َتْعَنـرُه  أ

َ
ُکل

ْ
ى اه ...َو َرَو

ـی َتَمرِتِم .
َ
ْشـَاَف َعل

َ
ُم َقْد أ ّنَ

َ
َکرَن َیُظـّنُ َتـْن َيـَااُه أ ـی  ُرَهـر ِبـي ِقَااَءِتـِم َحّتَ يـِن ، ُیَکّرِ اهّدِ

]4[ الكافي )ط- اإلسالمیة(، کلینى،  ج 3، ص  300، ح5

ُحَسـْیِن صلوات 
ْ
َکرَن َعِلّيُ ْبُن اه ن 

َ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقرل

َ
ُفَضْیِل ْبِن َیَسـرٍر َعْن أ

ْ
َعِن اه

 َعَاقًر.
َ

ی َيْاَبّض َطـُم َحّتَ
ْ
ْم َيْاَبْع َرأ

َ
ْوُنُم. َبِإَذا َطـَجَد ه

َ
َا ه ـاَلِة، َتَغّیَ اهَّلل علیـم ِإَذا َقـرَم ِبـي اهّصَ

]5[ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، عالمه مجلسى، ج 16، ص  250، ح8

ـْم 
َ
َکرَن َشـْلُا َرَتَضـرَن ، ه ُحَسـْیِن ؟امهع؟ ِإَذا 

ْ
َکرَن َعِلـُي  ْبـُن  اه ن 

َ
ْطـَنرِد َقـرل ِ

ْ
ا ال

َ
... َو ِبَلـذ

ْکِبیـا. ْسـِبیِح  َو ااِلْطـِتْغَفرِر َو اهّتَ َعـرِء َو اهّتَ
ُ

 ِبرهّد
َّ

ـْم ِإال
َّ
َیَتَکل

]6[ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص  148

ُحَسـْیِن ]علیم اهسـالم[ ِإَذا َبَاَغ 
ْ
َکرَن َعِلـّيُ ْبُن اه َحرَبـِةن  ْوِهَیـرِء َو َبَضرِئـِل اهّصَ

َ ْ
َیـِة ال

ْ
ِحل
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ـُم ِبي 
َ
ْتـُم ِرْعـَدٌة َو َنْفَضـٌة. َبِمیـَل ه

َ
َخذ

َ
ـاَلِة َو َصـرَر َبْيـَن ُوُضوِئـِم َو َصاَلِتـِم، أ ِتـْن ُوُضـوِء اهّصَ

َنرِجي ؟ 
ُ
یـُد أ ِر

ُ
ُقـوُم َو َتْن  أ

َ
ـی َتـْن أ

َ
َتـْدُروَن ِإه

َ
ْیَحُکـْم أ ن َو

َ
َذِهـَك؛ َبَمـرل

 َتـْدُروَن َتـْن 
َ
ن أ

َ
ـُم ِبـي َذِهـَك، َبَمـرل

َ
ْوُنـُم. َبِمیـَل ه

َ
 اْصَفـّاَ ه

َ
ـأ

َ
َکرَن ِإَذا َتَوّض ـُم  ّنَ

َ
ُکُتِبَنـر أ َو ِبـي 

ِمَیـرِم َبْيـَن َیَدْیِم؟
ْ
ـُف ِهل ّهَ

َ
َتأ

َ
أ

]7[ بحار األنوار )ط-بيروت(، عالمه مجلسى، ج 46، ص  78و 79

ـُمن 
َ
ـْم ه

َ
ـی َجرِبـِا ْبـِن َعْبـِد اهَّلِل، َبَمره

َ
ِبـي َطرِهـٍف؟ع؟ ِإه

َ
َتـْم َبرِطَمـُة ِبْنـُم َعِلـّيِ ْبـِن أ

َ
َو أ

َحَدَنـر 
َ
ْیُتـْم أ

َ
ْن ِإَذا َرأ

َ
ْیُکـْم أ

َ
َنـر َعل ْیُکـْم ُحُموقـًر؛ َو ِتـْن َحّمِ

َ
َنـر َعل

َ
َیـر َصرِحـَف َرُطـوِل اهَّلِل! ِإّنَ ه

ا َعِلـّيُ ْبـُن 
َ

ـی َنْفِسـِم. َو َهـذ
َ
ُبْمَیـر َعل

ْ
ـی اه

َ
ـُروُه اهَّلَل َو َتْدُعـوُه ِإه ّکِ

َ
ْن ُتذ

َ
ُيْلِلـُك َنْفَسـُم اْجِتَلـردًا أ

َراَحَتـرُه،  َو  ُرْکَبَتـرُه  َو  َجْبَلُتـُم  َنِمَبـْم  َو  ْنُفـُم  
َ
أ اْنَخـَاَم  َقـِد  ُحَسـْیِن، 

ْ
اه ِبيـِم 

َ
أ ـُة  َبِمّیَ ُحَسـْیِن 

ْ
اه

ِعَبـرَدِة.
ْ
َذاَب َنْفَسـُم ِبـي اه

َ
أ

ْنَضْتـُم  
َ
ْیـِم َوَجـَدُه ِبـي  ِتْحَااِبـِم، َقـْد أ

َ
ـر َدَخـَل َعل ّمَ

َ
َذَن. َبل

ْ
ـی َبرِبـِم َو اْطـَتأ

َ
َتـی َجرِبـٌا ِإه

َ
 َبأ

 
َ

ْقَبـل
َ
َسـُم ِبَجْنِبـِم. ُثـّمَ أ

َ
ْجل

َ
 َحِفّیـًر، ُثـّمَ أ

ً
ُم َعـْن َحرِهـِم ُطـَؤاال

َ
ه

َ
، َبَسـأ ِعَبـرَدُة. َبَنَلـَض َعِلـّيٌ

ْ
اه

ُکْم  َحّبَ
َ
ُکـْم َو ِهَمْن أ

َ
َة ه َجّنَ

ْ
ـَق اه

َ
َمر َخل ّنَ اهَّلَل ِإّنَ

َ
 َتـر َعِلْمـَم أ

َ
ن َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل! أ

ُ
َجرِبـٌا َیُمـول

ْفَتـُم َنْفَسـَك؟ 
َّ
َکل ـِذي 

َّ
َجْلـُد اه

ْ
ا اه

َ
ُکـْم؟ َبَمـر َهـذ ْبَغَضُکـْم َو َعرَدا

َ
ـرَر ِهَمـْن أ ـَق اهّنَ

َ
َو َخل

 
َ

ي َرُطـول ّنَ َجـّدِ
َ
 َتـر َعِلْمـَم أ

َ
ُحَسـْیِنن َیـر َصرِحـَف َرُطـوِل اهَّلِل! أ

ْ
ـُم َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
 ه

َ
َبَمـرل

ِبي 
َ
َد، ِبأ ـُم َو َتَعّبَ

َ
ْم َیَدِع ااِلْجِتَلرَد ه

َ
َا؛ َبل

َ
ّخ

َ
َم ِتـْن َذْنِبِم َو َتـر َتأ

َ
ـُم َتـر َتَمـّد

َ
اهَّلِل؟ص؟ َقـْد َغَفـَا اهَّلُل ه

َك 
َ
ا َو َقـْد َغَفـَا اهَّلُل ه

َ
 َهـذ

ُ
 َتْفَعـل

َ
ـُمن أ

َ
 ه

َ
َمـَدُم. َو ِقیـل

ْ
ِرَم اه ـرُق َو َو ـی اْنَتَفـَخ اهّسَ ـي، َحّتَ ّتِ

ُ
ُهـَو َو أ

ُکوُن َعْبدًا َشـُکورًا؟
َ
 َبـاَل أ

َ
ن أ

َ
ـَا؟ َقرل

َ
ّخ

َ
َم ِتـْن َذْنِبـَك َو تـر َتأ

َ
تـر َتَمـّد

ُبْمَیـر 
ْ
اه اهَّلِل!  َرُطـوِل  اْبـَن  َیـر  ن 

َ
َقـرل  ،

ٌ
َقـْول ِبیـِم  ُیْغِنـي  ْیـَس 

َ
ه َو  َجرِبـٌا  ْیـِم 

َ
ِإه َنَظـَا  ـر  ّمَ

َ
َبل  

َواُء َو ِبِلـْم 
ْ َ

َبـاَلُء َو ِبِلـْم ُتْسَتْکَشـُف اهـّأ
ْ
ْطـَاٍة ِبِلـْم ُیْسـَتْدَبُع اه

ُ
ـَك ِتـْن أ ـی َنْفِسـَك؛ َبِإّنَ

َ
َعل
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ـی  َحّتَ ِبِلَمـر  ُتْؤَتِسـیًر  َبـَوّيَ 
َ
أ ِتْنَلـرِج  ـی 

َ
َعل  

ُ
َزال

َ
أ  

َ
ال َجرِبـُا!  َیـر  ن 

َ
َبَمـرل ـَمرُء.  اهّسَ ُتْسَتْمَسـُك 

ْنِبَیـرِء ِتْثـُل َعِلّيِ 
َ ْ
ِد ال

َ
ْوال

َ
ُلـْمن َتـر ُرِئـَي ِتـْن أ

َ
 ه

َ
ـی َتـْن َحَضـَا، َبَمـرل

َ
ْقَبـَل َجرِبـٌا َعل

َ
َمرُهَمـر. َبأ

ْ
ه

َ
أ

ِة  ّیَ ْبَضُل ِتـْن ُذّرِ
َ
ُحَسـْیِن أ

ْ
ـُة َعِلـّيِ ْبِن اه ّیَ ّرِ

ُ
ذ

َ
 ُيوُطـَف ْبـَن َیْعُمـوَب. َو اهَّلِل ه

َّ
ُحَسـْیِن، ِإال

ْ
ْبـِن اه

ُيوُطـف.

]8[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، شیخ مفید، ج 2، ص  141و142

َکـَا 
َ

ـٍد؟امهع؟، َبذ ـرِدِق َجْعَفـِا ْبـِن ُتَحّمَ ُکْنـُم ِعْنـَد اهّصَ ن 
َ

ُثـوٍم َقـرل
ْ
ُکل َعـْن َطـِعیِد ْبـِن 

 .... َتر 
َ

ُم ُثّمَ َقـرل
ُ
ْهل

َ
ْطـَااُه َو َتَدَحـُم ِبَمـر ُهـَو أ

َ
ِبـي َطرِهـٍف؟ع؟، َبأ

َ
ُمْؤِتِنیـَن َعِلـّيَ ْبـَن أ

ْ
ِتیـَا اه

َ
أ

ْقـَاُب َشـَبلًر ِبـِم ِبـي ِهَبرِطـِم َو ِبْمِلـِم ِتـْن َعِلـّيِ ْبـِن 
َ
َحـٌد أ

َ
ْهـِل َبْيِتـِم أ

َ
 أ

َ
ـِدِه َو ال

ْ
ْشـَبَلُم ِتـْن ُوه

َ
أ

ِعَبـرَدِة َتر 
ْ
ـَغ ِتـَن اه

َ
ْیـِم،  َبـِإَذا ُهـَو َقـْد َبل

َ
ُبـو َجْعَفـٍا اْبُنـُم؟امهع؟ َعل

َ
َمـْد َدَخـَل أ

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟. َو ه

ْ
اه

ُبـَکرِء، َو َدِبـَاْت 
ْ
ـَلِا، َو َرِتَصـْم َعْیَنـرُه ِتـَن اه ْوُنـُم ِتـَن اهّسَ

َ
َحـٌد. َبـَاآُه َقـِد اْصَفـّاَ ه

َ
ْغـُم أ

ُ
ـْم َيْبل

َ
ه

ـاَلِة. ِمَیـرِم ِبـي اهّصَ
ْ
ِرَتـْم َطـرَقرُه َو َقَدَتـرُه ِتـَن اه ـُجوِد، َو َو ْنُفـُم ِتـَن اهّسُ

َ
َجْبَلُتـُم َو اْنَخـَاَم أ

ُبـَکرَء؛ َبَبَکْیُم َرْحَمًة 
ْ
َحرِل اه

ْ
ـَك اه

ْ
ْیُتُم ِبِتل

َ
ْتِلـْك ِحیـَن َرأ

َ
ـْم أ

َ
ُبـو َجْعَفـٍا؟ع؟ن َبل

َ
 أ

َ
 َبَمـرل

ْعِسِني َبْعَض 
َ
ن َیر ُبَنـّيَ أ

َ
ـّيَ َبْعـَد ُهَنْیَلـٍة ِتـْن ُدُخوِهي. َبَمـرل

َ
َتَفـَم ِإه

ْ
ـُا. َبره ـُم ، َو ِإَذا ُهـَو ُیَفّکِ

َ
ه

 ِبیَلر َشـْیئًر 
َ
ْعَسْیُتـُم َبَمَاأ

َ
ِبـي َطرِهـٍف؟ع؟. َبأ

َ
ِتـي ِبیَلـر ِعَبـرَدُة َعِلـّيِ ْبـِن أ

َّ
ُحـِف اه ـَك اهّصُ

ْ
ِتل

؟ع؟؟ ی ِعَبـرَدِة َعِلّيٍ
َ
ن َتْن َیْمـَوى َعل

َ
ـاًا َو َقـرل َیِسـیاًا، ُثـّمَ َتَاَکَلـر ِتـْن َیـِدِه َتَضّجُ

]9[ الكافي )ط-اإلسالمیة(، کلینى، ج 3، ص  300، ح5

ُحَسْیِن صلوات اهَّلل 
ْ
ن َکرَن َعِلّيُ ْبُن اه

َ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقرل

َ
ُفَضْیِل ْبِن َیَسرٍر َعْن أ

ْ
 َعِن اه

 َعَاقًر.
َ

ی َيْاَبّض َطُم َحّتَ
ْ
ْم َيْاَبْع َرأ

َ
ْوُنُم. َبِإَذا َطَجَد ه

َ
َا ه اَلِة، َتَغّیَ علیم ِإَذا َقرَم ِبي اهّصَ

]10[  روضة الواعظین، فتال نیشابوری، ج1، ص197

ی بي اهیـوم واهلیلة اهف رکعة، 
ّ
 وقـرل اهبرقـا؟ع؟ن کرن علـي بن اهحسـین؟امهع؟ یصل

کرنم اهریح تمیلم بمنزهة اهسنبلة.  و 



77بصل طومن عبردت حضات اترم زين اهعربدين؟ع؟

]11[ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج4، ص 150

ِقَیـرَم  ِبـي َصاَلِتـِم  ِقَیرُتـُم  َکرَن  َو  آَخـَا.  ـْوٌن 
َ
ه ْوَنـُم 

َ
ه ِبـي َصاَلِتـِم َغِشـَي  َقـرَم  ِإَذا  َکرَن  َو 

َکرَن  ْعَضرُؤُه َتْاَتِعُد ِتْن َخْشـَیِة اهَّلِل، َو 
َ
َکرَنْم أ َجِلیِل؛ 

ْ
َمِلِك اه

ْ
ِهیـِل َبْيـَن َیـَدِي اه

َّ
َعْبـِد اهذ

ْ
اه

َبـدًا.
َ
ـَي َبْعَدَهـر أ ِ

ّ
 ُیَصل

َ
ـُم ال ّنَ

َ
ٍع، َيـَاى أ ـي َصـاَلَة ُتـَوّدِ ِ

ّ
ُیَصل

َمـر  ّبَ ْتـُاُه. َبُر
َ
 أ

َ
َصرَبْتـُم ِرْعـَدٌة َو َحـرل

َ
ْوُنـُم َو أ

َ
ـَا ه ـاَلِة َتَغّیَ ـی اهّصَ

َ
َکرَن ِإَذا َقـرَم ِإه ـُم  ّنَ

َ
َي  أ َو ُرِو

َیـَدْي  َبْيـَن  ُوُقـوَف 
ْ
یـُد اه ِر

ُ
أ ِإّنِـي  ن 

ُ
ْتـَاُه ِبـي َذِهـَك، َبَیُمـول

َ
أ  َیْعـِاُف 

َ
ُم َعـْن َحرِهـِم َتـْن ال

َ
ه

َ
َطـأ

ْم َیْسـَمْع َشـْیئًر، ِهُشـْغِلِم 
َ
ْم ُیْشـَغْل ِبَغْیِاَهر َو ه

َ
اَلِة ه َکرَن ِإَذا َوَقـَف ِبـي اهّصَ َتِلـٍك َعِظیـٍم. َو 

ـاَلِة. ِبرهّصَ

َو  اِر 
َ

اهـّد ْهـُل 
َ
أ َبَصـرَح  َیـُدُه.  َبرْنَکَسـَاْت  َیرِهـي، 

َّ
اهل َبْعـِض  ِبـي  ـِدِه 

ْ
ُوه َبْعـُض  َطـَمَط  َو 

 َذِهـَك 
َ

ُکّل ـِم. َو 
َ
ه

َ ْ
، َو ُهـَو َیِصیـُح ِتـَن ال ِبـّيَ ـِا َو َجَبـَا اهّصَ ُمَجّبِ

ْ
ِجیـَااُن، َو ِجـي َء ِبره

ْ
َترُهـُم اه

َ
أ

ْخَبُروُه .
َ
ا؟ َبأ

َ
 َتر َهـذ

َ
ـی ُعُنِمـِم، َبَمرل

َ
ُبوَطـًة ِإه ِبـّيَ َیـَدُه َتْر ى اهّصَ

َ
ْصَبـَح َرأ

َ
ـر أ ّمَ

َ
 َیْسـَمُعُم. َبل

َ
ال

ـرَر  ـوَنن َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل! اهّنَ
ُ
ـوا َیُموه

ُ
يـٌق ِبـي َبْيـٍم ُهـَو ِبیـِم َطـرِجٌد. َبَجَعل َو َوَقـَع َحِر

ن 
َ

َلـرَك َعْنَلر؟ َقرل
ْ
ه

َ
ِذي أ

َّ
ُم َبْعـَد ُقُعوِدِهن َتـر اه

َ
ْطِفَیـْم. َبِمیـَل ه

ُ
ـی أ َطـُم َحّتَ

ْ
ـرَر. َبَمـر َرَبـَع َرأ اهّنَ

ُکْبـَاى. 
ْ
ـرُر اه َلْتِنـي َعْنَلـر اهّنَ

ْ
ه

َ
أ

]12[ الغارات )ط-الحدیثة(، ابراهیم بن محمد ثقفى، ج 2، ص  849
نیـــز؛ باحـــة اهغري بـــي تعیين قبـــا أتیـــا اهمؤتنین علـــي بن أبـــي طرهف؟ع؟ بي 

اهنجـــف، ص  46

.... و ذکـــا اهحســـن بـــن اهحســـین بن طّحـــرل اهممـــدادّي_ رضي اهَّلل عنـــم_ ن اّن 

رد إهـــی اهکوبـــة و دخـــل تســـجدهر؛ و بـــم أبـــو حمـــزة اهّثمرهـــّي  يـــن اهعربديـــن؟ع؟ و  ز

ی رکعتین. قرل أبو حمزةن بمر طـــمعم  
ّ
_ و کرن تـــن زّهـــرد اهکوبة و تشـــریخلر_ بصل

أطیـــف  تن  هلجتم .
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]13[ بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 46، ص  70
ْیِلَمر 

َ
ـَواُت اهَّلِل َعل

َ
ُحَسـْیِن َصل

ْ
َکرَن َعِلـّيُ ْبُن اه ن 

َ
ِبـي َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َقـرل

َ
اهکربـين َعـْن أ

وَن َبَیِمُفوَن ِبَبرِبِم َیْسـَتِمُعوَن ِقَااَءَتُم.  رُءوَن َیُمّرُ
َ

ـّم َکرَن اهّسَ ُمْاآِن، َو 
ْ
رِس َصْوتًر ِبره ْحَسـَن اهّنَ

َ
أ

رِس َصْوتًر. ْحَسـَن اهّنَ
َ
ُبـو َجْعَفـٍا؟ع؟ أ

َ
َکرَن أ َو 

]14[ إحیاء علوم الدین،: الغزالي، أبو حامد، ج3، ص 98

قـرل طـفیرن بـن عیينةنحـّج علـی بـن اهحسـین رضـی اهَّلل عنلمـر. بلمـر أحـام و 

 اطـتوت بم راحلتم، اصفّا هونم و انتفض و وقعم علیم اهاعدة و هم یسـتسع أن یلّبي،

  بمیل همنهم ال تلّبي؟ بمرلنأخشی أن یمرل هي ال هّبیك و ال طعدیك. بلمر هّبی غشی 

علیم و وقع عن راحلتم، بلم يزل یعتریم ذهك حتی قضی حّجم. 

 ]15[ حدیقة الشیعة، مقدس اردبيلى، ج2، ص693 به نقل از  الفصول المهمة في 
معرفة االئمة، ابن صباغ مالكى، ج2، ص858 

و عـن طـرووس  قـرلن دخلـُم اهحجـا بـي اهلیـل. بـإذا علـّي بـن اهحسـین؟امهع؟ قـد 

ی تر شرء اهَّلل  تعرهی، ثّم طجد طجدًة. بأطرل بیلر، بملُمن 
ّ
ي. بصل

ّ
دخل؛ بمرم یصل

 رجل صرهح تن ]أهل[ بيم اهنبّوة  لصغیّن إهیم. بسمعتم یمولن ُعَبْیُدَك ِبِفنرئك،

  ِتسـکیُنَك بِفنرئـك، طـرئلك بِفنرئـك، بمیـاك بِفنرئـك. قـرل طـرووسن بـواهَّلل تـر 

 بّاج عّني.
ّ
کاب إال یم و دعوت بیلّن بي 

ّ
صل

]16[ الخرائج و الجرائح، ج 1، ص  265- 267، ح9

َنر ِتْن 
ْ
رجـًر. َبَاَحل  ن َخَاْجَنـر َطـَنًة ُحّجَ

َ
ـرَن َقـرل َمّسَ

ْ
ُکوِبـّيَ اه

ْ
ـرَد ْبـَن َحِبیـٍف اه ّنَ َحّمَ

َ
... أ

َبَااِري، 
ْ
ـَك  اه

ْ
ُة، َبِتْلُم ِبي ِتل

َ
َمرِبل

ْ
َعـِم اه یـٌح َطـْوَداُء ُتْظِلَمـٌة، َبَتَمّسَ ْتَنر ِر

َ
ـَة، َبرْطـَتْمَبل

َ
َبره ُز

ـاَلُم، ِإَذا 
َ

ـَط اهّظ
َ
ـر اْخَتل ّمَ

َ
ـی َشـَجَاٍة. َبل

َ
ْیـُم ِإه َو

َ
. َبأ

ُ
ْیـل

َّ
ِنـي اهل ـی َواٍد َقْفـٍا َو َجّنَ

َ
َبرْنَتَلْیـُم ِإه

َحـّسَ ِبَحَاَکِتي 
َ
ْوِهَیـرِء اهَّلِل، َتَتی َتر أ

َ
ا َوِهـّيٌ ِتْن أ

َ
ـُمن َهذ

ْ
ْطَمـرٌر ِبيـٌض، ُقل

َ
ْیـِم أ

َ
َنـر ِبَشـرّبٍ َعل

َ
أ
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ْخَفْیُم َنْفِسـي.
َ
َخِشـیُم ِنَفـرَرُه. َبأ

ــر  ن »َی
ُ

ــول ــَف َقرِئمــًر َیُم ــّمَ َوَث ــرٌء، ُث ــُم َت
َ
ــَع ه ــْد َنَب ــاَلِة َو َق  ِهلّصَ

َ
ــأ ــی َتْوِضــٍع، َبَتَلّیَ

َ
ــر ِإه  َبَدَن

ــٍد،  ــٍد َو آِل ُتَحّمَ ــی ُتَحّمَ
َ
 َشــْي ٍء َجَبُروتــًر، َصــّلِ َعل

ّ
ُکَل ُکوتــًر َو َقَلــَا 

َ
 َشــْي ٍء َتل

َ
ُکّل َتــْن َحــرَز 

ــَك«. َو َدَخــَل ِبــي 
َ
ُمِسیِعیــَن ه

ْ
ِحْمِنــي ِبَمْیــَداِن اه

ْ
ه

َ
ْیــَك ، َو أ

َ
ْقَبــرِل ِإه ِ

ْ
ِبــي َبــَاَح ال

ْ
ْوِهــْج َقل

َ
َو أ

ــَك  ــي َذِه ــَل ِب ــُم َو ِإَذا ِبِمْحــَااٍب، ُتّثِ َف
ْ
ــُم َخل ــّمَ ُقْم ــاَلِة. ُث ْیضــًر ِهلّصَ

َ
ُت أ

ْ
ــأ ــاَلِة، َبَتَلّیَ اهّصَ

اَتــُم.
َ

َوْقــِم ُقّد
ْ
اه

ــَع  ــر َتَمّشَ ّمَ
َ
ُدَهــر ِبرْنِتَحــرٍب َو َحِنیــٍن. َبل َوِعیــُد، ُيَاّدِ

ْ
َوْعــُد َو اه

ْ
ــٍة ِبیَلــر اه ــّاَ ِبآَی َمــر َت

َّ
ُکل  َو 

َخرِئُفــوَن 
ْ
اه ــُم  ّتَ

َ
أ َو  ُتْاِشــدًا،  َصرُبــوُه 

َ
َبأ ــوَن 

ُّ
ره

َ
اهّض َقَصــَدُه  َتــْن  »َیــر  ن 

َ
َبَمــرل َقــرَم  ــاَلُم، 

َ
اهّظ

َعرِئــُدوَن َبَوَجــُدوُه َتْوِئــاًل، َتَتــی َراَحــُة َتــْن َنَصــَف ِهَغْیــِاَك 
ْ
ْیــِم اه

َ
 ِإه

َ
َجــأ

َ
َبَوَجــُدوُه َتْعِمــاًل، َو ه

ْقــِض ِتــْن 
َ
ــْم أ

َ
ــاَلُم َو ه

َ
ِلــي! َقــِد اْنَمَشــَع اهّظ

َ
ِتــِم . ِإه َبَدَنــُم، َو َتَتــی َبــَاُح َتــْن َقَصــَد ِطــَواَك ِبِلّمَ

ــٍد،  ــٍد َو آِل ُتَحّمَ ــی ُتَحّمَ
َ
 ِتــْن ِحَیــرِض ُتَنرَجرِتــَك َصــْدرًا. َصــّلِ َعل

َ
ِخْدَتِتــَك َوَطــاًا، َو ال

ْيــِن ِبــَك«.  ْتَر
َ ْ
ــی ال

َ
ْوه

َ
َو اْبَعــْل ِبــي أ

ِبْعِنــي  ِکــِن اّتَ
َ
، َو ه

ً ًّ
ُکْنــَم َضــرال ــَك َتــر 

ُ
ل

ُ
ــْو َصــَدَق َتَوّک

َ
ن ه

َ
ْمــُم ِبــِم. َبَمــرل

َّ
 َو َنَلــَض، َبَتَعل

ــر  ّمَ
َ
. َبل ــّيَ ــْن َتْحــِم َقَدَت ــُد ِت ْرَض َتِمی

َ ْ
ّنَ ال

َ
ــّيَ أ

َ
ــَل ِإه ــِدي، َبُخّیِ  ِبَي

َ
ــذ َخ

َ
ــِري. َو أ َث

َ
ــُف أ َو اْق

ــر ِإَذا  ّتَ
َ
ن أ

َ
ــِذي َتْاُجــوُه؟ َبَمــرل

َّ
ْنــَم ِبره

َ
ــُمن َتــْن أ

ْ
ــُة. َبُمل

َ
ن َهــِذِه َتّک

َ
ْبــِح َقــرل اْنَفَجــَا َعُمــوُد اهّصُ

ُحَســْین. 
ْ
َنــر َعِلــّيُ ْبــُن اه

َ
ْقَســْمَم، َبأ

َ
أ
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 در ایـــن فصـــل، یـــازده حدیـــث بـــا توضیـــح مختصـــر و منتخـــب ســـه ندبـــه از  

مناجات های امام سجاد؟ع؟ نقل می شود. 

]یازده حدیث با توضیح مختصر[ 

اول_ دنیا و آخرت
نیـر؛ 

ُ
وصیُکـم ِبـداِر اهّد

ُ
یُکـم ِبداِرالِخـَاِة َو ال أ

َ
؟ع؟ يوتـًرن اصحربـی! إخوانـی! َعل

َ
قـرل

 
َ

يّيَن؟ قرل َیـم ِهلَحواِر  عیسـَی بـُن َتر
َ

َغُکـم َتـر َقـرل
َ
َتـر َبل

َ
ـکوَن. أ یلـر َو ِبلـر ُتَتَمّسِ

َ
ُکـم َعل َبِإّنَ

ُکـم َيبِنـی َعلـی َتـوِج اهَبحـِا َدارًا؟ ِتلُکـُم  ّیُ
َ
ن أ

َ
ُلـمن َقنَسـَاٌة َبرعَبُروَهـر َو ال َتعَمُروهـر. و َقـرل

َ
ه

وهـر َقـاارًا.1
ُ

ِخذ نیـر َو ال َتَتّ
ُ

اُر اهّد
َ

اهـّد

مـن!  فرمـود: اصحـاب  بـه اصحـاب خـود  روزی خطـاب  آن حضـرت  ترجمـه: 

برادران من! شما را سفارش می کنم به تدارک و تهیه خانه آخرت؛ و برای سرای دنیا 

که شـما برای دنیا حریص هسـتید و به آن متمسـک  به شـما سـفارش نمی کنم. زیرا 

 می باشـید. آیـا آنچـه عیسـی بـن مریـم )علـی نبینـا و آلـه وعلیه السـالم( بـه حواریـون 

1. خصـرل، ج1، ص64؛ اترهـی شـیخ تفیـد، ص43، اهمجلـس اهسـردس، ح1؛ بحررالنوار، ج70، 
ص107.

فصل چهارم: احادیثی از حرضت امام زین العابدین؟ع؟
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 گفت، به شما نرسیده است؟ به آنها گفت: دنیا )به مثابۀ( پلی است. اینک، از آن 

گذشت؛ نه اینکه  کنید ولی به عمارت و آبادانی آن نکوشید. )زیرا از پل باید  عبور 

کـدام یـک از شـما خانـه ای را  گفـت:  کوشـید(. نیـز  بـه امیـد اقامـت، بـرای آبـادی آن 

ید؟ اینـک دنیـای شـما ایـن گونـه اسـت. چنین مکان )سسـت  یـا می سـاز بـر مـوج در

بنیـان( را محـل آرامـش و اسـتقرار خود قـرار ندهید.

گوید:[ ]شاعر 

يــاان تنزهــیدر ره ُعمبــی اطــم دنیــر چــون پلــی بمــر جريــی و و بــی 
هرهــک انــدر قعــا یــر در اوج بحــابوج تخلوق اند همچون توج بحا

دوم_ دو گناهى که خداوند نمى بخشد
ة  ِمّیَ ـُا ِتنـُم ِبـی الِخـَاِة، َتـر َخال َذنَبیِنن َتـاُک اهّتَ  َذنـٍف و ُیَسّلِ

َ
ُکّل َیغِفـُا اهَّلُل ِهلُمؤِتِنیـَن1 

َو َتضیِيـُع ُحُمـوِق اِلخواَن.2

کـه مؤمـن مرتکـب آن شـده باشـد می آمـرزد و  گناهـی را  ترجمـه: حـق تعالـی هـر 

کـه بایـد  گنـاه: ]اول اینکـه[ در زمانـی  کـش می کنـد؛ مگـر دو  گنـاه پا در آخـرت از آن 

تقیـه3 کنـد، تـرک تقیـه نمایـد و دیگـر اینکه حقوق بـرادران دینی خود را ضایع سـازد.

1. در جرتع االخبرر طبزواری، ص252ن هلمؤتن آتده اطم.
2. بحرراالنوار، ج72، ص415؛ جرتع االخبرر هلشعیری، ص95.

بـا  کرری  یـر انجـرم دادن  از اظلـرر عمیـده و پنلـرن داشـتن آن بسـور توقـم،  َتمیـم؛ خـودداری   .3 
هم  خـالف نظـا قلبـی خـود بـم دالیلی خرّص اطـم. ادهم قاآنـی، روايی و عملی با جـواز تمیم دال
دارنـد. بحـث تمیـم در قـرون نخسـتین هجـری از تبرحـث تتـداول کالتـی و بملـی بـوده اطـم. 
شـیعیرن بيـش از طـريا پيـروان تذاهـف اطـالتی بم اهتـزام بـم روش تمیم شـلات یربتم اند. علم 
گـون اجتمرعـی، باهنگـی، اقتصردی و... با شـیعیرن دانسـتم اند.  ايـن گاایـش را بشـررهری گونر
باخی نویسـندگرن اهل طـّنم، تمیم را از نمرط ضعف شـیعیرن دانسـتم اند و علمری شـیعم بم 

ايـن انتمردات پرطـخ داده اند.
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کـه امـام؟ع؟ در ایـن حدیـث، تـرک تقیـه را گناهی  توضیـح مؤلـف: بایـد دانسـت 

کـه درخـور آمـرزش نیسـت. زیـرا در مـوارد فراوانی، ترک تقیه مفاسـد  بـزرگ شـمرده اند 

عظیمـی بـه بـار مـی آورد و آسـیبهای بزرگـی بـر دیـن و مذهـب وارد می کنـد. خونهـا بـر 

کـه قلـوب مخالفان  یختـه و فتنه هـای بـزرگ بـه پـا می کنـد و موجـب می شـود  زمیـن ر

 خودکامه، به لجاجت و عناد و پافشـاری بر جهل و گمراهی خود، سـوق داده شـود. 

ایـن فرمایـش حضـرت؟ع؟ بسـیار حکیمانـه اسـت؛ زیرا ضایـع کردن حقـوق برادران 

کـه رفتـاری ظالمانـه و منافـی بـا عدالـت اسـت، نیـز نتایجـی مشـابه بـا تـرک  دینـی، 

تقیـه را در  پـی دارد.

کـــه مؤمـــن فقیـــری بـــه محضـــر مبـــارک موســـی بـــن جعفـــر؟امهع؟  روایـــت شـــده 

ــا  کننـــد تـ کـــه مالـــی بـــه او مرحمـــت  ــرد  کـ مشـــرف شـــد و از آن جنـــاب درخواســـت 

کنـــد. حضـــرت بـــا تبســـمی فرمودنـــد: از تـــو مســـئله ای می پرســـم؛  فقـــرش را برطـــرف 

گـــر پاســـخ صحیـــح دادی، ده برابـــر آنچـــه از مـــن خواســـته ای بـــه تـــو عطـــا می کنـــم.  ا

کنـــد و زندگـــی خـــود  کـــه ســـرمایۀ خـــود  آن مـــرد صـــد درهـــم از آن جنـــاب خواســـته بـــود 

را بـــا آن بگذرانـــد. 

کــه هــر خواهــش و  گفــت: بپــرس. حضــرت فرمــود: هــرگاه بــه تــو بگوینــد  مــرد 

گفــت: از خداونــد می خواهــم  کــن، چــه آرزو می کنــی؟  آرزویــی داری درخواســت 

ــد. فرمــود: چــرا  ــرادران مؤمــن را عطــا فرمای ــه مــن تقیــه در دیــن و ادای حقــوق ب کــه ب

ــی  ــرا حــق تعال ــرد: زی ک ــا اهــل بیــت؟مهع؟ را درخواســت نمی کنــی؟ عــرض  ــت م والی

ایــن نعمــت را بــه مــن عطــا فرمــوده، ولــی آن دو را عطــا نفرمــوده اســت. خداونــد 

کــه بــه مــن نــداده از او  کــه عطــا فرمــوده شــکر می کنــم و آنچــه را  را بــر ایــن نعمــت 

کــه دو هــزار درهــم  درخواســت می کنــم. حضــرت بــه او فرمــود: احســنت. و امــر فرمــود 
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ــن.]1[ ک ــرمایه  ــازو1 س ــارت م ــغ را در تج ــن مبل ــود: ای ــد و فرم ــه او بدهن ب

سوم_ پرهیز از گناه
ِتِم.2 نف ِهَمَعّاَ

َّ
 َیحَتِمی ِتَن اهذ

َ
َکیَف ال ِتِم،  عرِم ِهَمَضّاَ َعِجبُم ِهَمن َیحَتِمی ِتَن اهّسَ

که از طعام پرهیز می کند به جهت آنکه مبادا به  کس  ترجمه: عجب دارم از آن 

 او ضـرر برسـاند؛ چگونـه از گنـاه، به جهـت اینکه بدی و مجازات عایدش می گردد، 

پرهیز نمی کند. 

توضیـح مؤلـف: ایـن کالم شـریف حضـرت، شـبیه بـه کالم حضرت امام حسـن 

ـُر ِفـی 
َ

 َیَتَفّک
َ

َکیـَف ال ُکوِلـِه،  ـُر ِفـی َمأ
َ

کـه فرمـود: َعَجـٌب ِلَمـن َیَتَفّک مجتبـی؟ع؟ اسـت 
َمعُقوِلِه.3

کـه در غـذای جسـم خـود اندیشـه می کنـد، ولی در غـذای عقل  شـگفتا از کسـی 

خود نمی اندیشـد. 

که فرموده:  کالم، از قول پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ است  و این 

ُفـوا ِإنـرَرَة اهَمَصرِبيـَح ِهَیبُصـُروا 
َّ
یـاًل، َتَکل

َ
عـرُم  ه یِلـُم  اهّسَ

َ
َب  ِإه ـرَس  ِإَذا ُقـّاِ َى  اهّنَ َر

َ
َتـر ِهـي أ

هَبرِبِلم ِبرهِعلِم، 
َ
ن ُینیُروا َتَصرِبيـَح أ

َ
فِس، ِبأ ـوَن ِبَغـذاِء اهّنَ  َيلَتّمُ

َ
َتـر َیدُخلـوَن ُبُسوَنُلـم؛ َو ال

عَمرِهِلم .4
َ
نـوب ِبي ِإعِتَمرداِتِلـم َو أ

ُّ
ـِة َو اهذ

َ
َواِحـِق اهَجلره

َ
ُموا ِتـن ه

َ
ِهَیسـل

کـم از تاشـح یکـی از انـواع  يـی و صنعتـی  1. تـرزو یـر تیـوه درخـم بلـوط، تـرده ای بـر تصـاف دارو
بلـوط بم دطـم تی آیـد و در دبرغـی و توهیـد تاّکـف از آن اطـتفرده تی شـود. اين تـرده با اثا گزش 

کـروی درتی آیـد. حشـاه ای بم صـورت 
ئمة، ج2، ص107. 2. کشف اهغمة بی تعابة اال

3. بحرراالنوار، ج1، ص218.
4. شاح نلج اهبالغة ابن ابی اهحدید، ج20، ص261؛ طفینة اهبحرر، ج5، ص301.
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که در شب طعامی نزدشان  که می بینم مردم را؛ هنگامی  ترجمه: از چه روست 
حاضـر می شـود، بـا سـختی و مشـقت، چـراغ روشـن می کننـد تـا ببیننـد چـه چیـزی 
را بـه شـکم خـود داخـل می کننـد؛ ولـی در غـذای نفـس خـود )کـه در سـینه  ها جـای 
کـه بـا علـم و دانـش،  می گیـرد و در صفـای باطـن آنهـا مؤثـر اسـت( اهتمـام ندارنـد 
گناه در اعتقادات و کنند تا از آسـیبهای جهالت و   چراغ عقل و خردشـان را روشـن 

 اعمالشان محفوظ بمانند.

چهارم_ عالمت مؤمن
ـــْم ُتْدِبَاًة، َو 

َ
ْنَیر َقِد اْرَتَحل

ُ
ُحَســـْیِن صلوات اهَّلل علیـــمن  ِإّنَ اهّد

ْ
 َعِلـــّيُ ْبُن اه

َ
.... َقـــرل

ِخَاِة 
ْ

ْبَنـــرِء ال
َ
ًة، َو ِهـــُکّلِ َواِحَدٍة ِتْنُلَمر َبُنـــوَن؛ َبُکوُنوا ِتْن أ

َ
ـــْم ُتْمِبل

َ
ِخـــَاَة َقـــِد اْرَتَحل

ْ
ِإّنَ ال

ْنَیر.
ُ

ْبَنـــرِء اهّد
َ
 َتُکوُنـــوا ِتْن أ

َ
َو ال

ْنَیر 
ُ

اِهِديَن ِبي اهّد ! ِإّنَ اهّزَ
َ

ال
َ
ِخَاِة. أ

ْ
اِغِبیَن ِبي ال ْنَیر اهّاَ

ُ
اِهِديَن ِبي اهّد ُکوُنوا ِتَن اهّزَ ! َو 

َ
ال

َ
  أ

یضًر. ْنَیر َتْمِر
ُ

ُضوا ِتَن اهّد َمرَء ِطیبًر، َو ُقّاِ
ْ
َااَب ِبَااشًر َو اه ْرَض ِبَسرطًر َو اهّتُ

َ ْ
وا ال

ُ
َخذ اّتَ

ـرِر َرَجَع َعِن  ْشـَفَق ِتَن اهّنَ
َ
ـَلَواِت، َو َتـْن أ ـِة َطـاَل َعـِن اهّشَ َجّنَ

ْ
ـی اه

َ
! َو َتـِن اْشـَترَق ِإه

َ
ال

َ
 أ

ى 
َ
َکَمْن َرأ ! ِإّنَ هَّلِلَِّ ِعَبردًا 

َ
ال

َ
َمَصرِئـُف. أ

ْ
ْیِم اه

َ
ْنَیر َهرَنـْم َعل

ُ
َتـرِت ، َو َتـْن َزِهـَد ِبـي اهّد ُمَحّاَ

ْ
اه

ُرُهْم  ِبيَن؛ ُشـُرو
َّ

ـرِر ُتَعذ ـرِر ِبـي اهّنَ  اهّنَ
َ

ْهـل
َ
ى أ

َ
َکَمـْن َرأ ِديـَن، َو 

َّ
ـِة ُتَخل َجّنَ

ْ
ـِة ِبـي اه َجّنَ

ْ
 اه

َ
ْهـل

َ
أ

ـًة، 
َ
رتـًر َقِلیل ّیَ

َ
ْنُفُسـُلْم َعِفیَفـٌة َو َحَواِئُجُلـْم َخِفیَفـٌة. َصَبـُروا أ

َ
ُبُلـْم َتْحُزوَنـٌة، أ و

ُ
ُتوَنـٌة َو ُقل

ْ
َتأ

ـی 
َ
َعل ُدُتوُعُلـْم  َتْجـِري  ْقَداَتُلـْم، 

َ
أ ـوَن 

ُ
َبَصرّب ْیـَل، 

َّ
اهل ـر  ّتَ

َ
أ ـٍة. 

َ
یل َطِو َراَحـٍة  ِبُعْمَبـی  َبَصـرُروا 

َمـرُء 
َ
َلـرَر َبُحل ـر اهّنَ ّتَ

َ
ِلـْم َیْسـَعْوَن ِبـي َبـَکرِك ِرَقرِبِلـْم. َو أ ّبِ ـی َر

َ
ُروَن  ِإه

َ
ُخُدوِدِهـْم، َو ُهـْم َیْجـأ

رِظُا  ْیِلـُم اهّنَ
َ
ِعَبـرَدِة، َیْنُظُا ِإه

ْ
َخْوُف ِتـَن اه

ْ
ِمـَداُح؛ َقـْد َبَااُهـُم  اه

ْ
ُلـْم اه ّنَ

َ
َکأ ْتِمَیـرُء، 

َ
َمـرُء َبـَرَرٌة أ

َ
ُعل

ْتـٌا َعِظیـٌم ِتـْن 
َ
َمـْوَم أ

ْ
ـَط اه

َ
ْم ُخوِهُسـوا، َبَمـْد َخره

َ
َمـْوِم ِتـْن َتـَاٍض؛ أ

ْ
 َتْاَضـی، َو َتـر ِبره

ُ
َبَیُمـول

ـرِر َو َتـر ِبیَلـر.1 ِذْکـِا اهّنَ

1. کربی، ج2، ص 132؛ بحررالنوار، ج70، ص43؛ تاآة اهعمول بي شاح أخبرر آل اهاطول، ج 8، صن 286. 
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ترجمـه: در عیـن الحیـوة از حضـرت علـی بـن الحسـین؟امهع؟ نقـل شـده اسـت: 

کرده و  کرده اسـت و رو به ما  کرده و می رود و آخرت بار  همانا دنیا بار بسـته و پشـت 

 می آید. هریک از دنیا و آخرت را فرزندان و اصحابی اسـت. شـما از فرزندان آخرت

کـه از زاهـدان در دنیـا باشـید و  کارکنـان دنیـا. هشـیار باشـید   باشـید نـه از فرزنـدان و 

کنیـد. بـه راسـتی زاهـدان در دنیـا زمیـن را بسـاط خـود می داننـد و   بـه آخـرت رغبـت 

ک را بسـتر خـود قـرار داده انـد، آب را بـوی خـوش خـود می داننـد و بـه آن خـود را  خـا

کـه سـزاوار اسـت، خـود را از دنیـا ُبریده انـد.  گونـه   می شـویند و خوشـبو می سـازند. آن 

 به یقین کسی که مشتاق بهشت است شهوت های دنیا را فراموش می کند، و کسی 

کـه ترک دنیا  کـه از آتـش جهنـم می ترسـد البتـه مرتکب محرمات نمی شـود، و کسـی 

کرد مصیبتهای دنیا بر او سـهل و آسـان می شـود. 

گویا اهل  کـــه  کـــه در یقین بـــه مرتبه  ای رســـیده اند  خداونـــد را بندگانـــی اســـت 

گویا اهل جهنم را درجهنم دیده اند  که جاودانند، و  بهشـــت را در بهشـــت دیده اند 

که معذبند. مردم از شـــّر آنها امان دارند. دلهایشـــان پیوســـته از غـــم آخرت محزون 

 است. جانهایشان از محرمات و شبهات وارسته است. کارها را برخود دشوار نکرده 

 و آسان می گیرند. چند روزی اندک را صبر کرده اند و درنتیجه در آخرت، راحتی های 

کرده اند.  دور و دراز و بی پایان برای خود مهیا 

بــر  اشــک  و  برپــا می ایســتند  پــروردگار خویــش  برابــر  در  چــون شــب می شــود، 

چهره هایشــان جــاری می شــود و تضــرع و زاری و اســتغاثه بــه پــروردگار خــود می کننــد 

و ســعی می کننــد کــه بدنهــای خــود را از عــذاب الهــی آزاد کننــد. چــون روز شــد، بردبــار 

یــک و  و حکیــم و دانــا و نیکــوکار و پرهیزکارنــد. از بســیارِی عبــادت، ماننــد تیــر، بار

الغــر شــده اند و خــوف الهــی آنهــا را چنــان تراشــیده و نحیــف کــرده کــه وقتــی اهــل دنیا 

کــه[ اینــان بیمــاری و مرضــی در  کــه بیمارنــد. ]در حالــی  بــه آنهــا می نگرنــد می پندارنــد 
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کــه  بــدن خویــش ندارنــد، ]بلکــه بیمــار خــوف و محبــت خداینــد[. برخــی می پندارنــد 

گشــته ولــی چنیــن نیســت، بلکــه بیــم آتــش دوزخ در  عقــل ایشــان بــا جنــون مخلــوط 

کــرده اســت. دل ایشــان جــا 

پنجم_ با پنج  گروه رفاقت مكن
ن َیر 

َ
ِبي َبَمرل

َ
ْوَصرِنـي أ

َ
ُحَسـْیِن علیلم اهسـالمن  أ

ْ
ـُد ْبُن َعِلّيِ ْبِن اه ُبـو َجْعَفـٍا ُتَحّمَ

َ
 أ

َ
َقـرل

ُم ِبَداَك 
ْ
ُمن ُجِعل

ْ
يٍق. َبُمل  ُتَااِبْمُلـْم ِبي َطِر

َ
 ُتَحرِدْثُلـْم َو ال

َ
 َتْصَحَبـّنَ َخْمَسـًة َو ال

َ
، ال ُبَنـّيَ

َخْمَسـُة؟
ْ
ِء اه

َ
َبْم! َتْن َهُؤال

َ
َیـر أ

َتـر  َو  َبـْم! 
َ
أ َیـر  ـُمن 

ْ
َبُمل ُدوَنَلـر.  َبَمـر  ـٍة 

َ
ْکل

ُ
ِبأ َيِبیُعـَك  ـُم  َبِإّنَ َبرِطـمًر،  َتْصَحَبـَن    

َ
ال ن 

َ
َقـرل  

 َتْصَحَبّنَ 
َ

ن ال
َ

رِني؟ َقرل َبْم َو َتـِن اهّثَ
َ
ُم َیر أ

ْ
ن ُقل

َ
َلـر. َقرل

ُ
 َیَنره

َ
ن َیْسَمـُع ِبیَلـر ُثـّمَ ال

َ
ُدوَنَلـر؟ َقـرل

ن 
َ

رِهُث؟ َقرل ُم َو َتِن اهّثَ
ْ
ن َبُمل

َ
ْیِم. َقرل

َ
ُکْنَم ِإه ْحَوَج َتر 

َ
ُم َیْمَسُع ِبَك ِبي َترِهِم أ َبِخیَل، َبِإّنَ

ْ
اه

َبِعیـَد. 
ْ
ُب ِتْنـَك اه یـَف َو ُیَمـّاِ َمِر

ْ
ـُد ِتْنـَك اه ـَااِب ، ُيَبّعِ ـِة اهّسَ

َ
ـُم ِبَمْنِزه ابـًر َبِإّنَ

َّ
َکذ  َتْصَحَبـّنَ 

َ
ال

َك.  ْن َیْنَفَعـَك َبَیُضـّاُ
َ
یـُد أ ـُم ُيِر ْحَمـَق، َبِإّنَ

َ
 َتْصَحَبـّنَ أ

َ
ن ال

َ
اِبـُع؟ َقـرل ـُم َو َتـِن اهّاَ

ْ
ن َبُمل

َ
 َقـرل

ُعونًر ِبي 
ْ
 َتْصَحَبـّنَ َقرِطَع َرِحٍم، َبِإّنِـي َوَجْدُتُم َتل

َ
ن  ال

َ
َخرِتُس؟ َقرل

ْ
َبـْم َتـِن اه

َ
ـُم َیـر أ

ْ
ن ُقل

َ
َقـرل

ِکَتـرِب اهَّلِل، ِبي َثاَلَثِة َتَواِضع.1

ترجمـــه: حضـــرت امـــام محمـــد باقـــر؟ع؟ فرمـــود که پـــدرم مـــرا به ایـــن کلمات 

 ســـفارش فرمود: پســـر جـــان! با پنج گروه از مردم همنشـــین مباش و بـــا آنها گفتگو و 

رفاقت نکن. 

کیانند؟ فرمود: با فاسق دوستی مکن؛ زیرا او به  عرض کردم: فدایت شوم اینان 

کی یا به لقمه ای بلکه )حتی به( کمتر از آن تو را می فروشد. عرض کردم: کمتر از  خورا

که به آن نمی رسد.   آن چیست؟ فرمود: به طمع لقمه ای تو را می فروشد در حالی 

ئمة، ج2، ص81؛ بحررالنوار، ج 75، ص137. 1. کشف اهغمة بی تعابة ال
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گـروه دوم کیاننـد؟ فرمـود: بـا بخیـل دوسـتی مکـن. زیـرا در وقتـی  گفتـم: ای پـدر! 

کـه بـه او شـدیدًا احتیـاج داری، تـو را از مالـش محـروم می کنـد. 

کسـانی هسـتند؟ فرمـود: بـا دروغگـو همنشـینی و  گـروه سـوم چـه  کـردم:    عـرض 

 رفاقت مکن. زیرا که مانند سراب است. آنچه را نزدیک است، به تو دور می نمایاند؛ 

و آنچه را دور است به تو نزدیک می نماید. )سراب به حالتی گفته می شود که شعاع 

گیـرد و پرتوهـای نورانـی آن ماننـد آِب مـوج  آفتـاب در وسـط روز در سـطح زمیـن قـرار 

 زننـده، درخشـان بـه نظـر آیـد. هرکـه سـراب را ببیند گمـان می برد آبی بـر زمین جاری 

که آبی وجود ندارد(.  است. در حالی 

کســـانی هســـتند؟  فرمـــود: احمـــق اســـت. زیـــرا  گـــروه چهـــارم چـــه  گفتـــم: ای پـــدر! 

ــو را ــه جهـــت حماقـــت و نادانیـــش(، تـ ــاند، )بـ ــو نفعـــی برسـ ــه تـ ــد بـ  وقتـــی می خواهـ

 ضرر می رساند. 

کیانند؟ فرمود: بـا آنکه قطع رحم کرده اسـت، رفاقت  گـروه پنجـم  کـردم:  عـرض 

مکـن. زیـرا کـه مـن در سـه جـای قرآن دیدم کـه قاطع رحم، مورد لعنت اسـت1� 

ششم_ پاسخ به درخواستهای دیگران تا کجا؟ 
کتب دیگر، از جمله سفارشات حضرت سجاد به فرزند   در بحاراالنوار و برخی 

که فرمود: گرامی خویش؟امهع؟ آمده است 

ْتـِا 
َ ْ
ـی ال

َ
َخـرَك ِإه

َ
 ُتِجـْف أ

َ
ُحُمـوِق، َو ال

ْ
ْض ِهل  َتَتَعـّاَ

َ
َواِئـِف  َو ال ـی اهّنَ

َ
! ِإْصِبـْا َعل  َیـر ُبَنـّيَ

ـُم.2
َ
ْکَثـُا ِتـْن َتْنَفَعِتـِم ه

َ
ْیـَك أ

َ
ُتـُم  َعل ـِذي َتَضّاَ

َّ
اه

کن و خود را در معرض   ترجمه: پسرکم! بر سختی ها و دشواری های روزگار صبر 

1. ظرهاًا کالم حضاتش نرظا بم اين طم آیم اطمن بماه 27؛ رعد 25؛ تحمد؟ص؟ 22. 
2. بحررالنوار، ج 46، ص95؛ تنرقف آل ابی طرهف، ج 4، ص65.
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کـرد کـه ضررش بـرای تو بیش  گـر بـرادرت از تـو  درخواسـت کاری  حقـوق در نیـاور1  و ا

کـه عایـد او می گردد، درخواسـت او را نپذیر. از نفعـی اسـت 

هفتم_ هالکت و ذّلت
که امام زین العابدین؟ع؟ فرمود:  کشف الغمة نقل شده  در 

ُم َطِفیٌم  َیْعُضُدُه 2
َ
ْیَس ه

َ
 َتْن ه

َّ
ُم َحِکیٌم  ُيْاِشُدُه، َو َذل

َ
ْیَس ه

َ
َك  َتْن ه

َ
َهل

آن کـس کـه حکیـم دانشـمندی نداشـته باشـد کـه او را ارشـاد و راهنمایـی کند، 

کـه سـفیهی او را همراهـی و یـاری نکنـد، خـوار و ذلیـل  کـس  ک می شـود و آن  هـال

می شـود.

توضیح مؤلف در مورد جملۀ دوم حدیث: 

سـاخته  خـردان  کـم  از  کارهایـی  بسـا  چـه   کـه  اسـت  رو  بـدان  امـام؟ع؟  کالم 

برنیایـد.  دانایـان  از  ولـی  می شـود، 

هشتم_ چشم دل باز کن.....
ْتَا ِدیِنِم 

َ
ْعُیـٍنن َعْیَنرِن ُيْبِصُا ِبِلَمـر أ

َ
َبَع أ ْر

َ
َعْبـِد أ

ْ
! ِإّنَ ِهل

َ
ال

َ
یـلن أ قـرل؟ع؟ بـی حدیـث طو

َعْیَنْیـِن 
ْ
ـُم اه

َ
َراَد اهَّلُل ِبَعْبـٍد َخْیـاًا، َبَتـَح ه

َ
ْتـَا آِخَاِتـِم. َبـِإَذا أ

َ
َو ُدْنَیـرُه، َو َعْیَنـرِن ُيْبِصـُا ِبِلَمـر أ

َتـَاَك  َذِهـَك،  َغْیـَا  ِبـِم  َراَد 
َ
أ ِإَذا  َو  آِخَاِتـِم.   ْتـِا 

َ
أ ِبـي  َغْیـَف 

ْ
اه ِبِلَمـر  ْبَصـَا 

َ
َبأ ِبـِم، 

ْ
َقل ِبـي  َتْیـِن 

َّ
اهل

ـَف ِبَمـر ِبیـِم.3
ْ
َمل

ْ
اه

گاه باشـیدکه  کـه آن حضـرت فرمـود: آ ترجمـه: در حدیثـی طوالنـی روایـت شـده 

کـه چشـمهای ظاهـری  همـه بنـدگان بـا چهـار دیـده )چشـم( می نگرنـد. بـا دو چشـم 

1. احتمرال تااد اين اطم کم خود را در شاایسی قاار تده کم حمی از دیگاان با گادن تو بيرید.
ئمة، ج2، ص113؛ بحررالنوار، ج 75، ص159. 2. کشف اهغمة بی تعابة ال

3. خصرل، ج1، ص 240.
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کـه باطنـی هسـتند امـر آخرت  هسـتند، امـور دنیـا و دیـن خـود را؛ و بـا دو چشـم دیگـر 

قلـب  دیـدگان  بخواهـد،  را  بنـده ای  خیـر  تعالـی  حـق  گاه  هـر  می بیننـد.  را  خـود 

گـر  )چشـمهای باطنـی( او را بگشـاید تـا بـا آنهـا امـور غیـب و آخـرت خـود را ببینـد و ا

غیـر از آن را برایـش بخواهـد )خیـر او را نخواهـد(، دلـش را بـه همـان حالی که هسـت 

گـذارد1� وا

نهم_ وفاداری و صداقت
اُء�2

َ
َوف

ْ
ْدُق،  َو َخْیُر َخَواِتیِمَها ال ُموِر الّصِ

ُ ْ
قال؟ع؟: َخْیُر َمَفاِتیِح  األ

کارهـا، صداقـت و راسـتی اسـت و بهتریـن پایـان  ترجمـه: بهتریـن شـروع بـرای 

بـرای آنهـا، وفـاداری اسـت.

کالم مـــوال  کالم امـــام ســـجاد؟ع؟، نزدیـــک اســـت بـــه   توضیـــح  مؤلـــف: ایـــن 

ْوَقی  ِمْنه «3؛  به 
َ
ًة أ ُم  ُجّنَ

َ
ْعل

َ
 أ

َ
ـــْدِق، َو ل ُم الّصِ

َ
اَء َتْوأ

َ
َوف

ْ
 ال

َ
که فرمود: »ِإّن  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

 راســـتی وفاداری با صداقت همراه است و من هیچ سپر و محافظی، نگاهدارنده تر 

از این نمی شناسم.

دهم_ روزگار آدمیان.....
ـِو 

َ
، َو ه  َیْعَتِبـُا ِبَواِحـَدٍة ِتْنُلـّنَ

َ
ِ َيـْوٍم َثـاَلُث َتَصرِئـَف  ال

ّ
ُکل ـُم ِبـي 

َ
ِتْسـِکیٌن  اْبـُن آَدَم. ه

ِذي َیْنُمُص 
َّ
َیـْوُم اه

ْ
ی َبره

َ
وه

ُ ْ
ُمِصیَبُة ال

ْ
ر اه ّتَ

َ
ْنَیـر. َبأ

ُ
ْتـُا اهّد

َ
َمَصرِئـُف َو أ

ْ
ْیـِم اه

َ
َلرَنـْم َعل

َ
اْعَتَبـَا ه

کـم در چنیـن  کـم بـادی خـودش دوری از راه حـق را باگزینـد،  گونـم تـوارد در زترنـی اطـم  1. ايـن 
گـذارد. در قـاآن باتـودن »بلمـر زاغـوا أزاغ اهَّلل  وضعـی خداونـد حکیـم، او را بـم اختیـررش واتـی 
ايـن  اهبتـم  کسـبوا«. )انعـرم/70(.  بمـر  أبسـلوا  اهذيـن  باتـودن »أوهئـک  و  قلوبلـم« )صـف/5( 

گفتـم آیـد.  کـم در جـری خـود بریـد  حمیمـم تفصیلـی دارد 
2. بحررالنوار، ج75، ص 161؛ اعالم اهدين بی صفرت اهموتنین، ص300.

3. بحررالنوار، ج74، ص335؛ شاح نلج  اهبالغم ابن ابی اهحدید، ج2، ص 312.
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ُعُمـُا 
ْ
ـُف َعْنـُم َو اه

ُ
ْرَهـُم َیْخل ـُم ُنْمَصـرٌن ِبـي َترِهـِم اْغَتـّمَ ِبـِم َو اهّدِ

َ
ن َو ِإْن َنره

َ
ِتـْن ُعُمـِاِه. َقـرل

َکرَن َحَااتـًر  ْیـِم، َو ِإْن 
َ
 ُحوِطـَف َعل

ً
َکرَن َحـاَلال ْزَقـُم؛ َبـِإْن  ـُم َیْسـَتْوِبي ِر رِنَیـُة ِإّنَ ُه. َو اهّثَ  َيـُاّدُ

َ
ال

ن َتر ِتْن َيْوٍم ُیْمِسـي 
َ

ْعَظـُم ِتـْن َذِهَك. ِقیـَلن َو َتر ِهَي؟ َقرل
َ
رِهَثـُة أ ن َو اهّثَ

َ
ْیـِم. َقـرل

َ
ُعوِقـَف َعل

ـرِر.1 ـی اهّنَ
َ
ْم َعل

َ
ـِة أ َجّنَ

ْ
ـی اه

َ
 َیـْدِري َعل

َ
ـًة، ال

َ
ِخـَاِة َرْحل

ْ
 َو َقـْد َدَنـر ِتـَن ال

َّ
ِإال

 ترجمه: بیچاره فرزند آدم! در هر روز سه مصیبت دارد که از هیچ کدامشان درس

 عبرت نمی گیرد؛ در حالی  که اگر عبرت بگیرد، امور دنیا بر او سهل و آسان می شود. 

کـم می شـود )و او متأثـر  کـه می گـذرد( یـک روز از عمـر او  مصیبـت اول: )هـر روز 

ی پدید آیـد، اندوهگین  گـر ایـن نقصـان، در مـال و ثروت و کـه ا نمی شـود(؛ در حالـی 

کـه( بـه جـای ِدرَهـِم از دسـت رفتـه، ِدرَهمـی خواهـد آمـد،  می شـود. )بـا ایـن تفـاوت 

ولـی عمـر از دسـت رفتـه را چیـزی برنمی گردانـد.

مصیبـت دوم: او بـه دنبـال رزق و روزِی خویـش مـی رود و می خواهـد آن را تمـام 

گـر رزقـش حـالل باشـد، حسـاب آن را از او  کـه ا کنـد، در حالـی  یافـت  کمـال در و 

کیفـر می دهنـد. گـر حـرام باشـد او را  می خواهنـد و ا

مصیبت سـوم: از این بزرگتر اسـت. پرسـیدند: آن چیسـت؟ فرمود: هیچ روزی را 

 شب نمی کند مگر اینکه یک منزل به جایگاه )خود در( آخرت نزدیک می شود؛ ولی 

نمی داند به بهشت وارد می شود یا به جهنم.

 توضیح مؤلف: ابوبکر بن عیاش2 کالم خود را از این کالم حضرت؟ع؟، اقتباس

1. اختصرص، ص 342؛ بحررالنوار، ص 75، ص160.
کوبـی از  کوبـی )تتوبـی 193ق(، یکـی از دو راوی قاائـم  2. َابوَبْکـِا ْبـِن َعیـرش بـن طـرهم حّنـرط 
عرصـم و از اصحـرب حدیـث اطـم. او از بسـیرری تشـریخ کوبـم روایم حدیث کـاده کم از آن 
جملـم تی تـوان بـم ابـو اطـحرق طـبیعی، اعمش و اطـترد قاائتش عرصم اشـرره کاد. بسـیرری از 
تحدثـرن عـااق همچـون عبـداهَّلل بـن تبـررک، یحیـی بـن آدم، .... از او روایـم کاده انـد. احمـد 
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 َنهـــاَرُه، 
ُ

نیـــا، یســـُقُط ِمنـــُه ِدرهـــٌم َفَیِظـــّل
ُ

گفتـــه اســـت: »ِمســـکیٌن ُمِحـــُب الّد کـــرده و   
یـــِه راِجعـــوَن. َو َینُقـــُص ُعمـــُرُه و دیُنـــُه و ال یحـــَزُن َعلیِهمـــا«؛1 

َ
ـــا إل

َ
إّن ـــا هلِلَّ َو

َ
 أّن

ُ
َیقـــول

گـــر یـــک درهـــم از دســـت بدهـــد )مأیـــوس  کـــه دوســـتدار دنیاســـت! ا کســـی  بیچـــاره 
گفتـــن »انـــا هلل و انـــا الیـــه راجعـــون« می گذرانـــد؛ در  شـــده و( سراســـر روز خـــود را بـــا 
کاســـته می شـــود ولـــی اندوهگیـــن نمی شـــود؛ حـــال آنکـــه  کـــه از عمـــر و دینـــش  حالـــی 
شایســـته اســـت آدمـــی بـــر صـــرف عمـــر خویـــش، بخـــل ورزد و بـــر عمـــر تلـــف شـــدۀ 

خـــود تأســـف بخـــورد. 

ـــا َمَضـــی  ـــی َم
َ
ـــُه َعل ـــْرِء ُبَکاُئ َم

ْ
ـــَرِم ال َک ـــْن  حضـــرت امیـــر مؤمنـــان؟ع؟ می فرماینـــد: »ِم

کرامـــت شـــخص  ـــِه«؛2 نشـــانۀ  ـــَم  ِإْخَواِن ـــُه َقِدی ـــِه، َو ِحْفُظ ْوَطاِن
َ
ـــی أ

َ
ـــُه  ِإل ـــِه، َو َحِنیُن ـــْن َزَماِن ِم

گذشـــته  ـــر  ی نیـــاز بـــه درگاه حضـــرت بـــاری تعالـــی آورد و ب کـــه رو )یکـــی( ایـــن اســـت 

کنـــد و از تقصیـــرات خـــود عفـــو بخواهـــد؛  گذشـــتۀ خـــود را جبـــران  خـــود بگریـــد تـــا 

)دیگـــر اینکـــه( عالقـــه و اشـــتیاق بـــه وطنـــش داشـــته باشـــد )و نیـــز آنکـــه( دوســـتان 

دیرینـــۀ خـــود را نـــگاه دارد.

یازدهم_ نشانه های سعادت
َسـرُؤُه َصرِهِحیـَن، َو 

َ
ـِدِه ، َو َیُکـوَن ُخل

َ
ْن َیُکـوَن َتْتَجـُاُه  ِبـي َبل

َ
َمـْاِء أ

ْ
ِإّنَ ِتـْن َطـَعرَدِة اه

ـٌد َیْسـَتِعیُن ِبِلـْم3 
ْ
ـُم ُوه

َ
َیُکـوَن ه

 ترجمه: از سعادت و نیکبختِی شخص این است که )محل کسب( و تجارتخانۀ

بـن حنبـل بـم نوشـتم هريی از ابوبکـا در حدیـث، اشـرره کـاده اطـم، وهـی دیگا تنربع بـم تأهیفی 
گره حکمـم آتیـز وی بم طـور پااکنـده در  کوتـره و  از او اشـرره نمی کننـد و تنلـر باخـی طـخنرن 

تنربـع آتده اطـم.
1. اهسبمرت اهکبری شعاانی، ج1، ص53.

کنزاهفوائد، ج1، ص 94؛ بحررالنوار، ج 71، ص 264.  .2
کربی، ج5، ص257؛ تاآة اهعمول، ج  19، ص328، ح3.  .3
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که با او اختالط و معاشـرت دارند صالح و نیکوکار   او در شـهر خودش باشـد، و آنها 

باشـند، و فرزندانی داشـته باشـد که از آنها یاری بجوید.

سه ندبه )مناجات( از حضرت زین العابدین؟ع؟
و  و زهـد  امـام زین العابدیـن؟ع؟، سـخنان بسـیاری در نصیحـت  از حضـرت 

که از آن  کلمات آن جناب، به خصوص ندبه هایی  موعظه نقل شـده اسـت. یقینًا 

حضـرت نقـل شـده،  آثـار عظیمـی دارنـد. از ابـو حمـزه ثمالـی روایـت شـده اسـت که 

فرمـود: مـن نشـنیدم کـه احـدی از مـردم، از علـی بـن الحسـین )علیه السـالم( زاهدتر 

بـه مـا رسـیده اسـت. حـاالت  از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  کـه  باشـد، مگـر اخبـاری 

کـه بـا نصیحت و موعظـه هایش، هرکـس را که در  علـی بـن الحسـین؟ع؟ چنـان بـود 

گریـه می انداخـت. محضـر شـریفش بـود بـه 

گهربـار  کلمـات عالـی و  کتـاب شـریف، گنجایـش ذکـر همـه آن  کـه ایـن  از آنجـا 

را نـدارد، بـه چنـد جملـه از آن ندبه هـا تبـرک می جوییـم و بـه همیـن انـدک، بسـنده 

می کنیـم:

الف _ ندبۀ اول 
که زهری1 از آن حضرت نقل نموده می فرماید: در ندبه ای 

َحَیرِة ُطُکوُنِك؟
ْ
ی اه

َ
ی َم ِإه ُرُکوُنــِك؟َیر َنْفُس  َحّتَ ِعَمرَرِتَلــر  َو  ْنَیــر 

ُ
اهّد ــی 

َ
ِإه َو 

ْطاَلِبِك؟
َ
َتر اْعَتَبْاِت ِبَمْن َتَضی ِتْن أ

َ
ِبــِك؟أ

َ
ال

ُ
أ ِتــْن  ْرُض 

َ ْ
ال َواَرْتــُم   َتــْن  َو    

1. ابوبکـا، تحمـد بـن تسـلم بـن عبیـداهَّلل شـلرب، تعـروف بـم ُزهـری، از بمیلـرن و تحدثـرن قـرن 
دوم هجـری بـوده کـم بنربـا اتفـرق شـیعم، از خـط والیـم اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ انحـااف داشـتم و با 
تذهـف اهـل تسـنن بـوده اطـم. در عیـن حـرل، روایم هـری تختلفـی را از اتـرم طـجرد؟ع؟ و 
گاد اترم  کم اتـوی بود. وهی شـر دیگـا اترتـرن نمـل کـاده اطـم. وی تـر پریـرن عمـا در خدتـم حر

ين اهعربديـن؟ع؟ نیـز بـود. ز
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ِإْخَواِنــَك ِتــْن  ِبــِم  ُبِجْعــِم  َتــْن  ْقَااِنــِكَو 
َ
أ ــی ِتــْن 

َ
ِبل

ْ
ــی َداِر اه

َ
ِإه ــِم 

ْ
َنَمل َو 

ْرِض َبْعــَد ُظُلوِرَهــر
َ ْ
َدَواِثــُاَبُلــْم ِبــي ُبُســوِن ال َبــَواٍل  ِبیَلــر  َتَحرِطــُنُلْم 

ْقــَوْت ِعَااُصُلْم 
َ
ُرُهــْم ِتْنُلْم َو أ ــْم ُدو

َ
َمَمــرِدُرَخل

ْ
اه َمَنرَیــر 

ْ
اه َنْحــَو  َطــرَقْتُلْم  َو 

َلــر
َ
ْنَیــر َو َتــر َجَمُعــوا ه

ُ
ــْوا َعــِن اهّد

َّ
ــا1َو َخل َحَفرِئ

ْ
ــَااِب اه ــَم اهّتُ ــْم َتْح ْتُل َو َضّمَ

که: حاصل فرمایش آن حضرت این است 

ِکـــی بم حیـــرت و زندگرنی دنیر دل بســـتم ای؟ و  _ ای نفـــس! تـــر چنـــد و تر بم 

کـــادن آن گاایش داری؟ بـــم اين جلـــرن و آبرد 

کســـرنی از دوطـــترنم  _ آیر از گذشـــتگرن و پدرانم عبات نمی گیری؟ و آن 

کـــم زتین در خـــود پنلرن نمود؟ را 

 _ و کسرنی از باادرانم کم بم تصیبتشرن تبتال شدی؟ و کسرنی از همگنرنم 

گور طپادی؟ کم بم 

_ بـــم راطـــتی آنرن پـــس از آنکـــم با روی زتیـــن بودنـــد، در شـــکم زتین جری 

کلنم شـــد؛ گابتند؛ تحرطـــن ایشـــرن پوطـــیده و 

_ خرنم هـــر و حیرط هـــری خرنم هریشـــرن از آنلر خرهی شـــد؛ و تمديـــاات، آنلر 

را بم طـــوی تاگ راند؛

رده بودند بم جری گذاشـــتند؛ و در  _ از دنیـــر گذشـــتند و  هـــا آنچـــم را گـــاد آو

ک قبور پنلرن شـــدند. يا خـــر ز

َمُنــوِن
ْ
اه ْیــِدي 

َ
أ اْخَتَاَتــْم   ُقــُروٍنَکــِم  َبْعــَد  ُقــُروٍن  ِتــْن 

ِبِباَلَهــر ْرُض 
َ ْ
ال ــَاِت  َغّیَ َکــْم  َثَااَهــرَو  ِبــي  َبــْم  َغّیَ َو 

رِس ْن َعرَشــَاْت ِبي ُصُنوِف اهّنَ ْرَتــرِسِتّمَ
َ ْ
ال ــی 

َ
ِإه َعْتُلْم  َشــّیَ َو 

1. تنرقف آل ابی طرهف، ج4، ص152؛ بحررالنوار، ج 46، ص 82 و 83.
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ْنَیر ُتِکــّفٌ ُتَنرِبٌس
ُ

ــی اهّد
َ
ْنــِم َعل

َ
ُتَکرِثــٌاَو أ یــٌص   َحِر ِبیَلــر  رِبَلــر  ِهُخّسَ

ِهیــًر
َ

ــی َخَســٍا ُتْمِســي َو ُتْصِبــُح ال
َ
ــُاَعل ــِم ُتَخرِط

ْ
ــْو َعَمل

َ
ــر َذا ه ــْدِري ِبَم  َت

َ
أ

ِهُدْنَیــرُه َجرِهــدًا َیْســَعی   
ً
اْتــَاأ ِإّنَ   َخرِطــاَو 

َ
 َشــّك

َ
ْخَااُه ال

ُ
َهــُل َعــْن أ

ْ
َو َیذ

 _ چم بسیرر چنگرل تاگ، اشخرص را تبره طرختم؛ در ها نسلی از پِس نسل 
دیگری؛

ک خود  _ و زتیـــن بر کلنم کادن، چـــم تغیياات بااوانی داده اطـــم؛ و در خر
اطم، کاده  پنلرن 

گورطـــترن آنلر را تشـــریعم  کم بر آنلر تعرشـــات داشـــتی؛ و تر  _ اشـــخرصی 
نمودی.

يا ابکندی   _ )بر  آنکم اين همم را دیدی وهی عبات نگابتی( و همچنرن طا بم ز
يبر )کم هزاران داترد را در هاگوشم بم  و بم دنیر دل بستی؛ و بم اين عروس نرز

رزی؛ ک انداختم و نرشرد طرختم( بر تکرثا و تفرخا، حاص تی و خر

 _ و بـــر ايـــن کم صبح و شـــرم در تعاض هزاران بال و خسا هســـتی، بم غفلم
زگرر تی گذرانی؛ آیر هیچ تی دانی اگا خوب بيندیشی  ر، رو   و طـــاگاتی و غرو

گابترری؟  کم بم چم خساهر 

 _ بم یمین ها کس در تســـیا دنیر جّد و جلد کند و بکوشـــد، از تدارک طاای 

یرن و خسررت خواهد شد. گابترر ز ید آخات برز تی ترند و بی تادید  جرو

َکْیـَف اْنَتَسـَفْتُلُم  َعرِتَیـِة! 
ْ
ـوِك اه

ُ
ُمل

ْ
َفرِنَیـِة َو اه

ْ
ُمـُروِن اه

ْ
َمرِضَیـِة َو اه

ْ
َتـِم اه

ُ ْ
ـی ال

َ
"اْنُظـِري  ِإه

ْخَبرُرُهـْم«
َ
ْنَیـر آَثرُرُهـْم َو َبِمَیـْم ِبیَلـر أ

ُ
َحَمـرُم،    َبرْتَتَحـْم ِتـَن اهّد

ْ
ْبَنرُهـُم اه

َ
ـرُم، َبأ ّیَ

َ ْ
ال

در احوال امتهای گذشـته و مردم روزگار ناپایدار و سـالطین سـرکش، نیک بنگر 

کشـاند  یشـۀ وجودشـان را از بیخ َبرَکند، مرگ آنان را به فنا  که چگونه حوادِث ایام، ر

و آثارشـان از دنیـا چنـان محـو شـد که از آنها تنها خبـری بر جای ماند.
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ْقَفَاْت
َ
َااِب َو أ ْضَحْوا َرِتیمًر ِبي اهّتُ

َ
َتَمرِصُاَو أ َو  ْم 

َ
ل ُعّسِ ِتْنُلْم  َتَجرِهُس 

َبْيَنُلْم َر  َتَزاُو  
َ

ال ِبَداٍر  وا 
ُّ
َحل ُر؟َو  َزاُو اهّتَ ُمُبوِر 

ْ
اه رِن 

َ
ِهُسّک ی  ّنَ

َ
أ َو 

ِبَلر َثَوْوا  َقْد  ُجًثی   
َّ

ِإال َتَاى  ِإْن  َعرِصُاَبَمر 
َ ْ
ال ْیَلر 

َ
َعل َتْسِفي  َمًة  ُتَسّنَ

ک، کرتال پوطیده شده؛ تجرهس و قصاهر از آنلر خرهی  يا خر  _ اطتخوانلر در ز
گشتم اند؛ ترنده و تعسیل 

 _ جملگی برر طفا بستم اند و بم خرنم ای وارد شدند، کم بم هیچ وجم همدیگا 
را دیدار نمی کنند؛

یـررت کجـر؟ چیزی جز طـنگلری برال باده  کنرن قبـور، کجـر و دیـدار و ز _  طـر
ک و غبـرر و  کـم بـرد و خـر کـم در آن تنـزل کاده انـد؛  روی قبـا ایشـرن نمی بينـی 

زند. گادبردهـر بـا آنلـر تی و

  ِتْنَلر 
َ

ـَن ِتْن ُدْنَیـرُه َو َنرل
َ

ْعـَواٍن، َتَمّک
َ
َسرٍن  َو ُجُنـوٍد َو أ

ْ
َکـْم َعرَیْنـِم  ِتـْن ِذي ِعـّزٍ َو ُطـل  "

َخرِئا«
َّ

ْعـاَلَق َو اهذ
َ ْ
ِکَا، َو َجَمَع ال َطـر

َ
ُحُصـوَن َو اهّد

ْ
ُتَنـرُه! َبَبَنـی اه

از  کـه  یـاران آنهـا را  چـه بسـیار دیـده ای صاحبـان عـّزت و سـلطنت و لشـکر و 

ی خـود در جهان دسـت یافتنـد. قلعه های  دنیـای خویـش بهره منـد شـدند و بـه آرزو

گـرد  کردنـد و امـوال و ذخایـر فـراوان  محکـم و دژهـای اسـتوار و قصرهـای پایـدار بنـا 

آوردنـد.....

َتــْم 
َ
ــِة ِإْذ أ َمِنّیَ

ْ
 اه

َ
َخرِئــُاَبَمــر َصَاَبــْم  َکــّف

َّ
اهذ ْیــِم 

َ
ِإه َتْلــِوي  ُتَبــرِدَرًة 

ِتي َبَنی 
َّ
ُحُصوُن اه

ْ
 َدَبَعْم َعْنُم اه

َ
ِکُاَو ال َطــر

َ
ْنَلرَرَهــر َو اهّد

َ
 ِبَلــر أ

َ
َو َحــّف

ــُم 
ُ
ــَة َخْیل َمِنّیَ

ْ
 َقرَرَعــْم  َعْنــُم اه

َ
ِکاَو ال َعَسر

ْ
ّبِ َعْنُم اه

َّ
 َطِمَعْم  ِبي اهذ

َ
َو ال

ردنـد هیـچ کـدام( آن زتـرن کم هشـکا تاگ، قصـد آنرن کاد،  _ )از آنچـم گـاد آو

تاگشـرن را چـرره نکاد؛

_ وقتـی تـاگ روی بـم آنـرن کـاد، از آن ذخريا نرتحدود، هیچ عریدشـرن نشـد، 
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ر طـرزد، نـم قلعم هريـی کـم بنـر کادنـد توانسـم تاگ را از آنلر دو

_ )همـرن دژهـر( کـم اطاابـش را بـر قصاهـر و رودهـر احرطم کـاده بودند، و نم آن 

همـم قصاهـر و هشـکاهر توانسـتند تـاگ را دبـع  کنند و ترنع تاگ آنلر شـوند.

ادن بااز، اتیدی تی ربم کم تاگ را از آنرن دور طرزند.
َ
ادانلری گ

ُ
_ و نم بم خیل گ

ـَك ِتـْن 
َ
ْنَیـر َو َتَکرِیِدَهـر َو َتـر َنَصَبـْم ه

ُ
اَر، ِتـَن اهّد

َ
ِحـذ

ْ
اَر اه

َ
ِحـذ

ْ
ِبـَداَر، َو اه

ْ
ِبـَداَر اه

ْ
»َبره

ـَك ِتـْن ِبْتَنِتَلـر«.
َ
یَنِتَلـر َو اْطَتْشـَاَف ه ـَك ِتـْن ِز

َ
ـی ه

َّ
َتَصرِیِدَهـر، َو َتَحل

پـس بشـتاب و سـرعت کـن و بـر حـذر بـاش از دنیا و نیرنگهـای آن و آن دامها که 

کـه  کـه خـود را بـه آن آراسـته، و آن فتنه هـا  ینتهـا  گسـترده و آن ز بـرای فریـب دادن تـو 

برایـت بـه نمایـش می گذارد.

آِتــٌاَو ِبــي ُدوِن َتــر َعرَیْنِم ِتْن َبَجَعرِتَلر ْهــِد  ِبرهّزُ َو  َداٍع  َرْبِضَلــر  ــی 
َ
ِإه

َزاِئــٌل  َبَعْیُشــَك  َتْغَفــْل   
َ

ال َو   
َ

َضرِئــٌاَبِجــّد ــِة  َمِنّیَ
ْ
اه َداِر  ــی 

َ
ِإه ْنــِم 

َ
أ َو 

ِطاَلَبَلــر َبــِإّنَ  ْنَیــر 
ُ

اهّد ــِف 
ُ
َتْسل  

َ
ال َك َضرِئاَو 

َ
َلر[ ه َم ِتْنَلر غبم ]ِغّبُ

ْ
َو ِإْن ِنل

_ و آنچـم از بجریـع دنیـر دیـده ای، بسـیرر کمتاش هم کربی اطـم، کم تو را بم 

تاک دنیر و دل نبسـتن بم آن بااخواَند.

کـــم عیـــش تـــو در ايـــن دنیـــر  _ پـــس بـــم جـــّد و جلـــد بکـــوش و بـــم غفلـــم تبـــرش 

کـــوچ و طـــفا بـــم طـــاای آخـــات هســـتی. گذراطـــم، و تـــو بـــر شـــترب در حـــرل 

گـــا بـــم تمصـــود  گـــا چنیـــن برشـــی، حّتـــی ا کـــم ا _ پـــس ابـــدًا در طلـــف دنیـــر تبـــرش 

ــر تی خواهـــی دطـــم یربـــی( در نلریـــم،  ــم از دنیـ ــم آنچـ یـــش باطـــی )و بـ  خو

یرن دیده ای. ز

ْم َتْنَعْشـُم ِتـْن َصْاَعِتِم 
َ
ْیَلر؛ َبل

َ
ْیَلـر َو َصَاَعـْم ِتـْن ُتِکّفٍ َعل

َ
ـٍد ِإه

َّ
ْت ِتـْن ُتَخل »َکـْم َغـّاَ

ِمِم«.
َ
ه

َ
ْم َتْشـِفِم ِتـْن أ

َ
ـْم ُتـَداِوِه ِتْن ُطـْمِمِم َو ه

َ
ـُم ِتـْن َعْثَاِتـِم، َو ه

ْ
ـْم ُتِمل

َ
َو ه
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کـه بـه سـبب میـل و رغبـت بـه دنیـا، مغـرور و فریفته شـدند؛ و   چـه بسـیار کسـان 

ی آوردن به آن، لغزیدند و افتادند و هرگز برنخاستند   چه بسیار مردمان که به سبب رو

و در لغـزش خویـش، توانایـی اسـتقامت نیافتنـد و از آن مرض دوایی نیافتند و از آن 

درد، شفایی نجستند.

َرَدْتــُم َبْعــَد ِعــّزٍ َو َتْنَعــٍة ْو
َ
ــی أ

َ
َتَصــرِدُرَبل ُلــّنَ 

َ
ه َتــر  ُطــوٍء  َتــَواِرَد 

ــُم  ّنَ
َ
أ َو  َنَجــرَة   

َّ
ال

َ
أ ى 

َ
َرأ ــر  ّمَ

َ
ُرَبل ُمَواِز

ْ
 ُتْنِجیِم ِتْنُم اه

َ
َمْوُت ال

ْ
ُهَو اه

َنَداَتــٍة  
ُ

ُطــول ُیْغِنیــِم  ــْو 
َ
ه َکَبرِئاَتْنــَدُم 

ْ
ُنــوُب اه

ُّ
ْبَکْتــُم اهذ

َ
ْیــِم َو أ

َ
َعل

 _ بلکم اين دنیری حیلم گا، از دِر تکا و نیانگ درآتد، و ایشـــرن را پس از آنکم
زگرری عزيـــز بودنـــد و بـــم بااوانی قوم و عشـــیاه و طرئفم نیروتنـــد بودند، بم   رو

رد؛ زگرری نرخوشریند در آو رو

 _ در حرهی کم هیچ راه نجرت و برزگشـــتی باای آنرن نبود. هنگرتی کم وضع 
ر  یربتند کم تاگ آنلر باارطـــیده و هیـــچ یرر و یرو و حـــرل خود را دیدنـــد، و در

و کمکـــی نمی تواند آنلـــر را نجرت دهد،

_ در تـــدارک غم و اندوه و حســـات ابتردند، هیکن چم طـــود کم آن حســـات 
گنرهرن بزرگ، ایشـــرن را بم  ری(   و نداتـــم طوالنی طـــودی نـــدارد، و )یـــردآو

َرد. گریم درآَو

 
َ

ـَف ِتـْن ُدْنَیـرُه، َحْیـُث ال
َّ
ـی َتـر َخل

َ
ـَا َعل َف ِتـْن َخَسرَیـرُه َو َتَحّسَ

َ
ْطـل

َ
ـی َتـر أ

َ
»َبَکـی َعل

ـِة«. َبِلّیَ
ْ
ـِة َو ُنـُزوِل اه َمِنّیَ

ْ
اُر، ِتـْن َهـْوِل اه

َ
 ُیْنِجیـِم ااِلْعِتـذ

َ
َیْنَفُعـُم ااِلْطـِتْعَبرُر َو ال

کـه بـر جـای می نهـد  کـه از او سـر زده بِگرَیـد، و بـر دنیـای خـود  گناهانـی  پـس بـر 

حسـرت و انـدوه خـوَرد، در وقتـی کـه دیگـر، گریـه او را سـودی نبخشـد و بهانه تراشـی 

کـه هـول مـرگ و نـزول بـال را دیـده اسـت. و عذرخواهـی او را نجـات ندهـد، چـرا 

ُهُموُتــُم  َو  آَبرُتــُم  ِبــِم  َحرَطــْم 
َ
ــرِذُرأ َمَع

ْ
ــُم اه ْعَجَزْت

َ
ــر أ ّمَ

َ
ــَس ه ْبِل

ُ
َو أ
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َمْوِت َبرِرٌج 
ْ
ُم ِتْن ُکْرَبِة اه

َ
ْیَس ه

َ
ــر ُیَحــرِذُر َنرِصــٌاَبل ــُم ِتّمَ

َ
ْیــَس ه

َ
َو ه

ِة َنْفُسُم َمِنّیَ
ْ
ْت َخْوَف اه

َ
َحَنرِجــاَو َقْد َجَشأ

ْ
اه َلــرِة 

َّ
اهل ُدوَن  ُدَهــر  ُتَاّدِ

 _ غم و اندوه و آبرت تاگ، او را در با گابتم اطم؛ و از اینکم هیچ تعذرتی بم 

کررش نمی آید در یأس و تحیا اطم؛

 _ اندوه تاگ را هیچ چیز باایش بم باج وگشریش ناطرند، و از آنچم در بيم اطم 

ری نمی یربد؛ هیچ یرو

 _ خوف و وحشم تاگ، جرن او را تضساب تی کند، و خوف و بزع، جرنش

رد. کرم بم حلموم تی آو کرم، و از   را از حلموم بم 

یُل َو َیِئُسوا  َعِو
ْ
ُة َو اه ّنَ ُدُه، َو اْرَتَفَعِم اهّاَ

َ
ْوال

َ
ُم َو أ

ُ
ْهل

َ
َمُم أ

َ
ْطل

َ
اُدُه َو أ  "ُهَنرِهَك  َخَفی  َعْنُم ُعّوَ

ْیِم".
َ
وا ِعْنَد ُخُروِج َنْفِسِم ِرْجل

ُ
ْیِديِلْم َعْیَنْیِم َو َتّد

َ
وا ِبأ

ُ
َعِلیِل، َغّض

ْ
ِتْن ُبْاِء اه

پدیـدار  اجـل  پیـک  و  نمـودار  مـرگ  آثـار  کـه  وقتـی  در  )یعنـی  هنـگام  ایـن  در 

ی شـفقت و مهر به عیادتش آمده بودند، او را تنها می گذارند  که از رو می شـود( آنان 

و می رونـد. اهـل و اوالدش )کـه روزگار درازی بـا او همسـر و همـراز و شـریک بودنـد و 

گویـی نیشـترها بـر جگرشـان جـای می گرفـت(  گـر خـاری بـه پـای او می نشسـت،  ا

نالـه  بـه  را تسـلیم مـرگ نماینـد و صداهـا  او  ببیننـد،  او  را در  چـون سـکرات مـوت 

کـه بـه دیـدارش  گردنـد. چشـمان او را  کننـد و از بهبـودی او مأیـوس  یـال بلنـد  و واو

کـه عزیـز  را  بـا دسـت خـود ببندنـد و آن دسـتان و پاهایـش  بسـی شـادمان بودنـد، 

قبلـه بکشـند. بـه جانـب  می داشـتند، 

عــًر ــِم َتَفّجُ ْی
َ
ــٌاَبَکــْم ُتوِجــٍع َيْبِکــي َعل ــَو َصرِب ــر ُه ــاًا َو َت ــَتْنِجٍد َصْب َو ُتْس

ــُم اهَّلَل ُتْخِلــٌص
َ
ه ِکــٌاَو ُتْســَتْاِجٍع َداٍع  َذا ُهــَو  َتــر  َخْیــَا  ِتْنــُم  ُد  ُیَعــّدِ

ِبَوَبرِتــِم ُتْسَتْبِشــٍا  َشــرِتٍم  َکــْم  ــاَو  ــرَر َصرِئ ــِذي َص
َّ
َکره ــٍل  ــر َقِلی َو َعّمَ



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟100

_ پس چم بسیررند کسرنی کم بر درد و داغ با او گریرن برشند؛ و چم بسیرر طلف 

 شـکیبريی و صبـا تی کننـد، هکـن صباشـرن ربتم، و رشـتۀ شـکیبريِی ایشـرن

گسستم اطم؛  

کلمۀ اطـتاجرع )انر هَّلل و اّنر إهیم راجعون( با زبرن  کم   _ و چم بسـیررند کسـرنی 

رند و از روی خلوص نیم و تلربرنی، خداوند را بم تاحم با وی  باا خوانند.     آو

نیکی هری او را یرد  کنند و باای او خیا و تغفات بخواهند.

 _ و )از طوی دیگا( چم بسیررند کسرنی کم از تاگ او شرد و بم وبرت او خاطندند؛ 

کم اینرن نیز بم زودی از پِی او شتربرن روانم خواهند شد. بر اين 

ِتِم  ّیَ  ِهَفْمـِدِه ِجیَااُنُم َو ُتوِجـُع ِهَرِز
َ

ْعـَول
َ
َسـَم ُخُدوَدَهـر ِإَتـرُؤُه، َو أ

َ
َبَلـر ِنَسـرُؤُه َو ه »َشـّقَ ُجُیو

ْبَااِزِه«. ُروا ِلِ ی َجَلـرِزِه َو َتَشـّمَ
َ
ـوا َعل

ُ
ْقَبل

َ
ِإْخَواُنـُم، ُثـّمَ أ

ک زننـد و کنیزانـش بر چهره لطمـه می زنند.  گریبـان چـا زنهـای او در مصیبتـش 

همسـایگانش در فقـدان او بانـگ نالـه و عویـل برکشـند و بـرادران او در مصیبتـش بـه 

درد و انـدوه و غـم مبتـال شـوند. آنـگاه مهیـای تجهیـز و تدفیـن او  شـوند و بـه شـتاب 

گـور  آماده  شـوند. کـردن لبـاس و شسـتن و بـردن او بـه سـوی  بـرای جـدا 

ــِم  َکرَن ِهُمْرِب ــْوِم  َم
ْ
ــّفُ اه َح

َ
 أ

َ
ــّل ــی َتْجِلیــِزِه َو ُيَبــرِدُرَبَظ

َ
 َعل

ُ
َیُحــّث

ْحَضُروُه ِهُغْسِلِم
َ
َا َتْن َقْد أ َمْبــِا َحرِبــٌاَو َشــّمَ

ْ
ــر َبــرَظ ِهل ّمَ

َ
ــَم ه َو ُوّجِ

َبْيــِن َبرْجَتَمَعــْم  ــَن ِبــي َثْو ُکّفِ َعَشــرِئاَو 
ْ
َعُة ِإْخَواِنــِم َو اه ــُم ُتَشــّیِ

َ
ه

_ پـس آنکـم نزدیکتريـن کسـرن بـم او بـود،  در تجلیـز او طـاعم و شـترب کند 

گـور  باطـتد؛ و او را  بـم 

 _ کسرنی کم حرضا شده اند، باای غسل او تلیر تی شوند؛ و قباَکن، باای کندن 

قبا او باطترده تی شود؛
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گـاد آینـد و او  کننـد، پـس آشـنریرن و بـاادران او  کفـن  _ بـر دو جرتـم، بدنـش را 

گـور( تشـیيع کننـد. را )تـر 

َجـَزِع 
ْ
ـی ُبـَؤاِدِه، َبَغِشـَي ِتـَن اه

َ
ُحـْزُن َعل

ْ
ـَف اه

َ
ِدِه َو َقـْد َغل

َ
ْوال

َ
ْصَغـَا ِتـْن أ

َ ْ
ْیـَم ال

َ
ـْو َرأ

َ
»َبل

ْیاَلْه«.  ِبَشـْجٍو َوا َو
ُ

َبرُه َو َیُمول
َ
َبـرَق َو ُهَو َیْنُدُب أ

َ
ْیـِم، ُثـّمَ أ

َ
ُتـوُع َخّد

ُ
ْیـِم َو َقـْد َخَضَبـِم اهّد

َ
َعل

گشـته  کـه آتـش غـم بـر دلـش چیـره  کوچکتریـن فرزنـد ایـن مّیـت را  گـر بنگـری؛  ا
کثـرت جـزع و نالـه بـر پـدرش بیهـوش شـده و از اشـک خونیـن و  کـه از  )می بینـی( 
گونه هایـش رنگیـن گشـته اسـت. در ایـن حـال )گهـگاه( بـه هـوش  خـراش بـر چهـره، 
یاله بر می کشـد.  می آید و بر پدر خود ندبه و زاری می کند و از شـدت حزن، فریاد واو

ــِة َتْنَظــاًا َمِنّیَ
ْ
ْبَصــْاَت ِتــْن ُقْبــِح اه

َ َ
َنرِظــٌال َيْاَتــرُع  َو  ِهَمــْاآُه   

ُ
ُيَلــرل

ْکِتَیرَبُلــْم  ا ــُج  ُيَلّیِ ٍد 
َ

ْوال
َ
أ َکرِبــُا 

َ
َصرِغــُاأ

َ ْ
ال َبُنــوَن 

ْ
اه َتَنرَطــرُه  َتــر  ِإَذا 

َجــَواِزُع ْیــِم 
َ
َعل ِنْســَواٍن  ــُة  َرّنَ َغَزاِئــاَو  ُخــُدوِد 

ْ
اه َبــْوَق  َتَداِتُعَلــر 

_ بـم یمیـن از تـاگ تنرظـری نرخوشـریند خواهـی دید، کم بيننـده از دیدن آنلر 
بـم هـول و وحشـم تی ابتد؛ 

_ برزنـدان بزرگتـاش همچنـرن بـا او ندبم و زاری تی کنند؛ پس از آنکم برزندان 
کوچک )آرام شده( و او را از یرد بادند؛

یـم تی زنند، و بسـی طاشـک از دیده  _ و زنـرن )همچنـرن( بـا او تی گرینـد و تو
بـا چلـاه روان تی دارند.

َد 
ُ

ّد
َ
ل ْکَثُروا اهّتَ

َ
ـَااَب َو أ ْیِديِلُم اهّتُ

َ
ی ِضیِق َقْبِاِه، َبَحَثْوا ِبأ

َ
ْخـِاَج  ِتـْن َطـَعِة َقْصِاِه  ِإه

ُ
»ُثـّمَ أ

ْیِم«.
َ
َظِا ِإه ْیِم َو َقْد َیِئُسـوا ِتَن اهّنَ

َ
َو ااِلْنِتَحرَب،  َو َوَقُفوا َطـرَعًة َعل

کـــه رنج و تعـــب فراوان  کردنـــد، از قصـــر )و خانه اش  کفـــن  چـــون او را غســـل و 

کشـــیده بود و خـــود را صاحب آنهـــا می دید( بیـــرون می برند، و در  در ســـاختن آنها 

تنگنـــای قبـــر )با مـــار و مور( قـــرارش می دهنـــد. آنگاه بـــا دستانشـــان  بـــر او )و بر آن 
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که تا بـــه حال از  ک می ریزنـــد )و آن بدنـــی را  که غبـــاری نمی نشســـت( خـــا چهـــره 

گل می پوشـــانند(. از  یحـــان بـــر او پیراهن می پوشـــاندند، اینک با خشـــت و  گل و ر

ی حســـرت و حیـــرت به چپ و راســـت نگراننـــد و ناله و نفیر برمی آورند. )کســـی  رو

کـــه در همه ســـالهای مصاحبت با او، یـــک ســـاعت دوری از او را برنمی تافتند(  را 

اینـــک بر قبـــرش می ایســـتند و از دیدارش مأیـــوس و ناامید می شـــوند.

ُلــْم
ُّ
ُکل ِهیــَن َو  ْیــِم ُتَعّوِ

َ
ــْوا َعل

َّ
ُخوُه ُتَحرِذُرَبَوه

َ
َقی أ

َ
ِذي ال

َّ
ِهِمْثــِل اه

َلــر
َ
ه َبــَدا  آِتَنــرٍت  ِرَتــرٍع  َراَعْیــِن َحرِطــٌاَکَشــرٍء  ِ

ّ
َبــرٍد ِهلذ ِبُمْدَیــٍة 

ْم
َ
ْجَفل

َ
ْم َتْاَتْع َقِلیاًل َو أ

َ
ِذي ُهَو َحرِذرَبَااَعْم َو ه

َّ
ر اْنَتَحی ِتْنَلر اه ّمَ

َ
َبل

کم از آنچم با  گریرن و بریردکنرن برز تی گادند؛ در حرهی   _ آنگره همگی نرالن و 

طا باادرشرن آتده، تاطرن هستند )اتر عبات نمی گیاند و هشیرر نمی شوند(؛

_ دیگا برره بم آطریش و آراتش خویش بر غفلم و بی خبری برز تی گادند )و 

رویدادهری گذشتم را بااتوش تی کنند و غفلم زده تشغول زندگی تی شوند(،

گره دشـنم ای   _ )چـون گوطـفندانی کـم آطـوده و ایمـن بـم چـاا تشـغوهند( و نـر

 تیز در دطم قصربی کم آطتینلر را تر ِتاَبق برال زده، پدیدار شود؛ گوطفندان 

 بتاطند و اندکی از چریدن دطم بکشند و  بگريزند؛ تر آن )زترن کم قصربی( 

کنرری رود. کم از او تاطیده اند بم 

َبَلرِئـِم اْقَتَدْیَنـر َو 
ْ
ْبَعـرِل اه

َ
 َبِبأ

َ
ْخِتَلـر َدَهرَهـر، أ

ُ
ـی َتْاَعرَهـر َو َنِسـَیْم َتـر ِبـي أ

َ
»َعـرَدْت ِإه

ـی َهـْوِل َتـر َتـَاى«.
َ
َمْدُبـوِع ِإه

ْ
ـَاى َو اه ـی اهّثَ

َ
َمْنُمـوِل ِإه

ْ
ـی ِذْکـِا اه

َ
ْیَنـر، ُعـْد ِإه ـی َعرَدِتَلـر َجَر

َ
َعل

کـه چـه بـر سـر خواهرشـان   گاه خـود بازمی گردنـد و از یـاد می برنـد  آنـگاه بـه چـرا

کـه در دسـت قصـاب دیدنـد از یـاد  گوسـفندی را  از دسـت قصـاب آمـد )یعنـی آن 

کنیـم و بـه عـادت آنهـا خـو بگیریـم؟  پایـان رفتـار  می برنـد(. آیـا مـا بایـد چـون چهار
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کـه بـه هـول و فزعـی که  کـه بـه قبـر داخـل شـد؛ همـو  پـس بـه یـاد آور احـوال آن مـرده را  

را سـپردند. او  می بینـی، 

ْحــِدهِ 
َ
ه ِبــي  ُتْصِاعــًر  َواِصُاَهــَوى 

َ ْ
ْرَحرُتُم َو ال

َ
یَثُم أ َعْم َتَواِر َو َتَوّزَ

ْتَواِهــِم َیْخِضُموَنَلر
َ
ــی أ

َ
ْنَحــْوا َعل

َ
ِکٌاَو أ ْیَلر َو َشــر

َ
َبَمــر َحرِتــٌد ِتْنُلــْم َعل

َلــر
َ
ْنَیــر َو َیــر َطــرِعیًر ه

ُ
َواِئــاَبَیــر َعرِتــَا اهّد

َ
اهّد َر  َتــُدو ْن 

َ
أ ِتــْن  آِتنــًر  َیــر  َو 

یشـرن و  ک جری گابتم اطـم؛ و خو يـا خـر یـش بـرود آتـده و در ز _ در هحـد خو

بسـتگرنش تیااث او را قسـمم کادند؛

 _  در تمسیم تیااث او شترب و نزاع نشرن دادند؛ و با آن ترهلر کم از آن تادۀ بيچرره 

بم ایشرن رطید، هیچ یک او را شکا و طپرس نگفتند؛

 _ پس ای کسی کم در عماان و آبردی دنیریم تی کوشی، و ای کسی کم خود 

را از تکاار اين ترجاا با خودت ایمن تی دانی؛

ة".1
َ
یِم الَتحره

َ
"کیف أَتنَم هذِه اهحرهة، َو أنَم صرئٌا إه

چگونـه از تکـرار ایـن ماجـرا بـرای خـودت احسـاس ایمنی می کنـی، در حالی که 

گزیر بـه همین فرجام  رهسـپاری؟ تـو نیـز نا

ب_ ندبۀ دوم
کـه در ندبـه ای  سـفیان بـن عیینـه2 از حضـرت زین العابدیـن؟ع؟ نقـل می کنـد 

1. اهبلـد التیـن و اهـدرع اهحصیـن، ص 320- 322؛ قسعرتـی از آن نیـز در تنلـرج اهبااعـة بـی شـاح 
نلـج اهبالغـة، ج 7، ص151آتده اطـم. 

2. ابوتحمـد ُطـفیرن بـن ُعیيَنـة بـن تیمـون هالهـی )107- 198ق( تحدث و بمیـم کوبی کم بيش 
کـاد و از آنلـر حدیـث شـنید. ابـن عیينـم تـورد وثـوق رجرهیـرن و  از هشـترد تـن از تربعیـن را درک 
تحدثـرن اهـل تسـنن بـوده و روایـرت او در صحـرح طـتم و دیگا تنربع طـنی وارد شـده اطـم. از 

یـدی تی داند. نظـا تذهـف، ابـن ندیـم او را ز
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فرمود:

"أیـن الّسـلُف الماضـون ، و األهلـون و األقربـون، و األّولون و اآلخـرون، و األنبیاء و 

ـت علیهـم الّسـنون، و فَقَدتهـم العیـون، و 
َ
المرسـلون ؟ طحَنتهـم و اهلِل المنـون ، و َتوال

إّنـا إلیهـم صائـرون، فإّنـا هلل و إّنـا إلیـه راجعون".1

گذشـته، و خویشـان و نزدیکان، و پیشـینیان و پسـینیان، و   کجایند پیشـینیان 

گردید، و سالیان سال  که آسیای مرگ بر ایشان   پیامبران و رسوالن؟ به خدا سوگند 

یم   جهان بر آنان گذشت، و از چشمها ناپدید شدند، و ما نیز به سوی ایشان رهسپار

کـه مـا مخلـوق و مملـوک خداونـد هسـتیم و  و بـه آنهـا ملحـق می شـویم. بـه درسـتی 

گشـت. )بـرای محاسـبه اعمـال و پـاداش و جـزا( بـه محضـر او بـاز خواهیـم 

کرن قبلنــر نتالحــقإذا کرن هــذا نلــج تــن  آثررهــم  علــی  برّنــر 
و هو عصمتك اهّااطیرت اهّشواهقبکن عرهمر أن طوف تدرك تن تضی
برعملــن  اهممرتــة  دار  هــذه  و هــو عّمــا االنســرن تــر ذّر شــررق2بمــر 

_ حـرل کـم پيشـینیرن تـر ايـن راه را ربتم انـد و عرقبتشـرن اين گونم بـوده، تر نیز 

یم؛ یـم بـم دنبرل ایشـرن رهسـپرر یـم و بم آنلر تلحق تی شـو بـم همیـن رو

گره بـرش!   _ )بـاای اینکـم( هـا چـم زودتـا، گذشـتم هر را جبـاان کنـی، ِبـدان و آ

گادی، کوهلری بلند، پااکنده و پنرهنده  گا چم در  ا

یسـتن و اقرتـم نمـودن نیسـم؛ هـا چنـد انسـرن تـر وقتی  _ ايـن دنیـر، طـاای ز

خورشـید بـا زتیـن تی تربـد، عمـا کنـد.

عجــم خســروان  از  دانــی  را  ز علــد بریــدون و ضحــرک و جــمِکــم 

1. تنلرج اهبااعة بی شاح نلج اهبالغة، ج 3، ص295.
2. تنلرج اهبااعة بی شاح نلج اهبالغة، ج 3، ص295؛ بحررالنوار، ج46، ص 87.
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تعــرلِکم با تخم و ُتلکش نیرتد زوال؟ ايــزد  ُتلــِک  بــم جــز  نمرَنــد 
ید هسمِکم را جرودان ترندن اّتید هسم؟ چو کس را نبینی کم جرو

ثـرر؟ و  "أيـن تـن شـّق النلـرر، و غـاس االشـجرر، و عمـا اهّدیـرر، أهـم تمـح تنلـم ال

تحـّل بلـم دار اهبـوار؟ برخـش اهجـوار، بلـك اهیـوم برهمـوم اعتبـرر، برّنمـر اهّدنیـر تتـرع و 
الخـاة هـي دار اهمـاار".1

کردند، و درختها بنشاندند،  که نهرها را بشـــکافتند و آبها جاری  کجا رفتند آنان 
و خانه ها بر پا داشـــتند؟ آیا آثار ایشـــان ناپدید نگشـــت؟ ]یعنی نیک بنگر و ببین که 
آیـــا آن خانه هـــا، مبّدل به مزارهـــا، و آن یارها مبّدل بـــه مارها، و آن اقـــارب )نزدیکان( 
ک(، و  مبـــّدل به عقـــارب )عقربهـــا(، و آن مناظر مبّدل بـــه مخاطر )مکانهـــای خطرنا

آن قصور )قصرها( مبّدل به قبور، و آن بوســـتانها مبّدل به گورســـتانها نگشـــت؟[ 

کت و نیستی دچار نساخت؟ ]یعنی نهال   و آیا روزگار غّدار، ایشان را  به منزلگاه هال
وجود ایشـان را به زهراب فنا، ناچیز و بی مقدار نگردانید؟ و آن ارض و بوم )سـرزمین( 

جایگاه ارضه )موریانه( و بوم )جغد( نگشـت؟ و آن باغها ویرانه ی زاغها نگردید؟[

کـــه به این   اینـــک از همجـــواری بـــا دنیـــا به هـــوش و برحذر بـــاش، و بـــه مردمی 

کـــه دنیـــا را دوامی نیســـت و ســـرای  احـــوال رســـیده اند بـــه دیـــدۀ عبـــرت بنگـــر، چرا 

آخـــرت، محل قرار و اســـتقرار اســـت.

یــف اهمنــون بلــم تکــن  اهحدائــق تخّاتلــم ر و  جّنرتلــم  هتنفعلــم 
ــوا بجمعلم 

ّ
اهّســوابقو ال حملتلــم حیــن وه اهّصربــرت  و  نجرئبلــم 

فوا
ّ
ــوا2و راحــوا عــن التــوال صفــاا و خل ــم و بررق ــم تنل ــم برهّاغ ذخرياه

کم و نربودی درابکنده، و از آن همم  زگرر، آنرن را بم هال  _ بم راطتی حوادث رو

1. تحف اهعمول، ص 456.
2. تنلرج اهبااعة بی شاح نلج اهبالغة، ج 3، ص296.
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برغ و بوطترنلر و دوطترن و یرران، هیچ طودی ندیدند.

 _ و آن هنگرم کم برر طـفا بم طـااِی برقِی آخات تی بسـتند، شـتاهری باگزیده  
و اطبلری تندرِو آنلر، هیچ حرصلی باایشرن نداشم؛

 _ و آنلر بر کمرل اندوه و غم، از اتوال گاانبلريی کم بر زحمم بااوان بااهم کاده 
 بودند، جدا گشتند و بر دطم خرهی ربتند؛ بر نرراحتی از همم آنلر جدا شدند 

م  هری ُپاهوای آنلر پوطید.
َّ
َکل گور ترهید و  ک  و دترغلری پربرد ایشرن با خر

 و حرَز
َ

کَا؟ و َجَمَع التوال کا؟ و َهَزَم اهجیوَش  و اهعسر  "أيَن َتن َبَنی اهمصور و اهّدطر

 و اهّدهرقنُة؟ 
ُ

کرطاة و اهّسیرطنة؟ أين اهُعّمرل يَن اهملوُك و اهفااعنة و ال
َ
ثرم و اهجاائا؟ أ   ال

عالم و اهَمنرجیق؟ و اهعلود و اهمواثیق؟"1
َ
طرتیق؟ و ال أين ذو اهنواحي و اهّاَ

کــه در آنهــا بســاط  ــد  کــه قصرهــا و خانه هــای وســیعی  بنــا نهادن ــان  کجاینــد آن

عیــش و طــرب مهیــا بــود؟ آنــان که لشــکریان و ســربازان را متواری ســاختند؟ و اموال 

و گنجینه هــا فراهــم آوردنــد؟ و بــار خطاهــا و گناهــان را بــه دوش کشــیدند؟ کجاینــد 

کجاینــد  پادشــاهان جهــان و فرعونهــای زمــان و خســروان و ســالطین ساســانی؟ 

 کارگــران و دهقانــان ]یعنــی مالکان عمدۀ زمینها[ و صاحبان ســرزمینها و روســتاها؟

 و منجنیقها و نشانه ها؟ و عهدنامه ها و پیمانها؟

ــق کأن هــم یکونــوا أهــل عــّز و تنعــة ــم و اهمنرج ــم أعالتل و ال ربع
و ال اخــذت تنلــم بعلــد تواثــق و ال طکنوا تلك اهمصور اهتي بنوا
تنرزهلــم تســفی علیــم اهخوابــق2و صرروا قبورا دارطرت و أصبحم

يی هاگز اهل عّزت و طلسنم نبوده اند و هیبم و عظمم نداشتم اند؛  گو  _ 
يـــی اینـــرن نبودنـــد کـــم در تیدانلـــر پاچـــم جنگ باابااشـــتم و طـــنگلری  گو

1. تنلرج اهبااعة بی شاح نلج اهبالغة، ج 3، ص296.
2. تنلرج اهبااعة بی شاح نلج اهبالغة، ج 3، ص296.
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کاده بودنـــد؛ تنجنیـــق را پاتـــرب 

کن  ر با پر داشـتند، طـر ر و ُطـرو يـی هاگـز در قصاهريـی کـم بـر آن همـم غرو _ گو
يـی کـم بـاای اطمینـرن خود، هیـچ علد و پيمرنی نبسـتم اند؛ نبوده انـد، و گو

 _ همگی در گورهری کلنم تنزل گزیدند و بر خرک گورشرن یکسرن شدند؛ و تنرزل

ید و آنلر را در تی َنَوردید.   ز کم از ها طو تی و کاد  ک پا   ایشرن را بردهريی بر خر
یسم ين خرک چیسمخرک  شد  آن کس کم برين خرک ز خرک چم داند کم در
اطم آزاده ای  چلاۀ  ورقی  اطمها  زاده ای  َتِلک  برق  قدتی  ها 
رنجلرطم آتیختم ی  تو  گنجلرطمخرک  اين خرک، بسی  در دل 
کدان خر اين  در  نیسم  اترن  اطتخوانُکنج  ين  در نیسم  وبر  تغز 
برزگشم ُبَوَدت  او  طوی  کم  نشسم؟چون  برید  چم  خرک  اين  طا  با 

 شـاعر، از ایـن موعظـۀ حضـرت سـجاد؟ع؟ الهـام گرفتـه و مرثیـۀ معـروف خـود را 

سـروده است:

 وِتیجــرُنأيَن اهُملوُك و ذواهتیجرِن ِتن َیمٍن
ٌ

َکرِهیــل ــْم أ ــن ِتْنُل ــَن َت وأي
إرٍم بــي  اُد 

ّ
َشــَد َشــرَدُه  تــر  وأين تر َطرَطــم بي اهفاس طرطرُنوأيــَن 

وقحســرُنوأيــَن تــر حــرَزُه َقــرُروُن تــن َذَهــٍف وشــداٌد  عــرٌد  وأيــن 
هــم َتــَاَدّ  ال  أتــٌا  اهــکِلّ  علــی  کرنــواأتــی  حتــی قضــوا بــکأَنّ اهمــوَم تــر 
َکرَن ِتْن ُتلٍك وتْن َتلٍك ْطنرُن1َوَصــرَر َتر 

َ
کمر َحَکی َعْن خیرل اهسیِف  أ

_ کجریند پردشرهرن و ترجداران یمن؛ و کجرطم ترجلری جواها نشرن آنلر؟ 

کجرطـم طیرطـتمدارِی  ِاَرم؟ و  بنـری تسـتحکم شـّداد در  کجرطـم  _ و 
عجـم؟ پردشـرهرن  کسـاایرن، 

_ و کجرطم آن طالهری اندوختۀ قررون؟ و کجریند قوم عرد و شّداد و قحسرن؟

1. جواهاالدب بی ادبيرت و إنشرء هغة اهعاب، ج2، ص 385.
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_ بـا همـم آنلـر طانوشـتی ربـم کـم از آن گريزی نیسـم؛ تر آنکـم از بين ربتند، 

يـی اصال نبودند؛ گو آنچنـرن کم 

کـم بـم خـواب و خیـرل و  _ و ترجـاای پردشـرهرن و طرزتینشـرن تـر آنجـر ربـم 

یريـی طـنگین تی ترَنـد. رو

ج_ ندبۀ سوم
ـوِك َو َتَصرِنـَع 

ُ
ُمل

ْ
ـْل َتَعرِقـَل  اه ّتَ

َ
ِخ، َو َتأ

َ
َبـذ

ْ
ْهـِل اه

َ
ـی َتَصـرِرِع  أ

َ
ِبـَك ِإه

ْ
»َبرْنُظـْا ِبَعْیـِن َقل

َو  ُمْنَکـَااِت، 
ْ
ِبره َجرَهَاْتُلـْم  َو  َفَنـرِء، 

ْ
اه ِکِل  ِبـَکاَل ْنَیـر 

ُ
اهّد َعَاَکْتُلـُم  َکْیـَف  َو  يـَن،  رِر َجّبَ

ْ
اه

، َو اْطـَتْوَدَعْتُلْم َهْوَج  َحّفِ
ْ
َحی ِهل َبـَواِر، َو َطَحَنْتُلـْم َطْحـُن اهّاَ

ْ
  اه

َ
ْذَیـرل

َ
ْیِلـْم أ

َ
َطـَحَبْم َعل

ـَك َتَغرِنیِلْم َو 
ْ
ْرِض ؛ َبِتل

َ ْ
َواِت  ال

َ
َلـر َبـْوَق َتَصرِرِعِلْم ِبـي َبل

َ
ْذَیره

َ
ْیِلـْم أ

َ
َیـرِح، َتْسـَحُف َعل اهّرِ

یُمَلـر«1 ْعَصرُرَهـر َو َحِر
َ
َهـِذي ُقُبوُرُهـْم،  َتَواَرَثَلـر أ

 پس به دیدۀ دل بر قبور گردنکشان بنگر، و در پناهگاههایی بیندیش که پادشاهان 

برای خود تدارک دیدند. و آن بناها که جّباران به پا داشتند که چگونه دنیا با هجوم 

که اثری از آنها باقی نماند. و آنچه را ناخوشایندشان  فنا، آنها را چنان در هم مالید 

کشاند و چون دانه ای  کت و نابودی، آنها را به زمین  کرد؛ و با هال بود بر آنها آشکار 

کشان در میانه ی دشتها،  در زیر آسیاب آنها را ُخرد نمود. و اینک تند بادها، دامن 

بر قبور آنها می وزند. اینک این است منزلگاههای ایشان و قبرهای وانهاده شان، که 

گیاهان خشک و پوسیده، وارث آنها شده اند. گذشِت روزگار و 

سخن پایانِى این فصل
کنیـم، از حوصلـۀ  گـر بخواهیـم بیـش از ایـن، فرازهایـی از ندبـۀ شـریف را نقـل  ا

أئمة، ج2، ص96؛ بحررالنوار، ج75، ص155. 1. کشف اهغمة بی تعابة اال



109بصل چلررمن احردیثی از حضات اترم زين اهعربدين؟ع؟

کنیـم. کفایـت  کـه بـه همیـن مقـدار  ی بهتـر اسـت  کتـاب خـارج می شـویم. بدیـن رو

 در موعظۀ فوق، حضرت امام زین العابدین؟ع؟ امر فرموده اند که با تأمل و تعقل 

گردنکشـان و بـه دژهـای اسـتوار و قصرهـای مرتفـع پادشـاهان  و بـا دیـدۀ دل بـه قبـور 

کـه جّبـاران بـه پـا داشـتند، نظـر کنیم و عبرت گیریم. لذا مناسـب اسـت  و بناهایـی 

کـه مضمونـی متناسـب بـا ایـن مطلـب دارد نقـل کنیم: اشـعار حکیـم خاقانـی  را 

دانهان اي دل عبرت بین! از دیده نظر کن هان عبـــرت  آیینـــه  را  مدائـــن  ایـــوان 
کن مدائن  به  منزل  دجله  ره  ز  ره  ک مدائن رانیک  وز دیـــده دوم دجله بر خـــا
دجله جگر  بریان  بین  حسرت  آتش  ـ کاتش ُکَنَدش بریان؟از  خود آب شنیدست
را ایوان  ده  آواز  اشک  زبان  به  گه  تا بو که به گوش دل پاسخ شنوي ز ایوانگه 
نو نو  دهدت  پندي  قصري  هر  دنـــداندندانه  ُبـــن  ز  بشـــنو  دندانـــه  ســـر  پنـــد 
ک توایم اکنون کـ، ما خا گامـ دو سه بر ما ِنه و اشکـ دو سه هم بفشانگوید که تو از خا
سر درد  به  مائیم  الحق  جغد  نوحه  از دیـــده گالبي کن، درد ســـر ما بنشـــاناز 
جغد است پي بلبل، نوحه است پي الحانآري چه عجب داري کاندر چمن گیتـ
دیلـــم مِلک بابل، هندو شـــِه ترکســـتاناین است همان درگه کو را ز شهان بودي
کز نقش رخ مردم نگارســـتاناین است همان ایوان  دیـــوار  بـــودي  او  دِر  ِک  خـــا
نه زمین رخ  بر نطع  پیاده شو،  زیر پي پیلش بین شه مات شده نعماناز اسب 

کاس ســـر هرمـــز خـــون دل نوشـــروانمست است زمین زیرا خورده است بجاي ِمـ در 
زّرین ِبِه  و  پرویز  زر،  ترنج  و  ک شده یکسانکسري  بر باد شده یکسر، با خا
گستردي تره  زرین  بزمـ  هر  به  کـــردي ز بســـاط زر زریـــن تـــره را بســـتانپرویز 
زرین تره کو برخوان؟ رو »کم ترکوا« برخوانپرویز کنون گم شد، زان گمشده کمتر گو
کجار رفتند آن تاجوران اینک که  ک است آبستن جاویدانگفتـ  ز ایشان شکم خا
ز آب و گل پرویز است آن ُخم که نهد دهقانخون دل شیرین است آن می که دهد ُرزُبن
آمیزد رخ  سرخاب  طفالن  دل  خون  این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان1از 

1. ديوان خرقرنی، قصرید، شمرره 168
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مستندات فصل چهارم

]1[ تفسیر اإلمام الحسن العسكري؟ع؟، ص 322 و 323، ح 169
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 فصل پنجم: 
کرامات و معجزاتی از امام زین العابدین؟ع؟

کریمانه و کلمات  کرامت حضرتش آداب و اخالق  به یقین، باالترین معجزه و  

که از آن حضرت رسیده است.  و مواعظ بلیغ و ادعیه شریف  و نوشتجاتی  است 

کـه در فصلهـای  لـذا در بیـان معجـزات آن حضـرت می توانیـم بـه همـان مطالبـی 

کتفـا کنیـم. ولـی به جهـت تیّمن1 و تبـّرک، چند نمونـه از معجزات آن  قبـل ذکـر شـد ا

حضـرت  در ایـن فصـل ارائه خواهد شـد.

اول_ شهادت حجراألسود2 به امامت آن حضرت 
کرده اند:  کلینی و دیگر محّدثان از حضرت امام محمد باقر؟ع؟ روایت  2شیخ 

1. تیمنم و خجستگی
کـم در ارتفـرع یـک و نیـم تتـری از زتیـن قـاار  2. طـنگی تمـدس در ديـوارۀ رکـن شـاقی کعبـم اطـم 
کـم پيـش از اطـالم نیـز تـورد احتـاام بـوده، در احـکرم حـج اطـالتی، نمسـم  دارد. ايـن طـنگ 
ايـن طـنگ در روز  اتیـا تؤتنـرن؟ع؟  بـم باتریـش  ابتـدای هـا شـوط طـواف حرجیـرن اطـم. 
کـم بـم تیثـرق اهلـی پريبنـد بوده انـد، شـلردت خواهـد داد. در روایتـی نمـل  قیرتـم، بـاای آنـرن 
کـاده و بـر  کـم اتـرم زتـرن؟ع؟، پـس از ظلـوِر توبوراهسـرور خویـش، بـا حجاالطـود تکیـم  شـده 
یـخ چنديـن بـرر حجاالطـود شکسـتم و خـاد شـده اطـم.  تـادم بيعـم تی کننـد. در طـول ترر
گابتـم اطـم. دو  اینـک هشـم تکـم برقیمرنـده از آن در تالطـی از چسـف در قربـی از نمـاه قـاار 

فصل پنجم: کرامات و معجزاتی از امام زین العابدین؟ع؟
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گردیـد، محمـد بن  کـه امـام حسـین؟ع؟ بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل  هنگامـی 

کـرد  حنفیـه1 خدمـت امـام زین العابدیـن؟ع؟ پیـام فرسـتاد و بـا آن حضـرت خلـوت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بعد از خود، امامـت و وصایت را  و گفـت: بـرادرزاده ام! می دانـی 

بـه علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ وانهـاد و پـس از او ایـن مقـام بـه امام حسـن؟ع؟ و پس از 

کنون که پـدرت  _ که رضـوان و صلوات  گـذار شـد. هـم ا او نیـز بـه امـام حسـین؟ع؟ وا

گردیـد و وصیتـی از خـود باقـی نگذاشـت. مـن، عمـو و  ی بـاد _ شـهید  پـروردگار بـر و

بـرادر پـدرت و فرزنـد علـی؟ع؟ هسـتم. قصدم )از گفتن این سـخنان( این اسـت که 

در امـر وصایـت و امامـت، بـا مـن مخالفـت و نـزاع نکنی. 

حضـرت فرمـود: ای عمـو! از خـدا بپرهیـز و خاطرت را به آنچه سـزاوارش نیسـتی 

کـه مبـادا در شـمار جاهـالن باشـی. ای  مشـغول مکـن. مـن تـو را نصیحـت می کنـم 

عمـو! پـدرم پیـش از آنکـه عـازم عـراق شـود، وصیتـش را بـه مـن فرمـود. نیـز با سـاعتی 

پیـش از شـهادتش در امـر امامـت و وصایـت، عهـد و پیمـان خویـش را بـا من تجدید 

دهیـل بـاای نـرم حجاالطـود ذکـا شـده اطـمن اولن بـم علـم رنـگ طـیرهش آن را "حجاالطـود" 
یشـم "طـوَدد" بـم تعنـری آقريـی و طـروری  یعنـی "طـنگ طـیره" نرتیده انـد. دومن أطـود را از ر
کـم تنزهتـش از طـريا  تی داننـد. هـذا در ايـن تعنـر، حجاالطـود بـم تعنـری طـنگی خواهـد بـود 

طـنگلر باتـا و واالتـا اطـم.
کـم حضـات او را  1. تحمـد بـن حنفیـم )15-81ق( یکـی از برزنـدان حضـات علـی؟ع؟ اطـم 
بـم شـمرر تی ربـم و در  یـرران خـرّص حضـات علـی؟ع؟  از  بسـیرر دوطـم تی داشـم. وی 
همۀ جنگلر همااه پدر بود. از دیدگره علمری شـیعم، وی از شـخصیتلری ارزشـمند قرن اول 
اطـم. تـردرش زنـی بـم نـرم َخوهـم از طریفـۀ بنی حنیفـم بود. هـذا وی را تحمـد َحَنفّیم )تحمد، 
گروهـی )کـم  تـاگ تحمـد حنفیـم،  از  بعـد  اهبتـم  قبیلـۀ حنیفـم( تی نرتنـد.  از  يـی  برنو برزنـد 
بعدهـر بـم نـرم ِکیسـرنیم تشـلور شـدند( اعتمـرد بـم زنـده ترنـدن و غیبم طوالنـی او پيـدا کادند 
کـوه َرضـَوی )در تنسمـۀ حجـرز( دانسـتند. )تذهـف حنفـی  و تحـل غیبـم تحمـد حنفیـم را 
کـم یکـی از تذاهـف چلـرر گرنـم اهـل طـنم اطـم، بـم ابوحنیفم نسـبم یربتم و هیـچ ارتبرطی 

بـم تحمدبـن حنفیـم نـدارد(.  



113بصل پنجمن کااترت و تعجزاتی از اترم زين اهعربدين؟ع؟

و اسـتوار نمـود. اینـک سـالح رسـول خـدا؟ص؟1 نـزد مـن اسـت. پـس دیگر در مـورد این 
کوتاه  امـر )امامـت و وصایـت امام حسـین؟ع؟( اندیشـه مکـن، زیرا می ترسـم عمرت 
شـود و احوالـت دچـار آشـوب و اختـالل شـود. خداونـد تبـارک و تعالـی إبـا دارد از 
کـه بـر  گـر مایلـی  اینکـه امامـت و وصایـت را جـز در نسـل حسـین؟ع؟ مقـرر فرمایـد. ا
یـم و حقیقـت ایـن  ایـن مطلـب اطمینـان بیابـی، بیـا تـا بـا هـم نـزد حجراألسـود برو

موضـوع را از او بپرسـیم و او را در ایـن موضـوع، َحَکـم2 قـرار دهیـم.

کـه آنهـا در مکـه  ی داد  حضـرت امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: ایـن مکالمـه در زمانـی  رو
بودنـد. لـذا بـه جانـب حجراألسـود روانـه شـدند. 

حضـرت علـی بـن الحسـین؟ع؟ بـه محمـد حنفیـه فرمـود: ابتـدا تـو در پیشـگاه 
کـه حجراألسـود را برایـت بـه سـخن  خـدای تعالـی بـه زاری و تضـّرع در خواسـت کـن 

درآَوَرد و آنـگاه از َحَجـر، ایـن موضـوع را بپـرس. 

محمـد ابتهـال و مسـئلت بـه درگاه خالـق متعـال را آغاز کرد. آنگاه حجراألسـود 

را صـدا زد. َحَجـر پاسـخی نداد. 

گر تو وصّی و امام بودی، َحَجر به تو پاسخ می داد.  حضرت فرمود: ای عمو! ا

کنون تو َحَجر را بخوان و از او بپرس.  گفت: ای برادرزاده! ا محمد 

امـام زین العابدیـن؟ع؟ آن طـور که می خواسـت دعا نمود. آنـگاه به َحَجر فرمود: 
کـه عهـد و میثـاق پیامبـران و اوصیـاء و تمامـی  از تـو می خواهـم بـه حـّق خداونـدی 
کـه بعـد از حسـین بـن علـی؟ع؟ چه  مردمـان را در درون تـو قـرار داد، بـه مـا خبـر دهـی 

کسـی وصـّی و امام اسـت؟ 

1. بنربـا اعتمـرد شـیعم، یکـی از نشـرنم هری اتـرم و وصـّی پيرتبـا؟ص؟، همـااه داشـتن چنـد شـیء 
کـم یکـی از آنلـر طـالح و انگشـتِا رطـول خداطـم.  اطـم 

2. داور
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َکنده شـــود. آنگاه خداوند که نزدیک بود از جای خود   َحَجر چنان تکانی خورد 

گفت:   بـــه زبـــان عربـــی ُمبیـــن او را بـــه نطـــق درآَورد و بـــه علـــی بـــن الحســـین؟ع؟ 

 وصایـــت و امامـــت بعد از حســـین بـــن علی، پســـر فاطمـــه، دختر رســـول اهلل؟مهع؟، 

مخصوص توست.]1[

گفت:   مطابق برخی روایات، محمد حنفیه پای مبارک آن حضرت را بوسـید و 
امامت مخصوص توست.1

کـه ایـن رفتـار محمـد بن  توضیـح مؤلـف: در کتـاب حدیقـة الشـیعة آمـده اسـت 

کـم اطـالِع جامعـه بزدایـد. به  کـه شـّک و تردیـد را از افـراد  حنفیـه، بـه ایـن جهـت بـود 

کـه او را امـام  کار می خواسـت بـه آنهایـی  عبـارت دیگـر؛ محمـد بـن حنفیـه بـا ایـن 

می دانسـتند، حقیقـت و مقـام و منزلـت حضـرت سـجاد را بنمایانـد، نـه اینکـه در 

کنـد؛ و نـه اینکـه در ایـن بـاره چیـزی از پـدر و  امـر امامـت بـا حضـرت سـجاد منازعـه 

بـرادر خـود نشـنیده باشـد؛ و یـا اینکـه چیـزی شـنیده باشـد، ولـی قصد چشـم پوشـی 

از شـنیده هایش را داشـته باشـد. زیـرا مرتبـه و مقـام او واالتـر اسـت از اینکـه بتـوان در 

بـاره او چنیـن پنداشـت.

کـه   نیـز حضـرت رسـول خـدا؟ص؟ بـه وصـّی خویـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خبـر داد 

کـه  بعـد از مـن، از دختـری از قبیلـۀ بنـی حنیفـه2، خداونـد بـه تـو پسـری خواهـد داد 

او حـالل  از  کـس دیگـری غیـر  بـر هیـچ  و  او بخشـیدم  بـه  را  ُکنیـۀ خـود  مـن اسـم و 

1. حدیمة اهشیعة، ج2، ص 182؛ )ص683 چرپ قدیم(
 2. طریفـۀ بنـی حنیفـم از طوایـف یمنـی بودند کم پـس از رحلم پيرتبا؟ص؟، حضات علی؟ع؟ را با 
يی بم نرم َخوهـة را از اين قبیلم  حـق تی دانسـتند و بـم ابوبکـا اعتمـرد نداشـتند. اتیاتؤتنرن، برنو
کم بم جلم انتسـرب اين برنو بم قبیلم بنی حنیفم، وی را حنفیم  گابتند  بم همسـری خویش 
تی خواندنـد. در ادبيـرت و زبـرن عـاب، هـاگره بخواهنـد تـادی را بم اين قبیلم تنتسـف کنند، 

وی را حنفـی تی گویند.
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ُکنیـه مـرا داشـته باشـد مگـر قائـم از خانـدان مـن، عّجل  کـه هـم نـام مـرا و هـم  نیسـت 

کـه خلیفـه دوازدهـم مـن اسـت و جهـان را پـس از آنکـه پر  اهلل تعالـی فرجـه الشـریف، 

کـرد. بـه همیـن سـبب امیـر  کنـده از عـدل و داد خواهـد  از ظلـم و سـتم شـده باشـد، آ
ُکنیـه او را ابوالقاسـم قـرار داد.1 ی را محمـد نـام نهـاد و  مؤمنـان؟ع؟ و

 محمد بن حنفیه در علم و ورع و زهد و تقوا بی نظیر بود. پس چگونه ممکن است

کـه حـق خـود نیسـت،   چنیـن شـخصی از امـام زمـان خـود غافـل باشـد و چیـزی را 

طلـب کنـد؟ دلیـل بـر ایـن مطلـب، اینکـه با وجـود شـهادت َحَجراألسـود ]و اعتراف 

 محمـد حنفیـه بـه امامـت امام سـجاد؟ع؟[، هنوز جمـع کثیری به امامـت او اعتقاد 

 داشتند. حّتی مخالفتها و انکارهایی که توسط خود محمد بن حنفیه انجام می شد 

ی دسـت از این  که معتقدان به و و آنان را از این اعتقاد بازمی داشـت، باعث نشـد 

اعتقـاد بردارنـد. آنـان همچنـان بـر ایـن عقیـدۀ باطـل خـود پـای می فشـردند. بلکـه تـا 

کـه او را زنـده  کثیـری در جهـان بودنـد  ی نیـز جمـع  مّدتهـای مدیـدی پـس از مـرگ و

کـه  ی هسـتند  گروهـی از معتقـدان بـه و کـه امـروزه  نیـز   گفتـه شـده  می پنداشـتند. 

کـوه َرضـَوی در نزدیکـی مدینـه مشـغول بـه عبـادت اسـت.  می گوینـد او در غـاری در 

کـه او مهـدی موعـود اسـت و حـق تعالـی بـرای او در آن غـار، آب و  اینـان می پندارنـد 

عسـل آفریـده تـا گرسـنه و تشـنه نماَنـد.

ی در شعری چنین سروده:   یکی از معتقدان به و

ی اهِلــواءَو ِطــبٌط ال َیذوُق اهَموَت حّتَ َیمدتــم  اهَخیــل  َیمــوَد 
تــرٌءَیغیــُف َبــال يــری بیلــم زترنــًر َو   

ٌ
َعَســل ِعنــَدُه  بَاضــَوی 

 _ یکی از برزندان رطول خدا هسم کم تاگ او را درنمی یربد و رنج تاگ را نمی چشد 

کند.  کم پاچملر پيشرپيش او برشند، هشکا را خررج  تر آنکم در حرهی 

1. همرن، ج2، ص 183؛ )ص684 چرپ قدیم(
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 _ و اين ترجاا بعد از آن اطم کم زترنی را در کوه َرضَوی غریف برشد و بم عبردت 

کم  در آنجر باای او آب و عسل خلق شده برشد. بگذراند، در حرهی 

یت جناب محمد بن حنفیه به غلط   این شـاعر نه تنها در باب امامت و مهدو
کرده است.1 افتاده است، بلکه در اینکه او را فرزند پیامبر شمرده نیز اشتباه 

کـه مطلعـش  کـرده  ـر عـّزه2 نقـل  ُکثّیِ توضیـح مؤلـف: شـیخ مفیـد ایـن اشـعار را از 

ایـن اسـت:

یـــش ُقَر ِتـــن  ـــَة  ئّمَ ال إّنَ  ِطـــواٌءأال  َبَعـــٌة  أر اهحـــّقِ  ُوالُة 
َبِنیـــِم ِتـــن  واهَثلثـــُة  یَس ِبِلم ِخَفرٌءَعِلـــّیٌ 

َ
طـــبرُط ه

َ
ُهُم ال

ِبـــّاٍ و  ایمـــرٍن  ِطـــبُط  کرَبـــالُءَبِســـبٌط  َبتـــُم  َغّیَ ِطـــبٌط  و 
اهمـــوَت َیـــذوُق  ال  ِطـــبٌط  واُء3و  ِ

ّ
اهل َیمِدُتـــُم  اهَجیـــَش  َیُمود 

کم بر یکدیگا  کم ائمم از قریش هسـتند؛ اوهیری چلررگرنۀ حق  گره برشـید  _ آ

بااباند.

_ علـی و طـم پسـا از برزندانـش، اینـرن همـرن اطـبرط هسـتند و ايـن بـا کسـی 

پوشـیده نیسـم.

_ یکـی از آن اطـبرط، تؤتـن و نیکـوکرر بـود )اتـرم تجتبـی؟ع؟(، و دیگـری 

1. همرن، ص184؛ )ص685 چرپ قدیم(
ُکثیـا عـّزة، از شـرعاان  ُکّثیـا بـن عبداهاحمـرن بـن اطـود بـن عرتـا خزاعـی تعـروف بـم  2. ابوصفـا، 
تشـلور عصا اتوی و پيرو تذهف کیسـرنیم بود و بم اترتم و غیبم تحمد بن حنفیم اعتمرد 
گاایشـلری شـیعی  کـم بـر خلفـری بنـی اتیـم ربـم و آتـد داشـم،  داشـم. وی در همـرن حـرل 
یـد؛ ترجريـی کـم هـاگره عبداهملـک  نیـز داشـم و نسـبم بـم خرنـدان ابوطرهـف تعصـف تی ورز
کنـد، او را بـم علـی بـن ابيسرهـف طـوگند  گفتـن حمیمتـی  تـروان تی خواطـم وی را وادار بـم 

کیسـرنیم درگذشـم. تـی داد. او طـاانجرم بـم طـرل 105 قمـری در تصـا و بـا تذهـف 
3. اهفصول اهمخترره، ص299.
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کربـال او را در خـود پنلـرن نمـوده اطـم. ک  آنکـم خـر

کـم  زی  _ و طـبط دیگـا )تحمـد بـن حنفیـم(  آنکـم تـاگ را نمی چشـد؛ تـر رو

هشـکا را رهبـری کنـد، در حرهـی کـم پاچملـر پيشـرپيش وی بـم اهتـزاز برشـند 

)کنریـم از اعتمـرد شـرعا، بـم تنجـی بـودِن تحمـد حنفیـم، و قیـرم تنجی باای 

بسـط عداهم اطـم(. 

دوم_ رهانیدن خود از غل و زنجیر 
که در  در "حدیقـــة الشـــیعة" از معجزات حضـــرت علی بن الحســـین؟ع؟ آمده 

ة"  از شـــهاب زهـــری1 نقل می کند: "کشـــف الُغّمَ

که آن حضرت  عبدالملک مروان2 ســـربازان خویش را از شـــام به مدینه فرستاد 

گماشـــته  کرده و ســـربازانی را بر او  را به شـــام ببرند. آنان حضرتش را در غل و زنجیر 

کـــه اجـــازه دهند به  کردم  و از مدینـــه بیـــرون بردنـــد. مـــن به گماشـــتگان التمـــاس 

کنم.  محضرش ســـالمی 

گفتم: دوسـت  گریسـتم و  چون به خدمتش رسـیدم و او را با غل و زنجیر دیدم، 

1. ابوبکـا، تحمـد بـن تسـلم بـن عبیـداهَّلل شـلرب، تعـروف بـم ُزهـری، از بمیلـرن و تحدثـرن قـرن 
دوم هجـری بـود. وی بنربـا اتفـرق شـیعم، از خـط والیـم اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ تنحـاف بـوده و بـا 
تذهـف اهـل تسـنن بـوده اطـم. او در عیـن اين کـم از علمـر و بـزرگرن اهـل طـنم و تـر پریرن عما 
کـم اتـوی بـود، روایم هـری تختلفـی را از اتـرم طـجرد؟ع؟ و دیگـا اترتـرن نمـل  در خدتـم حر

کاده اطـم. 
2. عبداهملـک بـن تـروان )26-86ق(، پنجمیـن خلیفـم اتـوی کـم پـس از تـاگ پـدرش تـروان بـن 
کـم حکوتتـش همزتـرن بـر  کـاد  حکـم، در طـرل 65 ق بـم خالبـم رطـید و 21 طـرل خالبـم 
کـم کوبـم،  اترتـم اتـرم طـجرد؟ع؟ بـود. وی بـر نصـف حجـرج بـن يوطـف ثمفـی بـم عنـوان حر
یخ اطـالم، اقدام  شـیعیرن را شـدیدا تحم بشـرر قاار داد. عبداهملک باای نخسـتین برر در ترر

بـم ضـاب طـکم نمـود. وی در 60 طـرهگی درگذشـم و در دتشـق دبـن شـد.
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که این غل و زنجیر بر من باشـد ولی به شـما آزاری نرسـد. حضرت تبسـمی  می دارم 

کـه مـن از ایـن ُغـل و  گمـان می کنـی  کـرده( فرمـود: ای زهـری!  نمـوده )و دلجویـی 

زنجیـر آزار می بینـم؟ چنیـن نیسـت. 

گر شـما مبتال به این  آنـگاه دسـت و پایـش را از غـل و زنجیـر بیـرون آورد و گفت: ا

یـد و )بـرای رهایـی از عواقـب  گشـتید، عـذاب خـدا را بـه خاطـر آور گرفتاریهـا  گونـه 

کـه مـن بیـش از دو منـزل،  گناهـان( چـاره ای بیندیشـید. )اینـک( خاطـر جمـع بـاش 

بـا ایـن جمـع همراه نیسـتم. 

که سـربازان سراسـیمه به مدینه برگشـتند و به دنبال آن حضرت  روز سـوم دیدم 

نشسـته  او  ِگـرد  می گفتنـد:  آنهـا  نمی یافتنـد.  ی  و از  نشـانی  هیـچ  ولـی  می گشـتند 

کـه دیدیـم یکبـاره غـل و زنجیـر برجـای مانـده، ولـی او پیـدا نیسـت.  بودیـم 

مـن )زهـری( بـه شـام رفتـم و عبدالملـک مـروان را دیـدم. از مـن احـوال پرسـید. 

ی می گشـتند،  کـردم. گفت: واهلل همـان روز که آنها به دنبال و آنچـه دیـده بـودم نقـل 

نـَت" یعنـی: تـو را بـا مـن و 
َ
َنـا َو أ

َ
علـی بـن الحسـین؟ع؟ بـه خانـه مـن آمـد و فرمـود: "َمـا أ

مـرا بـا تو چـکار؟

گفتم: دوست می دارم تو با من باشی. من 

که با تو باشم. فرمود: من دوست نمی دارم 

کردم   و از پیش من بیرون رفت. به خدا قسم از دیدن او چنان هیبتی احساس 

که وقتی به خلوت آمدم جامه خود را آلوده دیدم. 

گویـــد: مـــن بـــه او گفتـــم: علـــی بـــن الحســـین؟ع؟ بـــه خـــدای خویـــش  زهـــری 

کـــه مانند او   مشـــغول اســـت. بـــه او گمان بـــد مبرید. گفت: خوشـــا به حال کســـی 

مشغول است.]2[
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سوم_ کمک به شیعۀ فقیر
کتاب حدیقةالشیعة از ُزهری نقل می کند: در 

ی بـه  کـه مـردی از شـیعیان و  در خدمـت حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ بـودم 

 خدمتش آمد و اظهار کرد که عالوه بر این که عیالوار است و فقیر و پریشان، چهارصد 

گریـه را پرسـیدند، فرمود:کدام  درهـم نیـز مقروض اسـت. امام؟ع؟ بگریسـت. سـبب 

کـه انسـان، بـرادر مؤمـن خویـش را پریشـان و قرض دار  محنـت عظیم تـر از ایـن اسـت 

ببینـد ولـی چاره ای از دسـتش بـر نیاید؟ 

کـه  گفـت: عجـب اسـت  کـه مـردم متفـرق شـدند، یکـی از منافقـان  هنگامـی 

اینهـا یکبـار می گوینـد آسـمان و زمیـن مطیـع مـا هسـتند و یکبار می گوینـد از اصالح 

حـال بـرادر مؤمـن خـود عاجزیـم. 

بـه خدمـت امـام برگشـت و  مـرد نیازمنـد، از شـنیدن ایـن سـخنان آزرده شـد؛ 

گفـت. ایـن  کسـی در مـورد شـما چنیـن و چنـان  کـه  گفـت: یابـن رسـول اهلل! شـنیدم 

کـه محنتهـا و پریشـانی های خـود را  سـخنش آنچنـان بـر مـن سـخت و سـنگین آمـد 

کـردم. فرامـوش 

 امام؟ع؟ پس از شنیدن این سخن فرمود: اینک خدای تعالی در کار تو گشایشی 

کـرده ای  کنیـز خـود را صـدا زد و فرمـود: آنچـه را بـرای افطـار مـن مهیـا  قـرار داد. آنـگاه 

بیـاور. کنیـزک دو قـرص نان جویِن خشـک شـده آورد. حضـرت فرمود: این دو قرص 

نـان را بگیـر کـه در خانـۀ مـا غیـر از ایـن چیزی نیسـت. ولی حق تعالی بـه برکت اینها 

بـه تـو مـال و نعمت فـراوان دهد.

کنـد. از سـویی  گرفـت و راهـی بـازار شـد. نمی دانسـت چـه  مـرد دو قـرص نـان را 

در اندیشـۀ سـنگینِی مبلـغ قـرض خویـش و بدحالـی اهـل خانـه بود و از سـوی دیگر، 

کـه ایـن نانهـا نـه تـو را و نـه خانـوادۀ تـو را سـیر نخواهنـد  شـیطان وسوسـه اش می کـرد 
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کـرد و قطعـا فرزندانـت قـادر بـه جویـدن ایـن نانهـا نیسـتند. در بازار می گشـت تا آنکه 

کـرده بـود یـک ماهـی  کـه در آن روز صیـد  کـه از ماهیهایـی  بـه ماهـی فروشـی رسـید 

گرچـه بـه مبلـغ انـدک _ آن را بخـرد. مـرد فقیـر  کـس حاضـر نبـود _  مانـده بـود و هیـچ 

بـه ماهـی فـروش گفـت: بیـا ایـن قـرص نـان جـو را بـا ایـن ماهـی معاملـه کنیـم. ماهی 

گرفـت.  فـروش پذیرفـت و ماهـی را داد و قـرص نـان را 

ک  کـه اندکـی نمـک دارد و چـون نمکهـا با خا کمـی بعـد مـرد فقیـر، بّقالـی را دیـد 

گرچه به قیمت اندک _ از او نمی خرد. نزد او رفت و  کسی آنها را _   مخلوط شده اند، 

 گفت: این قرص نان را بگیر و نمکهایت را به من بده تا با آن، این ماهی را طبخ کنم. 

گرفت.  کرد و نمک را داد و قرص نان را  مرد بّقال قبول 

گاه شـنید که کسـی  ک کند. نا  مـرد فقیـر بـه خانـه آمـد و در فکـر بود که ماهی را پا

 درب خانه را می زند. چون بیرون آمد، دید ماهی فروش و بّقال نانها را پس آورده اند 

کودکان ما نمی توانند اینها را بجوند.  و می گویند: این نانها خشـک و سـفت شـده و 

 ما  دانستیم که تو از شّدت فقر و پریشانی، این نانها را به بازار آورده ای. بیا و نان خود 

که ما نمک و ماهی را به تو بخشیدیم. حاللت باشد. را بگیر 

کـــه فرزنـــدان  کـــرد و بـــه داخـــل خانـــه برگشـــت. چـــون می دانســـت  مـــرد آنهـــا را دعـــا 

کـــردن ماهـــی و طبـــخ آن  خـــودش هـــم نمی تواننـــد نانهـــا را بخورنـــد، در صـــدد مهیـــا 

یـــد غلطـــان در شـــکم ماهـــی  برآمـــد. چـــون شـــکم ماهـــی را شـــکافت، دو دانـــه مروار

یـــد یافـــت نشـــود. خـــدا را بـــر ایـــن نعمـــت  کـــه در هیـــچ صدفـــی بهتـــر از آن مروار بـــود 

کســـی  کنـــم و آنهـــا را بـــه چـــه  یدهـــا چـــه  کـــه بـــا ایـــن مروار گفـــت. در اندیشـــه بـــود  شـــکر 

کـــه پیکـــی از جانـــب حضـــرت امـــام زین العابدیـــن؟ع؟ بـــه درب خانـــه اش  بفروشـــم، 

گشـــایش داد  کـــه امـــام؟ع؟ می فرماینـــد: خـــدای تعالـــی بـــه تـــو فـــرج و  آمـــد و پیغـــام آورد 

کســـی  کـــه جـــز مـــا  کنـــون غـــذای مـــا را بـــه مـــا برگـــردان  و از پریشـــانی خـــالص شـــدی. ا
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گرفـــت و بـــرد و حضـــرت ســـجاد؟ع؟ بـــه آنهـــا  آن را نمی خـــوَرد. خـــادم، دو نـــان را 

افطار نمودند. 

یدهـا را بـه مبلـغ باالیی فروخت و قـرض خویش را  مـرد فقیـر بـه بـازار رفـت و مروار

کـرد و حـال و وضعـش نیکـو شـد و از توانگران گردید. ادا 

کـه منافقـان از احوال او مطلع شـدند، گفتنـد: چقدر حاالت علی بن  هنگامـی 

الحسـین؟امهع؟ متفـاوت اسـت. ابتـدا بـه کوچکتریـن کمکی بـه مرد فقیر، قـادر نبود و 

در انتها او را چنین توانگر سـاخت.

گوش امام؟ع؟ رسـید. فرمود: همین سـخن را به پیغمبر خدا؟ص؟  این سـخن به 

)و  مـی داد  خبـر  بیت المقـدس  از  پیامبـر؟ص؟  وقتـی  نشـنیده اید  آیـا  می گفتنـد.  نیـز 

کافـران  گذشـته مـرا بـه بیـت المقـدس بـرده اسـت(،  کـه خداونـد در شـب  می فرمـود 

کـه فاصلـۀ مکـه تـا مدینـه را در دوازده روز می پیمایـد،  کسـی  گفتنـد:  )و منافقـان( 

کار خـدا و  چگونـه می توانـد در یـک شـب بـه بیـت المقـدس رفتـه و بازگـردد؟1 اینـان 

اولیاء خدا را ندانسته و نمی فهمند.]3[

چهارم_ جوان شدن َحبابۀ واِلبّیه
گفـت:  کـه  کرده انـد  روایـت  واِلبّیـه2  َحبابـۀ  از  دیگـر محّدثـان  و  شـیخ صـدوق 

1. طبـق احردیـث تتواتـا نـزد شـیعم و اهـل تسـنن، خداونـد جـّل و عـال، در شـف تعـااج، پيرتبـا 
خویـش؟ص؟ را از تکـم بـم بيـم اهممـدس بـاد و از آنجـر بـم آطـمرنلر بـرال بـاد. قـاآن در دو طـوره 

"اطـااء" و "نجـم" بـم نمـل ايـن واقعـم پاداختـم اطـم.
کـم از زتـرن اتیااهمؤتنیـن تـر اتـرم  یـرن حدیـِث شـیعم بـود  2. حبربـۀ واهبّیـم از برنـوان تعّمـا و از راو
یسـم و تعجزاتـی از ائمـم اطلـرر در بـرره وی نمـل شـده اطـم. بيمـرری َبـَاص  رضـر؟مهع؟ تی ز
وی، بـم دطـم اتـرم حسـین؟ع؟ شـفر یربـم و نیـز در 113 طـرهگی، بـر اشـرره اتـرم طـجرد؟ع؟ 
جـوان شـد و بـر دعـری اتـرم برقـا؟ع؟، تـوی طـپيد طـاش، طـیره گشـم. وی یکـی از طـم زنـی 
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حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ را همراه با شرطةالخمیس1 دیدم. 

یانـه ای همـراه داشـت که با آن، به فروشـندگان ِجـّری2 و مارماهی و  حضرتـش تاز

کـه ماهیـان حـرام هسـتند، اشـاره می کـرد و می فرمـود: ای  ِزّمیـر3 و َطَبرانـی4 )طافـی(5 

فروشـندگاِن حیواناِت مسـخ شـدۀ بنی اسـراییل! و ای لشـکریان بنی مروان!

کـم در تتـن  کـم صرحبةاهَحصـرة )صرحـف طـنگريزه( نرتیـده  شـده اند. بـم تفصیلـی  اطـم 
آتـده اطـم. حبربـم پـس از شـلردت هـا اتـرم، نـزد اتـرم بعـدی تی ربـم و طـنگ خـود را بم وی 
تـی داد تـر بـا آن ُتلـا بزنـد و بـم ايـن طريـق بـا اترتـم ایشـرن اطمینـرن تی یربـم. حبربـم در زتـرن 
اتـرم رضـر؟ع؟ از دنیـر ربـم و ایشـرن هبـرس خـود را کفـن او کـاد و با او نمرز گزارد. شـیخ طوطـی 

کـاده اطـم. یسـم و طـی طـرل ذکـا  کتـرب اهغیبـة، عمـا او را حـدود دو در 
کـــم  ـــرراِن همیشـــم تســـلِح اتـــرم علـــی؟ع؟ بودنـــد  گروهـــی چنـــد هـــزار نفـــری از ی 1. ُشـــْاَطُة اهَخمیـــس 
کرتـــل در همـــم جـــر بـــم اتیااهمؤتنیـــن؟ع؟ در اتـــور حکوتتـــی یـــرری تی رطـــرندند.  بـــر آتردگـــی 
ــاای  ــون اجـ ــرن صلـــح وظریـــف تلمـــی همچـ ــور در جنـــگ، در زتـ ــا حضـ ــالوه بـ ــروه عـ گـ ــن  ايـ
کوبـــم، حفرظـــم از جـــرن اتـــرم علـــی؟ع؟ و جمـــع آوری نیـــرو  حـــدود اهلـــی، حفـــظ اتنیـــم شـــلا 
یخـــی، شـــاطة اهخمیـــس در  ــا بعضـــی از نمللـــری ترر ــر بـ ــتند. بنـ ــا علـــده داشـ ــرع را بـ ــاای دبـ بـ
ــد و در ازای آن،  گابتنـ ــده  ــا علـ ــدن را بـ ــتم شـ کشـ ــر  ــدن تـ ــا؟ع؟، جنگیـ ــات اتیـ ــرع از حضـ دبـ
اتیااهمؤتنیـــن ؟ع؟ ضرتـــن بلشتشـــرن شـــد. اطـــرتی باخـــی از اعضـــری شـــاطة اهخمیـــس در 

یـــخ نمـــل شـــده اطـــم. ترر
یسم تی کند و بم حنکلیس تعروف  کم در رودخرنم هر ز 2. جّری؛ نوعی ترهی دراز و نام و صرف 
گوینـد. جـز اطـتخوان طـا و طـتون بمااتـش، اطـتخوانی  اطـم و در تصـا بـم آن اژدهـری آب 

نـدارد. ايـن ترهـی بلـری چندانـی نـدارد و يلـود آن را نمی خورنـد.
3. زّتیـا؛ نوعـی ترهـی بـدون پوهـک اطـم کـم در آبلـری شـیرين زندگـی تی کنـد و با پشـتش خرری 

قاار دارد.
کترب هـری هغـم نیرتـده، هیکـن در بعضـی روایـرت آتـده اطـم. اتـروزه نیـز  کلمـم َطَباانـی در   .4
چنیـن هغتـی چنـدان شـنرختم شـده نیسـم. بعضـی آن را بـم ترهـی دراز و بعضـی دیگـا بـم 
کمـاه ای در تاجمـم تجلـد 54 بحرراالنـوار،  کاده انـد. تاحـوم تحمـد برقـا  طـفید ترهـی تعریـف 

طباانـی را »ترهی هـری تـاده روی آب« تاجمـم نمـوده اطـم.
کم در آب بمیاد و آنگره بم روی آب آید. 5. طربی؛ ترهی 
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کـــرد: یـــا امیرالمؤمنین! لشـــکریان بنی    فـــرات بـــن احنف برخاســـت و عـــرض 

کیانند؟  مروان 

یش خود را می تراشند و سبیل خود را تاب می دهند. که ر گروهی  فرمود: 

که بهتر از آن حضرت سخن بگوید. لذا  گوینده ای را ندیدم   حبابه گفت: هیچ 

 در پی آن جناب روان شدم تا در محوطه ای که برای نشستن )مناسب( بود، نشست.

کند، نشانۀ امامت چیست؟  کردم: یا امیرالمؤمنین! خدا تو را رحمت   عرض 

کرد و  که همراه داشـــتم اشـــاره   حضرتش با دســـت مبارک خود به ســـنگریزه ای 

 فرمـــود: ایـــن ســـنگریزه را نزد من بیـــاور. آن را به نـــزدش بردم. با خاتـــم مبارکش آن را 

 نقـــش فرمـــود. آنگاه به من فرمـــود: ای حبابه! هر کس مدعی امامت باشـــد و بتواند 

که او امام واجب الطاعة است  کنون دیدی بر سنگریزه نقش بزند، بدان  که ا  چنان 

کند )بداند(، بر او پوشیده نمی ماند. که اراده  که( امام هر چیزی را  و )بدان 

کـــه حضرت  گویـــد: مـــن رفتم. از ایـــن ماجـــرا مدتها گذشـــت، تا وقتی   حبابـــه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ از دنیا رحلت فرمود. 

کـه آن جناب بر   آنـگاه مـن خدمـت حضـرت امـام حسـن؟ع؟ رسـیدم؛ در حالی 

 جای حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نشسته بود و مردم از حضرتش سؤال می پرسیدند. 

کـردم: بلـه ای مـوالی من!   امـام مجتبـی؟ع؟ بـه مـن فرمـود: ای حبابـۀ والبّیـه! عـرض 

 فرمـود: آنچـه بـا خـود داری بیـاور. مـن سـنگریزه را بـه آن حضـرت دادم. آن جنـاب 

 با نگیِن انگشترِی مبارکش بر آن نقش کرد، همان گونه که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کرده بود. آن را نقش 

  حبابه گوید: پس از شهادت امام حسن؟ع؟ خدمت حضرت امام حسین؟ع؟ 

که آن جناب در مسجد رسول خدا؟ص؟ بود. مرا به نزدیک طلبید   رسیدم؛ در حالی 
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ِة َدلیاًل َعلی َما ُتریُد" یعنی: 
َ
الل ِدّ ِ

ّ
 ِفی ال

َ
و برایم جا گشود و خوشامد گفت و فرمود: "ِإّن

کـه از پـدر و بـرادرم دیـدی، بـر امامـت مـن هـم نشـانه ای هسـت. آیـا  در آن نشـانه ای 

کـردم: بلـه سـرور مـن! فرمود: آن سـنگریزه  بـاز هـم نشـانه امامـت می خواهـی؟ عـرض 

کـه بـا خـود داری بیـاور. سـنگریزه را بـه آن حضـرت دادم. نگیـن انگشـتری خـود را  را 

کـه نقـش نگیـن بر سـنگ افتاد. چنـان بـر آن نهـاد 

 حبابـه گویـد: پـس از امـام حسـین؟ع؟ خدمـت حضـرت علی بن الحسـین امام 

زین العابدیـن؟ع؟ رسـیدم. در آن زمـان عمـرم بـه صـد و سـیزده سـال رسـیده بـود. 

آثـار پیـری در مـن آشـکار شـده و مـرا درمانـده و بیچاره کرده بـود. آن حضرت را دیدم 

کـه پیوسـته در رکـوع و سـجود و بـه عبـادت مشـغول بـود. )هرچـه مانـدم( از عبـادت 

بـا  ی، مأیـوس شـدم. حضـرت  از و امامـت  نشـانه  گرفتـن  از  رو  ایـن  از  فـارغ نشـد. 

انگشـت سـبابه خویـش بـه مـن اشـاره فرمـود. از معجـزه آن حضـرت، جوانـِی مـن بـه 

کـردم: آقـای من! از دنیا1 چه مقدار گذشـته اسـت و چه مقدار  مـن بازگشـت. عـرض 

باقـی اسـت؟ 

گذشـته اسـت می گویـم و  ـا مـا َبِقـَی َفـال«؛ آنچـه  ّمَ
َ
ّمـَا َمـا َمضـی َفنَعـم َوأ

َ
فرمـود: »أ

نمی گویـم.  مانـده  باقـی  آنچـه 

آنـگاه فرمـود: آنچـه همـراه داری بیـاور. مـن آن سـنگریزه را بـه خدمتـش دادم و 

کـردم. او نیز  ی، حضـرت امـام محمـد باقـر؟ع؟ را مالقات  نقـش بـر آن نهـاد. پـس از و

 آن سـنگ را نقش فرمود. پس از آن، خدمت حضرت صادق؟ع؟ رفتم و او نیز بر آن

 نقـش نهـاد. نیـز خدمـت حضرت موسـی بن جعفر؟امهع؟ رسـیدم. او نیز آن را نقش زد 

و پـس از آن خدمـت حضـرت رضا؟اهع؟ رسـیدم و آن را نقش نهاد. 

1. ظرهاًا تااد او، دنیری خودش یعنی عما خودش برشد. 
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بـه روایـت عبـداهلل بـن هّمـام، حبابـه پـس از دیـدار بـا امـام رضـا؟ع؟،  ُنـه مـاه در 

کـرد و درگذشـت.]4[ دنیـا زندگـی 

توضیحات مؤلف: 
یکم� در بارۀ حبابۀ والبّیه 

کامل و عاِلم به مسائل حالل ی روایت باال، یعنی حبابۀ والبّیه، زنی عاقل و   راو

ی به حّدی در عبادت کوشش    و حرام و با جاللت و کثیرالعبادت از شیعیان بود. و

کثـرت  کـه پوسـتش بـر شـکمش خشـک شـده بـود و صورتـش از  و اهتمـام داشـته 

یارت امام  سـجده و برخـورد بـا محـل سـجده، سـخت و ضخیم شـده بود. مکّرر بـه ز

ی  یه می رفتند، و که وقتی مردم نزد معاو  حسـین؟ع؟ مشـرف می گشـت و چنان بود 

که به بیماری   گشته و بر آن حضرت وارد می شد. وقتی   نزد امام حسین؟ع؟ مشّرف 

َبـَرص در صورتـش مبتـال شـده بـود، به برکـت بزاق مقّدس حضرت امام حسـین؟ع؟ 

شـفا یافته بود.

امـام محمـد  گفتـه: روزی در وقـت عصـر، حضـرت  کـه  ایـن زن همـان اسـت 

ِگـرد او جمـع شـده اند و مسـائل حـرام و  کـه مـردم  باقـر؟ع؟ را در مسـجدالحرام دیـدم 

حـالل و مشـکالت خـود را می پرسـیدند. حضرتش؟ع؟ از جای خـود حرکت نفرمود 

تـا اینکـه هـزار مسـئله را فتـوا داد.

دوم� در بارۀ تراشیدن ریش 

کـــه از لبابـــه )در معجـــزه جـــوان شـــدن وی بـــه اشـــارت امام  در ابتـــدای روایتـــی 

کـــه نشـــان می دهد  ســـجاد؟ع؟( نقـــل شـــد، کالمـــی از امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ ذکر شـــد 

تراشـــیدن ریش مجاز نیســـت و اینکه مردان با تراشـــیدن ریش، به شکل بنی مروان و 

بنی امیه درمی آیند. اینک در زمان ما، تراشـــیدن ریش شـــایع شـــده و قبحش از بین 
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 رفتـــه و آن منَکـــر، مانند معروف جلوه گر شـــده، تـــا آنجا  که به نظر می آیـــد نهی از آن، 

کار منَکری است. لذا بجاست که در اینجا دالیل عدم جواز آن را ذکر نماییم:

_ شلید اول؟حر؟1 در قواعد2 باتودهن 

کامـل دارد و نـه  کـه خنثـی اسـت )نـه خصوصیـات زنانـه را بـه طـور  کسـی  بـرای 

کـه مـرد  یـش جایـز نیسـت. زیـرا احتمـال مـی رود  خصوصیـات مردانـه را( تراشـیدن ر

یـش بـرای مـردان بـر می آیـد. باشـد. از ایـن عبـارت، حرمـت قطعـی تراشـیدن ر

یش داده اطـم  _ تیاداترد3 در شـررع اهنجرة، حکم بم حاام بودن تااشـیدن ر

یـر ايـن حکـم را بم اجمرع علمر نسـبم داده اطـم. و گو

_ عالتم تجلسی4 در حلیةاهمتمین نسبم بم تشلور داده اطم.

تشـلور  )734-786ق(  عرتلـی  تکـی  اهديـن  جمـرل  بـن  تحمـد  شـمس اهدين  ابوعبـداهَّلل   .1
گاد  از بمیلـرن شـیعم در قـرن هشـتم قمـری اطـم. وی شـر یـر شـیخ شـلید،  بـم شـلید اول 
کادنـد. شـلید اول در بمـم  گادی  بخااهمحممیـن بـود و ابـاادی چـون برضـِل تمـداد نـزد او شـر
و  کـاد  طـفا  اطـالتی  تختلـف  کشـورهری  بـم  و  بـود  تتبّحـا  طـنم  اهـل  چلررگرنـم  تذاهـف 
یربـم نمـود. وی صرحـف کتـرب بملی تعروف اهلمعة اهدتشـمیة اطـم کم بم  اجرزاتـی نیـز در

دطـم تخرهفـرن شـیعم پـس از یکسـرل اطـررت در قلعـم شـرم بـم شـلردت رطـید.
2. اهمواعد واهفوائد، نوشتم شلید اول در توضوع بمم اطم.

بـم  تشـلور  1041ق(  )تتوبـری  اطـتاآبردی  حسـینی  تحمـد  بـن  تحمدبرقـا  باهرن اهديـن  تیـا   .3
یرضـی دان و دانشـمند اصوهـی شـیعی  تیاداتـرد، بیلسـوف، شـرعا، حکیـم، بمیـم، تتکلـم، ر
در دوره صفویـم و تعرصـا شـیخ بلرئـی تشـلور بـم تعلـم ثرهـث اطـم. اثـا بلسـفی تلـم وی، 
گاد باجسـتم او، تالصـدرا اطـم. تیاداتـرد در علـوم نملـی از اطـتردانی  کتـرب قبسـرت و شـر
چـون دايـی اش عبداهعرهـی کاکـی )پسـا تحمـق کاکـی( و حسـین بـن عبداهصمـد )پـدر شـیخ 
بلريـی( بلـاه بـاده و از ايـن دو تـن  اجـرزه روایـم داشـتم اطـم. آثـرر تکتـوب تیاداتـرد را بيـش از 

کـم یکـی از آنلـر شـررع اهنجـرة بـی احـکرم اهعبـردات اطـم.  صـد اثـا باشـماده اند، 
4. تحمدبرقـا بـن تحمدتمـی تجلسـی )1037-1110ق( تعـروف بـم عالتـم تجلسـی یـر تجلسـی 
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کتـرب جعفریـرت1 بـم طـند صحیـح از رطـول خـدا روایـم شـده اطـم  _ در 

یـش از تصرديق ُتثلم2 اطـم و هاکـم ُتثلم کند هعنم  کـم باتـودن »تااشـیدن ر

خداونـد با او بـرد«.]5[

َق َو ال 
َ
ر َتن َطل یَس ِتّنَ

َ
 _ در عواهی اهلئرهی3 تروی اطم کم آن جنرب باتودن »ه

َق«4. 
َ
َخَرَق َو ال َحل

گوید، و کسی  که با بی حیایی و وقاحت سخن بسیار   یعنی: از ما نیست کسی 

یش خود را بتراشد.  که ر کسی  کند، و  کرده و اسراف  که مال خود را بیهوده خرج 

رده اطم. _ اين تسلف را ابن ابی جملور 5 نیز در حرشیۀ تفسیا خود آو

مین کتربی  ُمَتّ
ْ
یـُة اه

ْ
دوم، ازتحدثـرن و بمیلـرن تشـلور شـیعم در قـرن یرزدهـم هجـری بـود. و  ِحل

بررطـی دربـرره اخـالق، آداب و طـنن اطـالتی از آثـرر اوطـم. 
کوبـی  کـم ابوعلـی تحمـد بـن اشـعث  کتربـی اطـم شـرتل روایرتـی  ْشـَعثّیرت 

َ ْ
َجْعَفرّیـرت یـر َاال

ْ
1. َاه

تعـروف بـم ابـن اشـعث، از توطـی بـن اطـمرعیل بـن توطـی بن جعفـا؟ع؟ و او هـم از اجدادش 
کتـرب از ايـن قاارنـدن طلـررت، صـالة، زکرت، صـوم،  يـن بملـی  روایـم تی کنـد. باخـی عنرو
حـج، جلـرد، نـکرح، نفمـرت، حـدود، آداب، تفسـیا، طـنن و ادعیم. اين کترب، نخسـتین برر 

بـم دطـتور آیـم اهَّلل بروجـادی در قـم بـم چرپ رطـید.
2. بریدن عضوی از اعضری بدن )هغم نرتم دهخدا.(

ئرهـی اهَعزيزیـة بـی الحردیـث اهّدینیـة تعـروف بـم عواهـی اهلئرهـی  کتربی اطـم شـرتل 
ّ
3. َعواهـی اهل

روایـرت بملـی و غیـا بملـی  ترهیـفِ  شـیخ تحمـد بن علی بن ابااهیم أحسـرئی، تعـروف بم ابن 
ابـی جملـور )تتوبـری بعـد از 901 ق(. ايـن اثـا بـم زبـرن عربـی در یـک تمدتـم، دو بـرب و یـک 
خرتمـم نوشـتم شـده و روایرتـش تـورد توجـم عرهمـرن و بـزرگرن پـس از خـود بـوده کم بـا اين کترب 

اعتمـرد کاده انـد.
4. عواهی اهلئرهی، ج1، ص111.

يـن اهّديـن علـی بـن ابااهیـم بـن حسـن ابـن ابااهیـم بـن ابـی جملـور َاْحسـرئی یـر  5. تحّمـد بـن ز
حسـروی )تتوبری بعد از901ق( تحّدث، بمیم و تتکلم صوبی تشـاب شـیعی اترتی اطـم 

َ
ه

کـم آثـرری از جملـمن عواهـی اهلئرهـی، ُتْجلـی ِتـاآة اهُمنجـی و رطـرهم زاداهمسـربرين بـی اصـول 
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_ در بمیم1 روایم شده اطم کم حضات رطول؟ص؟ باتودن طبیل خود را از تم 

ید و خود را بم يلودیرن و گباهر2 شبیم نگادانید.  یش خود را بلند بگذار  بگیرید و ر

یرد کادند. تر طبیل  یش خود را چیدند و طبیللری خود را ز  نیز باتودن گباهر ر

یم. ]6[  یش را تی گذار خود را تی چینیم و ر

یش است.   برخی گفته اند: مراد از شبیه نشدن به یهود، دستور به اصالح کردن ر

یش را نمی تراشند.  زیرا یهود هم ر

یش، در مقابل چیدن شارب   مؤلف می افزاید: البته بدیهی است که گذاشتن ر

کند.  گرفتن با دسـت تجاوز  که از  یش را به قدری بگذارند  که نباید ر  اسـت و البته 

یش مادامی  لَیة" یعنی: ر م َتِطل عن الّطَ
َ
حَیُة ِلحَیٌة ما ل ِ

ّ
 چه نیکو گفته آنکه گفته: "الل

گردن و بیخ آن است.  ینت است. طلیه به معنی  که از طلیه تجاوز نکند ز

 هنگامی که نامۀ دعوت حضرت رسول خدا؟ص؟ به کسری پادشاه ایران رسید،

کـه آن حضـرت را نـزد او بفرسـتد.  کـه فرمانـدار یمـن بـود نامـه نوشـت  ی بـه "بـاذان"   و

کـه او را "َخرَخسـک" می گفتنـد، بـه  کاتـب خـود "بابویـه" را، همـراه بـا  مـردی  بـاذان، 

گذاشـته بودنـد.  یشـها را تراشـیده و سـبیل خـود را باقـی  مدینـه فرسـتاد. آن دو نفـر ر

کنـد. فرمـود: وای بـر شـما! چـه  کـه بـه ایشـان نظـر  رسـول خـدا؟ص؟ را خـوش نیامـد 

َکسـری. حضرت فرمود:  گفتند: رّب ما  کار فرمان داده اسـت؟  کسـی شـما را به این 

اهّديـن از وی بـم جـری ترنـده اطـم. از جملـم اطـرتید وی پـدرش علـی بـن ابااهیـم بـن ابـی 
گادانی داشـتم اطـم  جملور و حسـن بن عبداهکریم بترل غروی بوده اند. ابن ابی جملور شـر
کـم از او اجـرزه روایـم گابتم انـد کـم از آن جملم انـدن طـید تحسـن رضـوی قمـی وشـیخ شـمس 

اهديـن تحمـد بـن صرهـح غـروی.
گاانسـنگ "تـن ال یحضـاه اهفمیـم" اثـا أبـي جعفـا تحّمـد بـن علـي بـن  کتـرب  1. تـااد از "بمیـم"، 

اهحسـین بـن بربویـم اهمّمـي تشـلور بـم اهشـیخ اهصـدوق اطـم. 
گبان آتش پاطم، تجوس.  .2
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یـش و چیـدن سـبیل فرمـان داده اسـت.]7[ گذاشـتن ر لیکـن پـروردگار مـن، مـرا بـه 

 _   طیوطی1 در جرتع صغیا2 از حضات اترم حسن؟ع؟ روایم کاده کم آن جنرب 

ک  کـم قـوم هـوط انجـرم دادنـد و بـم طـبف آن هـال باتـودهن ده خصلـم اطـم 

شـدند3 و اتـم تـن یـک خصلـم دیگـا را بم آنلـر تی ابزاینـد. حضاتش آن ده 

یـش بـر قیچی بـود.]8[ خصلـم را باشـماد کـم یکـی از آنلـر چیـدن ر

اهمنثـور4، از دو راه بـا وجـوِب  _ شـیخ علـی عرتلـی ]نـوادۀ شـلید ثرنـی[ در دّرُ

کـاده اطـم. ل  یـش اطـتدال برقـی گذاشـتن ر

گفتم تی شود  گا  کترب بمیم پيش از اين ذکا شد. ا کم از  ◦ اولن بنر بم خبری 

1. جالل اهّديـن عبداهّاحمـن طـیوطی )849-911ق( تعـروف بـم ابـن اهسـیوطی شـربعی تصـری،  
یـخ و علـوم دیگـا اطـم. باخـی از  از عرهمـرن اهـل طـنم و تؤهـف آثـرر بسـیرری در حدیـث و ترر

آثـرر او کتـرب االتمـرن و تفسـیا اهـدر اهمنثـور  تی برشـد.
2. "اهجرتـع اهصغیـا تـن حدیث)احردیـث( اهبشـیا اهنذيـا" اثـا جـالل اهديـن طـیوطی و تلخیصـی 
کـم بـر اطـتفرده از احردیـث توجـود در صحـرح طـتم، آن را  از کتـرب اهجرتـع اهکبیـا وی اطـم 

نگرشـتم اطم.
3. آن ده خصلم کم در نمل طیوطی آتده عبررتند ازن همجنس برزی تادان، گذاشتن طنگريزه 
ِگلـی یـر طـربی، بـرزی  بـا انگشـم ابلـرم و پاتـرب آن بـر انگشـم طـبربم، بـرزی بـر تـوپ کوچـک 
یـش، بلند گذاشـتن طـبیل، طـوت  در حمـرم، نواختـن دف، نوشـیدن شـااب، کوتـره نمـودن ر
زدن، دطـتلر را بـا یکدیگـا زدن و هبـرس حريـا. در تنربـع شـیعی بـم شـش خصلـم اشـرره شـده 
گذاشـتن طـنگريزه بـا انگشـم ابلـرم  ِگلـی یـر طـربی،  کوچـک  کـم عبررتنـد ازن بـرزی بـر تـوپ 
و پاتـرب آن بـر انگشـم طـبربم، جویـدن آداتـس در تعربـا عموتـی، پوشـیدن هبرطـلری برخـا 

کـم و پيااهـن. بلنـد، طـوت زدن و گشـودن تکمم هـری 
کتـرب اهـُدّر اهمنثـور تـن اهمأثـور و غیـا اهمأثـور، تجموعـم ای ارزشـمند از 311 نکتـۀ حدیثـی،   .4
اهعرتلـی  اهديـن  يـن  ابـن ز بـن حسـن  ابـن تحمـد  کـم شـیخ علـی  بملـی، رجرهـی و... اطـم 
)نـوادۀ شـلید ثرنـی( اطـم. ايـن کتـرب، در طـرل 1433 قمـری در دو تجلـد بـر تحمیق تنصور 

ابااهیمـی توطـط پژوهشـگره علـوم و باهنـگ اطـالتی قـم تنتشـا شـده اطـم.  
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کم گذاشـتن بخشـی از آن تسـتحف اطـم، بر وجوب برقی گذاشـتن بخش 

کـم داشـتن  دیگـا تنربرتـی نـدارد. بـم هـا صـورت، از ظرهـا اتـا چنـرن باتی آیـد 

بـر يلـود و تجـوس نلـی  کـم از تشـربلم  یـش، واجـف اطـم. بخصـوص  ر

شـده اطم. 

کرتـل  یـش را بزدایـد، دیـم  کرتـاًل تـوی ر کـم  کسـی  ◦ دوم آنکـم در شـاع بـاای 

کرتل داشـتم برشـد، انجرتش توطـط دیگری و  تمرر شـده اطـم و هاچم دیم 

قسعـر بـا خـود بـاد حاام اطـم1. 

«2 در حدیث آمده است  ُه�نَّ ّمَ �ةَ
أَ
ا کَِلما�ةٍ �نَ ُ� �بِ

َم َر�بُّ راه�ی �ب � اإ
َ
ل �ةَ �نِ ا�ب  در ذیل آیۀ شریفۀ »َو اإ

یش، یکی از عشرۀ حنفّیه3 است که بر حضرت ابراهیم   که گرفتن سبیل و گذاشتن ر
کنون  کـه تا علـی نبینـا و آلـه وعلیه السـالم نـازل شـد. عشـریۀ حنفیه ده مورد هسـتند 

نسـخ نشـده اند و تـا روز قیامـت نیـز نسـخ نخواهند شـد.]9[

یش در زمرۀ مستحبات ذکر شده است، مانع حرمِت تراشیدن    اینکه گذاشتن ر

کـه در زمـرۀ مسـتحبات به شـمار می آیند  یـم  آن  نمی شـود. زیـرا مـوارد دیگـری نیـز دار
کـردن. شـاید در حرمـت  ولـی از واجبـات هسـتند. ماننـد غسـل جنابـت و یـا ختنـه 
کـه شـبیه سـاختن مـردان بـه زنـان را حـرام می دانـد،  یـش، بتـوان بـه اخبـاری  زدودن ر
یـش، خـود را شـبیه بـه زنـان می نماینـد و  کـرد. زیـرا مـردان بـا تراشـیدن ر نیـز اسـتناد 

کار حـرام اسـت. ایـن 

 1. اهدر اهمنثور، شیخ علی عرتلی ج 2 ص 764-768، نکتم 222، تحم عنوان »تسأهة إزاهة شعا
 اهلحیـة« نمـل بـم تلخیـص.  اهبتـم تؤهف اشـرره تی کند کم اين تسرهف را از کترب اطـترد خود 

تحـدث نـوری بـم نرم کلمۀ طّیبم )ص 11-19( نمل کاده اطـم. 
2. طوره بماه، آیم 124.

 3. عشـاۀ حنفیم، ده ربترری هسـتند کم پس از طـربلندی ابااهیم علی نبینر و آهم وعلیم اهسـالم از 
اتتحرن ذبح برزندش، با او نرزل شد.
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صـورت  بـر  مـو  آمـدن  بیـرون  فرمـود:  مفضـل1  توحیـد  در  صـادق؟ع؟  حضـرت 

کودکـی و شـباهت بـه زنـان  کـه بـه ایـن نشـانه، از حـّد  باعـث عـزت مـرد اسـت،  زیـرا 

خـارج می شـود.]10[

یش  ینـت داده و ر یش ز حضـرت امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: حـق تعالـی مـردان را بـه ر

را فضیلتـی بـرای مـردان قـرار داده تـا بـه سـبب آن، از زنـان متمایز شـوند.]11[

در ضمـن خبـری از حضـرت صـادق؟ع؟ روایـت شـده اسـت: شـخصی از قـوم 

کـه  کـرد  کـرد. آن حضـرت او را نفریـن  عـاد، پیامبـرِی حضـرت یعقـوب را تکذیـب 

یخـت و َامَرد2  یـش آن مـرد بر سـینه اش ر یختـه شـود. بـه دعـای آن پیامبـر، ر یـش او ر ر

شد.]12[

کـه بی مـو شـدِن صـورت پیرمـرد، چقـدر قبیـح و  ایـن خبـر، معلـوم می شـود  از 

کـه حضـرت یعقـوب؟ع؟ بـه عنـوان مجـازات تکذیـب، ایـن عقوبـت را  شـنیع بـوده 

بـرای او برگزیـد.

کـرد  اشـاره  صـادق؟ع؟  امـام  از  حدیثـی  بـه  می تـوان  همچنیـن  زمینـه  ایـن  در 

کـه هـم شـکل شـدن بـا دشـمنان دیـن را حـرام می دانـد. شـیخ صـدوق از حضـرت 

وحـی  خـود  پیامبـران  از  پیامبـری  سـوی  بـه  تعالـی  حـق  کـرده:  روایـت  صـادق؟ع؟ 

مـرا  ک دشـمنان  و خـورا نپوشـید  مـرا  لبـاس دشـمنان  بگـو:  بـه مؤمنـان  کـه  فرسـتاد 

کنیـد، هماننـد آنهـا از  گـر چنیـن  کـه ا یـد و بـه روش دشـمنان مـن رفتـار نکنیـد؛  نخور

1. کتربـی اطـم تشـتمل بـا حدیثـی طوالنـی از اترم صـردق؟ع؟ بر توضوع حکمم و خداشنرطـی 
و اطـاار آبرینـش کـم طـی چلـرر جلسـم بـا تفضل بن عما جعفـی یکی از اصحرب طاشـنرس و 
کنون هیچ یک از علمر وقوع  بزرگ حضات اتال شـده اطـم. طـید ابن طرووس بيرن داشـتم تر

تغیيـا و تحریفـی را در تتـن ايـن کترب گزارش نکاده اطـم.
یش 2. بدون ر
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بـود.]13[ خواهیـد  مـن  دشـمنان 

یـش خـود را می تراشـد، از بسـیاری از بـرکات و فوایـد محـروم خواهـد  کـه ر کسـی 

بـود. از جملـه:  

کـم بـاای  کنـد. در روایـرت آتـده اطـمن یـک درهـم  _ وی نمی توانـد خضـرب 

 خضرب کادن تصاف شود، بلتا اطم از هزار درهم کم در راه خدا انفرق شود. 

ر تی کند، چشم  گوشلر دو کادن چلررده خصلم داردن برد را از   نیز خضرب 

را روشن تی کند، و ...... ]14[

کم  کم با آن تتاتف اطم تحروم تی شود؛  یش و بوایدی   _ نیز از شرنم کادن ر

از جملم آن بواید،  باطاف شدن بما و ربع وبرء ]15[ اطم. 

یـش خـود را هفتـرد بـرر شـرنم زنـد و آن را یـک بـم یـک بشـماد، چلـل  _ هـا کـم ر

ز شـیسرن نـزد او نخواهـد آتـد. ]16[  رو

ٍد"1 از حضات صردق؟ع؟ روایم  َد ُكّلِ َمس�بِ م ِع�ن
ُ
ك �ةَ �نَ �ی وا رن

دنُ  _  در ذیل آیم شریفم "�نُ

شده کم تااد، شرنم کادن در وقم نمرزهر اعم از بریضم و نربلم اطم.]17[ 

یـش خـود را تراشـیده، در دعـای مـاه رجـب "یـا َمـن  کـه ر مـن نمی دانـم شـخصی 

م َشـیَبِتی َعلـی النـار"3 چـه چیـزی را در  گفتـن "َحـّرِ رجـوُه ِلـُکِلّ َخیـٍر ...."2 در موقـع 
َ
أ

مشـت خـود می گیـرد؟ و چگونـه خـود را از توجـه حـق تعالـی و ترّحـم او بـر خواننـدۀ 

ایـن دعـا محـروم مـی دارد؟ آیا نشـنیده ای کسـی که می خواهد حق تعالـی بر او ترّحم 

1. طوره اعااف، آیم 31.
ـف در تفرتیـح اهجنـرن، در اعمـرل تشـتاکم تـره رجـف، 

ّ
کرتـل ايـن دعرهـر را جنـرب تؤه 2. تتـن 

بخـش هشـتم آورده اطـم. اتـرم صـردق؟ع؟ خوانـدن ايـن دعـر را در تـره رجـف در هـا صبـح و 
شـرم پـس از نمرزهـری روز و شـف توصیـم باتوده انـد.

گادان. 3. تحرطنم را با آتش دوزخ حاام 
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یـش خـود را بـه دسـت راسـت  کنـد، بعـد از نمازهـا ر فرمایـد و او را از آتـش جهنـم آزاد 

کـف دسـت چـپ را رو بـه آسـمان بگشـاید و هفـت مرتبـه بگویـد: "یـا َرَب  بگیـرد و 

ـٍد". ]18[  ـل َفـَرَج آِل ُمَحّمَ ـد َو َعّجِ ـٍد و آِل ُمَحّمَ ـد َصـّلِ علـی ُمَحّمَ ـٍد َو آِل ُمَحّمَ ُمَحّمَ

ـی 
َ
ـٍد َصـِل  َعل ـٍد َو آِل ُمَحّمَ آنـگاه در همـان حالـت سـه مرتبـه بگویـد: "َیـا َرّبَ ُمَحّمَ

ِجرِنـی ِمـَن الّنـار"]19[ 
َ
ـٍد َو  ارحمنـی و أ ـٍد َو آِل ُمَحّمَ ُمَحّمَ

پنجم_ سنگ حالل مشكالت 
 در مدینة المعاجز1 از ابو جعفر طبری روایت شده است که ابو نمیر علی بن یزید 

کـه حضـرت علـی بـن الحسـین؟ع؟ همـراه بـا زنـان اهـل بیـت؟مهع؟ از   گفـت: وقتـی 

ی بودم. در طول مسیر، من از رعایت   شام به مدینه طّیبه می آمد، من در خدمت و

کمی  کوتاهی نمی کردم و همیشـه به مالحظۀ احترام آنها   احترام و حشـمت به آنان 

دورتـر از ایشـان فـرود می آمـدم. هنگامـی که به مدینه رسـیدند، مقـداری از زیورآالت 

گـر خـوش رفتـاری از مـن در  گفتـم: ا خـود را بـرای مـن فرسـتادند. مـن قبـول نکـردم و 

 این سـفر دیدید، فقط به خاطر خشـنودی خدای تعالی بود. پس از این سـخن من، 

بـر آن  بـا انگشـتری خـود  حضـرت سـجاد؟ع؟ سـنگ سـیاه و سـختی را برگرفـت و 

ی دهـد از او بخـواه.  کـه تـو را رو نقشـی نهـاد و فرمـود: ایـن را بگیـر و هـر حاجتـی 

که محمد؟ص؟ را به حـــق برانگیخت، من در  گوید: قســـم بـــه آن خدایی  ابونمیر 

یک، از آن ســـنگ روشنایی می گرفتم و روشـــنایی می داد. آن را بر قفلها   خانه ای تار

ئـل اهحجـج علی اهبشـا، ترهیف  تحدث نرتـدار، تاحوم  ئمـة اثنـی عشـا و دال 1. تدینـة اهمعرجـز اال
زبـرن  بـم  گرنـۀ شـیعم  ائمـم دوازده  طـید هرشـم بحاانـی )تتوبـری 1107ق(، دربـرره تعجـزات 
کـم در هشـم جلـد  تنتشـا شـده اطـم. ايـن کتـرب دارای دوازده بـرب،  عربـی نـگررش یربتـم 
بـم عـدد اترتـرن دوازده گرنـم شـیعم؟مهع؟ اطـم کـم توهـف ذیـل ها بـرب، بم نمل تعجـزات یکی 

از ائمـم؟مهع؟ پاداختـم اطـم.
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 می گذاشـــتم، باز می شـــد و در حالی که آن را در دســـت داشتم، به حضور سالطین 

می رفتم و از آنها بدی نمی دیدم. ]20[

ششم_ شیران، دزدی را که متعرض حضرت شد دریدند
کـه حضـرت  کتابهـای دیگـر آمـده اسـت  کتـاب مناقـب1 و مدینةالمعاجـز و  در 

که حضرت علی بن الحسـین؟ع؟  امام محمد باقر؟ع؟ فرمود: در یکی از سـفرهایی 

گاه مـردی راهزن با  بـرای حـج از شـهر خـارج شـد، در فاصلـۀ میـان مدینـه تـا مّکـه، نـا

ی روبـرو شـد و بـه آن جنـاب گفت: فـرود آی. و

فرمود: چه می خواهی؟

گفت: می خواهم تو را بکشم و اموال تو را بردارم.

گفت: نه. فرمود: هرچه دارم با تو قسمت می کنم و بر تو حالل می دارم. 

که مرا به مقصد برساند بگذار و بقیه را ببر. فرمود: برای من مقداری 

قبول نکرد.

کجاست؟ َک؟" پروردگار تو  یَن َرّبُ
َ
حضرت فرمود: "َفأ

گفت: "نائٌم". یعنی: در خواب است.

1. َتنرِقـــُف آِل أبـــی طرهـــف تشـــلور بـــم اهمنرقـــف، کتربـــی عربـــی دربرره اوصـــرف نیکـــو و بضریل 
تعصوترن؟مهع؟، نوشـــتم ابن شـــلا آشـــوب )تتوبری 588ق( از عرهمرن شـــیعم در قرن ششـــم 
قمـــری اطـــم. چرپ هری کنونـــی در چلـــرر جلد تنظیم شـــده، و بـــر زندگی و بضرئل رطـــول 
خدا؟ص؟ شـــروع شـــده و بم اترم حســـن عســـکری؟ع؟ ختم تی شـــود. اتر نســـخم چرپ شـــده 
تشـــتمل با همم کترب نیســـم، چاا کم بـــرب تربوط بـــم صحربۀ پيرتبا کم تؤهـــف در تمدتم 
بـــم آن اشـــرره نمـــوده و همچنین بخشـــی تربوط بم اترم عصـــا عّجل اهَّلل تعرهی باجم اهشـــریف 
)کـــم تؤهف در اثا دیگـــاش بم آن ارجـــرع داده(، در اين کترب توجود نیســـم. اين کترب تورد 

کاده اند. اعتمـــرد عرهمرن اطـــم و روایرت آن را نمـــل 
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 در ایـــن زمـــان دو شـــیر حاضـــر شـــدند. یـــک شـــیر ســـرش را و دیگـــری پایش را 

کشیدند. گرفتند و 

کـــه پـــروردگارت از تو غافل و در خواب اســـت؟  کردی  حضـــرت فرمـــود: گمان 

)یعنـــی این جزای توســـت. عقوبت خویـــش را بچش(]21[

هفتم_ توکل آن حضرت 
کتابهای دیگر به روایت از ابراهیم بن ادهم1  در مناقب و مدینةالمعاجز و برخی 
کـه در بیابـان با قافله راه می سـپردیم. بـرای انجام کاری از  و فتـح موصلـی2 آورده انـد 
گفتـم: سـبحان اهلل!  کـه در بیابـان مـی رود. بـا خـود  کودکـی را دیـدم  قافلـه دور شـدم. 
کودکـی در چنیـن بیابـان پهنـاوری )بـه تنهایـی( راه می سـپارد. نزدیـک او شـدم و بـه 

کـردم و جـواب شـنیدم. بـه او گفتم: عازم کجا هسـتی؟ او سـالم 

گفت: خانۀ پروردگارم.

کودکی و ادای واجب و سنتی بر تو الزم نیست. گفتم: عزیزم! تو هنوز 

کوچکترها بُمردند؟ که از من  گفت: ای شیخ! مگر ندیدی 

کردم: زاد و راحلۀ تو در این سفر چیست؟ عرض 

ّیم،  تی ِرجالَی، و قصدی َموالَی" توشۀ من پرهیزکار
َ
 فرمود: "زادی تقواَی، و راِحل

َمرکب من دو پایم، و مقصودم موالی من است. 

کردم: با تو طعامی نمی بینم. عرض 

1. ِابااهیـم بـن َادَهـم )80-161ق( از صوبیـرن بـزرگ و تعرصـا طـم تـن از اترتـرن شـیعم، یعنـی اتـرم 
طـجرد، اتـرم برقـا و اتـرم صـردق؟مهع؟ اطـم. نـرم او در کتـف رجرهـی تتمـدم شـیعی ذکـا نشـده 

اطم. 
2. ابونصـا بتـح بـن طـعید توصلـی، بـر عنـوان "بتـح توصلـی صغیـا"، تحـّدث و صوبی قـرن دوم و 

یررتگرهی در شـلا توصل در کشـور عااق بم وی تنسـوب اطـم. طـوم اطـم. ز
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کسـی تـو را بـه خانـه خـود و بـر خـوان خـود  فرمـود: ای شـیخ! آیـا پسـندیده اسـت 

کنـد، آنـگاه تـو بـا خـود طعـام و خوردنـی ببـری؟ دعـوت 

گفتم: خیر. 

فرمود: آنکه مرا دعوت فرموده، به من طعام می خوراَند و سیرابم می فرماید1�

کن تا خود را به قافله ای برسانی. گفتم: پس به سرعت برو و عجله 

یِه اإلبالغ"؛ وظیفۀ من کوشـــش و تالش اســـت ولی  
َ
ـــّیَ الِجهـــاد َو َعل

َ
فرمـــود: "َعل

�َهدوا  �نَ �ب �ی �ن
َّ
کالم خداوند تعالی را نشـــنیده ای: "َوال رســـانیدن من با خداســـت. مگر 

کردند ما  کوشـــش  کـــه در راه ما  "2 )آنـــان  �نَ �ی َمَع الُمحِس�ن
َ
ا إَو�نَّ اهلَل ل �ن

َ
ل ُهم ُس�بُ �نَّ َ هِد�ی �نَ

َ
ا ل �ن �ی �ن

که خداوند بـــا نیکوکاران  هـــر آینه راههـــای خود را به آنهـــا می نمایانیم و به درســـتی 

است(.

گاه جوانـی خوشـرو بـا جامه های سـفید  کـه نـا ی گفـت: بـر ایـن منـوال بودیـم،  راو

گفتم: تو  کردم و  کرد. من رو به آن جوان  کودک معانقه نمود و بر او سـالم  آمد و با آن 

کـه تـو را نیکـو آفریـده، بگو که این کودک کیسـت؟  را قسـم می دهـم بـه حـّق آن کـس 

گفـــت: آیا او را نمی شناســـی؟ او علی بن الحســـین بن علی بـــن ابی طالب؟مهع؟ 

است.

گفتـم: تـو را بـه حـق پدرانـت  کـودک آوردم و  ی بـه آن  آن جـوان را بگذاشـتم و رو

کیسـت؟ کـه بگویـی ایـن جـوان  سـوگند می دهـم 

گزيا برید آن را حرهتی اطتثنريی یر وظیفۀ اختصرصِی  1. اگا اين نمل را صحیح و تعتبا بدانیم، نر
حضاتـش در آن طـفا بدانیـم، نـم اینکـم از آن چنیـن اطـتنبرط شـود کـم نبرید در هیچ طـفری یر 
يز توّکل با خداوند تتعرل، از زاد و توشـم صاف نظا کند.   در بررۀ  حتی در طـفا حج، بم دطـترو

اين خبا، نکرت دیگری هسـم کم در پيوطـم اين بصل بيرن شـده اطـم.  
2. طورۀ عنکبوت، آیم 69. 
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فرمـود: آیـا او را نمی شناسـی؟ ایـن بـرادر من خضر؟ع؟ اسـت که هـر روز بر ما وارد 

می شـود و بـر ما سـالم می کند.

 عرض کردم: به حّق پدرانت، از تو درخواست می کنم که در این بیابانهای پهناور

 بی آب و علف، چگونه بدون زاد و توشه راه می پیمایی؟

فرمـود: مـن ایـن بیابانهـا را بـا زاد و توشـه طـی می کنـم. توشـه مـن در ایـن راه چهار 

چیز اسـت.

کردم: آنها چیستند؟ فرمود: عرض 

)اول آنکه( دنیا را به تمامی و بدون استثنا، مملکت خداوند می دانم.

کنیزان و عیال خداوند می بینم. )دوم( تمامی مخلوقات را غالمان و 

)سوم( اسباب و رزقها را به دست قدرت الهی می دانم.

)چهارم( قضا و فرمان خداوند را در تمام امور زمین نافذ می بینم.

 گفتم: ای زین العابدین! توشۀ تو چه خوب توشه ای است. تو با این زاد و توشه، 

بیابانهای آخرت را می پیمایی تا چه رسد به بیابانهای دنیا. ]22[

هشتم_ جاللت و عظمت آن حضرت 
که سالی در زمان خالفت عبدالملک  کتاب معتبر روایت شده است  در چند 

مـروان، پسـرش هشـام1 بـه حـج رفـت. در حـال طـواف، چـون بـه حجراألسـود رسـید، 

کسـی رعایـت  کنـد. بـه جهـت ازدحـام مـردم نتوانسـت و  خواسـت اسـتالم حجـر2 

اتـوی و هفتمیـن خلیفـۀ تروانـی  تـروان حکـم، دهمیـن خلیفـۀ  بـن عبداهمـک  برزنـد  1. هشـرم  
)خالبمن 105-125( اطـم. بم عمیدۀ شـیعم، اترم تحمد برقا؟ع؟ در طـرل 124ق بم دطـتور 

هشـرم تسـموم شـد و بـم شـلردت رطـید.
2. ِاطـِتالم َحَجـا بـم تعنـری همس کـادن حجـا الطـود و بوطـم زدن بـم آن  بـم قصـد تبـاک اطـم. 
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گوشـه ای از مسـجدالحرام برایـش منبـری نصـب  حشـمت و جـاه او را نکـرد. لـذا در 

گرفتنـد. در ایـن هنـگام، حضـرت  گرفـت و اهـل شـام دور او را  کردنـد تـا بـر آن قـرار 

سیدالسـاجدین و إبـن الِخَیَرَتیـن1، امـام زین العابدیـن؟ع؟ آمـد، در حالـی کـه شـلوار 

کـه از تمامـی حّضـار آنجـا، زیباتر و  و ردایـی دربـر داشـت و صورتـش چنـان نیکـو بـود 

ی طـواف بـر گرد  کیزه تـر و پیشـانیش بـر اثـر سـجده پینـه بسـته بـود. و بویـش از همـه پا

کـرد. چـون بـه حجراألسـود رسـید، مـردم بـه مالحظـۀ هیبـت و جاللـت  کعبـه را آغـاز 

آن حضـرت از حجـر دور شـدند تـا آن حضـرت اسـتالم فرمـود. هشـام از دیـدن ایـن 

صحنـه در خشـم و غضـب شـد. یکـی از اهـل شـام چـون ایـن عظمـت و جـالل را 

کـه مـردم بـه ایـن حد، مالحظـۀ هیبت  دیـد، از هشـام پرسـید: ایـن شـخص کیسـت 

و جاللتـش را می کننـد؟ 

گفت: نمی شناسم. هشام برای اینکه اهل شام آن جناب را نشناسند، 

گر هشام او را نمی شناسد  عِرُفُه؛" ا
َ
ی أ ِکّنِ

َ
 َفَرزَدق شاعر2 در آنجا حاضر بود. گفت: "ل

من او را خوب می شناسم.

در تنربـع روايـی شـیعم و اهـل تسـنن، بـم اطـتالم حجـا توصیـم شـده اطـم. بملری تسـلمرن، 
کرر،  ايـن  حکمـم  صـردق؟ع؟  اتـرم  از  حدیثـی  در  تی داننـد.  ُتسـَتَحف  را  حجـا  اطـتالم 
شـلردت دادن حجـا الطـود در قیرتـم بـم وبـردارِی بـاد  زائـا بـر پيمـرن اهلـی بيـرن شـده اطـم. 
کـم تـورد  بـاای اثبـرت جريـز بـودن تبـاک جسـتن و بوطـیدن اشـیرء تمـدس، بـم اطـتالم حجـا، 

قبـول شـیعم و اهـل تسـنن اطـم، اطـتنرد تی شـود. 
1. باای توضیح اين همف بم بصل اول رجوع کنید.

2. َهّمـرم بـن غرِهـف تعـروف بـم َبـَرزَدق از شـعاای تشـلور عـاب در قـرن اول و دوم هجـری اطـم. 
ين اهعربديـن؟ع؟ و در باابـا هشـرم بـن  کـم بـم صـورت بی اهبداهـم در طـتریش اتـرم ز قصیـده ای 
عبداهملـک طـرود، تعـروف اطـم. بـرزدق بـم خرنـدان اهل بيم ارادت داشـم،  وهـی در عین 
حـرل در تـدح خلفـری اتـوی نیـز شـعا تی طـرود. هـذا نمی تـوان وی را هـم رتبـم بر شـرعاانی چون 

کمیـم و دعبـل کـم شـیفتم اهـل بيـم بودند، قـاار داد. 
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زو چم تی پاطی؟ طوی تن کن روگفــم تــن تی شنرطــمش نیکــو

کیست؟ گفت: یا ابا فراس!1 او  مرد شامی 

که چند بیت آن چنین است:  فرزدق شعری خواند 

ذی َتعِاُف اهَبسحرُء َوطأَتم
ّ
ااه

َ
َواهَحـَاُم1- هذ  

ّ
َواهِحـُل َیْعـِاُبـُم  َواهَبـْیـُم 

ِلُم
ّ
ُکِل اهَّلَلِ  ِعَبرِد  َخْیِا  اْبُن  ا 

َ
َهذ ُم2- 

َ
اهَعل رِهُا  اهَسّ ِمیُ ّ  اهَنّ ِمیُ ّ  اهَتّ ا 

َ
َهذ

َلر
ُ
َقرِئل  

َ
َقرل ْیٌش  ُقَر َرأْتُم  إَذا  اهَکَاُم3-  َیْنَتِلی   ا 

َ
َهذ َتَکرِرِم  ی  

َ
إه

راحتم ِعْاَبرَن  ُیْمِسُکُم  َیَکرُد  َیْسَتِلُم4-  َجرَء  َتر  إَذا  اهَحِسیِم  ُرْکُن 
ا؟ ِبَضرِئِاِه

َ
َکن َتْن َهذ

ُ
ْیَس ُقوه

َ
اهُعْاُب َتْعِاُف َتْن أْنَکْاَت َواهَعَجُم5- َوه

ُم
َ
ا اْبُن َبرِطَمِة إْن ُکْنَم َجرِهل

َ
ُخِتُموا6- َهذ َقْد  اهَّلَلِ  أنِبَیرُء  ِه  ِبَجِدّ

ِذْکُاُهْم اهَّلَلِ  ِذْکِا  َبْعَد  ٌم 
ّ

ُتَمَد اهَکِلُم7-  ِبِم  َوَتْخُتوٌم  ِبّاٍ   ّ
ُکِل ِبی  

ِلُم َوی  ِبُحِبّ
ْ
ّاُ َواهَبل

ُ
َعُم8- ُیْسَتْدَبُع اهّض َواهِنّ الْحَسرُن  ِبِم  ُیسَتِاُب  َو

َتُلْم َمی  َکرُنوا أئَمّ  أْهُل اهُتّ
ّ

ْهِل االْرِض ِقیَلن ُهُم9- إْن ُعَد
َ
أْو ِقیَلن َتْن َخْیُا أ

ِدِه  ِبی  َتَشُلّ
َّ
 إال

ّ
، َقُط

َ
ن ال

َ
َنَعُم102- َتر َقرل ؤُه 

َ
ال َکرَنْم  ُد  َشُلّ اهَتّ  

َ
ْوال

َ
ه

 1-  او که تو نمی شناسی، همان کسی است که سرزمین بطحا3 جای گامهایش را 

کعبه و ِحّل و حرم در شناسایی او  همدم و همگام اند. می شناسند، و 

2-  او فرزنـِد بهتریـِن تمامـِی بنـدگان خداسـت، او همـان شـخصیت منـّزه از هـر 

ـت، و مبـّرای از هـر تهمت و منقصت، 
ّ
آلودگـی و رذیلـت و پیراسـته از هـر عیـب و عل

ُکنیم برزدق، ابربااس بوده اطم.   .1
2. گروهی از شـخصیم هری تشـلور شـیعم و طـنی اين جریرن را بر اطـنردی کم نزدشـرن صحیح 
 اطم آورده اند از جملم نکن الغرنی، ابواهفاج اصفلرنی، ج15، ص 217؛ اختیرر تعابة اهاجرل
 )بـر تعلیمـرت تیاداتـرد اطـتاآبردی(، شـیخ طوطـی، ج1، ص 243؛ انبـوه تنربـع آن در التـرم 

ين اهعربديـن، تاحـوم تمـّام، ص 391 بـم بعـد آتـده اطـم. ز
3. وادی بسحرء، در یک باطخی تکم و تیرن تکم و تنر واقع شده اطم.
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کـوه بلنـد علـم و فضیلـت و مشـعِل بسـیار تاباِن هدایت اسـت. و 

که قبایل قریش به سوی او بنگرند، شعرا و خطبای ایشان به مدح   3-  هر زمان 
گونـه جـود و  کـه هـر  کننـد  گشـایند و بی اختیـار اذعـان و اقـرار  و ثنایـش زبـان همـی 
کـرم در منزلـگاه مـکارم او رخـت همی کشـاند. احسـان بـه او همـی پیونـدد و کاروان 

کـه چون به آهنگ دسـت  4- جـود و عطـای دسـتان بخشـایندۀ او چنـان اسـت 
کـه رکـن می خواهـد تـا او  سـودن1 بـر رکـن حطیـم2 )حجـر االسـود( گام فـرا نهـد، گویـی 

را نـزد خـود نـگاه دارد و از جـود و عطایـش برخـوردار گـردد.

کیسـت؟ ایـن سـخن رونـق و عظمـت و جلـوه جـالل و شـکوه  گفتـی: ایـن   -5
 شخصیت او را فرو نمی کاهد، زیرا آن بزرگ مردی که تو او را )ظاهرًا( نمی شناسی، عرب

 و عجم هر دو، او را به خوبی می شناسند.

کسی  گر تو در بارۀ نسب او جهل داری، بدان همان   6- او فرزند فاطمه است. ا
گرفته است. که با جّد او سلسلۀ شریفۀ انبیاء پایان  است 

7-  پـس از نـام خـدا، نـام ایشـان بـر همـگان مقـّدم اسـت و هـر کالم بـا نام ایشـان 
زیبـا فرجـام اسـت و حسـن ختام همـی پذیرد.

گواریهـا و گرفتاریهـا بـه ُیمـن محبتشـان دفـع می شـود و احسـان و نعمتهـا  8-  نا
بـه برکـت آن محبـت، فزونـی همـی گیرد.

گـر از  گـر اهـل تقـوی بـه شـمارش درآینـد، اینـان پیشـوایان آنهـا هسـتند، و ا 9- ا
بهتریـِن اهـل زمیـن بـاز پرسـند، نـام ایشـان بـه میـان همـی آیـد.

 10- او نیاز نیازمندان و خواهش سائالن را همیشه با چهره گشوده و منطق مثبت

1. دطم ترهیدن، اطتالم حجا.
گویند. 2. حسیم، حد برصل تیرن رکن حجا االطود و دِر کعبم را 
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بـر زبـان نرانـده  کلمـه »ال«  بـه هنـگام تشـهد  کـرده اسـت و هیچـگاه جـز   اسـتقبال 
»نعـم« می بـود.1 نیـز  او  نمی بـود، »ال«ی  تشـّهد  ذکـر  گـر  ا و  اسـت. 

 فرزدق شعر را خواند. هشام خشمگین شد و مقّررِی فرزدق از بیت المال را قطع 

ی میان مکه و مدینه_ به زندان افکندند.
ّ
که او را در عسفان_ محل کرد و فرمان داد 

چـون ایـن خبـر بـه علـی بن الحسـین )علیهما السـالم( رسـید، دوازده هزار درهم 

گـر بیشـتر می داشـتم بیـش از ایـن  کـه ا بـرای فـرزدق فرسـتاد و از او معـذرت خواسـت 

مبلـغ به تـو ِصِله2 مـی دادم.

یافـت صلـه،  کـه مـن آن شـعر را نـه بـرای در کـرد و پیغـام داد  فـرزدق آن پولهـا را رّد 

بلکـه بـرای رضـای خـدا و رسـول؟ص؟ گفتم.

حضـرت آن مـال را دوبـاره بـرای او فرسـتاد و پیغـام داد کـه به حـّق من قبول کن. 

فرزدق پذیرفت. ]23[

ی را به قتل تهدید  در برخی روایات است که حبس او به طول انجامید و هشام و

کـرد و حـق تعالـی او را از   کـرد. فـرزدق بـه امـام؟ع؟ شـکایت بـرد. حضـرت؟ع؟ دعـا 

 حبس رهانید. فرزدق خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد: هشام! نام مرا از دیوان 

کرده است.  ک  عطا )بیت المال( پا

که به تو می دادند چقدر بود؟ حضرت فرمود: مبلغی 

عرض کرد: فالن و فالن. حضرت؟ع؟ به مقداری که چهل سال او را کفایت کند، 

گر می دانستم که تو به بیش از این مقدار نیاز خواهی داشت،   به او بخشید و   فرمود: ا

کرد. ]24[ گذشت، فرزدق وفات  بیشتر می دادم. چون چهل سال 

گزيا از گفتن "ال" اطم، آنجر کم تی گویدن اشلد ان ال اهم اال اهَّلل. ياا در تشلد نر 1. ز
2. پرداش، ترهی کم بزرگرن بم شرعاان در باابا شعری کم طروده اند، عسر تی کنند.
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توضیـح مؤلـف: نـام فـرزدق، هّمـام بـن غالـب بـن صعصعـۀ تمیمـی مجاشـعی، 

 ُکنیه او ابو فراس و لقب او فرزدق است. او از اعیان شیعۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ و شاعر  

 اهـل بیـت طّیبیـن طاهریـن بوده اسـت. خاندان او از بزرگان هسـتند که پدرانش آثار 

گذاشته اند. و مفاخر ارزشمندی از خود به یادگار 

 در کتاب إصابة1 نقل شده: "غالب" پدر فرزدق، از کریماِن روزگار و صاحب شتران 

 بی شمار بوده است. در بصره به خدمت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ رسید و فرزدق 

گـردد. آنگاه اظهار داشـت که  کـه بـه پابوسـِی حضـرت مشـرف  را بـه همـراه آورده بـود 

فرزنـدم شـعر را خـوب می گویـد و وادی نظـم را چابکانـه می پویـد. حضـرت فرمـود: 

تعلیـم قـرآن بـرای او از شـعر و سـرودن آن بهتـر اسـت.

کـه تـا قـرآن مجیـد را حفـظ نکرده،  کـرد  پـس از ایـن گفتگـو، فـرزدق بـا خـود عهـد 

کار دیگـری نپـردازد. ]25[ بـه هیـچ 

 خالصه آنکه؛ این قصیدۀ فرزدق، بیش از چهل بیت است و دقت در آن نشان 

کـه فـرزدق در چـه مرتبـۀ واالیـی از ادبیات بوده که توانسـته فـی البداهه این  می دهـد 

قصیده شـریف )همۀ قصیده یا بخشـی از آن( را در همان مجلس بسـراید.

که  کرده  محقـــق بهبهانـــی2 از جـــّد خود مولـــی محمدتقی مجلســـی؟امهحر؟3 نقـــل 

1. الصربـة بـي تمیيـز اهصحربـة، نوشـتۀ ابـن حجـا عسـمالنی تحـدث و تـورخ طـّنی )تتوبـی 852 
قمـری( کتربـی تشـلور در بـررۀ صحربـم اطـم.

آقـر، بمیـم،  بـم  بـم وحیـد بلبلرنـی و تلمـف  2. تحمدبرقـا بلبلرنـی )1118ق-1205ق(، تشـلور 
اصوهـی اترتـی قـرن 12 قمـری اطـم. بلبلرنـی بـم »وحیـد عصـا« )یگرنـم دوران( تلمـف شـد. 
کتـرب وحیـد  کربـال درگذشـم و در حـام اتـرم حسـین؟ع؟ دبـن شـد. در بـررۀ او بنگریـدن  در 

بلبلرنـی نوشـتم تاحـوم علـی دوانـی. 
3. تحمـد تمـی بـن تمصـود علـی اصفلرنـی )1003-1070ق( تشـلور بـم تجلسـی اول، پـدر عالتم 
تجلسـی، از علمـری شـیعم در قـرن یرزدهـم قمـری و نویسـنده آثـرری همچـون روضـة اهمتمیـن 
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عبدالرحمـــان جامـــی1 ســـنی در سلســـلة الذَهب،2 ایـــن قصیده را به نظم فارســـی 

کوفـــه فـــرزدق را بعـــد از مـــرگ در خـــواب دیـــد و از او  گفتـــه: زنـــی از اهـــل  درآورده و 

که در مدح حضرت کرد؟ گفت: خدا به ســـبب آن قصیـــده   پرســـید: خدا با تو چه 

ید.  علی بن الحسین؟ع؟ سرودم، مرا آمرز

کـه حـق تعالـی تمـام عالـم را بـه برکـت ایـن قصیـده  گفتـه: سـزاوار اسـت  جامـی 

شـریف بیامـرزد.

گوید: نیز در سلسلة الذهب )با اشاره به قصیدۀ فرزدق( 

حاَتیــن تشــریخ  از  چون شنید اين نشید3  دور از َشین4صردقــی 
را حــق  تااضــئ  نیــل  راگفــمن  بــرزدق  عمــل،  ايــن  بــود  بــس 
را رحمــرن  رضــری  شــد  یــرض رضــوان راتســتعد  تســتحق شــد ر
جرئــا کــم  حر نزدیــِک  کــم  کــاد حــق را بــاای حــق ظرهــا ]26[زان 

نهم_  سخن گفتِن آهو با آن حضرت
کـــه وقتـــی حضـــرت امـــام  کتابهـــای معتبـــر روایـــت شـــده  کشـــف الغمـــة و دیگـــر  در 

و حلیـة اهمتمیـن اطـم. تحمـد تمـی عـالوه بـا پـدرش، از چند اطـترد بلـاه باد کم تشـلورترين 
آنلـر شـیخ بلرئـی و تیـا داتـرد بودنـد. اطـتردان دیگـا او عبررتنـد ازن تـال عبـداهَّلل شوشـتری و 
کاد کم شـرید باجسـتم ترين شـرن پسـاش،  گادانی هم تربيم  اتیااطـحرق اطـتاآبردی. وی شـر
گادان دیگـا او  کـم بحـرر االنـوار را نوشـم. از شـر تحمـد برقـا، تشـلور بـم عالتـم تجلسـی بـود 
تی توان از طـید نعمم اهَّلل جزايری، تحمد صرهح ترزندرانی و آقر حسـین خوانسـرری نرم باد. 

در بـررۀ او بنگریـد بـم کتـرب تحمـق تجلسـی نوشـتم رحیـم قرطـمی در دو تجلـد. 
1. عبداهاحمـرن جرتـی )817- 898 ق(، شـرعا شـلیا ايـاان، ادیـف و صوبی پيرو تذهف حنفی 

بوده اطم.
2. تثنوی اول جرتی، طلسلة اهذهف نرم دارد. 

3. طرود، آواز.
ر از َشین« شعا بی نمِص برزدق اطم. 4. َشینن عیف و زشتی. تنظور از »نشید دو
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ـــان  گاه مـــاّده آهویـــی از بیاب ـــا کـــه ن ـــود  ـــا اصحـــاب خـــود نشســـته ب زین العابدیـــن؟ع؟ ب

 نمایان گشت و پیش آمد تا به حضور امام؟ع؟ رسید. در برابر حضرت، ُدم و دست

 خود را مکّرر بر زمین می زد و همهمه و سر و صدا می کرد.

گفتند: یابن رسول اهلل! این ماّده آهو چه می گوید؟ حاضران 

کـه فـالن بـن فـالِن قریشـی، دیـروز بچـۀ او را در فـالن وقـت صید  فرمـود: می گویـد 

کـرده و از دیـروز تـا بـه حـال، بچه اش شـیر نخورده اسـت.

 یکی از حضار با شنیدن این کالم از حضرت، در دلش حالت انکاری پیش آمد. 

امام؟ع؟ با علم خویش، متوجه این خطور در ذهن او شد1�

کـه  کردنـد و بـه او فرمـود: ماجـرا چیسـت  کـه آن مـرد قریشـی را حاضـر   فرمـان داد 

ایـن آهـو از تـو شـکایت می کنـد؟

کرد: چه می گوید؟ عرض 

گرفتـه ای و از آن هنـگام  کـه دیـروز در فـالن وقـت، تـو بچـۀ او را  فرمـود: می گویـد 

کـرده از تـو  کـه بچـه را بـردی، بچـه اش شـیر نخـورده اسـت. اینـک از مـن درخواسـت 

بخواهـم بچـه اش را بیـاوری تـا بـه او شـیر بدهـد و دوبـاره بـه تـو برگردانـد.

آن مرد گفت: سوگند به آن که محمد؟ص؟ را به رسالت مبعوث کرد، راست فرمودی.

فرمود: بچه آهو را نزد من بفرست.

چـون مـادر بچـه خـود را دیـد، همهمـه نمـود و ُدم و دسـت خـود را بـر زمیـن زد و 

کـرد. شـروع بـه شـیر دادن بـه بچـه 

گفتـن حضـات طـلیمرن )علـی نبینـر و آهـم و علیم اهسـالم( بـر حیوانـرت اشـرره  1. قـاآن بـم طـخن 
باتـوده اطـم )نمـل / 16(. بديـن تاتیـف، اتکرن اين تعجزه را نشـرن تی دهـد. جريی کم ارادۀ 

اهلـی برشـد، خداونـد طـبحرن تی توانـد ايـن قـدرت را بـم وهـّی دیگـا خـود عسـر باترید. 
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کـه مـن بـر تـو دارم، ایـن بچـه آهـو را بـه  امـام؟ع؟ بـه او فرمـود: ای فالنـی! بـه حّقـی 

مـن ببخش.

مـرد پذیرفـت و آن را بـه حضـرت بخشـید. امـام؟ع؟ نیـز بچـه را بـه آهـو بخشـید 

کـرد و ُدم خـود را بـه زمیـن مالیـد و  گفـت. آهـو همهمـه ای  و بـا او بـه زبـان آهـو سـخن 

همـراه بـا بچـه اش از آنجـا رفـت.

کردند: یابن رسول اهلل! آهو چه می گفت؟ عرض 

گفت.]27[ کرد و شما را جزای خیر  فرمود: برای شما دعا 

ه دهم_ معجزات آن حضرت در واقعه حّرِ
کـه لیـث خزاعـی از سـعید بـن مسـیب در بـارۀ غـارت و  در مناقـب آمـده اسـت 

چپـاول مدینـه پرسـید.

گفت: بلی، اسـبها را به سـتونهای مسـجد رسـول خدا؟ص؟ بسـتند و من اسـبها را 

گـرد قبـر مطهـر دیدم. سـه روز مدینه را غارت کردند.  اطـراف و گردا

کـه مـن و علـی بـن الحسـین؟امهع؟ بر مـزار مطهـر پیامبـر؟ص؟ می آمدیم و  چنـان بـود 

امـام زین العابدیـن؟ع؟ بـه کالمـی که من نمی فهمیدم، تکلـم می کرد. آنگاه میان ما 

کـه مـا نمـاز می گزاردیـم. مـا مـردم را می دیدیم ولـی آنها  و مـردم حائلـی ایجـاد می شـد 

کـه جامه هـای سـبز بـر تن داشـت، سـوار بـر اسـبی ُدم کوتاه و  مـا را نمی دیدنـد. مـردی 

کـه بـه دسـتش حربـه ای بـود، همـراه با علـی بن الحسـین؟ع؟ بود.  اشـهب1 در حالـی 

هـرگاه یکـی از غارتگـران قصـد حـرم رسـول خـدا؟ص؟ را می کرد، آن سـوار حربـۀ خود را 

ک می شـد. بـه او اشـاره می نمـود و بـدون اینکـه حربـه بـه او اصابـت کند، هال

1. اطبی طفید و طیره کم رنگ طفیدش غرهف برشد. 
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امـــام  بردنـــد، حضـــرت  پایـــان  بـــه  را  کار غـــارت و چپـــاول   چـــون مهاجمـــان 

 زین العابدین؟ع؟ نزد زنان رفت. حضرتش هیچ گوشواره ای در گوش کودکی و هیچ 

 زیـــوری بر زنی و هیـــچ جامه ای در میان اهل حرم باقی نگذاشـــت، مگر آنکه آنها را 

بیرون آورده و برای آن سوار آورد. 

 آن سوار عرض کرد: یابن رسول اهلل! من فرشته ای از فرشتگان و از شیعیان تو و از 

 شیعیان پدرت هستم. چون این مهاجمان به آزار و غارت اهل مدینه بیرون آمدند، 

از پـروردگار خـود خواسـتم بـه مـن اذن دهد که شـما آل محمـد؟مهع؟ را نصرت و یاری 

کـه ایـن عمـل مـن در محضـر پـروردگار و رسـول  کنـم. حـق تعالـی مـرا رخصـت فرمـود 

خـدا؟ص؟ و شـما اهـل بیـت؟مهع؟ ذخیـره بمانـد تـا روز قیامـت  فرا رسـد.]28[

توضیح مؤلف در مورد رویداد َحّره
ه اتفـاق افتاد  یـداد َحّرِ مـراد از ایـن غـارت و چپـاول، همـان غارتـی اسـت که دررو

وچگونگـی آن بـه اختصار چنین اسـت:

گرفـت و  فـرا  را  کارگزارانـش )لعنهـم اهلل( همـه جـا  و  یزیـد  چـون ظلـم و طغیـان 
فسـق و فجـور او بـر همـگان آشـکار شـد، و نیـز پـس از شـهادت امـام حسـین؟ع؟ در 
کـه  سـال شـصت1، جمعـی از اهـل مدینـه بـه شـام رفتنـد و بـه چشـم خویـش دیدنـد 
یزید )لعین( پیوسـته به شـرابخواری و سـگ بازی و سـرگرم بازی با قمار و طنابیر2 و 
آالت لهـو و لعـب مشـغول اسـت. وقتـی بـه مدینه بازگشـتند، اهل مدینـه را از اعمال 

شـنیع یزیـد خبـر دادند. 

بـا اطـالع از ایـن اخبـار، مـردم مدینـه فرمانـدار یزیـد، عثمـان بـن محمـد بـن ابـی 

کردنـد، آشـکارا بـه  سـفیان را همـراه بـا مـروان َحَکـم و سـایر اموی هـا از مدینـه بیـرون 

1. طرل شصم و دو
2. از آالت توطیمی، کمرنچم.
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کح  که قاتل اوالد حضرت رسول؟ص؟ و نا کسی  گفتند:   یزید ناسزا و دشنام دادند و 

محارم1 و تارک الصاله2 و شرابخوار است، لیاقت خالفت را ندارد. 

ئکه3 به عنوان فرماندار مدینه بیعت  آنگاه با عبداهلل فرزند حنظله غسیل المال

کردند.  

کـه از او  گـوش یزیـد پلیـد رسـید، ُمسـِلم بـن عقبـة مـّری4 را _  چـون ایـن خبـر بـه 

تعبیـر بـه ُمسـِرف و ُمجـِرم نیـز می کننـد _ بـا لشـکری فـراوان، از شـام بـه جانـب مدینـه 

گسـیل داشـت. مسـلم بن عقبة با لشـکرش در نزدیکی مدینه، به سنگسـتان مدینه 

بـا مسـجد رسـول خـدا؟ص؟  بـه "حـّره واقم"5بـود، و یـک میـل6  کـه معـروف  رسـیدند 

فاصلـه داشـت. آنـگاه اهـل مدینـه بـه جهـت مقابلـه بـا آنهـا از شـهر بیـرون آمدنـد. 

ی داد. در این  لشـکریان یزیـد در میـان آنهـا شمشـیر کشـیدند و جنگـی بـزرگ رو

1. کسی کم تحررم خویش را عمد تی کند.
کاده اطم. کم نمرز را تاک  2. کسی 

3. َحنظلـة بـن ابـی عرتـا، تعـروف بـم غسـیل  اهمالئکة، از اصحـرب پيرتبا اکام؟ص؟ و از شـلدای 
جنـگ ُاُحد تی برشـد.

4. ابوعمبـم تسـلم بـن عمبـة تـری، روزگرر پيرتبـا؟ص؟  را درک کـاده و از حرضـاان در جنـگ صفیـن 
یـم بـود. وی از باترندهـرن طـنگدل دوهـم بنی اتیـم بود کم باترندهی طـپره يزید  در رکرب تعرو
یـم در را در واقعـم حـّاه بـا علده داشـم. واقعم حاه، در چلررشـنبم تصـردف بر 28 ذی  بـن تعرو
کـم  اهحجـم  طـرل 63 اتفـرق ابتـرد. تسـلم بـن عمبـة، طـاانجرم بـم طـرل 64 قمـری هنگرتـی 
پـس از قتـل و غـررت تدینـم، قصـد حملـم بـم تکـم را داشـم  در تسـیا تکـم درگذشـم. اهرهـی 

یـرده  روی وی در کشـترر و خونريـزی، او را ُتسـِاف نرتیدنـد. تدینـم، بـم جلـم ز
یظـم، زتینـی اطـم طـنگالخی، پوشـیده از طـنگ هری  5. َحـّاه واقـم یـر حـاه شـاقیم یـر حـاه بنی ُقَر
طـیره، کـم در شـرق تدینـم قـاار داشـتم و در روایـرت، حـّد شـاقی حـاِم تدینـم شـماده شـده اطـم.
6. تیل، واحد تسـربم اطـم. بم اندازه تّد َبَصا، تسـربتی کم در زتین هموار، چشـم طـرهم بتواند 

ببیند. 
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جنـگ بسـیاری از اهـل مدینـه کشـته شـدند. مـروان بـن َحَکم اموی پیوسـته ُمسـِرف 

را بـه کشـتن اهـل مدینـه ترغیـب و تحریـص می کـرد تـا ایـن که سـرانجام مـردم مدینه 

گزیـر به مدینه گریختند و به روضه مطهر حضرت رسـول  تـاب مقاومـت نیاوردنـد، نا

خـدا؟ص؟ پنـاه بردنـد و قبـر منـّور آن حضـرت را پناهـگاه خویش قـرار دادند.

یختنـد. آن بی حیاهـا بـه هیـچ وجـه حرمـت حـرم  لشـکر ُمسـرف نیـز بـه مدینـه ر

مطهـر را نـگاه نداشـتند و بـا اسـبهای خـود داخـل روضـه منوره شـدند. اسـبهای خود 

کشـتند تـا روضـه و  را در مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ جـوالن دادنـد و پیوسـته مـردم را 

مسـجد پـر از خـون شـد و خـون تـا قبـر مطهـر حضـرت رسـول؟ص؟ رسـید. 

اسـبهای آنـان در روضـه )کـه میـان قبـر مطّهـر پیامبر؟ص؟ و منبر ایشـان اسـت و به 

کردنـد و آنقـدر  فرمایـش پیامبـر؟ص؟ باغـی از باغهـای بهشـت اسـت(، سـرگین و بـول 

کـه هفتصـد نفـر از مـردم  کـرده  کـه مداینـی1 از زهـری2 روایـت  کشـتند  از اهـل مدینـه 

کـه معـروف  کشـته شـدند؛ و از دیگـر مردمـان  از قریـش و انصـار و مهاجریـن و موالـی 

کشـته شـدگان بـه ده هـزار نفـر رسـید. نبودنـد، از زن و مـرد و َبـرده و آزاد، عـدد 

گشـتند. یکـی  گفتـه: از اوالد ابوطالـب، دو تـن در واقعـه حـّره شـهید  ابوالفـرج3 

1. علـی بـن تحمـد بـن عبـداهَّلل بـن ابـی طـیف تداینـی، از تلم ترين تؤهفـرن و تورخرن اطـالتی در 
قـرن دوم اطـم. وی از تعـدود تورخرنـی اطـم کـم تـورد اعتمرد اهل تسـنن اطـم.

2. ابوبکـا، تحمـد بـن تسـلم بـن عبیـداهَّلل شـلرب، تعروف بم ُزهـری، از بملرء و تحدثـرن قرن دوم 
هجـری و از تربعـرن اطـم.بنربا اتفـرق نظـا علمـری شـیعم وی اهـل تسـنن و تـورد نکوهش اترم 

طـجرد؟ع؟ بـود، گاچـم خـود را در زتـاۀ تالزتـرن حضاتش وانمـود تی کاد. 
3. َابواهَفَاِج ِاصَفلرنی )284-356ق( از عرهمرن و نویسـندگرن قرن طـوم و چلررم هجری اطـم. 
کـم حـروی طاگذشـم برزنـدان و نـوادگرن  کتـرب تمرتـل اهسرهبیيـن، تشـلورترين اثـا اوطـم 
کمـرن  اتوی و  ابوطرهـف از زتـرن پيرتبـا؟ص؟ تـر نیمـم قـرن چلـررم قمـری اطـم کـم بـم دطـم حر

کشـتم شدند. عبرطـی 
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کـه او نیز فرزند   ابوبکـر بـن عبـداهلل بـن جعفـر بـن ابی طالـب؟ع؟ و دیگری عـون اصغر 

کربال شـهید شـد.  که در  کبر اسـت  عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب؟ع؟ و برادر عون ا

مـادر او َجمانـه دختـر مسـیب بـن نَجبـه اسـت که بـه خونخواهی امام حسـین؟ع؟ بر 

کشـته شـد.]29[ کرد و در "عین َوردة"1  یاد خروج  ابن ز

 مسعودی2 گوید: افزون بر  اوالد ابوطالب، گروهی از بنی هاشم نیز کشته شدند. 

ماننـد فضـل بـن عبـاس بـن ربیعـة بـن الحـارث بـن عبدالمطلـب، و حمـزة بـن نوفـل 

بـن الحـارث، و عبـاس بـن عتبـة بـن ابـی لهب و غیر ایشـان از سـایر قریـش و انصار و 

کـه عـدد مقتولیـن آنهـا را چهـار هـزار بـه شـمار آورده انـد و ایـن  مردمـان معـروف دیگـر 

کـه معـروف نبوده اند. رقـم، غیـر از کسـانی اسـت 

پـس از ایـن کشـتار و قتـل عـام وسـیع، مسـرف بن عقبة دسـت تعدی بـر اعراض 

ی امـوال و زنـان مدینـه را تـا سـه روز بـر لشـکر خویـش  گشـود. و و امـوال مـردم مدینـه 

مباح داشـت.

یداد حّره، نخستین  کتاب "اإلمامة و السیاسة" نقل می کند: در رو ابن ُقَتیَبة در 

کـه در منازل  کـه غـارت شـد، خانه هـای بنی عبداألشـَهل بـود؛ به طوری  خانه هایـی 

کبوتـر و مـرغ  آنهـا چیـزی از اثـاث منـزل و زیـورآالت و فـرش باقـی نگذاشـتند و حتـی 

یختنـد. زنهـا صیحـه  کردنـد. سـپس بـه خانـۀ محمـد بـن مسـلمه3 ر گرفتـه و ذبـح  را 

1.  عیـن اهـوردة، همـرن "رأس عیـن"، شـلا تشـلوری در جزيـاه )بيـن اهّنلريـن علیـر_ طـرزتین هری 
تیـرن دجلـم و بـاات( اطـم. تعجـم اهبلـدان، ج4، ص180.

تسـلمرن  جغاابـی دان  و  یخ نـگرر  ترر 346ق(  یـر  )280ق-345  تسـعودی  حسـین  بـن  علـی   .2
کـم از او کترب هريـی همچـون تـروج اهذهـف و اهتنبیـم و االشـااف  قـرن چلـررم هجـری قمـری 
یخـی، تذهبـش بـم  گزارش هـری بی طابرنـم وی از وقریـع ترر بـم یـردگرر ترنـده اطـم. بـم  دهیـل 

روشـنی تعلـوم نیسـم.
3. ابوعبداهاحمـرن تحمـد بـن تسـلمم انصـررِی اوطـِی حررثـی، صحربـی پيرتبا اطـالم؟ص؟ و باادر 



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟150

ید بن محمد بن مسلمه وقتی صدای بانوان را شنید، به جانب  کشیدند. )پسرش( ز

ید همراه با ده نفر  که ده نفر از شامیان مشغول غارتگری هستند. ز ید و دید    صدا دو

 از اهـل خانـه خـود بـا آنهـا جنگیـد تـا همـۀ آن جماعـت را بـه قتـل رسـانید و آنچـه  را 

ک  ی آنها را خا یختـه و رو کـرده بودنـد برگردانیـد. مخالفـان را در چاه بی آب ر  غـارت 

کمی بعد، جمعی دیگر از اهل شـام آمدند. او با آنها نیز جنگید و چهارده  یخت.   ر

کشت، ولی صورتش با شمشیر چهار نفر از آنها زخمی شد. نفر آنها را 

ابـو سـعید ِخـدری1 در واقعـه حـّره در خانـه مانـد و خانـه نشـینی را ترجیـح داد. 

گفـت: ابـو  کیسـتی؟  گفتنـد: ای شـیخ تـو  چنـد نفـر از اهـل شـام بـر او وارد شـدند و 

گفتنـد: مـا همـواره نـام تـو را می شـنیدیم؛ چـه  سـعید ُخـدرّی از اصحـاب پیامبـرم. 

کـردی و در جنـگ بـا مـا وارد نشـدی و در خانـه  کـه بـه نفـع خـود عمـل  کـردی  خـوب 

کـه  گفـت: بـه خـدا سـوگند مالـی نـدارم  نشسـتی. اینـک هرچـه داری بـرای مـا بیـاور. 

َکندنـد و او  یـش ابـو سـعید را  ک شـدند، ر بـرای شـما بیـاورم. سـربازان شـامی غضبنـا

کشـتن  تحمـود بـن تسـلمم، شـلید جنـگ خیبـا، از طریفـم بنی حررثـم تیـاه اوس بـود. او در 
کـاده بـود، شـاکم داشـم.  کـم قریـش را بـا جنـگ بـر رطـول خـدا؟ص؟ تاغیـف  کعـف االشـاف 
وی در تمـرم  نبادهـری زتـرن پيرتبـا؟ص؟ از بـدر و ُاُحـد و خنـدق و طـريا غـزوات حضـور یربـم. 
ید  وی در طـرل چلـل و طـم یـر چلـل وشـش قمـری در گذشـم و در زتـرن واقعـم حـّاه، پسـاش ز

در تنـزل وی طـکنر داشـم.
1. طـعد بـن ترهـک بـن طـنرن )10 پيـش از هجـات -74ق(، تعـروف بـم ابوطـعید ُخـْدری، راوی 
یـرن حدیـث غديـا  و صحربـی پيرتبـا اکـام؟ص؟، از یـرران اتـرم علـی؟ع؟ و بـزرگرن انصـرر و از راو
اطـم. پـدر ابوطـعید نیـز از اصحـرب پيرتبـا؟ص؟  بـود. وی در غـزوات تختلـف پيرتبـا؟ص؟  
شـاکم کـاد و در جنگ هـری صفیـن و نلـروان نیز همااه اترم علـی؟ع؟ بود. تورخرن با بمرهم 
یخـی وبـرت  کـاده  و رجـرل شنرطـرن شـیعم وی را طـتوده اند. بيشـتا تنربـع ترر کیـد  ابوطـعید تأ
کاده انـد. وهـی باخـی نیـز آن را یـک طـرل بعـد از واقعـم حـّاه، در 64 ق  وی را در 74ق ضبـط 
گفتم انـد. تحـل دبـن وی، چنرنکـم در باخـی تنربـع تصریـح گادیـده در تدینم و قباطـترن بمیع 

بوده اطـم.
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را بسـیار کتـک زدنـد. سـپس آنچـه را در خانـه بـود غـارت کردند. حتی مقداری سـیر 

کـه در خانـه ا ش بـود بـا خـود بردنـد.]30[ کبوتـر  را  نیـز  و یـک جفـت 

گفتـه شـده  گروهـی از اشـراف شـهر را بـه قتـل صبـر1 کشـتند.  بـه نقـل ابـن قتیبـة؛ 

کشـتگان حـّره، از قریـش و انصـار و مهاجریـن و افـراد مشـهور بـه هـزار و  کـه تعـداد 

هفتصـد نفـر، و از سـایر مـردم بـه ده هزار نفر رسـیده بود، که البتـه در این تعداد، زنان 

کـودکان را بـه شـماره نیاورده انـد.]31[ و 

کـه تـازه طفلـی  گویـد: مـردی از سـربازان شـام بـر زنـی از طایفـه انصـار  ابـو معشـر 
گفـت: هـر چـه امـوال  را زاییـده بـود و طفـل را در آغـوش داشـت، وارد شـد. بـه آن زن 
کـه برای  داری برایـم بیـاور. گفـت: بـه خـدا سـوگند چیـزی را برایـم باقـی نگذاشـته اند 
کودکـت می کشـم.  گفـت: بایـد برایـم چیـزی بیـاوری وگرنـه تـو را بـا  تـو بیـاورم. آن مـرد 
کبشـه انصـاری صحابـِی رسـول خـدا؟ص؟  کـودک، فرزنـد ابـی  گفـت: وای بـر تـو! ایـن 
گفت: فرزندم!  کرد و  است، از خدا پروا دار و متعرض ما نشو. آنگاه رو به طفل خود 

کـه صدمـه ای به تو  گـر چیـزی می داشـتم بـرای فدیـه تـو مـی دادم و نمی گذاشـتم  واهلل ا
کـه پسـتان مـادر در  کـودک مظلـوم را _ در حالـی  برسـد.آن شـامی بی رحـم پـای آن 
کوبیـد؛ بـه  کشـید و بـه شـدت بـر دیـوار  گرفـت، او را از آغـوش مـادرش  دهانـش بـود _ 

کنـده گشـت.  کـه مغـز سـرش بـر زمیـن پرا نحـوی 

کـه نیمـی از  گویـد: هنـوز مـرد شـامی از خانـه بیـرون نشـده بـود  ی ایـن ماجـرا  راو

گشـت و ضـرب المثـل شـد.]32[ صورتـش سـیاه 

 خالصـه آنکـه؛ چـون ُمسـرف از قتـل و غـارت و هتک حرمت نوامیس فارغ شـد، 

کـه   را  کسـی  هـر  و  فراخوانـد  او  بندگـی  بـر  اقـرار  و  پلیـد  یزیـد  بـا  بیعـت  بـه  را  مـردم 

کـم در حبـس اطـم و نتوانـد بـم  کلمـم در هغـم بـم تعنـی کشـتن کسـی بـر شـکنجم اطـم  1. ايـن 
کنـد.  هیـچ وجـم از خـود دبـرع 
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نمی پذیرفـت می کشـت. تمـام اهـل مدینـه جـز حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ و 

کردنـد.  بیعـت  و  نمودنـد  اقـرار  تـرس جـان،  از  بـن عبـاس،  بـن عبـداهلل  علـی 

مسـرف متعـرض حضـرت سـید السـاجدین؟ع؟ و علـی بـن عبـداهلل بـن عبـاس 

کـه خویشـان مـادرِی علـی بـن عبـداهلل در  نشـد. در مـورد علـی بـن عبـداهلل ایـن بـود 

ی آسـیبی برسـاند. اّما آنچه  که مسـرف به و میان لشـکر مسـرف بودند و مانع شـدند 

کـه آن حضـرت به قبـر مطهر  ی بـه حضـرت سـجاد؟ع؟ شـد، ایـن بـود  مانـع تعـرض و

پیامبـر؟ص؟ پنـاه بـرده و خویشـتن را بـه آن چسـبانید و ایـن دعـا را خوانـد:

لـــَن 
َ
قل

َ
ـــبَع َو مـــا أ َرضیـــَن الَسّ

َ
لـــَن َواأل

َ
ـــبِع َو َمـــا أظل ـــماواِت الّسَ هـــم َرّبِ الّسَ

ّ
»َالل

ِه َوادَرء ِبـــَک  عـــوُذ ِبـــَک ِمـــن َشـــّرِ
َ
اِهِریـــَن أ َرّبِ الَعـــرِش الَعظیـــم َرّبِ محمـــٍد ّوَ آِلـــِه الّطَ

ُه«؛ بـــار خداونـــدا! ای پـــروردگار  ن ُتؤتینـــی َخیـــَرُه َوَتکِفَیِنـــی َشـــّرَ
َ
َک أ

ُ
ِفـــی َنحـــِرِه أســـَئل

آســـمان های هفتگانـــه و آنچـــه بـــر آن ســـایه انداختـــه اســـت! ای پـــروردگار زمین هـــا 

ـــر افراشـــته اســـت! ای پـــروردگار عـــرش عظیـــم! ای پـــروردگار محمـــد  ـــر آنهـــا ب و آنچـــه ب

ــونت او  ــتار و خشـ کشـ ــو  کمـــک تـ ــه  ــرم و بـ ــاه می بـ ــّر او پنـ ــو از شـ ــه تـ ــن! بـ و آل طاهریـ

ــن  ــّرش را از مـ ــی و شـ کنـ ــا  ــن اعطـ ــه مـ ــر او را بـ ــم خیـ ــو می خواهـ ــم. از تـ ــع می کنـ  را دفـ

دور سازی.

آنگاه به سوی مسلم بن عقبه به راه افتاد. 

پیـش از آنکـه آن امـام معصـوم؟ع؟ بـر فرزند عقبه وارد شـود، آن ملعون در نهایت 

ناسـزا  والسـالم  علیهم الصـالة  گرامیـش  پـدران  و  جنـاب  آن  بـر  غضـب،  و  خشـم 

می گفـت. چـون امـام؟ع؟ وارد شـد و نـگاه مسـرف بـر آن حضـرت افتـاد، آن چنـان 

کـه لـرزه بـر اندامـش افتـاد،  در برابـر  تـرس و وحشـتی از آن حضـرت در دل او افتـاد 

کمـال  کنـار خویـش جـای داد و در  قـدوم حضـرت بـه پـا خاسـت، آن حضـرت را در 

کـه مقبـول اسـت.  یـد از مـن بخواهیـد  کـرد: هـر چـه نیـاز دار خضـوع عـرض 
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لـذا هـر کـس را که آن حضرت شـفاعت کرد، مسـرف بـه احترام آن حضرت؟ع؟ 

بخشـید و از او در گذشـت. در نهایـت امـر، حضـرت سـجاد؟ع؟ در نهایـت تکریم از 

نزد مسـرف خارج شـد.]33[

یخ وقوع آن بیسـت  قضیـه َحـّره را شـیعه و سـنی در کتابهـای خـود آورده انـد و تار

و هشـتم مـاه ذیحجـه سـال شـصت و سـوم هجـری، ]34[ یعنـی دو مـاه و نیـم پیـش 

از مـرگ یزیـد ملعـون بوده اسـت.

کار سـرکوب مـردم و غـارت مدینـه را بـه پایـان برد،  چـون عقبـة بـن مسـرف لعیـن 

بـه قصـد مقابلـه بـا عبـداهلل بـن زبیـر1 و اهـل مکـه، از مدینـه خـارج شـد. در بیـن راه، 

کـه از آنجـا بـه ُقَدید3  ل"2 رسـید )کوهـی 
َّ
ـة ُمَشـل کـه بـه "َثِنّیَ نرسـیده بـه مکـه، هنگامـی 

وارد می شـوند(، بـه درکات دوزخ شـتافت. 

ّم ولـِد یزیـد بن عبداهلل 
ُ
ی، از آن محـل رفتنـد، أ کـه لشـکر پـس از دفـن و هنگامـی 

گور مسـرف آمده  که در پی لشـکر می آمد و منتظر مرگ مسـرف بود بر سـر  بن ربیعه، 

گشـوده و  کـه مـار سـیاه بزرگـی دهـان  گشـود دیـد  گـورش را شـکافت. چـون لحـد را  و 

کـه نزدیـک بـرود. کمـی صبـر کرد تا مـار دور  گـردن مسـرف پیچیـده اسـت. ترسـید  بـر 

بيـا )1-73ق(، از داعیـم داران خالبـم پـس از  َعـوام تشـلور بـم ابـن ز
ْ
اه ْبـن  َبْيـا  اهُز ْبـن  1. َعْبـُداهَّلل 

بيـا بيشـتا بـم  بيـا را در تکـم پریم گذاشـم. شـلات ابـن ز کـم حکوتـم آل ز یـم اطـم  تـاگ تعرو
کـم  یـم، ادعـری خالبـم و پنـره بادنـش بـم تکـم اطـم  واطـسۀ بيعـم نکـادن بـر يزیـد بـن تعرو
بيـا از عواتـل توثـا در جنـگ جمـل بـود و  تنجـا بـم حملـۀ طـپره يزیـد بـم ايـن شـلا شـد. ابـن ز
بـر اتـرم علـی؟ع؟ جنگیـد. وهـی پـس از شکسـم اصحـرب جمـل، تشـمول عفـو عموتـی اتـرم 
بـم باترندهـی  بـم دطـم طـپرهیرن شـرم  او در هفتـرد و دو طـرهگی در تکـم  علـی؟ع؟ شـد. 

کشـتم شـد. حجـرج بـن يوطـف ثمفـی 
2. ثنیمن تنگم، یر زتین تاتفع را گویند. تشللن کوهی در تدینم.

3. تحلی در نزدیکی تکم.
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کـرد و او را بر درختـی در ثنیه  شـد. آنـگاه جنـازه مسـرف را بیـرون آورد. کفنـش را پـاره 

کـه از آنجـا عبـور می کـرد بـر او سـنگ می افکنـد.]35[ بنـا بـه قولـی  آویـزان نمـود. هـر 

او را آتـش زد.

کــرد، مشــابه  ــا اهــل مدینــه  ــد( ب ــام حکومــت یزی ــن عقبــه )در ای آنچــه مســرف ب

یمــن  و  حجــاز  در  یــه  معاو حکومــت  )ایــام(  در  أرطــاة1  ُبســِربِن  کــه  بــود   جنایاتــی 

مرتکب شد.

کامــل ابــن اثیــر آمــده اســت: یزیــد پلیــد ابتــدا می خواســت عمــرو بــن ســعید را  در 

یاد را روانه   به جنگ اهل مدینه بفرستد. ولی او قبول نکرد. پس از او خواست ابن ز

گفت: که او نیز نپذیرفت و  کند 

 "َواهلل ال َجَمعُتُهما للفاسق؛ َقتل ابِن رسول اهلل؟ص؟ و غزو الکعبة". 

یه( نخواهم کــه هــر دو کار را برای فاســق )یزید بــن معاو  ترجمــه: قســم بــه خداونــد 

کعبه رفتن. کرد: قتل پسر رسول خدا؟ص؟ و به جنگ   

کار برگزیــد و او بــا اینکــه پیرمــردی کهنســال و   آنــگاه مســلم بــن عقبــة را بــرای ایــن 

کرد.]36[ سالخورده و مریض بود، پذیرفت و اقدام 

کـم بصـاه بـود. وی در طـرل چلـل  کـم تدتـی نیـز حر یـم  1. ُبْسـِا ْبـن َاْرطـرة، از باترندهـرن هشـکا تعرو
یـم، بر حملم بم تدینـم، تکم و یمن  قمـری در زتـرن حکوتـم اتیـا تؤتنـرن؟ع؟، بم دطـتور تعرو
جنریـرت بسـیرری تاتکـف شـد. شـیعیرن را بـم طـرز بجیعـی کشـم و زنـرن آنـرن را بـم اطـررت 
گابـم. وی بـم دو پسـا خادطـرل عبیـداهَّلل بـن عبـرس نیـز رحـم نکـاد و آن دو را طـا بریـد. شـمرر 
کسـرنی را کـم در حملـم ُبسـا بـم تدینـم، تکـم و یمـن بـم قتـل رطـیده اند، طـی هـزار تـن یـر بيشـتا 
دانسـتم اند. طـاانجرم نفريـن حضـات علـی؟ع؟ گريبرن گیـا ُبسـا شـد، او عمـل خود را از دطـم 

داد و دطـم بـم کررهـری جنـون آتیـز تـی زد.
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یازدهم_ نزول باران به دعای حضرت؟ع؟
کرده انـد  روایـت  بنایـی2  ثابـت  از  نیـز،  دیگـران  و  احتجـاج1  در  طبرسـی  شـیخ 

گروهـی از اهـل بصـره از جملـه ایـوب سجسـتانی3 و صالـح ُمـّری4 و  کـه در سـالی بـا 

ُعتَبـة الغـالم5 و حبیـب فارسـی و مالـک ابـن دینـار6 بـه قصـد حج خانه خـدا حرکت 

کمـی بـاران،  کمیـاب بـود و از  کردیـم. چـون بـه مکـه معظمـه رسـیدیم، آب بسـیار 

جگرهـا تشـنه و تفتیـده بـود. شـرایط سـخت، همـه را بـه جـزع و فـزع آورده بـود و قـرار 

کـه دعـای بـاران بخوانیـم.  شـد 

کمـال خضـوع و تضـّرع،  کردیـم. آنـگاه بـا  بـه مسـجدالحرام وارد شـدیم و طـواف 

کردیـم، امـا اثـری از اجابـت دعـا  نـزول بـاران رحمـت را از درگاه احدیـت درخواسـت 

و نـزول بـاران نبـود. 

1.بضـل بـن حسـن بـن بضـل َطبِاطـی )تتوبـی 548ق( تلّمـف بـم اتین االطـالم، تحـّدث، بمیم، 
ـم، تفّسـا نرتـدار شـیعم در قـرن ششـم و نویسـنده تفسـیا تجمـع اهبیـرن اطـم. جمعـی از 

ّ
تتکل

کتـرب  گادان وی بوده انـد از جملـمن برزنـد وی، ابونصـا حسـن بـن بضـل صرحـف  علمـر از شـر
شـیخ  آشـوب،  شـلا  بـن  علـی  بـن  تحمـد  ابوجعفـا  اهديـن  رشـید  االخـالق،  تـکررم  تشـلور 
تنتجف اهدين صرحف اهفلاطـم، قسف راوندی صرحف کترب اهخاائج و اهجاائح، طـید 
 بضـل اهَّلل راونـدی. عـالوه بـا تجمـع اهبیـرن؛ جرتـع اهجواتـع، تـرج اهمواهیـد، الداب اهدینیـة 

از دیگا آثرر وی تی برشند.
کم در جنگ صفین در رکرب اتیااهمؤتنین؟ع؟   2. ابوبضرهة ثربم انصرری بنريی از اصحرب بدر بود 

بم شلردت رطید.
3. ايوب طجسترنی )تتوبری 131ق( شخصیم رجرهی اهل تسنن و از تربعین اطم.

4. ابوبشـا صرهـح بـن بشـیا بصـری نرجـی تـّری )تتوبـری 176 ق( از تحدثـرن اهل طـنم بصـاه و از 
یـرن و واعظـرن دوره عبرطـیرن  بـود. قرر

5. عتَبة ْبن أبرن ْبن صمعة ازعربدان بصاه کم از همااهرن حسن بصری بوده اطم.
6. ابویحیـی ترهـک بـن دینـرر بصـری )تتوبـی 131 قمـری(، از تحدثـرن و شـعاای عصـا اتـوی در 

بود. بصـاه 
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ی بـه مـا آورد و فرمـود: یـا مالـک بـن  کـه رو گاه جوانـی را دیدیـم  در ایـن احـوال، نـا

دینـار! و یـا ثابـت البنانـی! و یـا ایـوب السجسـتانی! و یـا صالـح الُمّری! و یـا عتبة بن 

الغـالم! و یـا حبیـب الفارسـی! و یـا سـعد! و یـا عمـر! و یـا صالـح األعمـی! و یـا رابعـة! 

و یـا سـعدانة! و یـا جعفـر بن سـلیمان!

گفتیم: لبیک و سعدیک یا َفتی! ما 

کـه  حمـاُن؟ ... آیـا در میـان شـما یـک نفـر نبـود  ـُه الّرَ َحـٌد ُیِحُبّ
َ
مـا ِفیُکـم أ

َ
فرمـود: أ

خـدای مهربـان او را دوسـت بـدارد؟

کردم: ای جوان! از ما دعا است و از خدا اجابت. عرض 

کـه خداونـد او را  گـر در میـان شـما یـک نفـر بـود  کعبـه دور شـوید، زیـرا ا فرمـود: از 

دوسـت می داشـت، دعایـش را اجابـت می فرمـود.

آنـگاه خـود بـه سـمت کعبـه آمـد و بـه سـجده بـر زمین افتاد. شـنیدم کـه در حال 

 َسَقیَتُهُم الَغیَث"؛ ای سید من! تو را به حق
ّ

َک ِلی ِإال دی ِبُحّبِ  سجده می گفت: "َسّیِ

گروه را از آب باران سیراب فرمای.  که به من داری، این   محبتی 

کـه ابـری متالطـم آمـد و آنچنـان بارانـی  هنـوز سـخن آن جـوان تمـام نشـده بـود 

ریـزان شـد. از دهانه هـای َمشـکهایمان  کـه آب  یـد  بار

که خدا تو را دوست دارد؟ کجا می دانستی  گفتم: ای جوان! از 

کـه  یـارت خـود طلـب نمی فرمـود. حـال  گـر دوسـتم نمی داشـت، مـرا بـه ز فرمـود: ا

کـه مـرا دوسـت دارد. لـذا مـن از او بـه حـق محبتـش بـه مـن  مـرا طلبیـده، دانسـتم 

کـردم و او اجابـت فرمـود1� درخواسـت 

کـم بـم آن  کـم هـا  کـم اینگونـم نیسـم  کالم، اشـرره بـم ايـن برشـد  1. شـرید تمصـود اتـرم؟ع؟ از ايـن 
آطـترن تبـررک درآیـد، در زتـاه زائـاان و تحبوبـرن خـدای تعرهـی برشـد. 
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ی از ما برتافت و فرمود: کلمات رو گفتن این  گوید: پس از  ی  راو

ُتغِنــِم ــم 
َ
َبل ّبَ  اهــّاَ َعــَاَف  ــمّیَُتــن 

ّ
اهَش َبــذاَک  ّبِ  اهــّاَ تعاَبــُة 

ــُم
َ
نره تــر  اهّسرَعــِة  ِبــی  َضــّاَ  ِمــَیتــر 

َ
ه ذا  تــر  َو  اهَّلِل  طرَعــِة  بــی 

َمــی ِمــیتــر َیصَنــُع اهَعبــُد ِبَغیــِا اهّتُ ِهلُمّتَ اهِعــّزُ   
ُ

ُکّل اهِعــّزُ  و 

 _ کسی کم خدارا بشنرطد و اين تعابم او را بي نیرز نکند، او حمیمتًر شمّي 

و بدبخم اطم.

کـــم در راه اطرعم خداوند بم او باطـــد و تصیبتـــی کم در راه خدا  _  نعمتـــی 

بم انســـرن باطـــد، بم طرعم ضـــرر نمی زند. 

_ بنـــده بـــدون تموا بم کجر تی رطـــد؟ تمرم عّزت و آبرو در طـــریۀ تمـــوا و بااي 

اشـــخرص بر تموا اطم .

ی علّی  ثابـت بنانـی گویـد: گفتـم ای مـردم مکـه! ایـن جوان کیسـت؟ گفتنـد: و

بـن الحسـین بـن علـّی بن ابـی طالب  اسـت.]37[

توضیح مؤلف 

نـزول بـاران بـه دعـای حضـرت امـام زین العابدین؟ع؟ جـای تعجب نـدارد، زیرا 

کنـد، حـق تعالی دعای ایشـان  پاییـن تریـن بـردۀ آن حضـرت نیـز هـرگاه طلـب بـاران 

را اجابـت فرماید.

کرده:  که مسـعودی در اثبات الوصیة1 از سـعید بن مسـّیب2 نقل  آیا نشـنیده ای 

1. "اثبرت اهوصیة هالترم علی بن ابی طرهف؟ع؟"، ترهیف ابواهحسـن تسـعودی )280- 345ق( 
بادانـده اطالعرتـی پيااتـون زندگـی پيرتبـا اعظـم؟لص؟ و دوازده  در توضـوع اثبـرت اترتـم و در

ين شـده اطـم. اتـرم اطـم کـم در قـرن چلررم تدو
ف بـن َحـَزن َقَاشـی َتْخزوتـی از تربعین اطـم  کم او را از بملـری هفتگرنم تدینم  2. َطـعید بـن ُتَسـِیّ

در زتـرن اتـرم طـجرد؟ع؟ بم شـمرر آورده اند.
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کـم آبـی مـردم را بـه سـتوه  ی داد. تشـنگی و  در یکـی از سـالها در مدینـه قحطـی رو

آورد. مـردم سراسـیمه بـه چـپ و راسـت همگـی در صـدد دعـا و طلـب بـاران بودنـد. 

مـن نظـر افکنـدم و دیـدم غـالم سـیاهی بـر بـاالی بلنـدی بـر آمـد و از مـردم جـدا شـد. 

کـردم. دیـدم لبهـای خـود را حرکـت می دهـد. هنـوز دعـای  مـن بـه دنبـال او حرکـت 

کـه ابـری در آسـمان ظاهـر شـد. مـرد سـیاه چـون بـه ابـر نظـر افکند،  او تمـام نشـده بـود 

کـه  یـد  کـرد و رفـت. آنـگاه آنچنـان بارانـی بار حمـد خـدای را گفـت و از آنجـا حرکـت 

کـرد. پنداشـتیم مـا را غـرق خواهـد 

مـن در پـی آن غـالم رفتـم تـا دیـدم داخـل خانه حضـرت زین العابدین؟ع؟ شـد. 

گفتم: سـرور من! در خانۀ شـما غالم سـیاهی هسـت  خدمت آن حضرت رسـیدم و 

کـه از شـما می خواهـم بـر مـن مّنـت گـذاری و او را به من بفروشـی. 

فرمـود: ای سـعید! چـرا او را بـه تـو نبخشـم؟ سـپس بـه بـزرگ غالمـان خـود امـر 

گـرد آورد، ولی  کـه همـۀ غالمـان خانـه را بـه مـن عرضه کنـد. او همۀ غالمـان را  فرمـود 

مـن آن غـالم را میـان آنهـا ندیـدم.

که من می خواهم، در بین اینان نبود.  گفتم: آن را 

که میرآخور است.  کسی باقی نمانده است مگر فالنی  گفت:  بزرگ غالمان 

کردنـد. چـون حاضـر شـد، دیـدم او همـان  کـه او را هـم احضـار  امـام؟ع؟ فرمـود 

مقصـود مـن اسـت.

که من می خواهم. گفتم: این همان است 

حضرت فرمود: ای غالم! از این پس، سعید مالک توست. با او برو.

قـَت َبیِنـی َو َبیـَن َمـوالَی؟"؛ چـه  ن َفّرَ
َ
ـَک َعلـی أ

َ
گفـت: "َمـا َحَمل آن سـیاه بـه مـن 

کـه بیـن مـن و موالیـم جدایـی انداختـی؟ عاملـی تـو را واداشـت 
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کردم. که بر باالی بلندی از تو مشاهده  گفتم: این به سبب مطلبی است 

کالم مرا شـنید، دسـت ابتهال به درگاه خالق ذوالجالل برداشـت و  غالم تا این 

رو بـه آسـمان گفـت: پـروردگارا! ایـن رازی میـان مـن و تـو بـود. اینک که فاش گشـته، 

مـرا بمیـران و بـه سـوی خود ببر.

در ایـن وقـت علـی بن الحسـین؟ع؟ گریسـت و کسـانی که آنجا بودنـد، همراه او 

بـه حـال غـالم بـه گریـه افتادند. من نیـز گریان از خانه بیـرون آمدم.

چـون بـه منـزل خویـش رسـیدم، پیکـی از جانـب حضرتـش؟ع؟ آمـد و گفـت که 

گـر می خواهـی در تشـییع و تدفیـن جنـازۀ غـالم حاضـر شـوی، حاضـر شـو.  ا

کـه آن غـالم در  همـراه آن پیـک بـه منـزل حضـرت سـجاد؟ع؟ بازگشـتم و دیـدم 

برابـر آن حضـرت درگذشـته اسـت.]38[
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مستندات فصل پنجم

]1[ بحار األنوار، ج 46، ص 111، باب 7، ح 2

ْرَطـَل 
َ
أ ؟امهع؟  َعِلـّيٍ ْبـُن  ُحَسـْیُن 

ْ
اه ُقِتـَل  ـر  ّمَ

َ
ه ن 

َ
َقـرل َبرِقـِا؟ع؟ 

ْ
اه َجْعَفـٍا  ِبـي 

َ
أ َعـْن  ُرِوَي 

ِخـي! 
َ
ن َیـر اْبـَن أ

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟، َو َخـاَل ِبـِم. ُثـّمَ َقـرل

ْ
ـی َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
ـِة ِإه َحَنِفّیَ

ْ
ـُد اْبـُن اه ُتَحّمَ

ِبـي 
َ
َترَتـَة ِتـْن َبْعـِدِه ِهَعِلـّيِ ْبـِن أ ِ

ْ
ـَة َو ال َوِصّیَ

ْ
َکرَن َجَعـَل اه  اهَّلِل؟ص؟ 

َ
ّنَ َرُطـول

َ
َقـْد َعِلْمـَم أ

ی 
َّ
ُبـوَك َرِضَي اهَّلُل َعْنُم َو َصل

َ
ُحَسـْیِن، َو َقْد ُقِتَل أ

ْ
ی اه

َ
َحَسـِن، ُثّمَ ِإه

ْ
ـی اه

َ
َطرِهـٍف؟ع؟، ُثـّمَ ِإه

َحـّقُ ِبَلـر 
َ
ي َو ِقْدَتِتـي أ َنـر ِبـي ِطـّنِ

َ
ِبيـَك، َو أ

َ
ـَك َو ِصْنـُو أ َنـر َعّمُ

َ
ـْم ُيـوِص َو أ

َ
ْیـِم، َو ه

َ
اهَّلُل َعل

 ُتَخرِهْفِنـي.
َ

َترَتـَة َو ال ِ
ْ

ـَة َو ال َوِصّیَ
ْ
ِتْنـَك ِبـي َحَداَثِتـَك؛ َبـاَل ُتَنرِزْعِنـي اه

َك ِبَحٍق،  ِإّنِي 
َ
ْیـَس ه

َ
ِع َتر ه

َ
 َتّد

َ
ِق اهَّلَل َو ال ! اّتَ ُحَسـْیِن؟امهع؟ن َیـر َعـّمِ

ْ
ـُم َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
 ه

َ
 َبَمـرل

ـّيَ َقْبـَل 
َ
ْوَصـی ِإه

َ
ْیـِم أ

َ
ـَواُت اهَّلِل َعل

َ
ِبـي َصل

َ
! ِإّنَ أ جرِهِلیـَن . َیـر َعـّمِ

ْ
ْن َتُکـوَن ِتـَن اه

َ
ِعُظـَك أ

َ
أ

ا ِطـاَلُح 
َ

ْن ُیْسَتْشـَلَد ِبَسـرَعٍة، َو َهـذ
َ
 أ

َ
ـّيَ ِبـي َذِهـَك َقْبـل

َ
ِعـَااِق، َو َعِلـَد ِإه

ْ
ـی  اه

َ
ـَم ِإه ْن َیَتَوّجَ

َ
أ

َم  ُعُمـِا َو َتَشـّتُ
ْ
ْیـَك َنْمـَص اه

َ
َخـرُف َعل

َ
ا، َبِإّنِـي أ

َ
ْض ِهَلـذ َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟ ِعْنـِدي، َبـاَل َتَعـّاَ

َعِمـِف  ِبـي   
َّ

ِإال َترَتـَة  ِ
ْ

ال َو  ـَة  َوِصّیَ
ْ
اه َیْجَعـَل   

َ
ال ْن 

َ
أ ـی 

َ
آه ـی 

َ
َتَعره َو  َتَبـرَرَك  اهَّلَل  ِإّنَ  َو  َحـرِل. 

ْ
اه

ْیِم 
َ
َکَم ِإه ی َنَتَحر ْطـَوِد، َحّتَ

َ ْ
َحَجِا ال

ْ
ی اه

َ
ـَم َبرْنَسِلـْق ِبَنـر ِإه

َ
ْن َتْعل

َ
َرْدَت أ

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟؛ َبـِإْن أ

ْ
اه

ُم َعـْن َذِهـَك.
َ
ه

َ
َو َنْسـأ

َتَیـر 
َ
ـی أ َمـر َحّتَ

َ
ـَة. َبرْنَسل

َ
ـَکاَلُم َبْيَنُلَمـر َو ُهَمـر َيْوَتِئـٍذ ِبَمّک

ْ
َکرَن اه َبرِقـُا؟ع؟ن َو 

ْ
 اه

َ
 َقـرل

ُم 
ْ
ه

َ
ـی اهَّلِل َو اْطـأ

َ
 ِإه

ْ
 َبرْبَتِلـل

ْ
ـٍدن اْبـَدأ ُحَسـْیِن؟امهع؟ ِهُمَحّمَ

ْ
 َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
ْطـَوَد. َبَمـرل

َ ْ
َحَجـَا ال

ْ
اه

َدَعـر  ُثـّمَ   اهَّلَل، 
َ

ل
َ
َو َطـأ َعـرِء 

ُ
اهّد ِبـي  ـٌد  ُتَحّمَ  

َ
َبرْبَتَلـل ُم. 

ْ
ه

َ
اْطـأ ُثـّمَ  َحَجـَا، 

ْ
اه ـَك 

َ
ه ُیْنِسـَق  ْن 

َ
أ

ُکْنـَم َوِصّیـًر َو  ـْو 
َ
ـَك َیـر َعـّمِ ه َتـر ِإّنَ

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ن أ

ْ
 َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
ـْم ُیِجْبـُم. َبَمـرل

َ
َحَجـَا َبل

ْ
اه

َجرَبـَك.
َ َ
ل ِإَترتـًر 
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ُحَسـْیِن؟امهع؟ 
ْ
ُم. َبَدَعر اهَّلَل َعِلّيُ ْبُن اه

ْ
ه

َ
ِخي َو اْطـأ

َ
ْنَم َیر اْبَن أ

َ
ٌدن َبرْدُع أ ُم ُتَحّمَ

َ
 ه

َ
 َبَمرل

َو  ْوِصَیـرِء 
َ ْ
ال ِتیَثـرَق  َو  ْنِبَیـرِء 

َ ْ
ال ِتیَثـرَق  ِبیـَك  ـِذي َجَعـَل 

َّ
ِبره َك 

ُ
ه

َ
ْطـأ

َ
أ ن 

َ
َقـرل ُثـّمَ  َراَد، 

َ
أ ِبَمـر 

َتـرُم َبْعـَد  ِ
ْ

َوِصـّيُ َو ال
ْ
ِبـّيٍ ُتِبیـٍن؛ َتـِن اه ْخَبْاَتَنـر ِبِلَسـرٍن َعَر

َ
ـر أ ّمَ

َ
ْجَمِعیـَن، ه

َ
ـرِس أ ِتیَثـرَق اهّنَ

ْنَسَمـُم 
َ
أ ُثـّمَ  َتْوِضِعـِم.  َعـْن   

َ
َيـُزول ْن 

َ
أ َکرَد  ـی  َحّتَ َحَجـُا، 

ْ
اه َك  َبَتَحـّاَ  . َعِلـّيٍ ْبـِن  ُحَسـْیِن 

ْ
اه

ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيٍ 
ْ
َترَتـَة َبْعـَد اه ِ

ْ
ـَة َو ال َوِصّیَ

ْ
ُلـّمَ ِإّنَ اه

َّ
ن اهل

َ
ِبـّيٍ ُتِبیـٍن، َبَمـرل اهَّلُل ِبِلَسـرٍن َعَر

ِبـي َطرِهـٍف َو اْبـِن َبرِطَمـَة ِبْنـِم َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟. 
َ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن أ

ْ
ـی َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
ِإه

ُحَسـْیِن؟امهع؟.
ْ
ـی َعِلـّيَ ْبـَن اه

َّ
ـٌد، َو ُهـَو َیَتَوه َبرْنَصـَاَف ُتَحّمَ

 ]2[  حدیقة الشیعة، ج2، ص 688، نقل از کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، 
ج 2، ص  76

ُحَسـْیِن  َيْوَم 
ْ
ن َشـِلْدُت َعِلـَي  ْبـَن  اه

َ
ـُم َقـرل ّنَ

َ
ْهـِرّيِ أ َو ِتْنَلـر َتـر ُنِمـَل َعـِن اْبـِن ِشـَلرٍب اهّزُ

رظًر 
َ

َل ِبِم ُحّف
َ
ُم َحِدیـدًا َو َوّک

َ
ْثَمل

َ
ـرِم. َبأ ی اهّشَ

َ
َمِدیَنِة ِإه

ْ
َمِلـِك ْبـُن َتـْرَواَن ِتـَن اه

ْ
ـُم َعْبـُد اه

َ
َحَمل

ُم 
ْ
ِذُنـوا ِهـي. َبَدَخل

َ
ـُم، َبأ

َ
ْوِدیـِع ه ْیـِم َو اهّتَ

َ
ْسـِلیِم َعل َذْنُتُلْم ِبـي اهّتَ

ْ
ٍة َو َجْمـٍع، َبرْطـَتأ

َ
ِبـي ِعـّد

ّنِي
َ
ُمن َوِدْدُت أ

ْ
 ِبي َیَدْیـِم. َبَبَکْیُم َو ُقل

ُ
ِغّل

ْ
ْیِم َو اه

َ
ْقَیـرُد ِبي ِرْجل

َ ْ
ـٍة، َو ال ْیـِم َو ُهـَو ِبـي ُقّبَ

َ
 َعل

ْنَم َطرِهٌم.
َ
 ِبي َتَکرِنَك َو أ

َتـر 
َ
ـر ُیْکِرُبِنـي؟ أ ـّيَ َو ِبـي ُعُنِمـي ِتّمَ

َ
ـر َتـَاى َعل ا ِتّمَ

َ
 َو َتُظـّنُ َهـذ

َ
 ِهـين َیـر ُزْهـِرُي!  أ

َ
 َبَمـرل

ْخـَاَج َیـَدُه 
َ
اَب اهَّلِل. ُثـّمَ أ

َ
ُکـْا َعـذ

ْ
ْتَثرِهـَك َغَمـٌا ِهَیذ

َ
ـَغ ِبـَك َو ِبأ

َ
ـُم ِإْن َبل ّنَ

َ
َکرَن َو أ ـْو ِشـْئُم َتـر 

َ
ه

َتْیِن ِتَن 
َ
ـی َذا َتْنِزه

َ
 ُجـْزُت َتَعُلـْم َعل

َ
! ال ن َیـر ُزْهِرّيُ

َ
َمْیـِد، ُثـّمَ َقـرل

ْ
ْیـِم ِتـَن اه

َ
ِغـّلِ َو ِرْجل

ْ
ِتـَن اه

َمِدیَنِة.
ْ
اه

َمِدیَنِة، َبَمر َوَجُدوُه. 
ْ
ُبوَنُم ِتَن اه

ُ
وَن ِبِم َیْسل

ُ
ل

َ
ُمَوّک

ْ
ی َقِدَم اه َیرٍل، َحّتَ

َ
َبَع ه ْر

َ
 أ

َّ
ِبْثَنر ِإال

َ
  َبَمر ه

َنْحـُن  َو   
ٌ

َنـرِزل
َ
ه ـُم  ِإّنَ َتْتُبوعـًر  َنـَااُه  ـر  ِإّنَ َبْعُضُلـْمن  ِهـي   

َ
َبَمـرل َعْنـُم.  ُلْم 

َ
ه

َ
َتـْن َطـأ َبُکْنـُم ِبـي 

ن  ْهـِرّيُ  اهّزُ
َ

 َحِدیـَدًة. َقـرل
َّ

ْصَبْحَنـر. َبَمـر َوَجْدَنـر َبْيـَن َتْحِمِلـِم ِإال
َ
 َنَنـرُم َنْاِصـُدُه ِإْذ أ

َ
ـُم ال

َ
َحْوه
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ُحَسـْیِن، 
ْ
ِني َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
ه

َ
َمِلـِك ْبـِن َتـْرَواَن، َبَسـأ

ْ
ـی َعْبـِد اه

َ
َبَمِدْتـُم َبْعـَد َذِهـَك َعل

ْعـَواُن.
َ ْ
ـُم َجرَءِنـي ِبـي َيـْوَم َبَمـَدُه ال  ِهـين ِإّنَ

َ
ْخَبْاُتـُم َبَمـرل

َ
َبأ

، ُثّمَ  ِحـــّفُ
ُ
 أ

َ
ن ال

َ
ِقـــْم ِعْنِدي. َبَمـــرل

َ
ُمن أ

ْ
ْنـــَم؟  َبُمل

َ
َنـــر َو أ

َ
ن َتر أ

َ
ـــّيَ َبَمـــرل

َ
 َبَدَخـــَل َعل

ُمْؤِتِنیَن! 
ْ
ِتیـــَا اه

َ
ُم َیـــر أ

ْ
ن َبُمل ْهـــِرّيِ  اهّزُ

َ
ِبـــي ِتْنُم ِخیَفـــًة. َقرل  َثْو

َ
َمـــْد اْتَتَأ

َ
َخـــَاَج. َبـــَو اهَّلِل ه

ا ُشـــُغٌل 
َ

ذ ن َحّبَ
َ

ّبِِم.َبَمـــرل  ِبَر
ٌ

ـــُم َتْشـــُغول ُحَســـْیِن؟امهع؟ َحْیُث َتُظـــّنُ ِإّنَ
ْ
ْیـــَس َعِلـــّيُ ْبـــُن اه

َ
ه

 
ُ

ُحَســـْیِن، َيْبِکـــي َو َیُمول
ْ
ْهـــِرّيُ ِإَذا َذَکَا َعِلّيَ ْبَن اه َکرَن اهّزُ ـــُم، َبِنْعَم َتر ُشـــِغَل ِبـــِم. َو 

ُ
ِتْثل

َعرِبِديَن.
ْ
اه ْيـــُن  َز

]3[ األمالي)للصدوق(، ص 453، ح3؛ حدیقة الشیعة، ج2، ص 190؛ بحاراألنوار، 
ج46، ص 21.

ُحَسـْیِن؟امهع؟. َبَجرَءُه 
ْ
ُکْنـُم ِعْنـَد َعِلـّيِ ْبـِن اه ن 

َ
ْهـِرّيِ َقـرل ُطـْفَیرُن ْبـُن ُعَیْيَنـَة َعـِن اهّزُ

 
َ

ُجـُل؟ َبَمـرل َلـر اهّاَ ّيُ
َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ن َتـر َخَبـُاَك أ

ْ
ـُم َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
 ه

َ
ْصَحرِبـِم، َبَمـرل

َ
َرُجـٌل ِتـْن أ

 َقَضرَء 
َ

َبُعِمرَئـِة ِدیَنرٍر َدْيـٌن، ال ْر
َ
ـّيَ أ

َ
ْصَبْحـُم َو َعل

َ
ّنِـي أ

َ
ُجـُلن َخَبـِري َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل! أ اهّاَ

ْیِلـْم ِبـِم. 
َ
ُعـوُد َعل

َ
ْیـَس ِهـي َتـر أ

َ
، ه

ٌ
 ِثَمـرل

ٌ
َلـر َو ِهـي ِعَیـرل

َ
ِعْنـِدي ه

ـُمن َتـر ُيْبِکیـَك َیـر اْبـَن 
َ
ـُم ه

ْ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ ُبـَکرًء َشـِدیدًا. َبُمل

ْ
ن َبَبَکـی َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
َقـرل

ِهـَك 
َ

َکذ ـوان 
ُ
ِکَبـرِر؟ َقره

ْ
ِمَحـِن اه

ْ
َمَصرِئـِف َو اه

ْ
 ِهل

َّ
ُبـَکرُء ِإال

ْ
 اه

ُ
 ُیَعـّد

ْ
ن َو َهـل

َ
َرُطـوِل اهَّلِل؟ َبَمـرل

ِخیِم 
َ
ْن َيـَاى ِبأ

َ
ی ُحـّاٍ ُتْؤِتٍن ِتْن أ

َ
ْعَظـُم َعل

َ
ـُة ِتْحَنـٍة َو ُتِصیَبـٍة أ ّیَ

َ
ن َبأ

َ
َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل. َقـرل

ـی َبرَقـٍة َبـاَل ُیِسیـُق َرْبَعَلـر؟
َ
َهر، َو ُیَشـرِهُدُه َعل

ُ
ـًة َبـاَل ُیْمِکُنـُم َطـّد

َّ
ُمْؤِتـِن َخل

ْ
اه

ـی 
َ
ُمَخرِهِفیـَن، َو ُهـَو َیْسَعـُن َعل

ْ
 َبْعـُض اه

َ
ُقـوا َعـْن َتْجِلِسـِلْم َذِهـَك. َبَمـرل ن َبَتَفّاَ

َ
 َقـرل

َشـْي ٍء   
َّ

ُکل َو  ْرَض 
َ ْ
ال َو  ـَمرَء  اهّسَ ّنَ 

َ
أ ًة  َتـّاَ ُعـوَن 

َ
َیّد ِء!  

َ
ِهَلـُؤال َعَجبـًر  ُحَسـْیِنن 

ْ
اه ْبـِن  َعِلـّيِ 

َعْجـِز َعـْن 
ْ
ْخـَاى ِبره

ُ
ُهـْم َعـْن َشـْي ٍء ِتـْن َطِلَبرِتِلـْم، ُثـّمَ َیْعَتِاُبـوَن أ  َيُاّدُ

َ
ّنَ اهَّلَل ال

َ
ُیِسیُعُلـْم َو أ

ی َعِلّيِ ْبِن 
َ
ِة، َبَجـرَء ِإه ِمّصَ

ْ
ُجـِل َصرِحِف اه َصـَل َذِهـَك ِبرهّاَ ِإْصـاَلِح َخـَواّصِ ِإْخَواِنِلـْم. َبرّتَ
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َکرَن َذِهـَك  ا، َو 
َ

َکـذ ا َو 
َ

َکـذ َغِنـي َعـْن ُبـاَلٍن 
َ
ـُمن َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل َبل

َ
 ه

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟، َبَمـرل

ْ
اه

ـّيَ ِتـْن ِتْحَنِتـي.
َ
ـَظ َعل

َ
ْغل

َ
أ

ِذَن اهَّلُل ِبي َبَاِجَك. َیر ُباَلَنُة! اْحِمِلي َطُحوِري 
َ
ُحَسْیِن؟امهع؟ن َبَمْد أ

ْ
 َعِلّيُ ْبُن اه

َ
 َبَمرل

ْیَس 
َ
ُهَمر َبل

ْ
ُجـِلن ُخذ ُحَسـْیِن؟امهع؟ ِهلّاَ

ْ
 َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
ـْم ُقْاَصَتْیـِن. َبَمـرل

َ
َو َبُسـوِري. َبَحَمل

ُهَمر 
َ

َخذ
َ
َك َخْیاًا َواِطـعًر ِتْنُلَمـر. َبأ

ُ
ِعْنَدَنـر َغْیُاُهَمـر، َبـِإّنَ اهَّلَل َیْکِشـُف َعْنـَك ِبِلَمـر َو ُیِنیل

ـُا ِبـي ِثْمـِل َدْیِنـِم َو ُطـوِء َحـرِل 
َ

 َیـْدِري َتـر َیْصَنـُع ِبِلَمـر؛ َیَتَفّک
َ

ـوَق، ال ُجـُل َو َدَخـَل اهّسُ اهّاَ

رٍك َقـْد  ْيـَن َتَواِقـُع َهرَتْیـِن ِتـْن َحرَجِتـَك. َبَمـّاَ ِبَسـّمَ
َ
ـْیَسرُن أ ْیـِم اهّشَ

َ
ِعَیرِهـِم، َو ُيَوْطـِوُس ِإه

ْیـَك، َو ِإْحـَدى 
َ
ـُمن َطـَمَکُتَك َهـِذِه َبرِئـَاٌة َعل

َ
 ه

َ
َراَحـْم. َبَمـرل

َ
ْیـِم َطـَمَکُتُم، َقـْد أ

َ
َبـرَرْت َعل

 ُقْاَصِتـي 
َ

ُخـذ
ْ
َبرِئـَاَة َو َتأ

ْ
ْن ُتْعِسَیِنـي َطـَمَکَتَك اه

َ
ـَك أ

َ
، َبَلـْل ه ـّيَ

َ
ُقْاَصَتـّيَ َهرَتْیـِن َبرِئـَاٌة َعل

ن َنَعْم. 
َ

َبرِئـَاَة؟ َبَمـرل
ْ
َهـِذِه اه

 
َ

ـٌح َقِلیـٌل َتْزُهـوٌد ِبیـِم. َبَمـرل
ْ
ُمْاَصـَة، ُثـّمَ َتـّاَ ِبَاُجـٍل َتَعـُم ِتل

ْ
 اه

َ
َخـذ

َ
ـَمَکَة َو أ ْعَسـرُه اهّسَ

َ
َبأ

ن 
َ

َمْزُهـوِد ِبیَلر؟ َقرل
ْ
َمْزُهـوَد ِبیِم ِبُمْاَصِتي َهِذِه اه

ْ
ا اه

َ
َحـَك َهذ

ْ
ْن ُتْعِسَیِنـي ِتل

َ
ـَك أ

َ
ـُمن َهـْل ه

َ
ه

ـر َشـّقَ  ّمَ
َ
ا. َبل

َ
ا ِبَلـذ

َ
ْصِلـُح َهـذ

ُ
ن أ

َ
ـِح،  َبَمـرل

ْ
ِمل

ْ
ـَمَکِة َو اه   ِبرهّسَ

ُ
ُجـل . َبَجـرَء اهّاَ

َ
َنَعـْم، َبَفَعـل

ْیِلَمـر.
َ
َؤَتْیـِن َبرِخَاَتْیـِن، َبَحِمـَد اهَّلَل َعل

ُ
ْؤه

ُ
ـَمَکِة، َوَجـَد ِبیـِم ه َبْسـَن اهّسَ

َبرِب. َبـِإَذا َصرِحُف 
ْ
ِرِه َذِهـَك، ِإْذ ُقـِاَع َبرُبـُم. َبَخـَاَج َیْنُظـُا َتـْن ِبره  َبَبْیَنَمـر ُهـَو ِبـي ُطـُرو

ـُمن َیـر َعْبـَد اهَّلِل! َجَلْدَنـر 
َ
 َواِحـٍد ِتْنُلَمـر ه

ُّ
ُکل  

ُ
ـِح َقـْد َجـرَءا، َیُمـول

ْ
ِمل

ْ
ـَمَکِة َو َصرِحـُف اه اهّسَ

ـَك  ْطـَنرُنَنر، َو َتـر َنُظّنُ
َ
 ِبیـِم أ

ْ
ـْم َتْعَمـل

َ
ُمـْاَص؛ َبل

ْ
ا اه

َ
َحـٌد ِتـْن ِعَیرِهَنـر َهـذ

َ
ْو أ

َ
 َنْحـُن أ

َ
ُکل

ْ
ْن َنـأ

َ
أ

ُخْبَز، 
ْ
ا اه

َ
ْیَك َهـذ

َ
ـَمرِء، َقـْد َرَدْدَنر ِإه

ی اهّشَ
َ
َحـرِل، َو َتَاْنـَم َعل

ْ
 َو َقـْد َتَنرَهْیـَم ِبـي ُطـوِء اه

َّ
ِإال

ر. َتـُم ِتّنَ
ْ

َخذ
َ
ـَك َتـر أ

َ
ْبَنـر ه َو َطّیَ

 
ُ

ـر اْطـَتَمّاَ َبْعـَد اْنِصَااِبِلَمـر َعْنـُم، ُقـِاَع َبرُبُم. َبِإَذا َرُطـول ّمَ
َ
ُمْاَصَتْیـِن ِتْنُلَمـر. َبل

ْ
 اه

َ
َخـذ

َ
 َبأ

َفـَاِج، َبـرْرُدْد 
ْ
َتـرَك ِبره

َ
ـَك ِإّنَ اهَّلَل َقـْد أ

َ
 ه

ُ
ـُم َیُمـول ن ِإّنَ

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟، َبَدَخـَل َبَمـرل

ْ
َعِلـّيِ ْبـِن اه
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َؤَتْیـِن ِبَمـرٍل َعِظیـٍم، َقَضـی ِتْنـُم 
ُ
ْؤه

ُّ
ُجـُل اهل ـُم َغْیُاَنـر. َو َبـرَع اهّاَ

ُ
ُکل

ْ
 َیأ

َ
ـُم ال ْیَنـر َطَعرَتَنـر، َبِإّنَ

َ
ِإه

ـُم.
ُ
َدْیَنـُم َو َحُسـَنْم َبْعـَد َذِهـَك َحره

 
َ

ُحَسـْیِن؟امهع؟ ال
ْ
َفـرُوَت! َبْيَنـر َعِلـّيُ ْبـُن اه ا اهّتَ

َ
 َهـذ

َ
َشـّد

َ
ُمَخرِهِفیـَنن َتـر أ

ْ
 َبْعـُض اه

َ
 َبَمـرل

َکْیـَف  ا؟ َو 
َ

َکْیـَف َیُکـوُن َهـذ َعِظیـَم. 
ْ
َغَنـرَء اه

ْ
ا اه

َ
ْغَنـرُه َهـذ

َ
 ِتْنـُم َبرَقـًة،  ِإْذ أ

َ
ْن َیُسـّد

َ
َیْمـِدُر أ

َعِظیـِم؟
ْ
َغَنـرِء اه

ْ
ا اه

َ
ـی َهـذ

َ
َفرَقـِة َتـْن َیْمـِدُر َعل

ْ
َیْعِجـُز َعـْن َطـّدِ اه

َکْیـَف َیْمِضـي  ؟ص؟ن  ِبـّيِ ِهلّنَ ْیـٌش  ُقَر ـْم 
َ
ا َقره

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ن َهَکـذ

ْ
ْبـُن اه  َعِلـّيُ 

َ
 َبَمـرل

ٍة 
َ
ْیل

َ
ْیَلـر ِبـي ه

َ
ـَة َو َيْاِجـُع ِإه

َ
ْنِبَیـرِء ِتـْن َتّک

َ ْ
َمْمـِدِس َو ُیَشـرِهُد َتـر ِبیـِم  ِتـْن آَثـرِر ال

ْ
ـی َبْيـِم اه

َ
ِإه

 ِبـي اْثَنـْي َعَشـَا َيْوتـًر؟ َو َذِهـَك 
َّ

َمِدیَنـِة ِإال
ْ
ـی اه

َ
ـَة ِإه

َ
ـَغ ِتـْن َتّک

ُ
ْن َيْبل

َ
 َیْمـِدُر أ

َ
َواِحـَدٍة، َتـْن ال

ِحیـَن َهرَجـَا ِتْنَلـر.

َمَااِتَف 
ْ
ْوِهَیرِئِم َتَعُم. ِإّنَ اه

َ
ْتَا أ

َ
ْتـَا اهَّلِل َو أ

َ
وا َو اهَّلِل أ

ُ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ن َجِلل

ْ
 َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
 ُثـّمَ َقـرل

ُاُهـْم  َضـر ِبَمـر ُیَدّبِ ْیـِم َو اهّاِ
َ
ْقِتـَااِح َعل  َثَنـرُؤُه، َو َتـْاِك ااِل

َ
ْسـِلیِم هَّلِلَِّ َجـّل  ِبرهّتَ

َّ
 ِإال

ُ
 ُتَنـرل

َ
ِبیَعـَة ال اهّاَ

َغْیُاُهـْم؛  ِبیـِم  ُیَسـرِوِهْم  ـْم 
َ
ه َصْبـاًا  َمـَکرِرِه 

ْ
اه َو  ِمَحـِن 

ْ
اه ـی 

َ
َعل َصَبـُروا  اهَّلِل  ْوِهَیـرَء 

َ
أ ِإّنَ  ِبـِم. 

ُلـْم  ِکّنَ
َ
ُلـْم ُنْجـَح َجِمیـِع َطِلَبرِتِلـْم؛  ه

َ
ْوَجـَف ه

َ
ْن أ

َ
 َعـْن َذِهـَك، ِبـأ

َّ
َبَجرَزاُهـُم اهَّلُل َعـّزَ َو َجـل

ُلـْم.
َ
یـُدُه ه  َتـر ُيِر

َّ
یـُدوَن ِتْنـُم ِإال  ُيِر

َ
َتـَع َذِهـَك ال

کـدام از  ی ایـن روایـت را از عبـداهلل بـن همـام نقـل می کنـد. ولـی در هیـچ  ]4[ راو

کـه ایـن حدیـث را نقـل کرده اند، این نام مشـاهده نشـد و  روایـات موجـود در منابعـی 

بـه جـای آن عبـداهلل بـن هشـام و یـا عبـداهلل بـن هاشـم آمـده و شـاید نوعـی تصحیف 

باشد. 
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ـِة  َواِهِبّیَ
ْ
َخْثَعِمـّيِ َعـْن َحَبرَبـَة اه

ْ
یـِم ْبـِن ُعَمـَا اه َکِر

ْ
َعـْن َعْبـِد اهَّلِل ْبـِن ِهَشـرٍم َعـْن َعْبـِد اه

ـرَع  ٌة َیْضـِاُب ِبَلـر َبّيَ َخِمیـِس، َو َتَعـُم ِدّرَ
ْ
ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟ ِبـي ُشـْاَطِة اه

ْ
ِتیـَا اه

َ
ْیـُم أ

َ
ـْمن  َرأ

َ
َقره
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رِعـي ُتُسـوِخ َبِنـي ِإْطـَااِئیَل  ُلـْمن َیـر َبّيَ
َ
 ه

ُ
رِبـي، َو َیُمـول ـرِر َو اهّسَ ّتَ َمرْرَترِهـي َو اهّزِ

ْ
ّيِ َو اه ِجـّرِ

ْ
اه

ُمْؤِتِنیـَن! َبَمـر 
ْ
ِتیـَا اه

َ
ـُمن َیـر أ

َ
 ه

َ
ْحَنـِف، َبَمـرل

َ ْ
ْیـِم ُبـَااُت ْبـُن ال

َ
َو ُجْنـَد َبِنـي َتـْرَواَن. َبَمـرَم ِإه

َر َنرِطمًر 
َ
ـْم أ

َ
ـَواِرَب. َبل وا اهّشَ

ُ
َحی َو َبَتل ِ

ّ
ُموا اهل

َ
ْقَواٌم َحل

َ
ـُمن أ

َ
 ه

َ
ـْمن َبَمـرل

َ
ُجْنـُد َبِنـي َتـْرَواَن؟ َقره

َبْعُتـُم. ْحَسـَن ُنْسمـًر ِتْنـُم، ُثـّمَ اّتَ
َ
أ

ُمْؤِتِنیـَن! 
ْ
ِتیـَا اه

َ
ـُمن َیـر أ

َ
ـُم ه

ْ
َمْسـِجِد. َبُمل

ْ
ـی َقَعـَد ِبـي َرَحَبـِة اه َثـَاُه َحّتَ

َ
ْقُفـو أ

َ
 أ

ْ
َزل

َ
ـْم أ

َ
 َبل

ـی 
َ
َشـرَر ِبَيـِدِه ِإه

َ
َحَصـرِة! َو أ

ْ
ـَك اه

ْ
 ِهـين ایِتیِنـي ِبِتل

َ
َترَتـِة َرِحَمـَك اهَّلُل؟ َبَمـرل ِ

ْ
ـُة ال

َ
ه

َ
َتـر َدال

ٍع 
َ

َعـی ُتـّد  ِهـين َیـر َحَبرَبـُة! ِإَذا اّدَ
َ

َتْیُتـُم ِبَلـر. َبَسَبـَع ِهـي ِبیَلـر ِبَخرَتِمـِم، ُثـّمَ َقـرل
َ
َحَصـرٍة، َبأ

 
َ

َتـرُم ال ِ
ْ

ال َو  رَعـِة.  اهّسَ ُتْفَتـَاُض  ِإَتـرٌم  ـُم  ّنَ
َ
أ ِمـي 

َ
َبرْعل ْیـِم، 

َ
َرأ َکَمـر  َیْسَبـَع  ْن 

َ
أ َبَمـَدَر  َترَتـَة،  ِ

ْ
ال

یـُدُه. َیْعـُزُب َعْنـُم َشـْي ٌء ُيِر

َحَسـِن؟ع؟ َو 
ْ
ی اه

َ
ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟؛ َبِجْئُم ِإه

ْ
ِتیـُا اه

َ
ـی ُقِبـَض أ ـْمن ُثـّمَ اْنَصَاْبـُم َحّتَ

َ
 َقره

ُمن 
ْ
ُة! َبُمل َواِهِبّیَ

ْ
 ِهـين َیر َحَبرَبـُة اه

َ
وَنُم. َبَمرل

ُ
ه

َ
رُس َیْسـأ ُمْؤِتِنیـَن َو اهّنَ

ْ
ِتیـِا اه

َ
ُهـَو ِبـي َتْجِلـِس أ

َکَمر  َحَصـرَة. َبَسَبـَع ِهـي ِبیَلـر 
ْ
ْعَسْیُتـُم اه

َ
ـُمن َبأ

ْ
ن َهرِتـي َتـر َتَعـِك. ُقل

َ
َي. َبَمـرل

َ
َنَعـْم َیـر َتـْوال

ُمْؤِتِنیَن؟ع؟.
ْ
ِتیـُا اه

َ
َطَبـَع أ

ـَف  َب َو َرّحَ ُطـوِل؟ص؟. َبَمـّاَ ُحَسـْیَن؟ع؟، َو ُهـَو ِبـي َتْسـِجِد اهّاَ
ْ
َتْیـُم اه

َ
ـْمن ُثـّمَ أ

َ
 َقره

َترَتـِة؟  ِ
ْ

ـَة ال
َ
ه

َ
یِديـَن َدال  َبُتِر

َ
یِديـَن؛  أ ـی  َتـر ُتِر

َ
ـِة َدِهیـاًل َعل

َ
ه

َ
ال

َ
 ِهـين ِإّنَ ِبـي  اهّد

َ
ُثـّمَ َقـرل ِبـي، 

َحَصـرَة، َبَسَبـَع ِهـي ِبیَلـر.
ْ
ُتـُم اه

ْ
ن َهرِتـي َتـر َتَعـِك. َبَنرَوه

َ
ِدي. َبَمـرل ـُمن َنَعـْم َیـر َطـّیِ

ْ
َبُمل

ْعَیْيـُم،  
َ
ْن أ

َ
ـی أ

َ
ِکَبـُا ِإه

ْ
ـَغ ِبـَي اه

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟، َو َقـْد َبل

ْ
َتْیـُم َعِلـّيَ ْبـَن اه

َ
ـْمن ُثـّمَ أ

َ
 َقره

ِعَبـرَدِة. 
ْ
 ِبره

ً
ِکعـًر َو َطـرِجدًا َتْشـُغوال ْیُتـُم َرا

َ
 َيْوَتِئـٍذ ِترَئـًة َو َثـاَلَث َعْشـَاَة َطـَنًة. َبَاأ

ُ
ُعـّد

َ
َنـر أ

َ
َو أ

َیـر  ـُمن 
ْ
َبُمل ـْمن 

َ
َقره َشـَبرِبي.  ـّيَ 

َ
ِإه َبَعـرَد  رَبِة،  ـّبَ ِبرهّسَ ـّيَ 

َ
ِإه  

َ
ْوَتـأ

َ
َبأ ـِة، 

َ
ه

َ
ال

َ
اهّد ِتـَن  َبَیِئْسـُم 

ر َتـر َبِمَي َباَل. ّتَ
َ
ـر َتر َتَضی َبَنَعـْم، َو أ ّتَ

َ
ن أ

َ
َکـْم َبِمـَي؟ َقـرل ْنَیـر َو 

ُ
َکـْم َتَضـی ِتـَن اهّد ِدي!  َطـّیِ

َتْیُم 
َ
َحَصـرَة، َبَسَبَع ِهي ِبیَلـر. ُثّمَ أ

ْ
ْعَسْیُتُم اه

َ
 ِهـين َهرِتـي َتر َتَعـِك. َبأ

َ
ـْمن ُثـّمَ َقـرل

َ
 َقره
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َبر 
َ
َتْیـُم أ

َ
َبـر َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َبَسَبـَع ِهـي ِبیَلـر، ُثـّمَ أ

َ
َتْیـُم أ

َ
َبـر َجْعَفـٍا؟ع؟ َبَسَبـَع ِهـي ِبیَلـر، ُثـّمَ أ

َ
أ

َتْیـُم اهّاَِضر؟ع؟ َبَسَبَع ِهـي ِبیَلر.
َ
َحَسـِن ُتوَطـی ْبـَن َجْعَفـٍا؟امهع؟ َبَسَبـَع ِهـي ِبیَلر، ُثـّمَ أ

ْ
اه

ی َتر َذَکَاُه َعْبُد اهَّلِل ْبُن ِهَشرٍم.
َ
ْشُلٍا، َعل

َ
ُة َبْعَد َذِهَك ِتْسَعَة أ َواِهِبّیَ

ْ
 ُثّمَ َعرَشْم َحَبرَبُة اه

]5[ الجعفرّیات )األشعثّیات(، ص157

ِبيـِم 
َ
ُحَسـْیِن َعـْن أ

ْ
ِه َعِلـّيِ ْبـِن اه ِبيـِم َعـْن َجـّدِ

َ
ـٍد َعـْن أ َو ِبِإْطـَنرِدِه َعـْن َجْعَفـِا ْبـِن ُتَحّمَ

ـِة، َو 
َ
ُمْثل

ْ
ْحَیـِة ِتـَن اه ِ

ّ
ـُق اهل

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ن  َحل

ُ
 َرُطـول

َ
ن َقـرل

َ
ِبـي َطرِهـٍف؟ع؟ َقـرل

َ
َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن أ

ْعَنـُة اهَّلِل .
َ
ْیـِم ه

َ
ـَل َبَعل َتـْن َتّثَ

]6[ من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص  130، ح329 و ح331

َیُلوِد.
ْ
ُلوا ِبره  َتَشّبَ

َ
َحی، َو ال ِ

ّ
ْعُفوا اهل

َ
َواِرَب َو أ وا اهّشَ

ُ
 اهَّلِل؟ص؟ن  ُحّف

ُ
 َرُطول

َ
َو َقرل

َواِرَب ر َنُجّزُ اهّشَ َبُلْم، َو ِإّنَ ُروا َشَواِر
َ
وا ِهَحرُهْم َو َوّب َمُجوَس َجّزُ

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ن  ِإّنَ اه

ُ
 َرُطول

َ
 َو َقرل

ِفْسَاُة.
ْ
َحی، َو ِهَي اه ِ

ّ
َو ُنْعِفي اهل

]7[ بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 20، ص  390، 389
و بـي روایـةن کتـف إهـی بـرذان أن بلغني أّن بي أرضك رجـاًل یتنّبأ، برربسم و ابعث  
بـم إهـي. ببعـث بـرذان قلاترنـم و هـو برنوبـم و کرن کرتبـًر حرطـبًر و بعـث تعـم باجـل تـن 
 اهفاس، یمرل هم خاخسك؛  بکتف تعلمر إهی رطول اهَّلل؟ص؟، یأتاه أن ینصاف تعلمر 

مم و أتني بخباه.
ّ
کل یلك انظا تر اهاجل و  إهی کسـاى و قرل هبرنوبمن  و

إن  قـرلن  و  برنوبـم   مـم 
ّ
کل و  اهَّلل؟ص؟،  رطـول  علـی  اهمدینـة  قدتـر  حتـی  بخاجـر   

 شرهنشره  تلك اهملوك کساى کتف إهی اهملك برذان یأتاه أن يبعث إهیك تن یأتیم 

بـك، و قـد بعثنـي إهیـك هتنسلـق تعـي؛ بـإن بعلـم کتبـم بیـك إهـی تلـك اهملـوك 

بکتـرب ینفعـك و یکـّف عنـك بـم، و إن أبيـم بلـو تـن قـد علمـم بلـو تللـکك و 

تللـك قوتـك و تخـاب بـالدك.
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کانـا قـد دخـال علـی رسـول اهلل؟ص؟، و قـد حلقـا لحاهمـا و أعفیـا شـواربهما،   و 

یلکمـا، َمـن أمرکمـا بهـذا؟ قـاال: أمرنـا بهـذا ربنـا )یعنیـان  فکـره النظـر إلیهمـا و قـال: و

کسـرى(. فقـال رسـول اهلل؟ص؟: لکـن رّبـي أمرنــ بإعفـاء لحیتــ و قـص شـاربي. 

]8[ منابع اهل تسنن

الجامع الصغیر سیوطى، ج2، ص155، ح 5433

عشـر خصـال عملهـا قـوم لـوط بهـا أهلکـوا، و تزیدهـا أمتــ بخلـة: إتیـان الرجـال 

ضـرب  و  بالحمـام،  لعبهـم  و  الخـذف،  و  بالجالهـق  رمیهـم  و  بعضـًا،  بعضهـم 

الدفوف، و شـرب الخمور، و قّص اللحیة، و طول الشـارب، و الصفیر، و التصفیق، 

و لبـاس الحریـر، و تزیدهـا أمتــ بخلـة: إتیـان النسـاء بعضهـن بعضـًا.

و در منابع شیعی شش خصلت ذکر شده است: 

بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 12، ص  151، ح3

ْخـاَلِق َقـْوِم 
َ
ـِة ِتـْن أ ّتَ

ُ ْ
ٌة ِبـي َهـِذِه ال  ن ِطـّتَ

ُ
ن َطـِمْعُم َعِلّیـًر؟ع؟ َیُمـول

َ
ْصَبـِغ َقـرل

َ ْ
َعـِن ال

 
ُّ

َزاِر ُخَیـاَلَء َو َحل ِ
ْ

ـِك  َو ِإْرَخـرُء ال
ْ
ِعل

ْ
ُف َو َتْضـُغ اه

ْ
َخـذ

ْ
ُبْنـُدُق، َو اه

ْ
ُجاَلِهـُق َو ُهـَو اه

ْ
ـوٍطن اه

ُ
ه

َمِمیـص. 
ْ
َمَبـرِء َو اه

ْ
َراِر ِتـَن اه ْز

َ ْ
ال

]9[ وسائل الشیعة، ج 2، ص  117، ح 1662

َبَیرِن َنْماًل ِتْن َتْفِســـیِا َعِلّيِ ْبـــِن ِإْبَااِهیَم 
ْ
ْبِاِطـــّيُ ِبـــي َتْجَمـــِع اه َحَســـِن اهّسَ

ْ
َفْضـــُل ْبـــُن اه

ْ
اه

ن 
َ

ُلـــَن « َقـــرل َتّمَ
َ
ـــُم ِبَکِلمـــرٍت َبأ ّبُ ـــی  »َو ِإِذ اْبَتلـــی  ِإْبااِهیـــَم َر

َ
ـــرِدِق؟ع؟  ِبـــي َقْوِهـــِم َتَعره َعـــِن اهّصَ

ْیَلـــر 
َ
َلـــر ِإْبَااِهیـــُم َو َعـــَزَم َعل َتّمَ

َ
ـــِدِه ِإْطـــَمرِعیَل، َبأ

َ
ـــُم َتـــر اْبَتـــاَلُه اهَّلُل ِبـــِم ِبـــي َنْوِتـــِم ِتـــْن َذْبـــِح َوه ِإّنَ

ـــَك
ُ
ـــي جرِعل   _ ِإّنِ

َ
ـــرل ْن َق

َ
ـــی أ

َ
ـــُم _ ِإه

َ
ـــًر ه ـــُم َثَواب

َ
ـــی ه

َ
 اهَّلُل َتَعره

َ
ـــرل ـــَزَم َق ـــر َع ّمَ

َ
ـــِا اهَّلِل. َبل ْت

َ
َم ِل

َّ
ـــل  َو َط

رِس ِإترتًر.  ِهلّنَ

ِس  َو َخْمَسٌة ِتْنَلر 
ْ
أ ْشَیرَء، َخْمَسٌة ِتْنَلر ِبي اهّاَ

َ
َة، َو ِهَي َعَشَاُة أ َحِنیِفّیَ

ْ
ْیِم اه

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
  ُثّمَ أ
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ـَواُك  ـْعِا َو اهّسِ َحی َو َطّمُ اهّشَ ِ
ّ
ـرِرِب  َو ِإْعَفرُء اهل  اهّشَ

ُ
ْخذ

َ
ِس، َبأ

ْ
أ ِتي ِبي اهّاَ

َّ
ر اه ّتَ

َ
َبَدِن . َبأ

ْ
 ِبي اه

ُغْسُل 
ْ
ْظَفرِر َو اه

َ ْ
ِخَترُن  َو َتْمِلیُم ال

ْ
َبَدِن َو اه

ْ
ْعِا ِتَن اه ُق اهّشَ

ْ
َبَدِن، َبَحل

ْ
ِتي ِبي اه

َّ
ر اه ّتَ

َ
. َو أ

ُ
ِخاَلل

ْ
 َو اه

ِتـي َجـرَء ِبَلـر ِإْبَااِهیـُم؟ع؟؛ 
َّ
رِهـَاُة اه

َ
ـُة اهّظ َحِنیِفّیَ

ْ
َمـرِء. َبَلـِذِه اه

ْ
ُلـوُر ِبره َجَنرَبـِة َو اهّسَ

ْ
ِتـَن اه

ـَة ِإْبااِهیـَم َحِنیفـًر.
َّ
َبـَع ِتل ـُم ن َو اّتَ

ُ
ِمَیرَتـِة. َو ُهـَو َقْوه

ْ
ـی َيـْوِم اه

َ
 ُتْنَسـُخ ِإه

َ
ـْم ُتْنَسـْخ َو ال

َ
َبل

]10[ توحید المفضل، ص  91
َة ِعْاطـًر 

َ
َمْاأ

ْ
ِة، َو َجَعَل اه

َ
َمْاأ

ْ
ی اه

َ
مًر َو َرِقیبًر َعل ُجَل َقّیِ ی اهّاَ

َ
هّمر جعل اهَّلل تبررک َو َتَعره

َلْیَبـِة، َو َتَنَعَلـر 
ْ
ـِة َو اه

َ
َجاَله

ْ
ِعـّزِ َو اه

ْ
ـُم ِتـَن اه

َ
ْحَیـَة ِهَمـر ه ِ

ّ
ُجـَل اهل ْعَسـی اهّاَ

َ
ُجـِل، أ  ِهلّاَ

ً
َو َخـَوال

 َباَل 
َ
ُمَضرَجَعـَة. أ

ْ
َکَلـَة َو اه ُمَفر

ْ
ِکُل اه ِتـي ُتَشـر

َّ
َبْلَجـُة اه

ْ
َوْجـِم َو اه

ْ
َلـر َنَضـرَرُة اه

َ
َة ِهَتْبَمـی ه

َ
َمـْاأ

ْ
اه

َخَسـِإ َبُتْعِسـي َو 
ْ
ـُل َتَواِضـَع اه

َّ
ْشـَیرِء َو َتَتَخل

َ ْ
ـَواِب ِبـي ال ِتـي ِبرهّصَ

ْ
َکْیـَف َتأ َمـَة 

ْ
ِخل

ْ
َتـَاى اه

َحِکیـِم َعـّزَ َو َجـل .
ْ
َحـِة ِبَتْدِبيـِا اه

َ
َمْصل

ْ
ْرِب  َو اه ِ

ْ
ـی َقـْدِر ال

َ
َتْمَنـُع َعل

نیز؛ سفینة البحار، ج 7، ص  582
 اهصردقي؟ع؟ بي )توحید اهمفّضل(ن طلوع اهشعا بي اهوجم عّز اهاجل اهذي یخاج 

بم تن حّد اهصبي و شبم اهنسرء.

]11[ سـفینة البحـار، ج 7، ص  582؛ مناقـب آل ابـی طالـب )البـن شـهر آشـوب(، ج4، 
ص354.

اهمنرقـفن بـي تـر أجـرب اهاضـر؟ع؟ بحضـاة اهمأتـون هصبـرح بـن نصـا اهلندي و 

عمـاان اهصربـي عـن تسـرئللمر اّنلمـر قـرالن بمـر بـرل اهاجـل یلتحـي دون اهمـاأة؟ قـرلن 

 بلـر علـی اهاجـرل تـن اهنسـرء. 
ّ

حـی و جعللـر بضـاًل یسـتدل
ّ
ّيـن اهَّلل اهاجـرل برهل ز

]12[ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص  932
َجرَرُه َو َتَنَعُم 

َ
ْدَرَك ِبْاَعْوَن ُيوُطـَف، َبأ

َ
ِة َعرٍد أ ُبـو َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ن ِإّنَ َرُجـاًل ِتـْن َبِمّیَ

َ
 أ

َ
 َقـرل

یمـًر.  ـاَلُم ِصّدِ ْیِم اهّسَ
َ
َنـر َو آهـم و َعل ـی َنِبّیِ

َ
َکرَن ُيوُطـُف َعل ـْدِق، َو  ُثـُم ِبرهّصِ َعـرِدّيُ ُیَحّدِ

ْ
َو اه
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َ

ْیَك؟ َبَمرل
َ
َتـی َعل

َ
َکْم أ ن  َیر َیْعُموُب 

َ
َجرُر ِهُیوُطـَف. َبَمـرل

ْ
ْکَاَتـُم اه

َ
ـر َقـِدَم َیْعُمـوُب؟ع؟ أ ّمَ

َ
َبل

ی 
َ
َب ، َبَسـَکَم  َو َشـّقَ َذِهَك َعل

َ
ن  َکذ َعـرِدّيُ

ْ
 اه

َ
َیْعُمـوُب؟ع؟ن ِترَئـٌة َو ِعْشـُروَن َطـَنًة. َبَمـرل

  َیْعُمـوُب ن ِعْشـُروَن  َو ِترَئـُة 
َ

ْیـَك َیـر َیْعُمـوُب؟ َبَمـرل
َ
َتـی َعل

َ
َکـْم أ ْخـَاىن 

ُ
ًة أ  َتـّاَ

َ
ِبْاَعـْوَن. َبَمـرل

َب، َبرْطَاْح ِهْحَیَتُم. 
َ

َکرَن َکذ ُلّمَ ِإْن 
َّ
 َیْعُمـوُب؟ع؟ن اهل

َ
َب. َبَمرل

َ
َعـرِدُي ن َکذ

ْ
  اه

َ
َطـَنٍة. َبَمـرل

َجْاُتـُم، 
َ
ـی َتـْن أ

َ
 ِبْاَعـْوُنن َدَعـْوَت َعل

َ
ـی َصـْدِرِه، َبَبِمـَي َواِجمـًر. َبَمـرل

َ
َبَسـَمَسْم ِهْحَیُتـُم َعل

َنر  ـی َنِبّیِ
َ
ى ِإْبَااِهیَم َعل

َ
َعـرِدّيُ َرأ

ْ
َکرَن اه ْیـِم. َو 

َ
َهـر َعل ْیـِم. َبَدَعـر َبَاّدَ

َ
َهـر َعل ْن َيُاّدَ

َ
ـَك أ ّبَ َبـرْدُع َر

ـُم ِإْبَااِهیم . ى َیْعُمـوَب َظّنَ
َ
ـر َرأ ّمَ

َ
َو آهـم و؟ع؟. َبل

]13[ من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص  252، ح770

ی  َنِبٍيّ  
َ
ْوَحی  اهَّلُل  َعـّزَ َو َجَل  ِإه

َ
ن أ

َ
ُم َقرل ّنَ

َ
ـرِدِق؟ع؟ أ ى ِإْطـَمرِعیُل ْبـُن ُتْسـِلٍم َعـِن اهّصَ َرَو

 
َ

ْعَداِئـي َو ال
َ
 َیْسَعُمـوا َتَسرِعـَم أ

َ
ْعَداِئـي َو ال

َ
َبُسـوا ِهَبـرَس أ

ْ
 َیل

َ
ُمْؤِتِنیـَن ال

ْ
ْنِبَیرِئـِمن ُقـْل  ِهل

َ
ِتـْن أ

ْعَداِئي.
َ
َکَمر ُهـْم أ ْعَداِئـي 

َ
ْعَداِئـي، َبَیُکوُنـوا أ

َ
ُکوا َتَسـرِهَك أ

ُ
َیْسـل

]14[ من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص  369

ـِف ِدْرَهـٍم ُیْنَفـُق ِبـي َطـِبیِل اهَّلِل، َو ِبیِم 
ْ
ه

َ
ِخَضـرِب  َخْیـٌا ِتـْن أ

ْ
... َیـر َعِلـّيُ ِدْرَهـٌم  ِبـي اه

َخَیرِشـیَم، َو 
ْ
ـُن اه ّیِ

َ
َبَصـَا، َو ُیل

ْ
ـو اه

ُ
ُذَنْیـِن، َو َیْجل

ُ ْ
یـَح ِتـَن ال ـًةن َیْسـُاُد اهّرِ

َ
َبـَع َعْشـَاَة َخْصل ْر

َ
أ

ـْیَسرِن، َو َتْفَاُح ِبِم 
 َوْطَوَطـَة اهّشَ

ُّ
َنی ، َو ُیِمل

َ
َهُف ِبرهّض

ْ
َثَة، َو َیذ ِ

ّ
 اهل

ُ
ْکَلَة، َو َیُشـّد ُف اهّنَ ُیَسّیِ

یَنـٌة َو ِطیٌف، َو َیْسـَتْحِیي  َکرِبـَا. َو ُهـَو ِز
ْ
ُمْؤِتـُن، َو َیِغیـُظ ِبـِم اه

ْ
َماَلِئَکـُة، َو َیْسَتْبِشـُا ِبـِم اه

ْ
اه

ـُم ِبـي َقْبـِاِه.
َ
ِتْنـُم ُتْنَکـٌا َو َنِکیـٌا،  َو ُهـَو َبـَااَءٌة ه

]15[   طب األئمة ؟مهع؟، ص  19

َهُف 
ْ

ْحَیِة َیذ ِ
ّ
یُح اهل ْضَااِس، َو َتْسـِر

َ ْ
 ال

ُ
َعرِرَضْیِن َتُشـّد

ْ
یُح  اه ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ن َتْسـِر

َ
 أ

َ
َقرل

َتـرٌن ِتـَن 
َ
َحرِجَبْیـِن أ

ْ
یُح اه ـْدِر، َو َتْسـِر َهـُف ِبَباَلِبـِل اهّصَ

ْ
َؤاَبَتْیـِن َیذ

ُّ
یُح اهذ َبـرِء، َو َتْسـِر َو

ْ
ِبره

َغَم.
ْ
َبل

ْ
ِس َیْمَسـُع اه

ْ
أ یُح اهـّاَ اِم، َو َتْسـِر

َ
ُجـذ

ْ
اه
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مكارم األخالق، ص  72

 )اهسـلن 
ً

َجَسـِد َطـاّل
ْ
اَء ِتـَن اه

َ
 اهـّد

ُ
ْحَیـِة َیُسـّل ِ

ّ
ِس َو اهل

ْ
أ یُح  اهـّاَ ؟ص؟ن  َتْسـِر ِبـّيُ  اهّنَ

َ
َقـرل

انتـزاع اهشـیء و خروجـم بـی ربـق(

]16[ وسائل الشیعة، ج 2، ص  126، ح 1691؛ کافى، ج6، ص489

ًة َو  َح ِهْحَیَتـُم  َطـْبِعیَن  َتـّاَ ن َتـْن َطـّاَ
َ

ِبـي َعْبـِد اهَّلِل ع َقـرل
َ
َعـْن ِإْطـَمرِعیَل ْبـِن َجرِبـٍا َعـْن أ

َبِعیـَن  َيْوتًر. ْر
َ
ـْیَسرُن أ ْبـُم اهّشَ ـْم َیْمَر

َ
ًة ه ًة َتـّاَ َهـر َتـّاَ

َ
َعّد

]17[ تفسیر العیاشي، ج 2، ص  13، ح25

ُکِل  َتْسِجٍد«  یَنَتُکْم  ِعْنَد  وا ِز
ُ

 عن أبي بصیا عن أبي عبد اهَّلل؟ع؟ قرل  طأهتمن »ُخذ

کل صالة بریضة و نربلة. قرلن هو اهمشط عند 

]18[ مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1، ص  50 و 53

کرن إترتًر أو تنفادًا تجره اهمبلة، يوتي بمؤّخا عینم  م علی تر قلنره إن 
ّ
... ثم یسـل

کرن علی یسـرره أحد و إن  م علی یمینم و یسـرره، إن 
ّ
کرن تأتوتًر یسـل إهی یمینم. و إن 

هـم یکـن کفـره اهتسـلیم علـی یمینـم. ثـم يابـع یدیـم برهتکبیـا إهـی حیـرل أذنیـم، بیکّبـا 

ثـالث تکبیـاات بـي تاّطـل واحـد. ثـم یمـولن تـر ینبغـي أن یمـرل عمیـف کل بریضـة و 

ُیْسـَاى 
ْ
ُیْمَنـی َو َیـُدَك اه

ْ
 ِبِلْحَیِتـَك  ِبَيـِدَك اه

ٌ
ْنـَم آِخـذ

َ
اٍت، َو أ  َطـْبَع َتـّاَ

ُ
هـو .....  َو َتُمـول

ٍد َو آِل   ـی  ُتَحّمَ
َ
ٍد! َصِل  َعل ـٍد َو آِل  ُتَحّمَ ـَمرَءن َیـر َرَب  ُتَحّمَ ـر َیِلـي اهّسَ َتْبُسـوٌط َبرِطُنَلـر ِتّمَ

ٍد...   َبـَاَج  آِل  ُتَحّمَ
ْ

ـل ـٍد، َو َعّجِ ُتَحّمَ

]19[ مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1، ص  55

ُیْسـَاى َتْبُسـوَطٌة 
ْ
َیُد اه

ْ
ُیْمَنی َو اه

ْ
 ِبِلْحَیِتَك ِبَيِدَك اه

ٌ
ْنـَم آِخـذ

َ
اٍت، َو أ  َثـاَلَث َتـّاَ

ْ
َو ُقـل

ـٍد، َو  ـٍد َو آِل  ُتَحّمَ ـی ُتَحّمَ
َ
ْکـَااِم! َصـّلِ َعل ِ

ْ
َجـاَلِل َو ال

ْ
ـَمرَءن َیـر َذا اه ـر َیِلـي اهّسَ َبرِطُنَلـر ِتّمَ

رر.... ِجْاِنـي  ِتـَن  اهّنَ
َ
اْرَحْمِنـي  َو أ
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]20[ مدینة معاجز األئمة اإلثني عشر، ج 4، ص  259و 260
1293- أبـو نمیـا علـّي بـن يزیـد، قـرلن کنـم تـع علـّي بـن اهحسـین؟امهع؟ عنـد تـر 

ى عنلم عند قضرء   انصاف تن اهشـرم إهی اهمدینة، بکنم أحسـن إهی نسـرئم و اتوار

 حوائجي ، بلّمر نزهوا اهمدینة بعثوا إهّي بشي ء تن حلیلن، بلم آخذه، و قلمن بعلم 

هذا هَّلل عّز و جّل. بأخذ علّي بن اهحسین؟امهع؟ حجاًا أطودا صّمرء، بسبعم بخرتم ثّم 

قرلن خذه و طل کل حرجة هك تنم، بو اهذي بعث تحّمدًا برهحّق، همد کنم أجعلم 

قفـرل، بتنفتـح هـي و آخـذه بيـدي،  بـي اهبیـم اهمظلـم بیسـاج هـي و أضعـم علـی اال

 تر احّف .
ّ

ى  إال  و أقف بين یدي اهسالطین بال أر

]21[ مناقـب آل أبـي طالـب؟مهع؟ )البـن شهرآشـوب(، ج 4، ص 140؛ مدینـة معاجـز 
األئمـة اإلثنـي عشـر، ج 4، ص  340 و 341 

أبـر جعفـا؟ع؟ یمـولن خـاج  1344- عـن یحیـی بـن أبـي اهعـالء، قـرلن طـمعم 

علـّي بـن اهحسـین؟ع؟ إهـی تکـة حرّجـًر حّتی انتلی إهـی واٍد بين تّکـة و اهمدینة، بإذا 

 هـو باجـل یمسـع اهسريـق. قـرلن بمـرل هعلـّي بـن اهحسـین؟ع؟ن انـزل. قـرلن تریـد تـر ذا؟ 

لك. قرلن بمرل 
ّ
ید أن أقتلك و آخذ تر تعك. قرلن بأنر اقرطمك تر تعي و أحل  قرلن أر

ـغ بم. بأبـی )علیم(. قرلن بأين رّبك؟ قـرلن نرئم. قرلن 
ّ
 اهلـصن ال. قـرلن دع تعـي تـر أتبل

 بإذا أطـدان تمبالن بين یدیم، بأخذ هذا باأطـم و هذا باجلیم. قرلن )بمرل(ن زعمم 

أّن رّبك عنك نرئم؟!

]22[ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص  137، 138؛ مدینة 
معاجز األئمة اإلثني عشر، ج 4، ص  377

ِطـیُح 
َ
أ ُکْنـُم  ِتْنُلَمـرن  َواِحـٍد   

ُّ
ُکل  

َ
َقـرل  ، َمْوِصِلـّيُ

ْ
اه َبْتـٌح  َو  ْدَهـُم 

َ
أ ْبـُن  ِإْبَااِهیـُم   ....

َنـر ِبَصِبـّيٍ 
َ
ـِة. َبـِإَذا أ

َ
َمرِبل

ْ
ْیـُم َعـِن اه ـِة، َبَعَاَضـْم ِهـي َحرَجـٌة َبَتَنّحَ

َ
َمرِبل

ْ
َبرِدَیـِة َتـَع اه

ْ
ِبـي اه

ْمُم 
َّ
ـُمن ُطـْبَحرَن اهَّلِل! َبرِدَیـٌة َبْيـَداُء َو َصِبـّيٌ َیْمِشـي. َبَدَنـْوُت ِتْنـُم َو َطـل

ْ
َیْمِشـي، َبُمل
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ـُمن َحِبیِبي 
ْ
ـي. َبُمل ّبِ یـُد َبْيَم َر ِر

ُ
ن أ

َ
ْيـَن؟ َقـرل

َ
ـی أ

َ
ـُمن ِإه

َ
ـُم ه

ْ
ـاَلَم. َبُمل ـّيَ اهّسَ

َ
ْیـِم، َبـَاّدَ َعل

َ
َعل

ْصَغُا ِطـّنًر 
َ
ْیَم َتْن ُهَو أ

َ
ن َیر َشـْیُخ َتـر َرأ

َ
ٌة. َبَمرل  ُطـّنَ

َ
ْیـَك َبـْاٌض َو ال

َ
ْیـَس َعل

َ
ـَك َصِغیـٌا، ه ِإّنَ

ـي َتـرَت. ِتّنِ

ِتـي  ِرْجـاَلَي  َو َقْصـِدي 
َ
ن َزاِدي  َتْمـَواَي  َو َراِحل

َ
ـُة؟ َبَمـرل

َ
اِحل اُد َو اهّاَ ْيـَن اهـّزَ

َ
ـُمن أ

ْ
 َبُمل

َي.
َ

َتـْوال

ْن َیْدُعَوَك
َ
ن َیر َشـْیٌخ َهْل ُیْسَتْحَسـُن أ

َ
َعرِم َتَعَك. َبَمرل ى َشـْیئًر ِتَن اهّسَ َر

َ
ُمن َتر أ

ْ
  َبُمل

ی َبْيِتِم 
َ
ِذي َدَعرِنـي ِإه

َّ
ن اه

َ
. َقرل

َ
ـُمن ال

ْ
َعـرَم؟ ُقل ـی َدْعـَوٍة، َبَتْحِمـَل ِتـْن َبْيِتـَك اهّسَ

َ
 ِإْنَسـرٌن ِإه

ُهَو ُیْسِعُمِني َو َیْسـِمیِني.

 َتر َطِمْعَم 
َ
ْباَلُغ، أ ِ

ْ
ْیِم ال

َ
ِجَلرُد َو َعل

ْ
ّيَ اه

َ
ن َعل

َ
ی ُتْدِرَك. َبَمرل َك َحّتَ

َ
ُمن اْرَبْع ِرْجل

ْ
 َبُمل

ُمْحِسـِنیَن«؟  
ْ
اه َمـَع 

َ
ه اهَّلَل  ِإّنَ  َو  نر 

َ
ُطـُبل ُلـْم  َنْلِدَیّنَ

َ
ه ِبینـر  ِذيـَن جرَهـُدوا 

َّ
اه ـی  »َو 

َ
َتَعره ـُم 

َ
َقْوه

ْیـِم ِثَیـرٌب ِبيـٌض َحَسـَنٌة. 
َ
َوْجـِم، َعل

ْ
ْقَبـَل َشـرّبٌ َحَسـُن  اه

َ
ِهـَك، ِإْذ أ

َ
َکذ ن َبَبْیَنـر َنْحـُن 

َ
َقـرل

ْیـِم.
َ
َم َعل

َّ
ِبـّيَ َو َطـل َبَعرَنـَق اهّصَ

؟  ِبّيُ ا اهّصَ
َ

َمَك َتْن َهذ
ْ
َن َخل ِذي َحّسَ

َّ
َك ِبره

ُ
ه

َ
ْطأ

َ
ُمن أ

َ
ُم ه

ْ
رّبِ َو ُقل ی اهّشَ

َ
ُم َعل

ْ
ْقَبل

َ
  َبأ

ـرّبَ َو 
ِبـي َطرِهـٍف. َبَتَاْکُم اهّشَ

َ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن أ

ْ
ا َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
َتـر َتْعِاُبـُم؟ َهـذ

َ
ن أ

َ
َبَمـرل

ا 
َ

َتر َتْعِاُبُم؟ َهذ
َ
ن أ

َ
؟  َبَمرل رّبُ

ا اهّشَ
َ

َك ِبآَبرِئَك َتْن َهذ
ُ
ه

َ
ْطأ

َ
ُمن أ

ْ
. َبُمل ِبّيِ ی اهّصَ

َ
ُم َعل

ْ
ْقَبل

َ
 أ

ْیَنر.
َ
ُم َعل ِ

ّ
ِ َيْوٍم َبُیَسل

ّ
ُکل ِتیَنر 

ْ
َخِضُا، َیأ

ْ
ِخي اه

َ
أ

ن 
َ

َقـرل َزاٍد؟  ِبـاَل  َز  َمَفـرِو
ْ
اه َتُجـوُز  ِبَمـر  ْخَبْاَتِنـي 

َ
أ ـر  ّمَ

َ
ه آَبرِئـَك  ِبَحـّقِ  َك 

ُ
ه

َ
ْطـأ

َ
أ ـُمن 

ْ
َبُمل  

َلـر 
َّ
ُکل ْنَیـر 

ُ
ى اهّد َر

َ
ن أ

َ
ـُمن َو َتـر ِهـَي؟ َقـرل

ْ
ْشـَیرَء. ُقل

َ
َبَعـُة أ ْر

َ
ُجـوُز ِبـَزاٍد. َو َزاِدي ِبیَلـر أ

َ
ـی، أ

َ
َبل

ى  َر
َ
أ َو  ـُم، 

َ
ِعَیره َو  ِإَتـرَءُه  َو  اهَّلِل  َعِبیـَد  ُلـْم 

َّ
ُکل ـَق 

ْ
َخل

ْ
اه ى  َر

َ
أ َو  اهَّلِل،  َکـَة 

َ
َتْمل اِبیِاَهـر 

َ
ِبَحذ

ـُمن ِنْعـَم، 
ْ
ْرِض اهَّلِل. َبُمل

َ
ُکّلِ أ ى َقَضـرَء اهَّلِل َنرِبـذًا ِبـي  َر

َ
َزاَق ِبَيـِد اهَّلِل، َو أ ْر

َ ْ
ْطـَبرَب َو ال

َ ْ
ال

ْنَیـر.
ُ

ُز اهّد ِخـَاِة، َبَکْیـَف َتَفـرِو
ْ

َز ال ْنـَم َتُجـوُز ِبَلـر َتَفـرِو
َ
َعرِبِديـَن، َو أ

ْ
ْيـَن اه اُد َزاُدَك َیـر َز اهـّزَ
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َمِلِك َحّجَ 
ْ
ّنَ ِهَشـرَم ْبَن َعْبـِد اه

َ
ِبي  أ

َ
َثِني أ

َ
ن َحّد

َ
ـِد ْبـِن َعرِئَشـَة َقـرل ُعَبْیـُد اهَّلِل ْبـُن ُتَحّمَ

ـْم َیْمـِدْر 
َ
َحَجـَا، َبل

ْ
ْن َیْسـَتِلَم اه

َ
َراَد أ

َ
َبْیـِم َو أ

ْ
َوِهیـِد. َبَسـرَف ِبره

ْ
َمِلـِك َو اه

ْ
ِبـي ِخاَلَبـِة َعْبـِد اه

ـرِم. َبَبْیَنـر ُهـَو  ْهـُل اهّشَ
َ
َطـرَف ِبـِم أ

َ
ْیـِم َو أ

َ
ـَس َعل

َ
ـُم ِتْنَبـٌا، َبَجل

َ
َحـرِم. َبُنِصـَف ه ْیـِم ِتـَن اهّزِ

َ
َعل

ـرِس َوْجلـًر  ْحَسـِن اهّنَ
َ
ْیـِم ِإَزاٌر َو ِرَداٌء؛ ِتـْن أ

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ َو َعل

ْ
ْقَبـَل َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
ِهـَك، ِإْذ أ

َ
َکذ

َلـر ُرْکَبـُة َعْنٍز.  ّنَ
َ
َکأ رَدٌة  ْطَیِبِلـْم َراِئَحـًة، َبْيـَن َعْیَنْیـِم َطـّجَ

َ
َو أ

ی َیْسـَتِلَمُم  رُس، َحّتَ ی اهّنَ َحَجِا َتَنّحَ
ْ
ی َتْوِضِع اه

َ
َغ ِإه

َ
َبْیـِم. َبِإَذا َبل

ْ
َبَجَعـَل َیُسـوُف ِبره

ـِذي 
َّ
ا اه

َ
ـرِم ِهِلَشـرٍمن َتـْن َهـذ ْهـِل اهّشَ

َ
 َرُجـٌل ِتـْن أ

َ
. َبَغـرَظ ِهَشـرتًر، َبَمـرل

ً
ـُم َو ِإْجـاَلال

َ
َهْیَبـًة ه

 
َ

ْن ال
َ
ْعِاُبـُم« ِل

َ
 أ

َ
 ِهَشـرٌمن »ال

َ
َحَجـِا؟ َبَمـرل

ْ
ـُم َعـِن اه

َ
ْبَاُجـوا ه

َ
َلْیَبـَة َو أ

ْ
ـرُس َهـِذِه اه َقـْد َهرَبـُم اهّنَ

ن  ـرِتّيُ  اهّشَ
َ

ْعِاُبـُم. َبَمـرل
َ
ـي أ ِکّنِ

َ
َکرَن َحرِضـاًان ه َفـَرْزَدُق ، َو 

ْ
 اه

َ
ـرِم. َبَمـرل ْهـُل اهّشَ

َ
َيْاَغـَف ِبیـِم أ

 ن
َ

َبـر ِبـَااٍس؟ َبَمرل
َ
َتـْن ُهـَو َیـر أ

َتُم
َ
َبْسَحــرُء َوْطأ

ْ
ِذي َتْعــِاُف اه

َّ
ا اه

َ
َحــَاُم َهــذ

ْ
 َو اه

ُ
ِحــّل

ْ
َبْیــُم َیْعِاُبــُم َو اه

ْ
َو اه

ِلــُم ِ
ّ
ُکل اهَّلِل  ِعَبــرِد  َخْیــِا  اْبــُن  ا 

َ
ــُم َهــذ

َ
َعل

ْ
رِهــُا اه ِمــّيُ اهّسَ ِمــّيُ اهّنَ ا اهّتَ

َ
َهــذ

 اهَّلِل ص َواِهــُدُه
ُ

ا َعِلــّيٌ َرُطــول
َ

ــُمَهــذ
َ
ل

ُ
ْتَســی ِبُنــوِر ُهــَداُه َتْلَتــِدي اهّظ

َ
أ

َلــر
ُ
َقرِئل  

َ
َقــرل ْیــٌش  ُقَر ْتــُم 

َ
َرأ َکــَاُمِإَذا 

ْ
اه َیْنَتِلــي  ا 

َ
َهــذ َتــَکرِرِم  ــی 

َ
ِإه

َراَحِتــِم ِعْاَبــرَن  ُیْمِســُکُم  ــر َجــرَء َیْســَتِلُم َیــَکرُد  َحِسیــِم ِإَذا َت
ْ
ــُن اه ُرْک

َيْبَتِســُم ُیْغِضي َحَیرًء َو ُیْغَضی ِتْن َتَلرَبِتِم ِحیــَن   
َّ

ِإال ــُم  ِ
ّ
ُیَکل َبَمــر 

ــِم ِت ــوِر ُغّاَ َجــی َعــْن ُن
ُ

ــوُر اهّد ُم َیْنَشــّقُ ُن
َ
ل

ُ
ْمِس َتْنَجرُب َعْن ِإْشَااِقَلر اهّظ

َکرهّشَ
َعِبــٌق یُحــُم  ِر َخْیــُزَراٌن  ــِم  ــَمٌم ِبَکّفِ ــِم َش ــي ِعْاِنیِن ْرَوَع ِب

َ
ــّفِ أ َک ــْن  ِت

َنْبَعُتــُم اهَّلِل  َرُطــوِل  ِتــْن  ٌة 
َ

ــَیُمُتْشــَتّم ِخیُم َو اهّشِ
ْ
َطرَبــْم َعَنرِصــُاُه َو اه

ُبِدُحــوا ِإَذا  ْقــَواٍم 
َ
أ ْثَمــرِل 

َ
أ  

ُ
ــرل ــو ِعْنــَدُه ِنَعــٌم َحّمَ

ُ
ــَمرِئِل َتْحل

َ
ــُو اهّش

ْ
ُحل

ــُم
َ
ُکْنــَم َجرِهل ا اْبــُن َبرِطَمــَة ِإْن 

َ
ُخِتُمــواَهــذ َقــْد  اهَّلِل  ْنِبَیــرُء 

َ
أ ِه  ِبَجــّدِ
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ِنْســَبُتُم اِء  َغــّاَ
ْ
اه َبرِطَمــَة  اْبــُن  ا 

َ
ُم َهــذ

َ
َمل

ْ
ِد َیْجِري ِبرْطِمِم اه

ْ
ُخل

ْ
ِة اه ِبي َجّنَ

َبُم َشــّاَ َو  ِقَدتــًر  ــُم 
َ
ل

َ
َبّض ــُماهَّلُل 

َ
َمل

ْ
ْوِحــِم اه

َ
ــُم ِبــي ه

َ
ــَك ه ِه

َ
َجــَاى ِبذ

ــُم
َ
ْنِبَیــرِء ه

َ ْ
ُه َداَن َبْضــُل ال

ُ
َتــُم َتــْن َجــّد

ُ ْ
ال َلــر 

َ
ه َداَنــْم  ِتــِم  ّتَ

ُ
أ َبْضــُل  َو 

ــَعْم ــرِن َبرْنَمَش ْحَس ِ
ْ

ــَة ِبرل ّیَ َبِر
ْ
ــّمَ اه ــُمَع

َ
ل

ُ
ْتــاَلُق َو اهّظ ِ

ْ
َغَیرَبــُة َو ال

ْ
َعْنَلــر اه

َنْفُعُلَمــر َعــّمَ  ِغَیــرٌث  َیَدْیــِم  َتــر 
ْ
َعــَدٌم ِکل َیْعُروُهَمــر   

َ
ال َو  َتْســَتْوِکُفرِن 

ــَواِدُرُه  ُتْخَشــی َب
َ

ــِة ال َخِلیَم
ْ
ــْلُل اه َکَاُم َط

ْ
ــِق َو اه

ُ
ُخل

ْ
ُنُم اْثَنرِن ُحْســُن اه ّیِ ُيَز

ــُم ــوٌن َنِمیَبُت ــَد َتْیُم َوْع
ْ
ــُف اه  ُیْخِل

َ
ــِاُم ال ــٌف ِحیــَن َیْعَت ی ِر

َ
ــرِء أ َفَن

ْ
َرْحــُف اه

ُلــْم ِديــٌن َو ُبْغُضُلــْم ُتْعَتَصــٌم ِتــْن َتْعَشــٍا ُحّبُ َو  َتْنًجــی  ُبُلــْم  ُقْر َو  ُکْفــٌا 
ِلــْم ــَوى ِبُحّبِ

ْ
َبل

ْ
ــوُء َو اه َعــُمُیْســَتْدَبُع اهّسُ اهّنِ َو  ْحَســرُن  ِ

ْ
ال ِبــِم  ُیْســَتَزاُد  َو 

ِذْکُاُهــْم اهَّلِل  ِذْکــِا  َبْعــَد  ٌم 
َ

َکِلــُم ُتَمــّد
ْ
ُکّلِ َبــْدٍء َو َتْخُتــوٍم ِبــِم اه ِبــي 

ــْم َتُل ِئّمَ
َ
ــوا أ َکرُن ــی  َم ــُل اهّتُ ْه

َ
 أ

َ
ــّد ْرِض ِقیَل ُهْم ِإْن ُع

َ ْ
ْهِل ال

َ
ْو ِقیَل َتْن َخْیُا أ

َ
أ

َغرَیِتِلــْم ُبْعــَد  َجــَواٌد  َیْســَتِسیُع   
َ

َکُاُتــواال ِإْن  َو  َقــْوٌم  ُیَداِنیِلــْم   
َ

ال َو 
َزَتــْم

َ
أ ْزَتــٌة 

َ
أ َتــر  ِإَذا  اهُغُیــوُث  ــرُر َتْحَتِدُم ُهــُم  ــَاى َواهّنَ ْطُداهّشَ

ُ
ْطــُد أ

ُ ْ
َوال

ّمُ َطــرَحَتُلْم
َّ

 اهذ
َ

ْن َیُحــّل
َ
ُلــْم أ

َ
َبــی ه

ْ
ــَدى ُهُضــٌم َیأ ــٌد ِبرهّنَ ْی

َ
ــٌم َو أ ی َکِر ِخیــٌم 

ِلْم ُکّفِ
َ
ُعْســُا َشــْیئًر ِتــْن أ

ْ
 َیْنُمُص اه

َ
ْثــَرْوا َو ِإْن َعِدُتــواال

َ
رِن َذِهــَك ِإْن أ ِطــّیَ

ــْم ــي ِرَقرِبِل ْیَســْم ِب
َ
ــِق ه َخاَلِئ

ْ
ّيُ اه

َ
ِنَعــٌم أ ــُم 

َ
ه ْو 

َ
أ ا 

َ
َهــذ ــِة  ِهّیَ ّوَ

َ
ِل

َذا ــَة  ِهّیَ ّوَ
َ
أ َیْعــِاْف  اهَّلَل  َیْعــِاِف  َتــُم َتــْن 

ُ ْ
ــُم ال

َ
ا َنره

َ
يــُن ِتــْن َبْيــِم َهــذ َو اهّدِ

ـــَة َو 
َ

َفـــَرْزَدِق. َبُحِبـــَس ِبُعْســـَفرَن َبْيـــَن َتّک
ْ
َتـــَا ِبَحْبـــِس اه

َ
َهـــَف ِهَشـــرٌم َو أ

َ
ن َبذ

َ
َقـــرل

ــَف  ـ
ْ
ه

َ
ــَاَة أ ــْي َعْشـ ــِم ِبرْثَنَتـ ْیـ

َ
ــَث ِإه ــْیِن؟امهع؟، َبَبَعـ ُحَسـ

ْ
ــَن اه ــّيَ ْبـ ــَك َعِلـ ــَغ َذِهـ ـ

َ
ــِة. َبَبل َمِدیَنـ

ْ
اه

َهـــر  َنـــرَك ِبـــِم. َبَاّدَ
ْ
َوَصل

َ
ا ه

َ
ْکَثـــُا ِتـــْن َهـــذ

َ
َکرَن ِعْنَدَنـــر أ ـــْو 

َ
َبـــر ِبـــَااٍس،  ه

َ
ْعِذْرَنـــر َیـــر أ

َ
ن أ

َ
ِدْرَهـــٍم َو َقـــرل

ْیـــِم 
َ
 َعل

َ
َزأ ْر

َ
ُکْنـــُم ِل  َغَضبـــًر هَّلِلَِّ َو ِهَاُطـــوِهِم؟ص؟، َو َتـــر 

َّ
ـــُم ِإال

ْ
ن َیـــر اْبـــَن َرُطـــوِل اهَّلِل! َتـــر ُقل

َ
َو َقـــرل

َنـــرَر اهَّلُل َتَکرَنـــَك َو 
َ
َتَلـــر. َبَمـــْد أ

ْ
ـــر َقِبل ّمَ

َ
ْیـــَك ه

َ
ـــي َعل ـــُمن ِبَحّمِ

َ
 ه

َ
ــِم َو َقـــرل ْیـ

َ
َهـــر ِإه َشـــْیئًر. َبَاّدَ

َلـــر.
َ
َتـــَك، َبَمِبل َعِلـــَم ِنّیَ
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]24[ الخرائج و الجرائح، ج 1، ص  267، ح10

ُحَسـْیِن؟امهع؟، 
ْ
ی َعِلّيِ ْبِن اه

َ
َمْتِل، َشـَکر ِإه

ْ
َکرَن ُيوِعُدُه ِبره ْیِم َو 

َ
َحْبُس َعل

ْ
 اه

َ
ر َطرل ّمَ

َ
 َبل

يَواِن.  ُم َتَحر اْطِمي ِتَن اهّدِ ن َیر اْبَن َرُطوِل اهَّلِل! ِإّنَ
َ

ْیِم َو َقرل
َ
َصُم اهَّلُل.  َبَجرَء ِإه

َّ
ُم، َبَخل

َ
 َبَدَعر ه

َك َتْحَترُج  ّنَ
َ
ْو َعِلْمُم  أ

َ
؟ع؟ن ه

َ
َبِعیَن َطَنًة، َو َقرل ْر

َ
ْعَسرُه ِل

َ
ا. َبأ

َ
ن َکْم َکرَن َعَسرُؤَك؟ن َکذ

َ
 َبَمرل

َبُعوَن َطَنة. ْر
َ
ْن َتَضی أ

َ
َفَرْزَدُق َبْعَد أ

ْ
ْعَسْیُتَك. َبَمرَت اه

َ َ
ا ل

َ
ْکَثَا ِتْن َهذ

َ
ی أ

َ
ِإه

]25[ اإلصابة فى تمیيز الصحابة، ج5، ص301

قـرل اهمرزبرنـّين وبـد غرهـف علی علـّي )اتیااهمؤتنین؟ع؟(، و تعـم ابنم اهفرزدق، 

 بمرل همن تن أنم؟ قرل أنر غرهف بن صعصعة اهمجرشعي، قرلن ذو البل اهکثیاة؟ قرلن

 نعم. قرلن بمر بعلم إبلك؟ قرلن دعدعتلر اهحموق و اهنوائف. قرلن ذاك خیا طبیللر. 

مـم اهمـاآن، 
ّ
 بمـرلن تـن هـذا اهفتـی تعـك؟ قـرلن ابنـي اهفـرزدق، و هـو شـرعا، بمـرلن عل

 بإنـم خیـا هـم تـن اهشـعا. قرلن بکرن ذهك بي نفس اهفرزدق، حتی قّید نفسـم و آهی أن 

ال یحّل نفسم حتی یحفظ اهماآن.

]26[ کفایة الطالب فى مناقب على بن ابی طالب، ج1، ص 454
و طـمعم اهحربـظ بمیـم اهحـام تحمـد بـن احمـد بـن علـي اهمسـسالني یمـولن 

طـمعم شـیخ اهحاتیـن ابـر عبـد اهَّلل اهماطبـي یمـولن هـو هـم یکـن لبـی بـااس عنـد اهَّلل 

عمـل إال هـذا دخـل اهجنـة بـم، لنلـر کلمـة حـق عنـد ذي طـلسرن جرئـا.

و اما قصیده جامی:

سلسلة الذهب جامی، دفتر اول، بخش 156

پـــور عبداهملـــک بـــم نـــرم هشـــرم؛ در حـــام بـــود بـــر اهرهی شـــرم
تـــی زد انـــدر طـــواف کعبـــم قـــدم؛ هیکـــن از ازدحـــرم اهـــل حام
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اطـــتالم حجـــا ندادش دطـــم؛ بلا نظرره گوشـــم اى بنشســـم
بـــن حســـین علـــی يـــن عّبـــرد  ز وهـــی؛  و  نبـــی  گلـــرن نخبـــم  نر

عبـــور بکنـــده  حـــام  یـــم  حر بـــا  نـــور؛  ـــم 
ّ
حل و  بلـــر  کســـرء  در 

ها طاف تی گذشم بلا طواف؛درصف خلق تی بترد شکرف

گـــذر گشـــم خرهـــی ز خلـــق راه  زد قـــدم بلـــا اطـــتالم حجـــا؛ 
شرتی اى کاد از هشرم طؤال؛ کیسم اين بر چنین جمرل و جالل

کـــاد ز شنرطـــرئیش تجرهـــل  کـــاد؛ و از جلرهـــم در آن تعلـــل 
گفم نشرطـــمش، ندانم کیســـم؛ تدنی یر یمرنی یر تکیســـم

حرضـــا شـــرتیرن  جمـــع  در  بـــود  نـــردر؛  طـــخنور  آن  بوبـــااس 
گفمن تن تی شنرطمش نیکو؛ زو چم پاطی بم طوى تن کن رو

آنکس اطم اين، کم تکم و بسحرء؛ زتزم و بوُقبیس و خیف و تنی
کربال و باات کوبم،  تروه، َتسعی، صفر، حجا، عابرت؛ طیبم، 

واقـــف او  تمـــرم  ـــّو 
ُ
ُعل بـــا  عـــررف؛  او  قـــدر  بـــم  آتـــد  یـــک  هـــا 

قـــاة اهعیـــن طیداهشلداطـــم؛ زهـــاه شـــرخ دوحـــم زهااطـــم

کـــاار حیـــدر  راغ  هـــم  ال تختـــرر،  احمـــد  بـــرغ  تیـــوه 
بـــرن قریش یـــش؛ َرَود از بخـــا با ز ُکَنـــد جـــرى در تیـــرن قر چـــون 

ر طـــتوده ِشـــَیم؛ بـــم نلریم رطـــید بضـــل و کام کـــم بدين طـــرو
او َتحمـــل  اطـــم  دوهـــم  حرتـــل  او؛  تنـــزل  عزتســـم  ذروه 

از چنیـــن عـــز و دهـــم ظرهـــا؛ هـــم عـــاب هم عجـــم بـــود قرصا
جـــد او را بـــم تســـند تمکیـــن؛ خرتـــم االنبیرطـــم نمـــش نگین

بـــروع هـــدى؛ برئـــح از خـــوى او شـــمیم وبـــر او  ى  از رو الیـــح 
ز؛ روشـــنريی بـــزاى و ظلمـــم طـــوز زابـــرو طلعتـــش آبتـــرب رو

ى شـــده تشـــتق جـــد او تصـــدر هدایـــم حق؛ از چنرن تصدر
کـــس دیـــده ى  گشـــرید بـــم رو کـــم؛   ِز حیـــر نریـــدش پســـندیده 
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نتواننـــد نـــگره  تلربـــم  کـــز  دیـــده خوابرننـــد؛  نیـــز  او  از  خلـــق 
او تکلـــم  طرقـــم  را  خلـــق  او؛  تبســـم  طـــبمم  بـــی  نیســـم 

ر گـــو ندانـــش تغفلـــی تغـــرو در عـــاب در عجـــم بـــود تشـــلور؛ 
گـــا ضرياى ندیـــد از آنچـــم ضرر گابـــم پاتو َخـــور؛  همـــم عرهـــم 

ک گا نیربم بلـــاه چم بر ک؛ بـــوم از آن  شـــد بلند آبترب بـــا ابال
بـــرران ابـــا توهبـــم  او  بـــدکرران؛ دطـــم  و  نیکـــو طـــیاترن  بـــا 

کـــم نگـــادد  َنمـــی،  بريـــزد  گـــا  بـــا همـــم عرهـــم؛  ابـــا  آن  بیـــض 
کـــم گذشـــتند ز اوج علیيـــن هســـم از آن تعشـــا بلنـــد آييـــن؛ 

حف ایشرن دهیل صدق و وبرق؛ بغض ایشرن نشرن کیفا و نفرق
پریـــم علـــو و جـــالل؛ ُبعدشـــرن تریـــم عتـــو و ضـــالل قربشـــرن 

را تـــوال  رضـــرى  طرهبـــرن  را؛  تمـــوى  اهـــل  شـــمررند  گـــا 
ونـــدر آن خیـــل پيشـــوا برشـــند قـــوم تمتـــدا برشـــند؛  انـــدر آن 

گا بپاطـــد ز آطـــمرن برهفـــاض؛ طـــرئلی، تن خیـــرر اهل االرض
"ُهـــم”  

ّ
اال نیریـــد  هفظـــی  هیـــچ  انجـــم؛  و  کـــف  کوا بـــرن  ز بـــا 

هـــم غیـــوث اهنـــدى اذا وهبـــوا؛ هـــم هیـــوث اهشـــاى اذا نلبـــوا
ذکاشـــرن طـــربق اطـــم در ابـــواه؛ بـــا همم خلـــق، بعـــد ذکا اهَّلل

طـــا هـــا نرتـــم را رواج ابـــزاى؛ نرتشـــرن هســـم بعد نـــرم خداى
ختـــم هـــا نظـــم و نثـــا را اهحـــق؛ برشـــد از ُیمـــن نرتشـــرن رونـــق

کـــم بـــرزدق همی نمود انشـــرء چـــون هشـــرم آن قصیـــده غـــّااء؛ 
کـــاد از آغرز تر بم آخا گوش؛ خونش اندر رگ از غضف زد جوش

گابـــم حرهـــی دق؛ همچـــو با تـــاغ خوشـــنوا عمعق بـــا بـــرزدق 
طرخم در چشـــم شرتیرن خوارش؛ حبس بنمود بلا آن کررش

اگاش چشم راطم بين بودى؛ راطم کادار و راطم بين بودى
دطم بيداد و ظلم نگشردى؛ جرى آن حبس، خلعتش رطید
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قصم تدح بوبااس رشـــید؛ چون بدان شـــره حق شـــنرس رطید

دوهـــزار و  ده  روان  حرهـــی  کـــاد  گفتـــرر؛  نکـــو  آن  بلـــا  ِدَرم  از 

گفـــمن تمصود تن خدا و رطـــول بوبـــااس آن درم نکـــاد قبول؛ 

بـــود از آن تـــدح، نی نوال و عســـر؛ زان کم عما شـــریف را ز خسر

کاده اى صـــاف در تدیـــح و هجی همـــم جـــر از بااى همجـــی؛ 

کفـــرره ی چنرن طـــخنرن تربتـــم طـــوى اين تدیـــح عنـــرن؛ بلا 

َاعســـره تـــر  َاطـــَتِعیُض  ن 
َ
اِل ال،  اهَّلل؛  ِهَوجـــِم  خرِهصـــًر  ُقلُتـــُم 

اليـــاداد عـــوض  یـــِم  ُنَؤّدِ تـــر  واهُعّبـــرد؛  اهِعبـــرد  يـــن  ز قـــرل 

کـــم تـــر اهـــل بيـــم احســـرنیم؛ ها چـــم دادیـــم برز نســـترنیم زان 

ابـــا جودیـــم بـــا نشـــیف و بـــااز؛ قســـاه از تـــر بـــم تـــر نگـــادد بـــرز

تـــر طـــوى  دگـــا  تـــر  عکـــس  نفتـــد  عـــال؛  طـــپلا  بـــا  آبتربيـــم 

کـــاد ِدَرم گشـــم بينـــر قبـــول  کـــام؛  چـــون بـــرزدق بـــم آن وبـــر و 

از بـــااى خـــداى بود و رطـــول؛ ها چـــم آتد از او چـــم رد چم قبول

بود از آن ها دو قصدش اهحق حق؛ تی کنم تن هم از برزدق دق

رشحم زان طحرب هسف و نوال؛ کم رطیدش از آن خجستم تآل

ابـــد، طابـــی از دوهـــم  بنـــدم  گـــا رطـــد حابـــی؛  ا زان حریفـــم 

ابـــد، طابـــی از دوهـــم  بنـــدم  گـــا رطـــد حابـــی؛  ا زان حریفـــم 

ر از شین صردقی از تشـــریخ حاتین؛ چون شـــنید آن نشـــید دو

گفـــم نیـــل تااضـــی حـــق را؛ بـــس بـــود ايـــن عمـــل، بـــرزدق را

گـــا جـــز اینش ز دبتـــا حســـنرت؛ بانیریـــد نجرت یربـــم نجرت

یرض رضوان را تســـتعد شـــد رضرى رحمرن را؛ تستحق شـــد ر

کـــاد حـــق را بـــااى حـــق ظرهـــا کـــم جرئـــا؛  کـــم نزدیـــک حر زان 
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]27[ کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، ج 2، ص  109و 110

ی  ْحَااِء، َحّتَ ْم َظْبَیٌة ِتـَن اهّصَ
َ
ْقَبل

َ
ْصَحرِبِم، ِإْذ أ

َ
ُحَسـْیِن َجرِهسـًر َتـَع أ

ْ
َبْيَنـر َعِلـّيُ ْبُن اه

َمْوِمن َیر اْبَن  َرُطـوِل  اهَّلِل ! َتر 
ْ
 َبْعـُض اه

َ
َنِبَلـر َو َحْمَحَمـْم. َبَمـرل

َ
اُه َو َضَرَبـْم ِبذ

َ
َقرَتـْم ِبِحـذ

َلر  ّنَ
َ
ْتـِس  َو أ

َ ْ
 ِخْشـَفَلر ِبرل

َ
َخذ

َ
ُمَاِشـّيِ أ

ْ
ّنَ ُبـاَلَن ْبَن ُباَلٍن اه

َ
ن َتْزُعـُم أ

َ
ْبَیـُة؟ َقـرل

َ
  َهـِذِه  اهّظ

ُ
َتُمـول

َمْوِم َشـْي ٌء.
ْ
ـِف َرُجٍل ِتَن اه

ْ
ْتـِس َشـْیئًر. َبَوَقَع ِبي َقل

َ
 أ

ُ
ـْم ُتْاِضْعـُم ُتْنـذ

َ
ه

ْبَیِة َتْشـُکوَك؟ 
َ

ُمن َتر ِهَلِذِه اهّظ
َ
 ه

َ
َترُه َبَمرل

َ
، َبأ ُمَاِشـّيِ

ْ
ی اه

َ
ُحَسـْیِن  ِإه

ْ
ْرَطـَل َعِلّيُ ْبُن اه

َ
 َبأ

َلر  ّنَ
َ
ا، َو أ

َ
َکـذ ا َو 

َ
ْتِس ِبي َوْقِم َکذ

َ ْ
َت ِخْشـَفَلر ِبرل

ْ
َخذ

َ
ـَك أ  ِإّنَ

ُ
ن َتُمـول

َ
؟ َقـرل

ُ
ن َو َتـر َتُمـول

َ
َقـرل

ْیَلر 
َ
ْن َتْبَعَث ِبِم ِإه

َ
َك أ

َ
ه

َ
ْطـأ

َ
ْیَك؛  َبأ

َ
ْبَعـَث ِإه

َ
ْن أ

َ
ْتِني أ

َ
ه

َ
َتـُم، َو َطـأ

ْ
َخذ

َ
 أ

ُ
ـْم ُتْاِضْعـُم َشـْیئًر ُتْنـذ

َ
ه

ْیَك.
َ
ُه ِإه ِهُتْاِضَعـُم َو َتُاّدَ

ْرَطـَل 
َ
ُمن َبأ

َ
 ه

َ
. َقـرل ـّيَ

َ
َمـْد َصَدَقـْم َعل

َ
َحـّقِ ه

ْ
ـدًا ِبره ـِذي َبَعـَث ُتَحّمَ

َّ
ُجـُلن َو اه  اهّاَ

َ
 َبَمـرل

ْتـُم، َحْمَحَمـْم َو 
َ
ـر َرأ ّمَ

َ
ْیَلـر. َبل

َ
ُم ِإه

َ
ْرَطـل

َ
ـر َجـرَء ِبـِم أ ّمَ

َ
ن َبل

َ
ِخْشـِف، َبِجـي َء ِبـِم. َقـرل

ْ
ـی اه

َ
ِإه

 
َّ

ْیـَك ِإال
َ
ـي َعل ُجـِلن  ِبَحّمِ ُحَسـْیِن ِهلّاَ

ْ
 َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
َنِبَلـر، ُثـّمَ َرَضـَع ِتْنَلـر. َبَمـرل

َ
َضَرَبـْم ِبذ

َمَلـر ِبَکاَلِتَلـر، َبَحْمَحَمْم 
َّ
َکل َلـر، َو 

َ
ُحَسـْیِن ه

ْ
ـُم َو َوَهَبـُم َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
َوَهْبَتـُم ِهـي. َبَوَهَبـُم ه

ـوان َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل! َتـر 
ُ
ِخْشـُف َتَعَلـر. َبَمره

ْ
ـَق اه

َ
َمـْم، َو اْنَسل

َ
َنِبَلـر َو اْنَسل

َ
َو َضَرَبـْم ِبذ

ُکـْم َو َجَزْتُکـْم َخْیـاًا.
َ
ن َدَعـْم ه

َ
ـْم؟ َقـرل

َ
ـِذي َقره

َّ
اه

]28[  مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص  143

َنَعـْم،  ن 
َ

َقـرل َمِدیَنـِة. 
ْ
اه ِإْنَلـرِب   َعـْن   ِف   ُمَسـّیَ

ْ
اه ْبـَن   َطـِعیَد  ُخَزاِعـُي  

ْ
اه ْیـٌث  

َ
ه   

َ
ل

َ
َطـأ

َمْبـِا، َو اْنُتِلـَف 
ْ
 اه

َ
َخْیـَل َحـْول

ْ
ْیـُم اه

َ
َطـرِطیِن َتْسـِجِد َرُطـوِل اهَّلِل، َو َرأ

َ
ـی أ

َ
َخْیـَل ِإه

ْ
وا اه

ُ
َشـّد

ـُم َعِلّيُ ْبُن 
َّ
؟ص؟، َبَیَتَکل ِبـّيِ ِتـي َقْبـَا اهّنَ

ْ
ُحَسـْیِن َنأ

ْ
َنـر َو َعِلـّيُ ْبـُن اه

َ
َمِدیَنـُة َثاَلثـًر؛ َبُکْنـُم أ

ْ
اه

َمـْوَم 
ْ
ـي َو َنـَاى اه ِ

ّ
َمـْوِم، َو ُنَصل

ْ
 َتـر َبْيَنَنـر َو َبْيـَن اه

ُ
ْیـِم، َبُیَحـرل

َ
ِقـْف َعل

َ
ـْم أ

َ
ُحَسـْیِن ِبـَکاَلٍم ه

ْ
اه

 َيَرْوَنَنـر.
َ

َو ُهـْم ال
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َتـَع  َبـٌة  َحْر ِبَيـِدِه  ْشـَلَف،  
َ
أ وٍف 

ُ
َتْحـذ َبـَاٍس  ـی 

َ
َعل ُخْضـٌا  ـٌل 

َ
ُحل ْیـِم 

َ
َعل َرُجـٌل  َقـرَم  َو   

ـی َحـَاِم َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟، ُیِشـیُا َذِهـَك 
َ
ُجـُل ِإه ْوَتـی اهّاَ

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟، َبـَکرَن ِإَذا أ

ْ
َعِلـّيِ ْبـِن اه

ْلـِف، َدَخـَل  ـوا َعـِن اهّنَ
ُ

َکّف ْن 
َ
ـر أ ّمَ

َ
ْن ُیِصیَبـُم. َبل

َ
َبـِة َنْحـَوُه، َبَیُمـوُت َقْبـَل أ َحْر

ْ
َفـرِرُس ِبره

ْ
اه

ٍة 
َ
ـی اْتـَاأ

َ
 ُحِلّیـًر َعل

َ
ُذِن َصِبـّيٍ َو ال

ُ
ـْم َیْتـُاْك ُقْاطـًر ِبـي أ

َ
َسـرِء، َبل ـی اهّنِ

َ
ُحَسـْیِن َعل

ْ
َعِلـّيُ ْبـُن اه

َماَلِئَکـِة ِتـْن 
ْ
ـٌك ِتـَن اه

َ
ن َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل! ِإّنِـي َتل

َ
َفـرِرِس. َقـرل

ْ
ـی اه

َ
ْخَاَجـُم ِإه

َ
 أ

َّ
بـًر ِإال  َثْو

َ
َو ال

 
َ

ّبِي ِبـي ُنْصَاِتُکْم آل َذْنُم َر
ْ
َمِدیَنِة، اْطـَتأ

ْ
َمْوُم ِبره

ْ
ْن َظَلـَا اه

َ
ـر أ ّمَ

َ
ِبيـَك. ه

َ
ِشـیَعِتَك َو ِشـیَعِة أ

ْهَل 
َ
ی َو ِعْنَد َرُطـوِهِم َو ِعْنَدُکْم أ

َ
ْذَخَاَهـر َیـدًا ِعْنـَد اهَّلِل َتَبرَرَك َو َتَعره

َ
ْن أ

َ
ِذَن ِهـي ِل

َ
ـٍد، َبـأ ُتَحّمَ

ِمَیرَتـِة.
ْ
ـی َيـْوِم اه

َ
َبْیـِم ِإه

ْ
اه

]29[  مقاتل الطالبیين، ص 82و 83

 أبو بکا بن عبد اهَّلل بن جعفا بن ابي طرهف؟ع؟. ال یعاف اطمم، و اتم اهخوصرء بنم 

حفصـة بـن بکـا بـن وائـل. حدثنـر أحمـد بـن تحمـد بن شـبیف قـرلن حدثنـر احمد بن 

 اهحاث اهخااز عن اهمدائني قرلن قتل أبو بکا بن عبد اهَّلل بن جعفا بن ابي طرهف يوم 

بين اهل اهمدینة. اهحّاة بي اهواقعة بين تساف ابن عمبة و

کبا قتل تع  و عـون بـن عبـد اهَّلل بـن جعفـا بـن ابـي طرهف. و هو عـون االصغـا، و اال

یرح  بيعة بن ر  اهحسین بن علي؟ع؟. و أم عون هذا جمرنة بنم اهمسیف بن نجیة بن ر

بيعة بن شمخ بن بزارة.... و قتل عون يوم اهحاة حاة و اقم قتلم  بن عوف بن هالل بن ر

 اصحـرب تسـاف بـن عمبـة. اخبانـي بذهـك احمـد ابن تحمد بن شـبیف عـن اهخزاز 

عن علي بن نجم اهمدائني.

]30[ االمامة و السیاسة، ج1، تحقیق الزینى، ص 182

ر بني عبد الشلل. بمر تاکوا بي اهمنرزل  ر انتلبم و اهحاب قرئمة دو  .... و أول دو

 تن أثرث و ال حلّي و ال بااش إال نمض صوبم، حتی اهحمرم و اهدجرج کرنوا یذبحونلر. 
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ید بن تحمد بن تسـلمة إهی  بدخلـوا دار تحمـد بـن تسـلمة، بصـرح اهنسـرء، بأقبل ز

اهصـوت، بوجـد عشـاة ینلبـون. بمرتللـم و تعم رجـالن تن أهلم حّتی قتل اهشـرتیون 

جمیعـًر، و خلصـوا تنلم تر أخذوه. 

بأهمـوا تترعلـم بـي بئـا ال تـرء بیلـر، و أبمـي علیلـر اهتـااب. ثـم أقبـل نفـا تـن أهـل 

ید بن تحمد أربعة عشـا رجاًل، بضربم برهسـیف   اهشـرم، بمرتلوهـم أیضـر، حتـی قتـل ز

 تنم أربعة بي وجلم. و هزم أبو طـعید اهخدري بيتم، بدخل علیم نفا تن أهل اهشـرم، 

بمرهوان أيلر اهشـیخ، تن أنم؟ بمرلن أنر أبو طـعید اهخدري صرحف رطـول اهَّلل صلی 

 اهَّلل علیـم ]و آهـم[ و طـلم. بمرهـوان تـر زهنـر نسـمع عنـك، ببحّظـك أخـذت بـي تـاکك 

قترهنـر، و کّفـك عنـر، و هـزوم بيتـك، و هکـن أخاج إهینر تر عندك. قـرلن واهَّلل تر عندي 

 ترل. بنتفوا هحیتم، و ضربوه ضربرت، ثم أخذوا کل تر وجدوه بي بيتم حتی اهصواع، 

کرن هم.... و حّتی زوج حمرم 

]31[ االمامه و السیاسه، تحقیق الشیری ج1، ص 237

 قرلن ببلغ عدة قتلی اهحاة يوتئذ تن قریش و النصرر و اهملرجرين و وجوه اهنرس، 

أهفًر و طبع تئة، و طرئاهم تن اهنرس عشاة آالف، طوی اهنسرء و اهصبیرن.

]32[ االمامة و السیاسة، ج1، تحقیق الزینى، ص 184

قـرل أبـو تعشـان دخـل رجـل تـن أهـل اهشـرم علـی اتـاأة نفسـرء تـن نسـرء النصـرر و 

تعلـر صبـّي هلـر، بمـرل هلـرن هـل تـن تـرل؟ قرهـمن ال و اهَّلل تـر تاکـوا هـي شـیئًر. بمـرلن 

یحـك إنـم وهـد ابـن  قتلنـك و صبّیـك هـذا. بمرهـم هـمن و واهَّلل هتخاجـّن إهـّي شـیئًر أو ل

أبي کبشـة النصرري صرحف رطـول اهَّلل صلی اهَّلل علیم ]و آهم[ و طـلم، و همد بریعم 

م تعـم يـوم بيعة اهشـجاة، علـی أن ال أزني، و ال 
ّ
رطـول اهَّلل صلـی اهَّلل علیـم ]و آهـم[ و طـل

أطـرق، و ال أقتـل وهـدي، و ال آتـي ببلتـرن أبتریـم. بمر أتیم شـیئر، برتق اهَّلل. ثّم قرهم 
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کرن عنـدي شـئ البتدیتـك بـم. قـرلن بأخـذ باجـل اهصبـّي، و  البنلـرن یـر بنـّي، واهَّلل هـو 

اهثـدي بـي بمـم، بجذبـم تـن حجاهـر، بضاب بـم اهحرئـط؛ برنتثا دترغم بـي الرض، 

قـرلن بلـم یخـاج تـن اهبیـم حتـی اطـود نصف وجلـم، و صـرر تثال .

]33[ کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، ج 2، ص  88و 89

ُحَسـْیِن؟ع؟ 
ْ
ِبيـِم َعِلّيِ ْبِن اه

َ
ـِم ُعَمـَا ْبـِن َعِلّيٍ َعـْن أ ْیـٍد َعـْن َعّمِ ُحَسـْیُن ْبـُن َز

ْ
َثَنـر اه

َ
َحّد

َجرَبـُة ِبـي  ِ
ْ

ْیـَس َتْحُضـُاُه ال
َ
َعْبـَد ه

ْ
َعـرِء؛ َبـِإّنَ اه

ُ
ِم ِبـي اهّد

ُ
َمـّد َر ِتْثـَل اهّتَ

َ
ـْم أ

َ
 ن ه

ُ
َکرَن َیُمـول ـُم  ّنَ

َ
أ

ـُم ُتْسـِاِف ْبـِن ُعْمَبـَة  َغـُم َتَوّجُ
َ
َعـرِء ِحیـَن َبل

ُ
ـر ُحِفـَظ َعْنـُم؟ع؟ ِتـَن اهّد َکرَن ِتّمَ ُکّلِ َوْقـٍم. َو 

َمِدیَنِةن
ْ
اه ـی 

َ
ِإه

ـٍة  َکـْم ِتـْن َبِلّیَ ـَك ِعْنَدَهـر ُشـْکِري. َو 
َ
 ه

َ
، َقـّل ـّيَ

َ
ْنَعْمـَم ِبَلـر َعل

َ
َکـْم ِتـْن ِنْعَمـٍة أ »َرّبِ 

ـْم َیْحِاْتِني، 
َ
 ِعْنَد ِنْعَمِتِم ُشـْکِري َبل

َ
ـَك ِعْنَدَهـر َصْبـِري. َبَیر َتـْن َقّل

َ
 ه

َ
ْیَتِنـي ِبَلـر، َقـّل

َ
اْبَتل

َبـدًا َو َیر 
َ
 َیْنَمِسُع أ

َ
ـِذي ال

َّ
َمْعُروِف اه

ْ
ِنـي؛ َیـر َذا اه

ْ
ه

ُ
ـْم َیْخذ

َ
 ِعْنـَد َباَلِئـِم َصْبـِري َبل

َ
َو َیـر َتـْن َقـّل

ُه؛  ي َشـّاَ ـٍد، َو اْدَبْع َعّنِ ـٍد َو آِل ُتَحّمَ ـی ُتَحّمَ
َ
 ُتْحَصـی َعـَددًا، َصـّلِ َعل

َ
ِتـي ال

َّ
ْعَمـرِء اه َذا اهّنَ

ِه «.  ِبـَك  ِتْن  َشـّاِ
ُ

ْطـَتِعیذ
َ
 ِبـَك  ِبـي  َنْحـِاِه  َو أ

ُ
ْدَرأ

َ
َبِإّنِـي  أ

ُحَسـْیِن؟ع؟؛ 
ْ
یُد َغْیَا َعِلّيِ ْبِن اه  ُيِر

َ
 ال

ُ
َکرَن ُیَمرل َمِدیَنَة، َو 

ْ
 َبَمِدَم ُتْسـِاُف ْبُن ُعْمَبَة اه

ّنَ ُتْسـِاَف ْبـَن 
َ
َحِدیـُث ِتـْن َغْیـِا َوْجـٍم أ

ْ
ـُم. َو َجـرَء اه

َ
ْکَاَتـُم َو َحَبـرُه َو َوَصل

َ
َبَسـِلَم ِتْنـُم َو أ

ْیِم 
َ
ـر َصـرَر ِإه ّمَ

َ
َتـرُه. َبل

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟، َبأ

ْ
ـی َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
 ِإه

َ
ْرَطـل

َ
َمِدیَنـِة أ

ْ
ـی اه

َ
ـر َقـِدَم ِإه ّمَ

َ
ُعْمَبـَة ه

َك َو َتْمِیيِزَك ِتـْن َغْیِاَك، َبَجَزاُه َخْیاًا.  ُمْؤِتِنیَن ِبِبّاِ
ْ
ِتیُا اه

َ
رِنـي أ ـُمن َوّصَ

َ
 ه

َ
ْکَاَتـُم َو َقـرل

َ
َبـُم َو أ َقّرَ

ْبَزْعَنرُهْم 
َ
ْن َقـْد أ

َ
ى أ َر

َ
ْهِلـَك، َبِإّنِي أ

َ
ی أ

َ
ُمن اْنَصـِاْف ِإه

َ
 ه

َ
ِتـي. َو َقـرل

َ
ـُم َبْغل

َ
ْطـِاُجوا ه

َ
ن أ

َ
ُثـّمَ َقـرل

ـَك  ِتـَك ِبَمـْدِر َحّمِ
َ
ـی ِصل

َ
ْیِدیَنـر َتـر َنْمـَوى ِبـِم َعل

َ
َکرَن ِبأ ـْو 

َ
ْیَنـر؛ َو ه

َ
ْتَعْبَنـرَك ِبَمْشـِیَك ِإه

َ
َو أ

َنرَك.
ْ
َوَصل

َ
ه

ُتْسـِاٌف   
َ

َبَمـرل َرِکـَف.  َو  ِتیـِا 
َ

ِهْأ َرِنـي 
َ

ْعذ
َ
أ َتـر  ُحَسـْیِن؟ع؟ن 

ْ
اه ْبـُن  َعِلـّيُ  ـُم 

َ
ه  

َ
َبَمـرل
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 َشـّاَ ِبیـِم، َتَع َتْوِضِعِم ِتـْن َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟ َو َتَکرَنِتِم ِتْنُم.
َ

ـِذي ال
َّ
ـُا اه َخّیِ

ْ
ا اه

َ
َسـرِئِمن َهـذ

َ
ِهُجل

]34[ االمامة و السیاسة، ج1، تحقیق الزینى، ص 185

کرنم اهوقعة بي ذي اهحجة هثالث بمین تنلر طنة ثالث و طتین .  و 

َتْیِن َبِمَیَتر 
َ
ْیل

َ
ِة ِهل َحـّاَ

ْ
َکرَنْم َوْقَعُة اه یـخ، ابـن اثیـا، ج3، ص 219ن َو  اهکرتـل بـی اهترر

یَن. ِة َطـَنَة َثاَلٍث َو ِطـّتِ ِحّجَ
ْ
ِتْن ِذي اه

]35[ االمامة و السیاسة، ابن قتیبه دینوری، ج1، تحقیق الزینى، ص 187

و ذکـــروا أن تســـلم بـــن عمبـــة ارتحـــل عـــن اهمدینـــة، و هـــو یجـــود بنفســـم، 
یـــد ابـــن اهزبيـــا بمکـــة. بنـــزل بـــي بعـــض اهسريـــق ....  ثـــم تـــرت بدبـــن  ير
یـــد بـــن عبـــد اهَّلل  بـــي ثنیـــة اهمشـــلل. بلمـــر تفـــرق اهمـــوم عنـــم، أتتـــم أم وهـــد هیز
راء اهعســـکا تتاقـــف توتـــم، بنبشـــم عنـــم. بلمـــر انتلـــم إهـــی  کرنـــم تـــن و بـــن زتعـــة، و 

یـــر بـــي رقبتـــم، برتحـــر بـــره، بتلیبتـــم. ثـــم هـــم  هحـــده، وجـــدت أطـــود تـــن الطـــرود تنسو

تـــزل بـــم حّتـــی تنّحـــی هلـــر عنـــم بصلبتـــم علـــی اهمشـــلل. قـــرل اهضحـــركن بحدثنـــي 

ـــًر ياتـــی....  تـــن رآه تصلوب

]36[ الكامل فى التاریخ، ابن اثیر، ج3، ص 212

ْیِلـــْم ِبـــي 
َ
ْن َیِســـیَا ِإه

َ
َتـــَاُه أ

َ
ِکَتـــرَب َو أ

ْ
ُه اه

َ
ْقـــَاأ

َ
ـــی َعْمـــِرو ْبـــِن َطـــِعیٍد، َبأ

َ
َبَبَعـــَث ِإه

ـــرُء  ـــرَرْت ِدَت َن ِإْذ َص
ْ

ـــر ال ّتَ
َ
ـــاَلَد، َبأ ِب

ْ
ـــوَر َو اه ُت

ُ ْ
ـــَك ال

َ
ـــُم ه ـــُم َضَبْس ُکْن ـــْد  ن َق

َ
ـــرل ـــرِس، َبَم اهّنَ

ـــرٍد  َی ـــِن ِز ـــِد اهَّلِل ْب ـــی ُعَبْی
َ
ـــَث ِإه ـــَك. َو َبَع ـــی َذِه

َّ
َتَوه

َ
ْن أ

َ
ـــّفُ أ ِح

ُ
ـــاَل أ ـــِد َب ِعی ـــَرُق ِبرهّصَ ـــٍش ُتْل ْی ُقَر

 َجَمْعَتُلَمـــر 
َ

ن َو اهَّلِل ال
َ

ـــَة. َبَمـــرل
َ

ـــِا ِبَمّک َبْي ـــِن اهّزُ ـــِة َو ُتَحرَصـــَاِة اْب َمِدیَن
ْ
ـــی اه

َ
َمِســـیِا ِإه

ْ
ـــُاُه ِبره ُت

ْ
َیأ

ـــی 
َ
ْیـــِم َیْعَتـــِذر، َبَبَعـــَث ِإه

َ
 ِإه

َ
ْرَطـــل

َ
َکْعَبـــِة. ُثـــّمَ أ

ْ
 اْبـــِن َرُطـــوِل اهَّلِل َو َغـــْزَو اه

َ
َفرِطـــِق، َقْتـــل

ْ
ِهل

ــٌض،  یـ ــٌا َتِر َکِبیـ ــْیٌخ  ــَو َشـ ــِاًبر، َو ُهـ َي ُتْسـ ــّمِ ــِذي ُطـ ـ
َّ
ــَو اه ، َو ُهـ ّيِ ــّرِ ُمـ

ْ
ــَة اه ــِن ُعْمَبـ ــِلِم ْبـ ُتْسـ

َخَبـــَا.
ْ
ــَاُه اه ْخَبـ

َ
َبأ
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]37[  اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج 2، ص  316، 317

وَب  ّيُ
َ
َبْصـــَاِة ِتْثـــَل أ

ْ
ـــرِد اه ُکْنـــُم َحرّجـــًر َو َجَمرَعَة ُعّبَ ن 

َ
ُبَنرِنـــِي  َقـــرل

ْ
َو َعـــْن َثرِبـــٍم اه

ر  ّمَ
َ
َفرِرِطّيِ َو َترِهِك  ْبِن ِدیَنرٍر. َبل

ْ
ُغاَلِم َو َحِبیٍف  اه

ْ
ّيِ َو ُعْتَبَة اه َمْرِو

ْ
ِجْسَترِنّيِ َو َصرِهٍح اه  اهّسِ

َغْیِث. َبَفِزَع 
ْ
ـــِة اه

َّ
َعَسُش ِهِمل

ْ
ـــرِس اه  ِبرهّنَ

َ
َمرَء َضْیمًر، َو َقِد اْشـــَتّد

ْ
ْیَنـــر اه

َ
ـــَة َرأ

َ
َنـــر َتّک

ْ
ْن َدَخل

َ
أ

َکْعَبـــَة َو ُطْفَنر ِبَلر، 
ْ
َتْیَنر اه

َ
ُلـــْم. َبأ

َ
ْن َنْسَتْســـِمَي ه

َ
وَنَنر أ

ُ
ه

َ
رُج َیْســـأ ُحّجَ

ْ
َة َو اه

َ
ْهـــُل َتّک

َ
ْیَنـــر أ

َ
ِإه

َجرَبَة. ِ
ْ

ِعیَن ِبَلر. َبُمِنْعَنـــر ال َنر اهَّلَل َخرِضِعیـــَن ُتَتَضّاِ
ْ
ه

َ
ُثّمَ َطـــأ

َمْتُم 
َ
ْقل

َ
ْحَزاُنـــُم َو أ

َ
َبْتـــُم أ ْکَر

َ
ْقَبَل َو َقـــْد أ

َ
ِهـــَك، ِإَذا َنْحـــُن ِبَفًتی َقـــْد أ

َ
َکذ  َبَبْیَنَمـــر َنْحـــُن 

ن َیر َترِهـــَك ْبَن ِدیَنـــرٍر َو َیر 
َ

ْیَنر، َبَمـــرل
َ
ْقَبـــَل َعل

َ
ْشـــَواطًر ُثـــّمَ أ

َ
َکْعَبـــِة أ

ْ
ْشـــَجرُنُم. َبَســـرَف ِبره

َ
أ

ُغـــاَلُم َو َیر 
ْ
ّيُ َو َیـــر ُعْتَبُة اه َمـــْرِو

ْ
ِجْســـَترِنّيُ َو َیـــر َصرِهُح اه وُب اهّسِ ّيُ

َ
ُبَنرِنـــّيُ َو َیـــر أ

ْ
َثرِبـــُم اه

ْعَمـــی َو َیر َزاِبَعُة َو َیر َطـــْعَداَنُة َو َیر 
َ ْ
َفرِرِطـــّيُ َو َیر َطـــْعُد َو َیر ُعَمـــُا َو َیر َصرِهُح ال

ْ
َحِبیـــُف اه

ُم  َحـــٌد ُیِحّبُ
َ
 َتر ِبیُکْم أ

َ
ن أ

َ
ْیَك َو َطـــْعَدْیَك َیر َبَتی! َبَمـــرل ّبَ

َ
َنـــرن ه

ْ
ْیَمرَن. َبُمل

َ
َجْعَفـــَا ْبَن ُطـــل

َجرَبُة.  ِ
ْ

ْیـــِم ال
َ
َعـــرُء َو َعل

ُ
ْیَنر اهّد

َ
َنـــرن َیر َبَتـــی َعل

ْ
ْحَمـــُن؟ َبُمل اهّاَ

ــّمَ  ــُم. ُثـ َجرَبـ
َ َ
ــُن ل ْحَمـ ــُم اهّاَ ـ ــٌد ُیِحّبُ َحـ

َ
ــْم أ َکرَن ِبیُکـ ــْو  ـ

َ
ــِة؛ َبل َکْعَبـ

ْ
ــِن اه ــُدوا َعـ ن اْبُعـ

َ
ــرل َبَمـ

 
َّ

ـــَك ِهـــي ِإال ِدي ِبُحّبِ  ِبـــي ُطـــُجوِدِهن »َطـــّیِ
ُ

ــّاَ َطـــرِجدًا، َبَســـِمْعُتُم َیُمـــول َکْعَبـــَة َبَخـ
ْ
َتـــی اه

َ
أ

ِمـــَاِب. 
ْ
ْبـــَواِه اه

َ
َکأ َغْیـــُث 

ْ
َترُهـــُم اه

َ
ـــی أ ـــَکاَلَم َحّتَ

ْ
ن َبَمـــر اْطـــَتَتّمَ اه

َ
َغْیـــَث«. َقـــرل

ْ
َطـــَمْیَتُلُم اه

ـــْم َیْســـَتِزْرِني. 
َ
ِنـــي ه ـــْم ُیِحّبَ

َ
ـــْو ه

َ
ن ه

َ
ـــَك؟ َقـــرل ـــُم ُیِحّبُ ّنَ

َ
ْيـــَن َعِلْمـــَم أ

َ
ـــُمن َیـــر َبَتـــی ِتـــْن أ

ْ
َبُمل

ـــر َو  ـــی َعّنَ
َّ
َجرَبِنـــي، ُثـــّمَ َوه

َ
ـــِم ِهـــي َبأ ُتُم ِبُحّبِ

ْ
ه

َ
ِنـــي. َبَســـأ ـــُم ُیِحّبُ ّنَ

َ
ـــر اْطـــَتَزاَرِني َعِلْمـــُم أ ّمَ

َ
َبل

ن 
ُ

 َیُمـــول
َ
ْنَشـــأ

َ
أ

ُتْغِنــِم  ــْم 
َ
َبل ّبَ  اهــّاَ َعــَاَف  ــِمُي َتــْن 

َ
اهّش اَك 

َ
َبــذ ّبِ  اهــّاَ َتْعِاَبــُة 

ــُم 
َ
َنره َتــر  رَعــِة  اهّسَ ِبــي  َضــّاَ  ِمــَي َتــر 

َ
ه َذا  َتــر  َو  اهَّلِل  َطرَعــِة  ِبــي 

َمــی  َعْبــُد ِبَغْیــِا اهّتُ
ْ
ِمــي َتــر َیْصَنــُع اه ُمّتَ

ْ
ِهل ِعــّزِ 

ْ
اه  

ُ
ُکّل ِعــّزُ 

ْ
اه َو 
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ِبي 
َ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن أ

ْ
ـوان َعِلـّيُ ْبـُن اه

ُ
َفَتـی؟ َقره

ْ
ا اه

َ
ـَة! َتـْن َهـذ

َ
ْهـَل َتّک

َ
ـُمن َیـر أ

ْ
 َبُمل

َطرِهٍف؟مهع؟.

]38[  اثبات الوصیة، على بن الحسین المسعودی، ج1، ص 175.

، بمددت عیني، 
ً
 و روي عن طعید بن اهمسیف قرلن قحط اهنرس یمینًر و شمرال

باأیم شـــخصًر أطـــود علی تـــّل قد انفـــاد. بمصدت نحـــوه باأیتم یحّاك شـــفتیم. بلم 

یتـــّم دعـــرءه حتی أقبلم غمرتـــة. بلمر نظا إهیلر حمـــد اهَّلل و انصـــاف. و أدرکنر اهمسا 

حتـــی ظننـــره اهغرق. برتبعتـــم حتی دخل دار علـــّي بن اهحســـین؟ع؟ .بدخلم إهیم 

بملـــم همن یر طـــیدي بي دارك غالم أطـــود، تفّضل علي بيعم. بمرلن یر طـــعید و هم ال 

يوهـــف هك؟ ثم أتـــا اهمّیم علی غلمرنم یعـــاض کّل تن بي اهدار علیـــم، بجمعوا بلم 

 بالن اهســـرئس. 
ّ

أر صرحبـــي بينلـــم. بملمن بلم أره. بمـــرلن اّنم هم يبق إال

بأتـــا بـــم بأحضـــا بـــرذا هو صرحبـــي. بملـــم همن هـــذا هـــو. بمرل هـــمن یر غـــالم ان 

طـــعیدًا قـــد تلـــکك برتض تعـــم. بمرل هي الطـــودن تر حملـــك علـــی ان بّاقم بيني 

و بيـــن تـــوالي؟ بملم هـــمن اّني رأیم تـــر کرن تنك علی اهتـــل. بابع یده اهی اهســـمرء 

تبتلـــاًل ثـــم قرلن ان کرنم طـــرياة تر بينك و بينـــي قد أذعتلر علـــّي برقبضني إهیك. 

کیًر. بلمر صـــات اهی تنزهي  ببکـــی علّي بن اهحســـین و بکی تن حضـــاه و خاجم بر

وابرني رطـــوهم، بمرل هـــين إن أردت أن تحضا جنرزة صرحبـــك بربعل. باجعم تعم و 

وجـــدت اهعبد قد تـــرت بحضاتم.

 



کالمى در بارۀ خبر منسوب به امام سجاد؟ع؟ 
م  �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

 در بارۀ خبر منسوب به امام سجاد؟ع؟ )که در خبر هفتم از فصل پنجم با عنوان 

گفت.  توّکل آن حضرت آمده(، از چند جهت می توان سخن 

جهت اول. بررسى از نظر منبع و طریق
کتـاب آمـده و بـه نقـل از آن در منابـع دیگـر یـاد شـده  ایـن حدیـث فقـط در یـک 

است. 

کـه  منبـع اصلـی حدیـث، کتـاب مناقـب ابـن شـهر آشـوب ج 4 ص 137 اسـت 

آن را بطـور مرسـل )بـدون سـند( و از طریـق دو شـخصیت صوفـی )ابراهیـم ادهـم و 

کـرده، بـدون اینکـه آن دو تـن طریـق خـود تـا امـام سـجاد؟ع؟ را  فتـح موصلـی( نقـل 

کنند.  ذکـر 

کامـل و بعضـی منتخـب، آمـده  آنـگاه بـه نقـل از آن در چنـد منبـع دیگـر، برخـی 

المعاجـز ج 4 ص 377، عالمـه  در مدینـة  بحرانـی  اسـت: محـدث سـید هاشـم 

مجلسـی در بحاراالنـوار ج 46 ص 38، محـدث حویـزی در نورالثقلیـن ج 4 ص 

کـه  یـاض االبـرار ج 2 ص 27 )بـا توضیحـی  55 )منتخـب(، محـدث جزایـری در ر

بـه آن اشـاره خواهـد شـد(، میـرزا محمد قمی مشـهدی در کنزالدقائـق ج 9 ص 481 

 )منتخب، مانند نور الثقلین(، شیخ عبداهلل بحرانی در عوالم العلوم ج 18 ص 40،

 محدث نوری در مستدرک الوسائل ج 8 ص 31 )منتخب(. 

گـر معارضـی بـرای محتـوای حدیـث نمی بـود، ایـن مشـکل سـندی مانعـی برای  ا
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کـه نمونۀ آنها در  قبـول حدیـث نمی بـود. ولـی تعـارض محتوایی آن بـا احادیث دیگر 

کـه بازنگـری در بـاب قبول آن صـورت گیرد.  پـی می آیـد، سـبب می شـود 

جهت دوم. حدیث معارض
کـه آمـوزۀ برآمـده از روایـت ابراهیـم ادهـم و فتـح موصلـی از مطالب  روشـن اسـت 

تنهایـی نمی توانـد سـبب ضعـف  بـه  ایـن عامـل  امـا  برگرفتـه شـده اسـت.  صوفیـه 

محتوایـی روایـت شـود. ولـی افـزون بر آن حدیثی مسـند و معتبر در منابع مهم شـیعه  

گفتگو در این زمینه در پی می آید.  که تعارض آشـکار با روایت یادشـده دارد.  آمده 

امـام سـجاد سـالم اهلل علیـه در سـفر حـج   بـاب منـش  امـام صـادق؟ع؟ در  از 

کی هـا را بیـش از انـدازۀ نیـاز شـخصی بـا  کـه ایشـان بهتریـن خورا روایـت شـده اسـت 

خـود بـر می داشـت تـا خـود و دیگـران، از توشـۀ ایشـان بهـره برنـد. 

کتـاب محاسـن بـه سـند خـود روایـت  محـدث متقـدم شـیعه جنـاب برقـی در 

می کنـد:

ُعْمَاِة 
ْ
َحـِج  َو اه

ْ
َة ِهل

َ
ی َتّک

َ
ُحَسـْیِن ]علیلمـر اهسـالم[ ِإَذا َطـرَبَا ِإه

ْ
»َکرَن َعِلـّيُ ْبـُن اه

ـی«. 
َّ
ُمَحل

ْ
ـِض َو اه ُمَحّمَ

ْ
يِق اه ـِو ِا َو اهّسَ

َ
ـّک ـْوِز َو اهّسُ

َّ
اِد ِتـَن اهل ْطَیـِف  اهـّزَ

َ
َد ِتـْن أ َتـَزّوَ

)تحرطـن، ج 2 ص 360(. 

این حدیث را دو تن از صاحبان کتب اربعه، ثقة االسالم کلینی و شیخ صدوق 

الفقیـه  کرده انـد. )کافـی ج 8 ص 303، مـن ال یحضـره  کتابهـای خـود روایـت   در 

 ج 2 ص 282(.  عالوه بر آن دو منبع، در مکارم االخالق ص 253 و مصباح کفعمی 

ص 185 نیز آمده است. 

 مولی محمد تقی مجلسی در روضة المّتقین )شرح عربی من ال یحضره الفقیه( 

کلینی را »کالصحیح«  ج 4 ص 231 سند برقی در این حدیث را »صحیح« و سند 
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کافـی را »حسـن« می دانـد.  کتـاب  می دانـد. عالمـه محمـد باقـر مجلسـی نیـز سـند 

کسابقه  )مرآة العقول، ج 26 ص 386(. آنگاه از آن چنین استنباط می کند: »یدل 

 علی استحباب تطییب الزاد فـ السفر ال سیما سفر الحج و العمرة«. )این حدیث 

گردانیـدن کـه نیکـو  کافـی نقـل شـده، داللـت دارد  کـه پیـش از آن در   ماننـد حدیثـی 

 زاد و توشه در سفر به ویژه سفر حّج و عمره مستحّب است(. 

کنون بیان مولی محمد تقی مجلسی در کتاب لوامع صاحبقرانی   با این توضیح، ا

یم:  )شرح فارسی بر من ال یحضره الفقیه( ج 7 ص 355 را عینًا می آور

»بـه اسـانید صحیـح و کالصحیـح بسـیار منقـول اسـت کـه حضـرت امـام بحـق 

ناطـق جعفـر بـن محمـد الصادق صلـوات اهلل علیهما می فرمودنـد که چون حضرت 

کـه می فرمودنـد، از جهـت حـج یـا عمـره یـا هـر دو، بهتریـن  سـید السـاجدین بـه سـفر 

 توشه ها بر می داشتند؛ مانند بادام و شکر و بادام قندى )الحال متضمن هر دو است(

 و سـویق )که آرِد بوداده اسـت( بر می داشـتند، و ترش و شـیرین می فرمودند از مانند 

قنـد و سـماق، و بـه آن چاشـت می فرمودنـد؛ چـون در سـفر مکـه نـادر اسـت که قافله 

کـه فرود می آیند طبـخ می کنند. بینـدازد کـه طبـخ تواننـد کـردن، در وقـت عصر 

 و ممکن اسـت که حضرت، قاووت را از جهت غذاى خود بر داشـته باشـند، و 

از جهـة دیگـران طبـخ می فرمـوده باشـند، چنانکـه دأب حضر ایشـان نیـز چنین بود. 

یاضـات و حـرکات عنیفـه هسـت، فـی الجملـه تنّعـم می فرمـوده  و چـون در سـفر، ر

گر چـه محبت الهی غذاى ایشـان  کـه بـدن از عبـادات اهـّم ضعیـف نشـود؛ ا باشـند 

بـود و محتـاج بـه غذاى دیگـر نبودند.

 و لیکن از دو وجه، اینها می فرمودند:

کنند. کار بر دیگران دشوار نشود و دیگران متابعت ایشان  که   یکی آن 

کـه  کـه نسـبت خدائـی بـه ایشـان ندهنـد؛ بـا آن  ّیـم از جهـت ُغـالة شـیعه  و دو
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از ایشـان می دیدنـد،  کـه  انـدك چیـزى  بـه  کـه  بـاز جمعـی بودنـد  اینهـا می فرمودنـد 

اثبـات الوهیـت از جهـت ایشـان می کردنـد. و تقیـه ای که حضـرات ائمه معصومین 

صلـوات اهلل علیهـم از ایـن جماعـت می کردند، بیشـتر بود از تقیه ای که از دشـمنان 

می کردنـد«. )لوامـع صاحبقرانـی، ج 7 ص 355(. 

سه نکته را در اینجا باید افزود: 

مجامیـع  صاحبـان  را،  صـادق؟ع؟  امـام  حدیـث  کـه  اسـت  ایـن  اول،  نکتـه 

کـه عنـوان هر بـاب فتوای مؤلـف آن کتاب را  حدیثـی متأخـر ضمـن ابوابـی آورده انـد 

کـه ایـن محدثـان و فقیهان حدیـث امام  نشـان می دهـد. ایـن عنـوان نشـان می دهـد 

صـادق؟ع؟ را مبنـای فتـوای خـود برگرفته انـد. 

کاشانی حدیث را در بابی آورده، با عنوان   به عنوان نمونه، مولی محسن فیض 

 »باب ما ینبغی اسـتصحابه فی السـفر« یعنی: آنچه همراه داشـتن آن در سـفر سـزاوار 

 است. )وافی، ج 12 ص 369(. نیز محدث عاملی عنوان باب را چنین نوشته است: 

ُحَسْیِن؟ع؟ 
ْ
َیاَرَة ال  ِز

َّ
ُعْمَرِة َو َغْیِرِهَما ِإال

ْ
َحِج  َو ال

ْ
ی ال

َ
ُمَساِفِر ِإل

ْ
»َباُب اْسِتْحَباِب َحْمِل ال

َمـاء«. )وسـائل الشـیعه ج 
ْ
ْکَثـاِر ِمـْن َحْمـِل ال ِ

ْ
ِر َو َنْحـِوِه َو اإل

َ
ـّک ـْوِز َو الّسُ

َّ
َکالل اِد  ْطَیـَب  الـّزَ

َ
أ

کتاب دیگر خود، هدایة  11 ص 432(. مشـابه چنین عنوانی را، محدث عاملی در 

کـه خالصـه ای از وسـائل الشـیعه اسـت، ج 5 ص 103 و نیـز محـدث نـوری   األّمـة 

در مستدرک الوسائل ج 8 ص 216 آورده است.

 استنباِط یکساِن این فقیهان نامدار از حدیث امام صادق؟ع؟، عالوه بر اینکه 

کـه ایـن حدیـث را  کالصحیـح دانسـته اند،  نشـان می دهـد  آن را صحیـح یـا حسـن 

در بـاب سـیرۀ امـام سـجاد سـالم اهلل علیـه اصـل می داننـد. طبعـا بایـد مطالـب دیگر 

کـه بـه حضرتـش نسـبت داده می شـود، بـه ایـن حدیث معتبـر برگرداند تـا بر مبنای  را 

ایـن حدیـث در بـارۀ آنهـا قضاوت شـود.  
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یـارت حضـرت  ز بـر اسـاس روایـات معتبـر، در سـفر  کـه  ایـن اسـت   نکتـۀ دوم 

و  حـزن  حالـت  تـا  شـده،  توصیـه  انـدک  ک  خـورا و  یسـتی  ز سیدالشـهدا؟ع؟ سـاده 

کربـال بـه عنـوان  کربـال برقـرار بمانـد و سـفر  غـم، بـه عنـوان شـاخص اصلـی قضایـای 

نشـود.  تلّقـی  سـیاحت 

کامـــل  روایـــات مربـــوط بـــه ایـــن آمـــوزه را محـــدث متقـــدم، ابـــن قولویـــه قمـــی در 

بـــن علــــ( و محـــّدث  لزیـــارة الحســـین  اتخـــاذه  مـــا یکـــره  )بـــاب 47   الزیـــارات 

َکَراَهـــِة َحْمـــِل   عاملـــی در وســـائل الشـــیعه ج 11 ص 422 تحـــت عنـــوان »َبـــاُب 

ُحَســـْیِن؟ع؟ َو اْســـِتْحَباِب 
ْ
َیـــاَرِة ال ـــَواِء ِفــــ َطِریـــِق ِز

ْ
َحل

ْ
ْحـــِم َو ال

َّ
َکالل ـــِب  ّیِ

اِد الّطَ الـــّزَ

َبـــِن َو َنْحـــِوه« آورده اســـت. لـــذا در عنـــوان بـــاب 
َّ
ُخْبـــِز َو الل

ْ
ـــی ال

َ
ااِلْقِتَصـــاِر ِفیـــِه َعل

یـــارة   ز
ّ

پیشـــگفته از وســـائل، اســـتحباب زاد و توشـــۀ فـــراوان اســـتثنا بـــر مـــی دارد )إال

الحســـین؟ع؟(.  

کـــه امامـــان معصـــوم؟مهع؟ نـــه تنهـــا برداشـــتن توشـــۀ راه  نکتـــۀ ســـوم ایـــن اســـت 

بـــرای خـــود را توصیـــه می کردنـــد، بلکـــه بـــرای »مـــرّوت در ســـفر« چنـــد شـــاخص 

ــا  ــفران بـ ــاز همسـ ــه انـــدازۀ نیـ ــه بـ ــافر، زاد و توشـ ــه اینکـــه مسـ کرده انـــد، از جملـ بیـــان 

ــام  ــه در حدیـــث امـ گردانـــد؛ چنانکـ ــریک  ــود شـ ــا را در غـــذای خـ ــردارد و آنهـ ــود بـ خـ

صـــادق؟ع؟ آمـــده اســـت. )تحـــف العقـــول ص 374، امالـــی صـــدوق ص 552 

مجلـــس 82، امالـــی مفیـــد ص 44 مجلـــس 6(. برخـــی محّدثـــان بـــر ایـــن مبنـــا 

ابوابـــی از مجموعه هـــای حدیثـــی خـــود را بـــه ایـــن آمـــوزه اختصـــاص داده انـــد. )بـــه 

عنـــوان نمونـــه: بحاراالنـــوار ج 73 ص 266 بـــه بعـــد، بـــاب 49؛ مســـتدرک الوســـائل 

ج 8 ص 221، بـــاب 38(. 

که عمل بـــه این آموزه مهم و انســـانی، بـــا محتوای این خبر ســـازگار  پیداســـت 

  . نیست
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جهت سوم. چند بيان از دانشوران شیعى در این باب  
اعتبارسـنجی  ماننـد  مـواردی  در  احادیـث  شـارحان  و  محدثـان  بیان هـای 

کلمـات منسـوب بـه اهـل بیـت؟مهع؟، معنـای احادیـث مشـکل و متشـابه، بررسـی 

ی در بررسـی  تعـارض میـان احادیـث و ماننـد آنهـا می توانـد راهگشـا باشـد. بدیـن رو

اعتبـار روایـت منسـوب بـه امـام سـجاد صلوات اهلل علیه باید به سـخنان راهگشـای 

محّدثـان و شـارحان بنگریـم. 

ایـن نـگاه در دو جایـگاه قابـل بررسـی اسـت. در مرحلـۀ نخسـت، در مـورد نقـل 

آنهـا  بـه طـرق  و  اهـل تسـنن  از متـون  برگرفتـه  کـه  اهـل بیـت؟مهع؟  احادیـث فضائـل 

کالمی  باشـد؛ و در مرحلۀ دوم، نظر در مورد این روایت منسـوب بطور خاّص. آنگاه 

در مـورد علـت نقـل ایـن خبـر توّسـط محـدث قمـی در منتهـی اآلمـال بیـان می شـود. 

رویكرد اول 
در نـگاه نخسـت، ابتـدا بـه سـخنی از عالمـۀ مجلسـی اشـاره می شـود. ایشـان 

کشـف الیقیـن عالمـه  کتـاب  در بحاراالنـوار ج 40 ص 173 – 174 ابتـدا بخشـی از 

از دانشـمندان غیـر  و مطالبـی  روایـات  کالم، عالمـه  کـه در آن  نقـل می کنـد  حلـی 

مـی آورد.  حضرتـش  علمـی  گسـترۀ  ویـژه  بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فضائـل  در  شـیعه 

ی توضیحـی مفّصل بیان 
ّ
عالمـه مجلسـی پـس از نقـل آن بخـش از کتـاب عالمـه حل

کـه خالصـۀ آن در پـی می آیـد.  می کنـد 

که شـیوۀ دانشـوران شـیعه در اثبات فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ آن  »باید دانسـت 

کـه فرقه هـای مختلـف بـه حضرتـش نسـبت  کننـد  کـه بـه نقـل مطالبـی بسـنده  بـوده 

می دادنـد تـا نشـان دهنـد کـه آن گرامـی در علـم ]و دیگر فضائل[ نزد همگان شـهرت 

گرچـه نسـبت آن  م اسـت؛ ا
ّ
دارد و مـکارم اخـالق ایشـان در نظـر همـۀ فرقه هـا مسـل
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فضائـل و مـکارم بـه آن امـام معصـوم ثابـت نباشـد، بلکه مخالفـت با آنها نـزد امامیه 

کتابها به اهل بیت  ظاهر باشـد. مثاًل  اشـعریه و ابوحنیفه و مانند آنها را در برخی از 

کـه مخالفـت آنهـا بـا حضرتـش، از تضـاّد ظلمـت بـا نـور،  نسـبت داده انـد، در حالـی 

آشـکارتر است. 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  فلسـفه  در  کالمـی  آشـوب  شـهر  ابـن  آنکـه  دیگـر  نمونـه 

کـه اصحـاب فلسـفه نیـز خـود را از نظـر علمـی مدیـون  نسـبت داده تـا نشـان دهـد 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می داننـد. وگرنـه بـرای هر کسـی که کمترین آشـنایی بـا آموزه های 

دینی داشـته باشـد، روشـن اسـت که این سـخنان نه تنها با کالم حضرتش شباهت 

نـدارد، بلکـه حتـی بـه کالم پیـروان شـریعت نیز سـازگار نیسـت... همـگان می دانند 

گرچـه بـا سـندهای فـراوان نقـل شـود، یـا  کـه آنچـه بـا ضـرورت دیـن مخالفـت دارد، ا

یـم ]چه رسـد به آنکه به لحاظ سـندی نیز  بایـد تأویـل شـود یـا اینکـه آن را کنـار بگذار

چنـدان محکـم نباشـد[«. 

ایـن سـخن راهگشـا اصلـی اساسـی در اعتبارسـنجی مطالـب منسـوب بـه اهـل 

کار  ی در انتسـاب مطالـب صوفیانـه به امام سـجاد؟ع؟ نیـز به  بیـت اسـت؛ بدیـن رو

کـه تصـوف عمدتـًا در بسـتر تسـّنن و  می آیـد، بخصـوص بـا توجـه بـه ایـن نکتـۀ مهـم 

یج به شـیعیان  در مخالفـت بـا اهـل بیـت شـکل گرفـت و در حـدود قرن هفتم به تدر

کـرد و بـرای ایـن نفـوذ، بـه چنان منقوالتی نیاز داشـت که به سـاختن آنها اقدام  نفـوذ 

کردند. 

کـه مخالفـان اهـل بیـت، در  یـخ حدیـث آن اسـت  مات تار
ّ
بـه هـر حـال، از مسـل

کـه ظاهـرًا در  گرامیـان بوده انـد، حتـی در جاهایـی  همـه مـوارد، بـه فکـر تنقیـص آن 

گرانسـنگ،  مدح و فضیلت این خاندان سـخن رانده اند. به همین دلیل، محدث 

جنـاب شـیخ حـّر عاملـی بـه عنـوان یکی از مبانی مهـّم خود، در کتابهـای مختلف، 
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کلمـات اهـل بیـت رسـول  بـه  بـرای دسـتیابی  کـه  بـه ایـن حقیقـت اشـاره می کنـد 

ی  کـه بزرگان شـیعه نوشـته اند، اسـتناد نمی کنـد؛ از آن رو خـدا، بـه کتابهـای امامـت 

گونـه کتابهـا عمدتًا در فضای احتجاج نوشـته شـده اند و هـدف اصلی آنها  کـه ایـن 

کـه آنهـا صحیـح می داننـد، نـه اینکـه  احتجـاج بـا خصـم بـوده، بـر اسـاس اخبـاری 

دانشـوران شـیعه دقـت خـود را در مـورد سـند و محتـوای حدیثی که آنهـا پذیرفته اند، 

بـه کار بـرده باشـند. 

عبارت شیخ حّر عاملی در وسائل الشیعه چنین است: 

ل عن اهنبي؟ص؟، خوبًر  یة بي کتف االطتدال  »و قد تاکم أحردیث کثیاة ترو

یـة تن طرق اهعرتة هالحتجرج علیلم، لنلم یصّاحون بذهك،   تـن کونلـر ترو

کثیا تن اهمواضع«. )وطرئل اهشیعة ج 30 ص 542(.  بي 

که تلخیص وسائل الشیعة است _ ابتدا به منابع   ایشان در کتاب هدایة األّمة _ 

کـرده و وجـه وثاقـت آنهـا را بیـان مـی دارد. آنـگاه منابعـی را  کتـاب اشـاره  خـود در آن 

کـرده اسـت:  گـروه تقسـیم  کـه از آنهـا نقـل نکـرده، بـه سـه 

که اعتبارشان قطعی است ولی احکام فرعی فقهی در بر ندارند،   گروه اول، آنها 

کتابـــش بـــه اعتبـــار  کـــه تـــا زمـــان تألیـــف  گـــروه دوم آنهـــا  ماننـــد صحیفـــۀ ســـجادیه. 

گـــروه ســـوم را بـــه منابعـــی  آنهـــا یقیـــن نکـــرده اســـت، ماننـــد فقـــه الرضـــا؟ع؟. امـــا 

کـــه بـــه لحـــاظ ســـند و متـــن، نمی تـــوان  کـــه بـــرای او قطعـــی شـــده  اختصـــاص داده 

ـــد. در  گـــروه می دان کتـــاب مصبـــاح الشـــریعة را در ایـــن  ـــه اهـــل بیـــت نســـبت داد، و  ب

ــد:  ــن بخـــش می نویسـ ایـ

»الثالـث: مـا ثبـت عندنـا کونـه غیـر معتمـد، فلذلـك لـم ننقـل منـه . فمـن ذلـك: 

کتـاب مصبـاح الشـریعة المنسـوب إلـی الصـادق؟ع؟ فـإّن سـنده لـم یثبـت، و فیـه 

أشـیاء منکـرة مخالفـة للمتواتـرات« )هدایـة األّمـة، ج 8 ص 550(. 
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که ابراهیم ادهم  که مطلب منسوب به امام سجاد؟ع؟ را   باری، به نظر می رسد 

گروه اخبار دانست.  و موصلی آورده اند، بتوان در شمار این 

 با این همه گاهی برخی از دانشوران، چنین اخباری را نقل کرده و به فرض صحت 

که در سطور آینده نمونه ای می بینیم.  کوشیده اند  آنها در توجیه و تأویل آنها 

رویكرد دوم 
یـاض األبـرار خـود آورده و بـه فـرض  کتـاب ر محـدث جزایـری، ایـن خبـر را در 

لـذا می نویسـد:  کوشـیده اسـت.  تأویـل آن  و  توجیـه  صحـت، در 

کرن إذا  رد بـي اهروایـرت إّنـم؟ع؟  ـف اهکتـرب أّیـده اهَّلل تعرهـی إّنـم و
ّ
»یمـول تؤه

يق  طـربا إهـی اهحـّج و اهعمـاة، تـزّود تـن أطیـف اهـزاد تن اهلوز و اهسـّکا و اهسـو

اهمحمـض و اهمحلـی. و هـذه اهمـّاة إّتـر أّنـم؟ع؟ أراد اهریرضـة علـی نفسـم بي 

ذهـك اهسريـق و تعلیمـًر هلخلـق، بأّنـم کرن یصنـع تررة کذا و تـررة کذا، و إّتر أّن 

رد بـي الخبـرر کرن یمشـي جرنبًر تن  تحرتلـم و زاده کرنـم تعـم؛ هکّنـم کمـر و

لـم تعم بیشـّق علیلم.
ّ
کل اهسريـق هئـاّل یمشـي اهنـرس 

و أّتـر جوابـم بـي تفسـیا اهـزاد و تـر وقع تنـم لبااهیم بن أدهم و بتـح اهموصلي، 

بإشـررة إهـی تعنـی اهـزاد اهحمیمـي اهمأتـور بأخـذه تـن هـذه اهّدنیـر، بـإّن خیـا 

اهـزاد اهتمـوى، و إبااهیـم و بتـح کرنـر تـن أهل اهریرضـة بأرادا إرشـردهم إهیلر«. 

ئّمة الطلـرر، ج 2 ص 28(.  یـرض االبـاار بـي تنرقـف ال )ر

بیان محدث جزایری در چند نکته قابل تلخیص است: 

کـه در بنـد دوم ایـن یادداشـت بـدان اشـاره  الـف. اشـاره بـه روایـات متعـارض، 

کـه امـام سـجاد سـالم اهلل علیـه در سـفر حـج و عمـره، بهتریـن  شـد، بدیـن مضمـون 

کی هـا را بـه عنـوان زاد و توشـۀ سـفر بـا خـود بـر می داشـت.   خورا
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ب. بـه فـرض صحـت حدیـث، در ایـن سـفر حـج، حضرتـش خواسـته در ایـن 

کـه سـختی های ایـن راه را  بـه مـردم آمـوزش دهـد  یاضـت دهـد و  طریـق بـه خـود ر

کننـد.  تحمـل 

ج. بـاز هـم بـه فـرض صحـت، حضرتش توشـۀ راه با خود برداشـت، ولی از کنارۀ 

راه می رفـت تـا مـردم با ایشـان همراه نشـوند و بـه زحمت نیفتند. 

کالم ایشـان در تفسـیر زاد و توشـۀ راه، بـه معنـای توشـۀ حقیقـی اسـت یعنـی  د. 

کـه بایـد از دنیـا برگرفـت.  تقـوا 

نتیجه و خالصه 
کـه  در ایـن یادداشـت، ابتـدا حدیثـی معـارض بـا خبـر ابراهیـم و فتـح نقـل شـد 

بـه لحـاظ سـند و اعتبـار، بسـیار قابـل اعتمادتـر از آن خبـر اسـت. آنـگاه وجـه نقـل 

کـه چـرا بزرگانـی  چنـان اخبـاری از منابـع سـنی و صوفـی و ماننـد آنهـا روشـن شـد 

گونـه منابـع  کتـاب مناقـب و اربلـی در کشـف الغّمـة از آن  ماننـد ابـن شهرآشـوب در 

کرده انـد.  نقـل 

کـه  برابـر چنـان اخبـاری دیدیـم  از عاِلمـان شـیعی در  برخـورد  گونـه  آنـگاه سـه 

کـه  گاه ماننـد محـدث جزایـری  گاه ماننـد شـیخ حـّر عاملـی آنهـا را نقـل نکرده انـد. 

توضیح هایـی در جمـع میـان ایـن خبـر بـا حدیث معتبـر معارض آورده اسـت. و گاه 

گـروه  کـه محـدث قمـی در  کرده انـد،  بـه نقـل خبـر بـدون توضیـح یـا تعلیـق بسـنده 

کـه نمی تـوان بـا اسـتناد به ایـن خبر  م ایـن اسـت 
ّ
سـوم جـای می گیـرد. ولـی قـدر مسـل

و ماننـد آن، بـا دسـت خالـی و بـدون تهیـۀ زاد و توشـۀ راه بـه سـفر رفـت، بـه ویـژه سـفر 

گذشـته دیدیـم.  حـّج و عمـره، چنانکـه در روایـات 
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یـخ وفـات آن حضـرت میـان علمـاء اختالف نظر اسـت. مشـهور آن اسـت  در تار

کـه در یکـی از ایـن سـه روز بـوده اسـت: دوازدهـم، یـا هجدهـم، یـا بیسـت و پنجـم 

محـرم سـال نـود و پنـج، ]1[ یـا نـود و چهـار.

یـادی از فقهـا  کـه در آن سـال تعـداد ز سـال وفـات آن حضـرت را _ بـه ایـن سـبب 

و علمـا از دنیـا رفتنـد _ "َسـَنُة الفقهـاء" می گفتنـد. ]2[

کثـرًا پنجـاه و  در مـدت عمـر شـریف آن حضـرت نیـز اختـالف نظـر هسـت، ولـی ا

گفته انـد. ]3[ هفـت سـال 

کـرده که حضـرت صـادق؟ع؟ فرمود:  یـک� شـیخ کلینـی بـه سـند معتبـر روایـت 

حضـرت علـی بـن الحسـین؟ع؟ در هنـگام وفـات، پنجـاه و هفـت سـاله بـود. وفات 

ی داد و بعد از امام حسـین؟ع؟، سـی و پنج سـال  آن حضرت در سـال نود و پنج رو

یست. ]4[ ز

کـه  کلـی نقـل شـده اند، چنیـن برمی آیـد  کـه بـه صـورت  دو� از اخبـار معتبـری 

کرده انـد. ابـن بابویـه و جمعـی دیگـر از علمـا معتقدنـد  آن حضـرت را بـا زهـر شـهید 

فصل ششم: شهادت حرضت سجاد؟ع؟
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کـه ولیـد بـن عبدالملـک1 ]5[ _ و برخـی دیگـر معتقدنـد هشـام بـن عبدالملـک _ آن 

حضـرت را زهـر داده اسـت. ]6[ انتسـاب ایـن جنایـت بـه دو نفـر، احتمـااًل بـه ایـن 

صـورت قابـل جمـع باشـد:

 هشام بن عبدالملک، در ماجرای استالم حجر2، کینۀ حضرتش را به دل گرفت.

 در آن ماجـرا هشـام بـر اثـر ازدحـام مـردم قـادر بـه اسـتالم حجـر نشـد، ولـی حضـرت 

سـجاد؟ع؟ بـه محـض ورود، مـورد توجـه عموم قرار گرفته و راه را بر ایشـان گشـودند تا 

کند  کوشـید وانمود  به راحتی اسـتالم حجر نمود. این ماجرا بر هشـام سـنگین آمد و 

 که امام را نمی شناسد. فرزدِق شاعر، در محضر هشام، امام سجاد؟ع؟ را با قصیدۀ

 معروف خویش به نیکویی ستود. )مشروح این واقعه در فصل قبل آمده است(.

گرفت. ممکن اسـت به این سـبب  کینۀ امام را به دل   در پی این ماجرا هشـام 

کـه خلیفـۀ آن زمـان بـود، وادار  و سـببهای دیگـر، بـرادر خـود ولیـد بـن عبدالملـک را 

 کرده باشد که آن حضرت را زهر دهد. پس هر دو آن حضرت را زهر داده اند و نسبت

 قتل حضرت به هر دو نفر صحیح است.

 سه� شیخ ثقۀ جلیل، علی بن محمد خّزاز قمی3 در کتاب کفایة األثر، از عثمان

کـم پـس از پـدرش  کـم اتـوی بـود  1. َوهیـد بـن عبداهَمِلـک )حکوتـمن86ق-96ق( ششـمین حر
کـاد. بـم نمـل باخـی  عبداهملـک بـن تـروان بـم حکوتـم رطـید و نزدیـک ده طـرل حکوتـم 
رۀ  کـاد و بـم شـلردت رطـرند. در دو تنربـع، او در زتـرن حکوتتـش اتـرم طـجرد؟ع؟ را تسـموم 

حکوتـم او، تسـجد جرتـع اتـوی طـرختم شـد.
2. همس کادن حجا الطود و بوطم زدن بم آن  بم قصد تباک را ِاطِتالم َحَجا تی گویند.

ر  یـرن نرم آو 3. علـی بـن تحمـد بـن علـی خـزاز قمـی رازی تحدث شـیعی قرن چلـررم، از بملر و راو
کـاد.  گادی  اطـم. خـزاز، نـزد بزرگرنـی همچـون شـیخ صـدوق و دیگـا اطـرتید ری و بغـداد شـر
 با خالبم و اترتم ائمم 

ّ
ثا اطـم کم روایرت و نصوص دال تشـلورترين اثا او، کترب کفریة اال

اطلـرر؟مهع؟ را در آن گـادآوری کـاده اطـم.
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کـرده که حضرت علی بن الحسـین؟ع؟ در بیماری که با آن وفات   بـن خالـد روایـت 

گرد آورد؛ در  ید و حسین را   فرمود، فرزندان خود، محمد و حسن و عبداهلل و عمر و ز

میـان همـه فرزندانـش، محمـد بـن علـی؟امهع؟ را "باقـر" نامیـد، او را وصـّی خویـش قـرار 

گذاشـت. داد و امـور سـایر فرزنـدان خـود را بـه آن جنـاب وا

که در وصیت خود به آن حضرت فرمود، این بود: چهار� از جمله مواعظی 

 
َ

ّن
َ
 الَعقـــَل راِئُد الـــّروَح والِعلـــَم راِئـــُد العقَل....)الی أن قـــال( واعلم أ

َ
»یـــا ُبَنـــّیَ ِإّن

ویل  مَل الّطَ
َ
َک َواأل خری، َفِإّیا

ُ
 ِبِفراق أ

ّ
 الساعات ُیذِهُب ُعمَرَک َو انک ال تنال نعمًة إال

ُه....«؛ عقل، راهنما و پیشـــرو روح 
ُ
ُکل ُغُه و جاِمُع ماٍل ال َیأ

ُ
َماًل ال َیبل

َ
ٍل أ  َفَکـــم ِمن ُمَؤّمَ

که ســـاعتها بر تو می گذرد و عمر تو را   اســـت و علم، راهنمای عقل اســـت.... بدان 

 می َبَرد و تو به نعمتی نمی رســـی مگر اینکه نعمت دیگری از دســـت بدهی. اینک، 

ی خود نرســـیدند؛ و چه  ی دراز بپرهیـــز! چـــه بســـیارند آرزومندانـــی که به آرزو از آرزو

گرد آوردند، ولی آن را نخوردنـــد؛ و دیگران را از نعمتی  که مالی را  کســـانی   بســـیارند 

گذاشتند و رفتند. چه بسا آن مال را از راه باطل فراهم  که به زودی آن را   بازداشـــتند 

گرفته باشند؛ آنگاه آن مال  کرده و حق او را به حرام   آورده و کسی را از حقش محروم 

گذاشـــته باشـــند. ِوزر و وبال و ســـنگینی و ثقل این اموال را بر دوش خود   را به ارث 

یان روشن و خسران مبین است.]7[ برداشته اند. این همان ز

کـه علـی بـن الحسـین؟ع؟ وفـات فرمـود،  پنـج� بـه روایـت زهـری، در آن بیمـاری 

کـه در آن نـان و کاسـنی بـود بـه خدمتش آوردنـد. به من  خدمتـش رسـیدم. َطَبقـی را 

کـرده ام. کـردم: یابـن رسـول اهلل تناول  فرمـود: از ایـن بخـور. عـرض 

کاسنی چیست؟  گفتم: خاصیت  کاسنی است.   فرمود: این 

فرمـود: هیـچ برگـی از آن نیسـت، جـز آنکـه قطـره ای از آب بهشـت بـر آن اسـت و 

در آن شـفای هـر دردی اسـت. 
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کمی بعد آن طعام را برداشتند و روغن بیاوردند.  گوید:  زهری 

کردم: روغن مالیده ام.  فرمود: بر خود روغن بمال. عرض 

کـردم: فضیلـت روغـن بنفشـه بـر سـایر  فرمـود: ایـن روغـن بنفشـه اسـت. عـرض 

روغنهـا چیسـت؟ 

فرمـود: برتـرِی روغـن بنفشـه بـر دیگـر روغنهـا، مانند برترِی اسـالم بر سـایر مذاهب 

است. 

پـس از آن پسـرش محمـد )امـام باقـر؟ع؟( بـر آن حضـرت وارد شـد. آن حضـرت 

یَک
َ
ی، نجوا نمود و شنیدم که در میان کلمات خویش می فرمود: "َعل  مدتی دراز با و

که خوش اخالق باشی.   ِبُحسِن الُخلق؛" برتو باد 

گر امر و قضای خداوند _ که همگی آن را درخواهند  عرض کردم: یابن رسول اهلل! ا

یـم؟ )در دلم   یافـت _ فـرا رسـد )مـرگ شـما فـرا برسـد(، بعـد از تـو، بـه نزد چه کسـی برو

کـه آن حضـرت از مـرگ خود خبـر می دهد(  افتـاده بـود 

یـــد و بـــا اشـــاره بـــه فرزنـــدش  فرمـــود: ای ابـــا عبـــداهلل! بـــه ســـوی ایـــن پســـرم برو

 محمـــد؟ع؟ فرمود: به راســـتی او وصّی من، وارث من، مخـــزن علم من، معدن علم

 و حلم و باقر العلم است. 

کردم: یابن رسول اهلل! معنی باقرالعلم چیست؟ عرض 

کننـد و او  کـه شـیعیان خالـص مـن بـه خدمتـش رفـت و آمـد  فرمـود: زود اسـت 

کـه سـزاوار اسـت _ علـم را بشـکافد. بـرای آنهـا _ آن چنـان 

 زهری می گوید: پس از آن، محمد باقر )علیه السالم( را برای کاری به بازار فرستاد. 

کردم: یابن رسول اهلل! چرا بزرگترین فرزند خود را وصّی خویش  وقتی برگشت عرض 

 قـرار نـدادی؟ فرمـود: امامـت بـه کوچکـی و بزرگـی نیسـت. رسـول خدا؟ص؟ بـا ما این 
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کـه دوازده تـن می باشـند. امامتهـای  گونـه عهـد نهـاده، و در لـوح و صحیفـه یافتیـم 

ایشـان و اسـامی پـدران و مـادران ایشـان نوشـته شـده بـود.

که  آنـــگاه فرمـــود: از صلـــب پســـرم محمد، هفت تـــن از اوصیـــا بیـــرون می آیند 

مهـــدی؟جع؟ از جمله ایشـــان اســـت. صلـــوات اهلل علیهـــم اجمعین]8[

کـه آن حضـرت  کـرده اسـت  کلینـی1 از حضـرت باقـر؟ع؟ روایـت  شـش� شـیخ 

فرمـود: چـون وقـت وفـات پـدرم فـرا رسـید، مـرا بـه سـینۀ خـود چسـبانید و فرمـود: ای 

گرامـی! تـو را وصیـت می کنـم بـه آنچـه پـدرم در هنگام شـهادت خود مـرا به آن  فرزنـد 

کـه پـدرش در وقـت وفـات بـه او چنیـن وصیـت نمـوده: "زنهار  وصیـت نمـود و گفـت 

کـه بـه غیـر از خـدا یـاوری نـدارد".]9[ سـتم مکـن بـر کسـی 

کـه چـون حضـرت  کـرده اسـت  هفـت� در ِبحـار االنـوار2 از بصائرالدرجـات3 نقـل 

ی کرد.  سجاد؟ع؟ را حالت مرگ رسید، به فرزندان خود که نزد او گرد آمده بودند، رو

در میان آنها به پسرش حضرت امام محمد باقر؟ع؟ توجه نمود و فرمود: ای محمد! 

کـه در ایـن صنـدوق،  ایـن صنـدوق را بـه منـزل خـود ببـر. آنـگاه فرمـود: همـه بداننـد 

کلینـی )درگذشـم 329ق(، از تحّدثـرن  ُکلینـی تعـروف بـم ثمةاالطـالم  1. تحمـد بـن یعمـوب 
تشـلور شـیعم بم حسـرب تی آید. تشـلورترين کترب او، کربی، از تجموعم هری روايی شـیعم 
یسـم و بـر باخـی از تحدثـرن  و کتـف اربعـم بـم حسـرب تی آیـد. او در زتـرن غیبـم صغـاا تی ز
کـم تسـتمیمًر از اتـرم عسـکری یـر اتـرم هـردی؟امهع؟ حدیـث شـنیده  بودنـد، تالقـرت کـاده اطـم. 
ْنـوار، تشـلورترين ، تلـم  تريـن  و تفصل تريـن  اثـا علمـی   عالتـم تحمـد برقـا تجلسـی  

ْ
2. ِبحـرُر اال

)1037-1110 ق.( کـم  تجموعـم ای گسـتاده  از احردیـث  اترتیـم  اطـم  و "دائـاة اهمعـررف  بـزرگ  
گابتـم  اطـم . احردیـث  شـیعم " همـف  

َرجـرِت اهُکْبـری بـی َبضرئـِل آِل ُتحّمـد تشـلور بـم بصرئـا اهدرجـرت، از تنربع حدیثی 
ّ

3. َبصرِئـُا اهَد
شـیعم، تأهیـف ابوجعفـا تحمـد بـن حسـن بـن بـروخ صفـرر، تعـروف بـم صفـرر قمـی )تتوبـی 
حسـن  اتـرم  اصحـرب  و  قمـری  هجـری  طـوم  قـرن  تشـلور  علمـری  از  وی  اطـم.  290ق( 

بـوده اطـم. عسـکری؟ع؟  
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کـه آن  دینـار و درهمـی نیسـت، ولـی سرشـار از علـم اسـت. در روایـت دیگـر اسـت 

کتاب و سالح رسول خدا؟ص؟ بود.]10[ کردند و در آن،   صندوق را چهار نفر حمل 

حضـرت  از  معتبـر  سـند  بـه  بصائرالدرجـات  و  جالءالعیـون1  در  هفـت� 

کـه آن حضـرت فرمـود: پـدرم حضـرت امـام محمـد  کـرده اسـت  صـادق؟ع؟ روایـت 

فـرا  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  حضـرت  پـدرم  وفـات  وقـت  چـون  می فرمـود:  باقـر؟ع؟ 

بـرای وضویـم مقـداری آب بیـاور. چـون آوردم، فرمـود: در ایـن آب،  رسـید، فرمـود: 

کـه مـوش مـرده  ای در  مـردار هسـت. آب را بیـرون بـردم و نزدیـک چـراغ آوردم؛ دیـدم 

یختـم و آب دیگـری آوردم. وضـو سـاخت و فرمـود: فرزنـدم! ایـن  آن آب بـود. آن را ر

کـه بـه مـن وعـدۀ وفـات داده انـد. ناقـۀ2 مـرا در حظیره3 نـگاه دار و  همـان شـبی اسـت 

کـن.  علفـی بـرای آن مهیـا 

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: چـون آن حضرت را دفن کردنـد، ناقه را رها کردند. 
از حظیـره بیـرون آمـد و بـدون آنکـه قبـاًل محـّل قبـر را دیـده باشـد، نزدیـک قبـر رفـت. 

کـرد و اشـک از دیدگانـش  گذاشـت و فریـاد و نالـه  سـینۀ خـود را بـر قبـر آن حضـرت 
سـرازیر گشـت. بـه حضـرت امـام محمـد باقـر؟ع؟ خبـر دادنـد. حضـرت نزد ناقـه آمد 
کت بـاش و برگـرد، خداونـد بـه تـو برکـت دهـد. ناقه برخاسـت و به جای  و فرمـود: سـا
خـود بازگشـت. ولـی بعـد از انـدک زمانـی، مکـررًا نزد قبر برمی گشـت و نالـه و بیقراری 
بـه حـال  فرمـود:  باقـر؟ع؟ خبـر دادنـد.  بـه حضـرت  و می گریسـت. مجـددًا  می کـرد 
یـد، او بی تـاب اسـت. ناقـه همچنـان نالـه و بی قـراری می کـرد تـا بعـد  خـودش بگذار

از سـه روز از دنیـا رفـت. ]11[

کتربی بم زبرن بررطـی نوشـتم عالتم تحمد برقا تجلسـی )1037-1110ق( دربرره  1. َجالُء اهُعیون 
یـخ زندگی چلررده تعصوم؟مهع؟ اطـم.  ترر

2. ترده شتا
3. جريی کم بااى دام و طتور آترده کنند تر از طاتر و برد تحفوظ بمرنند.
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کـه  گـزارده بـود، در حالـی  حضـرت سـجاد؟ع؟، بـر آن ناقـه بیسـت و دو بـار حـج 

یانـه بـر او نزده بـود.]12[  یـک تاز

کرده  هشـت� علی بن ابراهیم به سـند َحَسـن1، از حضرت امام رضا؟ع؟ روایت 

گردیـد.  اسـت: حضـرت علـی بـن الحسـین؟امهع؟ در شـب وفـات )پـدرش(2 بیهـوش 

چـون به هـوش آمـد، فرمود:

ـِۀ َحیـُث َنشـاُء  ُء ِمـَن الَجّنَ رَض َنَتَبـّوَ
َ
وَرَثنـا األ

َ
ـِذی َصَدَقنـا َوعـَدُه َو أ

َّ
»َالَحمـُد هلِلِّ ال

راسـت  مـا  بـه  را  وعـده اش  کـه  را  خداونـدی  می کنـم  حمـد  جُرالعاِملیـَن«؛3 
َ
أ َفِنعـَم 

کـه بخواهیم مأوا گزینیم.  گردانیـد و زمیـن را بـه مـا میـراث داد؛ و در هر جای بهشـت 

کننـدگان بـرای خـدا چـه نیکوسـت. پـس پـاداش عمـل 

یاض رضوان سفر نمود.]13[ این را فرمود و به ر

کـرده ولی  ُنـه� کلینـی بـه سـند حسـن، همیـن روایـت را از حضـرت رضا؟ع؟ نقل 

افـزوده اسـت: .... سـورۀ واقعـه و سـورۀ فتـح را قرائـت  در ادامـۀ روایـت، بخشـی را 

فرمـود، بعـد از آن ایـن آیـه را خوانـد و بـه عالـم باقـی رحلـت نمـود.]14[

کـه چون حضرت  ده� در مدینـة المعاجـز4 از محمـد بـن جریـر طبـری5 نقـل کرده 

ینـی اطـم کـم در علـم درایـم از آن بحـث تی شـود و بـم حدیثـی کـم  1. حدیـث َحَسـن، یکـی از عنرو
راوی آن اترتـی تمـدوح برشـد، اطـالق تی شـود. 

2. اين کلمم ظرهاًا زائد اطم و در تتن حدیث نیرتده اطم.
3. طوره زتا، آیم 74

ئـل اهحجـج علـی اهبشـا"، ترهیف طـید هرشـم بحاانی ،  ئمـة اثنـی عشـا و دال 4. "تدینـة اهمعرجـز اال
کتربـی اطـم دربـرره تعجـزات ائمـم دوازده گرنـم شـیعم کـم بـم زبرن عربـی نگررش یربتم اطـم.
یخـی، دو دانشـمند بـم نـرم تحمـد بـن جريـا طبـری هسـتندن اول، ابوجعفـا تحمـد  5. در تنربـع ترر
کـم  یـخ طبـری  بـن جريـا بـن يزیـد طبـری تتوبـی 310ق، طـنی تذهف و صرحـف تفسـیا و ترر
یخـش، شـلات یربتـم اطـم؛ دیگـری، ابوجعفـا تحمـد بـن جريا بن رطـتم  بـم خرطـا کتـرب ترر



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟204

فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام محمـد  بـه  دررسـید،  مـرگ  را حالـت  زین العابدیـن؟ع؟  امـام 

امشـب چـه شـبی اسـت؟ پاسـخ داد: شـب فـالن و فـالن. فرمـود: چـه مقـدار از مـاه 

باقـی مانـده؟ پاسـخ  از مـاه  گذشـته؟ پاسـخ داد: فـالن و فـالن. فرمـود: چـه مقـدار 

کـه بـه مـن وعـدۀ وفـات داده انـد،  داد: فـالن و فـالن. فرمـود: ایـن همـان شـبی اسـت 

برایـم آبـی حاضـر کنیـد تـا وضـو بسـازم. چـون آب را آوردنـد فرمـود: در ایـن آب، موش 

گفتنـد: از سـنگینِی بیمـاری، هذیـان می گویـد. چراغـی طلبیدنـد و  اسـت. برخـی 

یختنـد و آب دیگـری  را ر لـذا آن آب  در آن آب نگریسـتند، موشـی در آن دیدنـد. 

آوردنـد. آن حضـرت بـا آن آب وضـو سـاخت و نمـاز گزارد. چون شـب به آخر رسـید، 

کـوچ فرمـود. صلـوات اهلل و سـالمه  آن حضـرت از ایـن سـرای پرمـالل بـه جهـان دیگـر 

علیـه.]15[

کلمات  که آن حضرت در وقت وفات، این   یازده� از دعوات1 راَوندی نقل شده 

کرد: را مکرر می فرمود تا وفات 

َک َرِحیٌم.]16[
َ
لُهم ارَحمِنی َفِإّن

َّ
کریٌم، أل َک 

َ
لُهم ارَحمِنی َفِإّن

َّ
أل

دوازده� چـون حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ از دنیـا رفـت، در عزایـش، شـهر 

مدینـه یکپارچـه ماتـم و صیحـه شـد. مـرد و زن و سـیاه و سـپید و کوچـک و بـزرگ در 

گشـتند و از زمیـن و آسـمان، آثـار انـدوه نمایـان بـود. مصیبتـش نـاالن 

ئـل االترتـة  طبـری _ از تعرصـاان شـیخ کلینـی تتوبـی 329ق کـم شـیعی و صرحـف کتـرب دال
 بـاای تمريـز بيـن ايـن دو، طبـری دوم را بـر پسـوند شـیعی ذکـا تی کننـد. بـم دهیـل 

ً
اطـم. تعمـوال

همیـن تشـربم اطـمی، اشـتبرهرت و خلط هريـی دربـرره تذهـف و آثـرر او در باخـی تنربع بعدی 
پيـش آتده اطـم

1.  »اهدعـــوات« یـــر »طـــلوة اهحزيـــن« نوشـــتم طـــعید بـــن هبـــة اهَّلل، تعـــروف بـــم قســـف اهديـــن راونـــدی، 
تتوبـــری 573 هجـــری اطـــم. توضـــوع آن ادعیـــم و اذکرر روایـــم شـــده از تعصوتیـــن؟مهع؟ 

اطـــم.
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یـد و نیـز از زهـری روایـت شـده: مـن بـه سـعید بـن ُمسـّیب1 گفتـم که  از علـی بـن ز

گفـت:  تـو می گویـی علـی بـن الحسـین؟امهع؟ نفـس زکّیـه بـود و نظیـر نداشـت. سـعید 

کسـی قـدر و منزلـت او را نشـناخت.  بلـی، او چنیـن بـود و 

که در مورد او داری( باید دلیل محکمی  که )با این نظری   گفتم: به خدا سوگند 

که چرا بر جنازۀ او نماز نخواندی؟  داشته باشی 

شهر  از  قرآن  یان  قار حج(  موسم  )در  که  بود  چنان  ما  کار  روال  گفت:   سعید 

 )مدینه به سمت مکه( خارج نمی شدند تا اینکه ابتدا حضرت علی بن الحسین؟امهع؟ 

بیرون رود. 

کـه هـزار نفر  در یکـی از سـالها آن حضـرت از شـهر بیـرون رفـت و مـا نیـز در حالـی 

بودیـم، همـراه بـا او خـارج شـدیم. در "ُسـقیا" )منزلـی در فاصلـه مدینـه تـا مکـه( فـرود 

گـزارد و بعـد از نمـاز بـه سـجده رفـت. در سـجود  آمدیـم. حضـرت دو رکعـت نمـاز 

خـود تسـبیحی خوانـد کـه هیـچ درخـت و کلوخـی در اطـراف حضـرت باقـی نمانـد، 

مگـر آنکـه بـا آن حضـرت تسـبیح گفتنـد]17[. ما از این حالت وحشـت زده شـدیم. 

حضرتـش؟ع؟ سـر مبـارک را برداشـت و فرمـود: ای سـعید! بـه فـزع افتـادی؟ 

کردم: آری یابن رسول اهلل.  عرض 

که جبرییل را آفرید، این تسبیح را به او الهام فرمود.  فرمود: حق تعالی هنگامی 

 چون جبرییل این تسبیح را خواند، همۀ آسمانها و آنچه در آنها بود، در ذکر تسبیح 

اعظم او با او همراه شدند و این همان اسِم اعظِم خداوند است. 

ای سـعید! پـدرم مـرا از پـدرش از حضرت رسـول خـدا؟ص؟ از جبرییل از خداوند 

ف بن َحَزن َقَاشـی َتْخزوتی از تربعین اطـم و او را از بملری هفتگرنم تدینم در  1. َطـعید بن ُتَسـِیّ
زتـرن اترم طـجرد؟ع؟ بم شـمرر آورده اند.
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کـه بـه مـن ایمـان  کـه فرمـود: هیـچ بنـده ای از بنـدگان مـن نیسـت  عّزوجـّل خبـر داد 
که از رفت و آمد مردمان  آورده و تو را تصدیق نموده باشـد و در مسـجد تو _ در وقتی 
خلـوت شـده باشـد_ دو رکعـت نمـاز بگـزارد، مگـر آنکـه مـن گناهـان گذشـته و آیندۀ 

او را می آمـرزم1� 

کـرد، من هیچ  سـعید می گویـد: وقتـی آن حضـرت ایـن حدیـث را بـرای مـن نقـل 
شـاهدی برتـر از خـود حضـرت، یعنـی علـی بن الحسـین؟امهع؟ ندیدم. 

چـون آن حضـرت وفـات نمـود، ابـرار و فّجـار همگـی بـر جنـازۀ او حاضـر شـدند و 
همگـی آن حضـرت را بـه خیـر و نیکـی یـاد کردنـد. همـۀ مـردم از پـی جنـازه رفتنـد تـا 

کـه بـرای دفـن مشـخص شـده بـود فـرود آوردند.  در محلـی 

بتوانـم در خلـوت  کـه  یابـم  را در روزگار، روزی  تمـام  گـر در  ا گفتـم:  بـا خـود  مـن 
از مردمـان، آن دو رکعـت نمـاز را در مسـجد بـه جـای آورم، امـروز اسـت. آن روز در 
کـه آنهـا نیـز بـرای تشـییع  کسـی باقـی نمانـده بـود  مسـجد بـه جـز یـک زن و یـک مـرد 

جنـازه بیـرون شـدند. مـن مانـدم تـا آن نمـاز را بخوانـم. 

در ایـن هنـگام بانـگ تکبیـری از آسـمان برخاسـت و در جـواب، از زمیـن نیـز 
گفتـه شـد و از آسـمان بانـگ تکبیـری بلنـد شـد و زمیـن نیـز جـواب  بانـگ تکبیـری 
گفتند  که در آسـمان بودند،  هفت تکبیر  ی درافتادم. آنان  داد. من ترسـیدم و به رو
گفتنـد و نمـاز بـر جنـازه حضـرت؟ع؟  کـه در زمیـن بودنـد نیـز هفـت تکبیـر  کسـانی  و 

خوانـده شـد. 

کـه مـن نـه بـه آن دو رکعـت  پـس از آن مردمـان داخـل مسـجد شـدند، در حالـی 

گـزاردن بـر جنـازۀ مبـارک آن حضـرت؟ع؟. نمـاز نائـل شـدم و نـه بـه نمـاز 

کـم تعنـری دقیـق تـا آن چنیـن اطـمن  1. در اینجـر عبـررت »تـر تمـّدم تـن ذنبـم و تـر تأّخـا« آتـده 
گذشـتۀ نزدیـک«.  گذشـتۀ دور و چـم  او، چـم  گذشـتۀ  »گنرهـرن 
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گـر مـن بـه جـای تـو بـودم، هیـچ کاری را جـز نماز  گویـد: گفتـم: ای سـعید! ا ی  راو

یانی آشـکار بود.  کـردار تـو ز بـر علـی بـن الحسـین؟ع؟ برنمی گزیـدم، بـه راسـتی ایـن 

کاش  کار، تنهـا خیـر خـود را می خواسـتم؛  گفـت: مـن از ایـن  سـعید بگریسـت و 

کـه ماننـدش هرگـز دیـده نشـده اسـت.]18[ کـرده بـودم، او  بـر او نمـاز 

مدفن آن حضرت
ســـیزده� در جنـــات الخلـــود1 در ذکـــر َمدفـــن حضـــرت امـــام زین العابدین؟ع؟ 

فرمـــوده: آن حضـــرت در خانۀ خود در مدینه طّیبه وفات یافت و در بقیع نزد عموی 

بزرگوارش مدفون گشـــت. آن مکان شرافت بسیار دارد و از جمله بقاع مکّرمه است 

کـــس در آنجا مدفون شـــود، به شـــرط داشـــتن ایمـــان صحیح، بی حســـاب  کـــه هر 

 به بهشت داخل شود.

در حدیث معتبری وارد شده:

ۀ«؛]19[ در روز قیامت  ُینَشـراِن ِفی الَجّنَ طراِفِهما َو
َ
لُحجوُن2 َوالَبقیُع یؤَخذاِن ِبأ

َ
»أ

گوشـه های حجون )قبرسـتانی در مکه( و بقیع را می گیرند و در بهشـت می تکانند.

تـــدرس  اترتـــی  توتـــن  تحمـــد  ابـــن  تحمدرضـــر  کـــم  یخـــی  ترر کتربـــی  اهخلـــود  جنـــرت   .1
خرتون آبـــردی، تعرصـــا شـــره طـــلسرن حســـین صفـــوی در قـــرن دوازدهـــم نگرشـــتم اطـــم.  
یـــخ  یـــخ تختصـــا انبیـــرء و ائمـــم؟مهع؟، ترر کتربـــی بـــم زبـــرن بررطـــی، در شـــاح اطـــمرء خداونـــد، ترر
کوتـــره طـــالطین، بيـــرن تســـرحم بـــالد، شـــنرخم جلـــم قبلـــم و آداب طـــفا و بوایـــد بســـیرر 
کتـــرب بررهـــر در  يـــن یربتـــم اطـــم. ايـــن  دیگـــا. هریـــک از تبرحـــث آن در جـــدول خرّصـــی تدو

ــااق چـــرپ شـــده اطـــم. ــاان و عـ ايـ
کـم بـم قباطـترن ابوطرهـف  2. قباطـترن َحجـون یـر ُحجـون قدیمی تريـن قباطـترن شـلا تکـم اطـم 
حضـات  تی  شنرطـند.  را  آن  نیـز  بنی هرشـم  تمبـاه  بـم  اخیـا  قـرون  در  اطـم.  تشـلور  نیـز 
عبداهمسلـف، حضـات  ابوطرهـف، حضـات خدیجم طـالم اهَّلل علیلم، یرطـا و طـمیم )اوهین 

شـلدای اطـالم( در ايـن قباطـترن دبـن شـده اند.
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خصائص آن حضرت
گفته اند: چهارده� در بارۀ خصائص آن حضرت 

کـه مصحـف اهـل بیـت؟مهع؟ و عـروة  الوثقـای  کاملـه1 اسـت  1- تألیـف صحیفـه 

شـیعیان است.

خُت 
ُ
 توضیح مؤلف: صحیفه کامله همان ادعیۀ مبارکۀ سّجادیه است که به "أ

القرآن" و "انجیل اهل البیت" و "زبور آل محمد"؟مهع؟ ملّقب است. 

از  بصـره،  اهـل  از  بلیـغ  مـردی  نـزد  کـه  کـرده  نقـل  مناقـب  در  آشـوب  شـهر  ابـن 

یُکـم؛ یعنی 
َ
مِلـَی َعل

َ
ـی أ ـی َحّتَ وا َعّنِ

ُ
صحیفـۀ کاملـه سـخن بـه میـان آمـد. گفـت: ُخـذ

کنایـه از اینکـه مـن نیـز قـادرم از جانـب خـود در  کنـم؛  از مـن بگیریـد تـا بـر شـما امـال 

ایـن مرتبـه از فصاحـت سـخن گویـم. سـر بـه زیـر افکنـد تا امال نماید و سـر بر نیـاورد تا 

در همـان حالـت جـان سـپرد.]20[

2- نجابـت عـرب و عجـم  هـر دو، در او جمع شـده اسـت؛ بـه اعتبار پدر و مادر، 

َعَرِب 
ْ
 هلِلَِّ ِمْن ِعَبـاِدِه  ِخَیَرَتْیِن َفِخَیَرُتـُه  ِمَن ال

َ
بنـا بـه گفتـۀ رسـول خدا؟ص؟ که فرمـود: »ِإّن

َعَجـِم  َفـاِرس«؛  خداونـد از بندگانـش دو دسـته را برگزیـد: برگزیـدۀ او از 
ْ
ْیـٌش َو ِمـَن ال ُقَر

عـرب، قریـش؛ و از غیـر عرب، فارس می باشـد.

کـم پـس از قـاآن و  کتربـی حـروی 54 دعـر از اتـرم طـجرد؟ع؟ اطـم  کرتلـم طـجردیم  1. صحیفـم 
نلـج اهبالغـم تلم تريـن تیـااث تکتـوب شـیعم بـم حسـرب تی آیـد و بـم نرم هـری "خواهـا قـاآن" 
و "انجیـل اهـل بيـم" نیـز تشـلور اطـم. صحیفـم ترننـد قـاآن و نلـج اهبالغـم از نظـا بصرحم 
و بالغـم تـورد توجـم قـاار گابتـم اطـم. تعروف تريـن دعـری صحیفـم دعـری تـکررم االخـالق 
یـرض اهسـرهکین  کـم تشـلورترين آن هـر ر اطـم. بـا ايـن اثـا شـاح هری بسـیرری نوشـتم شـده 
نوشـتم طـید علیخـرن شـیاازی اطـم. صحیفـم بـم چندين زبـرن از جملم بررطـی و انگلیسـی 

تاجمـم شـده اطـم.
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کالم، حضرت سجاد؟ع؟ ملّقب به »ِابُن الِخَیَرَتیِن«1 شد.]21[  مطابق این 

3- انتشـار اوالد رسـول خدا؟ص؟ از آن حضرت؛ و بنا به همین مطلب او را "آدم 

بنی الحسـین"؟ع؟ می گویند.

گوشه نشینی و عزلت را برگزید. که  کسی است  4- او نخستین 

ک امام حسین؟ع؟ سجده که به مهر و تسبیح خا کسی است   5- و نخســـتین 

کرد.  و عبادت 

که رئیس البّکایین2 چهار گریست. وارد شده است  ئق بیشتر   6- و از همه خال

 نفرند: حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیهم السالم، 

و حضرت زین العابدین؟ع؟.

1. برزند دو باگزیده
کی اطم؛ بسیرر گریم کننده. 2. بّکرءن صیغم تبرهغم از بر
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مستندات فصل ششم

]1[ بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 46، ص: 152، ح14

َبٍع َو ِتْسِعیَن. ْر
َ
ِل َطَنِة أ ّوَ

َ
َي؟ع؟ ِبي أ ُم ُتُوّبِ َکرِتِل ، ِإّنَ

ْ
ِثیِا ِبي اه

َ ْ
 اْبُن ال

َ
 َقرل

ُ
ُقول

َ
أ

َبٍع َو  ْر
َ
ِم ِتْن َطـَنِة أ ُمَحـّاَ

ْ
ـَي؟ع؟ ِبـي َثرِتَن َعَشـَا اه رِهـِف ، ُتُوّبِ ِکَفرَیـِة اهّسَ  َصرِحـُف 

َ
َو َقـرل

ِتْسـِعیَن َو ِقیَل َخْمٌس َو ِتْسـُعوَن.

رِد؟ع؟  ـّجَ َکرَنـْم َوَبـرُة اهّسَ ِم  ُمَحـّاَ
ْ
يَن ِتـَن اه ِعْشـِر

ْ
َخرِتـِس َو اه

ْ
َکْفَعِمـُي  ِبـي اه

ْ
 اه

َ
َو َقـرل

ِم  ُمَحـّاَ
ْ
اه ِتـَن   يَن   ِعْشـِر

ْ
اه َو  رِنـي   اهّثَ ِبـي   ـْبِم   اهّسَ َيـْوَم   ـَي  ُتُوّبِ ـُم؟ع؟  ّنَ

َ
أ َجـْدَوِل  

ْ
اه ِبـي  َذَکـَا  َو 

ِتْسـِعین . َو  ِهَخْمـٍس 

روضة اهواعظین و بصیاة اهمتعظین )ط _ اهمدیمة(، ج 1، صن 201

ِم  َطـَنَة َخْمٍس  ُمَحّاَ
ْ
ًة َبِمَیـْم  ِتَن  اه

َ
ْیل

َ
ْثَنَتـْي  َعْشـَاَة ه ـْبِم اِل َمِدیَنـِة َيـْوَم اهّسَ

ْ
ـَي ِبره َو ُتُوّبِ

ُم َيْوَتِئٍذ َطـْبٌع َو َخْمُسـوَن َطـَنًة 
َ
ِلْجَاِة َو ه

ْ
َو ِتْسـِعیَن ِتَن اه

تصبرح اهمتلجد، ج1، ص 787

و بـــي اهیـــوم اهخرتس واهعشـــرين تنم )اهمحام( طـــنة أربع وتســـعین کرنم وبرة 

يـــن اهعربدين علی بن اهحســـین؟امهع؟. ز

]2[ کشف الغمة في معرفة األئمة )ط-القدیمة(، ج 2، ص: 91

َبٍع  ْر
َ
َبِمیِع_  َطـَنَة أ

ْ
َمِدیَنِة َو ُدِبَن ِبره

ْ
ُحَسـْیِن ِبره

ْ
ن َتـرَت َعِلـّيُ ْبُن اه

َ
ِبـي َبـْرَوَة َقـرل

َ
َو َعـْن أ

ُفَمَلـرِء ِهَکْثَاِة َتْن َتـرَت ِبیَلر ِتْنُلْم.
ْ
ـَنِة َطـَنُة اه   ِهَلـِذِه  اهّسَ

ُ
َو ِتْسـِعیَن َو َکرَن ُیَمـرل

تذکاةاهخواص ابن جوزی، ج1، ص298

اختلفـوا بـي وبرتـم علـی أقوال أحدهرن انم توبي طـنة أربع و تسـعین، و اهثرني طـنة 
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اثنیـن  و تسـعین، و اهثرهـث طـنة خمـس و تسـعین و الول أصـح، لنلـر تسـمی طـنة 

 اهفملـرء هکثـاة تـن تـرت بلـر تـن اهعلمرء، و کرن طـید اهفملـرء ترت بي أوهلـر و تتربع

 اهنرس بعده�

]3[ کفایة الطالب فى مناقب على بن ابی طالب، ج1، ص454

و توبـــی؟ع؟  برهمدینـــة طـــنة خمـــس و تســـعین، و هـــم يوتئذ طـــبع و خمســـون 

طنة....

]4[ کافي )ط-دار الحدیث(، ج 2، ص: 519، ح 1274/ 6

ْیِلَمر 
َ
ُحَســـْیِن  َعل

ْ
ن »ُقِبـــَض  َعِلُي  ْبُن  اه

َ
ِبي َعْبـــِد اهَّلِل؟ع؟، َقرل

َ
ِبي َبِصیـــٍا َعْن أ

َ
َعـــْن أ

ـــاَلُم و ُهـــَو اْبـــُن َطـــْبٍع و َخْمِســـیَن َطـــَنًة ِبـــي َعرِم َخْمـــٍس و ِتْســـِعیَن ؛ َعـــرَش َبْعَد  اهّسَ

ُحَســـْیِن؟ع؟ َخْمســـًر و َثاَلِثیَن َطـــَنًة«
ْ
اه

]5[ الُعَدد القوّیة لدفع الَمخاِوف الیومیة، ص: 316

ِم َطـَنَة َخْمٍس َو ِتْسـِعیَن ِتَن  ُمَحّاَ
ْ
َي ِبي اه ّرِ ُتُوّبِ

ُ
ْرَشـرِد َو اهّد ِ

ْ
َکرِبي  َو ال

ْ
ِکَترِب اه َو ِبي 

ُم   ِم َطـَنَة َخْمـٍس َو َطـْبِعیَن َطـّمَ ُمَحـّاَ
ْ
ـْبِم َثرِتـَن َعَشـَا اه ـَي ع َيـْوَم اهّسَ ِلْجـَاِة َو ِقیـَل ُتُوّبِ

ْ
اه

َمِلِك  ْبـِن  َتْرَوان .
ْ
َوِهیـُد ْبـُن  َعْبـِد اه

ْ
اه

]6[ بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 46، ص: 152و153

رِد ع َو  ـّجَ َکرَنـْم َوَبـرُة اهّسَ ِم  ُمَحـّاَ
ْ
يَن ِتـَن اه ِعْشـِر

ْ
َخرِتـِس َو اه

ْ
َکْفَعِمـُي  ِبـي اه

ْ
 اه

َ
َو َقـرل

ِم ِهَخْمٍس َو  ُمَحـّاَ
ْ
يَن  ِتَن  اه ِعْشـِر

ْ
رِني  َو اه ـْبِم  ِبي  اهّثَ ـَي َيْوَم  اهّسَ ـُم ع ُتُوّبِ ّنَ

َ
َجـْدَوِل  أ

ْ
َذَکـَا ِبـي اه

َمِلِك.
ْ
َوِهیـِد ْبِن َعْبـِد اه

ْ
ـِك اه

ْ
َکرَن ِبـي ُتل َمِلـِك َو 

ْ
ُم ِهَشـرُم ْبـُن َعْبـِد اه ِتْسـِعیَن َطـّمَ

]7[ کفایة االثر، ص239

عثمـرن بـن عثمـرن بـن خرهد، عـن ابيم، قرلن تاض علي بن اهحسـین؟ع؟ تاضم 
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ید واهحسین، وأوصی  ز  اهذي توبي بیم، بجمع أوالده تحمد واهحسن وعبد اهَّلل وعما و

اهـی ابنـم تحمـد وکنـره برهبرقـا وجعـل أتاهـم إهیـم، وکرن بیمـر وعظـم بـي وصیتـم أن 

قـرلن یـر بنـي ان اهعمـل رائـد اهـروح، واهعلـم رائـد اهعمـل، واهعمـل تاجمرن اهعلـم، واعلم 

کثـا هـذرا، واعلـم یـر بنـي ان صـالح شـأن اهدنیـر بحذابیاهـر  أن اهعلـم أتمـی واهلسـرن أ

بـي کلمتیـن اصـالح شـأن اهمعـرش  تلؤتکیـرل ثلثره بسنـة وثلثم تغربل، الن االنسـرن 

ال یتغربـل عـن شـئ قـد عابـم بفسـن بیـم ، واعلـم أن اهسـرعرت یذهـف غمـك وانـك 

یـل، بکـم تـن تؤتـل أتـال ال يبلغـم  ال تنـرل نعمـة اال بفـااق أخـاى، بریـرك واالتـل اهسو

کلم وترنع ترل  طوف یتاکم، وهعلم تن برطل جمعم وتن حق تنعم،  وجرتع ترل ال یأ

رثـم عـدوا ، احتمـل اصـاه وبـرء بـوزره، ذهـك هـو اهخسـاان اهمبیـن. أصربـم حااتـر وو

]8[ کفایة األثر في النص على األئمة اإلثني عشر، ص: 241

َي ِبیِم  ـِذي ُتُوّبِ
َّ
َمـَاِض اه

ْ
ُحَسـْیِن ع ِبي  اه

ْ
ـی َعِلـّيِ ْبِن اه

َ
ـُم َعل

ْ
ن َدَخل

َ
ْهـِرّيِ َقـرل َعـِن اهّزُ

ـُم َیـر اْبـَن َرُطـوِل 
ْ
َکل

َ
ـُم َقـْد أ

ْ
ـُم َبُمل

ْ
ُکل  ِهـي 

َ
ِلْنَدَبـر َبَمـرل

ْ
ُخْبـُز َو اه

ْ
ْیـِم َطَبـٌق ِبیـِم اه

َ
َم ِإه ِإْذ ُقـّدِ

ْیَلر 
َ
 َو َعل

َّ
ِلْنَدَبـر ِإال

ْ
َرَقـٍة ِتـَن اه  َتـر ِتـْن َو

َ
ِلْنَدَبـر َقـرل

ْ
ـُم َو َتـر َبْضـُل اه

ْ
ِلْنَدَبـر ُقل

ْ
ـُم اه  ِإّنَ

َ
اهَّلِل َقـرل

 
َ

ْهـِن َبَمـرل
ُ

وِتـَي ِبرهّد
ُ
َعـرُم َو أ  ُثـّمَ ُرِبـَع اهّسَ

َ
ُکّلِ َداٍء َقـرل ـِة ِبیـِم ِشـَفرٌء ِتـْن  َجّنَ

ْ
َقْسـَاٌة ِتـْن َتـرِء اه

َبَنْفَسـِج 
ْ
ُم َو َتر َبْضُل اه

ْ
َبَنْفَسـُج ُقل

ْ
ُم ُهَو اه  ِإّنَ

َ
َهْنُم َقرل ـُم َقـِد اّدَ

ْ
َبـر َعْبـِد اهَّلِل ُقل

َ
ِهـْن َیـر أ اّدَ

ـٌد  ْیـِم ُتَحّمَ
َ
ْدَیـرِن  ُثـّمَ َدَخـَل َعل

َ ْ
ـی  َطـرِئِا ال

َ
ْطـاَلِم  َعل ِ

ْ
َکَفْضـِل  ال  

َ
ْدَهـرِن َقـرل

َ ْ
ـی َطـرِئِا ال

َ
َعل

ـُم َیـر 
ْ
ـِق ُقل

ُ
ُخل

ْ
ْیـَك ِبُحْسـِن اه

َ
 َعل

ُ
 ِبیَمـر َیُمـول

ُ
ـّاِ َبَسـِمْعُتُم َیُمـول یـاًل ِبرهّسِ َثـُم َطِو

َ
اْبُنـُم َبَحّد

ـُم َقـْد َنَعـی َنْفَسـُم  ّنَ
َ
َنـر ِتْنـُم َو َوَقـَع ِبـي َنْفِسـي أ

َ
 ه

َ
 ُبـّد

َ
ْتـِا ِتـَن اهَّلِل َتـر ال

َ ْ
اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل ِتـَن ال

ـٍد اْبِنـِم  ـی ُتَحّمَ
َ
َشـرَر ِإه

َ
ا َو أ

َ
ـی اْبِنـي َهـذ

َ
َبـر َعْبـِد اهَّلِل ِإه

َ
 َیـر أ

َ
ـی َتـْن َنْخَتِلـُف َبْعـَدَك َقـرل

َ
َبِإه

ـُم َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل 
ْ
ـِم ُقل

ْ
ِعل

ْ
ـِم َو َبرِقـُا اه

ْ
ِعل

ْ
ِمـي َو َتْعـِدُن اه

ْ
ـي َو َواِرِثـي َو َعْیَبـُة ِعل ـُم َوِصّیِ ِإّنَ

ْیِلـْم 
َ
ـَم َعل

ْ
ِعل

ْ
ُص ِشـیَعِتي َو َيْبُمـُا اه

َ
ْیـِم ُخـاّل

َ
 َطـْوَف َیْخَتِلـُف ِإه

َ
ـِم َقـرل

ْ
ِعل

ْ
َتـر َتْعَنـی َبرِقـِا اه

ـُم َیـر 
ْ
ـٌد ُقل ـر َجـرَء ُتَحّمَ ّمَ

َ
ـوِق َبل ـی اهّسُ

َ
ـُم ِإه

َ
ـدًا اْبَنـُم ِبـي َحرَجـٍة ه ْرَطـَل ُتَحّمَ

َ
 ُثـّمَ أ

َ
َبْمـاًا َقـرل
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َغِا َو  َترَتـُة ِبرهّصِ ِ
ْ

ْیَسـِم ال
َ
َبـر َعْبـِد اهَّلِل ه

َ
 َیـر أ

َ
ِدَك َبَمـرل

َ
ْوال

َ
ْکَبـَا أ

َ
ْوَصْیـَم أ

َ
 أ

َ
اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل َهـاّل

ِحیَفـِة  ـْوِح َو اهّصَ
َّ
ا َوَجْدَنـر َتْکُتوبـًر ِبـي اهل

َ
 اهَّلِل ص َو َهَکـذ

ُ
ْیَنـر َرُطـول

َ
ا َعِلـَد ِإه

َ
ِکَبـِا َهَکـذ

ْ
اه

 
َ

َبْعـِدِه َقـرل ْوِصَیـرُء ِتـْن 
َ ْ
ْن َتُکـوَن ال

َ
ُکـْم أ َنِبّیُ ْیُکـْم 

َ
ِإه َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل َبَکـْم َعِلـَد  ـُم 

ْ
ُقل

َطـرِتي آَبرِئِلـْم َو 
َ
َطـرِتَي َتْکُتوَبـًة ِبِإَترَتِتِلـْم َو أ

َ
ـْوِح اْثَنـْي َعَشـَا أ

َّ
ِحیَفـِة َو اهل َوَجْدَنـر ِبـي اهّصَ

. َمْلِدّيُ
ْ
ْوِصَیـرِء ِبیِلـُم اه

َ ْ
ـٍد اْبِنـي َطـْبَعٌة ِتـَن ال ـِف ُتَحّمَ

ْ
 َیْخـُاُج ِتـْن ُصل

َ
َلرِتِلـْم ُثـّمَ َقـرل ّتَ

ُ
أ

]9[ الكافي )ط-اإلسالمیة(، ج 2، ص: 331،ح5

ُحَسـْیِن  ؟ع؟  
ْ
ـر َحَضـَا َعِلـَي  ْبَن  اه ّمَ

َ
ن ه

َ
ِبـي َجْعَفـٍا ع َقـرل

َ
َمرِهـّيِ َعـْن أ ِبـي َحْمـَزَة اهّثُ

َ
َعـْن أ

ِحیـَن  ِبـي؟ع؟ 
َ
أ ِبـِم  ْوَصرِنـي 

َ
أ ِبَمـر  وِصیـَك 

ُ
أ ُبَنـّيَ  َیـر   

َ
َقـرل ُثـّمَ  َصـْدِرِه  ـی 

َ
ِإه ِنـي   َضّمَ َوَبـرُة 

ْ
اه

ْیَك 
َ
 َیِجـُد َعل

َ
ـَم َتـْن ال

ْ
ـرَك َو ُظل  َیـر ُبَنـّيَ ِإّیَ

َ
ْوَصـرُه ِبـِم َقـرل

َ
َبـرُه أ

َ
ّنَ أ

َ
َوَبـرُة َو ِبَمـر َذَکـَا أ

ْ
َحَضَاْتـُم اه

 اهَّلَل.
َّ

َنرِصـاًا ِإال

 ]10[ بحار األنوار )ط-بيروت(، ج 46، ص: 229، باب 4، ح1 نقل از بصائرالدرجات،
 ج1، ص 165.

ـی 
َ
ُحَسـْیِن ِإه

ْ
َتَفـَم َعِلـّيُ ْبـُن اه

ْ
ن اه

َ
ِه َقـرل ِبيـِم َعـْن َجـّدِ

َ
َعـْن ِعیَسـی ْبـِن َعْبـِد اهَّلِل َعـْن أ

ـِد ْبـِن َعِلـّيٍ اْبِنـِم  ـی ُتَحّمَ
َ
َتَفـَم ِإه

ْ
َمـْوِت َو ُهـْم ُتْجَتِمُعـوَن ِعْنـَدُه ُثـّمَ اه

ْ
ـِدِه َو ُهـَو ِبـي اه

ْ
ُوه

ـْم َیُکـْن ِبیـِم 
َ
ـُم ه َتـر ِإّنَ

َ
 أ

َ
ـی َبْيِتـَك ُثـّمَ َقـرل

َ
ْنـُدوُق َبرْذَهـْف ِبـِم ِإه ا اهّصُ

َ
ـُد َهـذ  َیـر ُتَحّمَ

َ
َبَمـرل

مـًر.
ْ
ـوءًا ِعل

ُ
َکرَن َتْمل ـُم  ِکّنَ

َ
 ِدْرَهـٌم َو ه

َ
ِدیَنـرٌر َو ال

]11[ بصائرالدرجات، ص 503

کرن اهلیلـة اهتـی وعدهـر علـی بـن اهحسـین قـرل  عـن ابـی عبـد اهَّلل؟ع؟ قـرل همـر 

همحمـد یـر بنـی ابغـی وضـوء قـرل بممـم بجئـم بوضـوء قـرل ال ینبغـی هذه بـرن بیم 

شـیئر تیتـر قـرل بخاجـم بجئـم برهمصبـرح بـإذا بیم بـررة تیتة بجئم بوضـوء غیاه 

یمـرم هلر  قـرل بمـرل یـر بنـی هـذه اهلیلـة وعدتلـر بأوصـی بنرقتـم ان یحضـا هلـر عصـرم و
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رغم  علـف بجعلـم بیـم بلـم نلبـث ان خاجم حتـی اتم اهمبـا بضربـم بجاانلر و

وحملـم عینرهـر بأترهـر بمـرل تـم االن قوتي بررك اهَّلل بیك بسـررت ودخلم توضعلر 

رغـم وهملـم عینرهـر  بلـم نلبـث ان خاجـم حتـی اتـم اهمبـا بضربـم بجاانلـر و

بروتـی تحمـد بـن علـی بمیـل هـم ان اهنرقـة قـد خاجـم بمـر نفعـل قـرل دعوهـر برنلـر 

تودعـة بلـم تلبـث اال ثلثـة حتـی نفمـم...

]12[ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 586، ح7
ًة َتر َقَاَعَلر ِبَسـْوٍط  يَن ِحّجَ ْیَلر ِعْشـِر

َ
ِتي َحَج  َعل

َّ
ُتُم اه

َ
ـَي َجـرَءْت َراِحل ـر ُتُوّبِ ّمَ

َ
ـُم؟ع؟ ه ّنَ

َ
أ

ـْم َتْفَحُص ِعْنَد َقْبِاه 
َ
ـی َقْبـِاِه َو َضَرَبـْم ِبِجَااِنَلـر َو َذَرَبْم َعْیَنرَهر َو َجَعل

َ
ِإه

 در این روایت و روایات متعدد دیگر آمده است که  حضرت؟ع؟ بر این ناقه بیست

 بـار حـج بجـای آورده انـد. البتـه حدیثـی که بیسـت و دو حج حضرت را بـر این ناقه 

کـرده باشـد، یافت نشـد. ولی احتمـال تصحیف در روایات یادشـده می رود.  ذکـر 

]13[ تفسیر القمي، ج 2، ص: 254
ِبـي 

َ
ـرٍم َعـْن أ  ْبـُن َهّمَ

ُ
َثَنـر ِإْطـَمرِعیل

َ
ن َحّد

َ
ِبـي َقـرل

َ
َثِنـي أ

َ
 َعِلـّيُ ْبـُن ِإْبَااِهیـَم َحّد

َ
َو َقـرل

اٍت،  ْیِم َثاَلَث َتّاَ
َ
ْغِمـَي َعل

ُ
َوَبرُة _ أ

ْ
ُحَسـْیِن؟امهع؟ اه

ْ
ـر َحَضـَا َعِلّيَ ْبَن اه ّمَ

َ
  ه

َ
َحَسـِن؟ع؟ َقـرل

ْ
اه

ِتـَن   
ُ
أ َنَتَبـّوَ ْرَض 

َ ْ
ال َرَثَنـر  ْو

َ
أ َو  َوْعـَدُه _  ـِذي  َصَدَقنـر 

َّ
اه هَّلِلَِّ   َحْمـُد 

ْ
اه ِخیـَاِة 

َ ْ
ال ِة  َمـّاَ

ْ
اه ِبـي   

َ
َبَمـرل

ـَي؟ع؟ عرِتِلیـَن  ُثـّمَ ُتُوّبِ
ْ
ْجـُا اه

َ
ـِة َحْیـُث  َنشـرُء_ َبِنْعـَم  أ َجّنَ

ْ
اه

]14[ کافي )ط-دار الحدیث(، ج 2، ص: 519
ْیِلَمـر 

َ
َعل ُحَسـْیِن 

ْ
اه ْبـَن  َعِلـّيَ  »ِإّنَ  ن 

ُ
َیُمـول َطـِمْعُتُم  ن 

َ
َقـرل َحَسـِن؟ع؟، 

ْ
اه ِبـي 

َ
أ َعـْن 

واِقَعـُة« و 
ْ
 »ِإذا َوَقَعـِم اه

َ
ْیـِم، ُثـّمَ َبَتـَح َعْیَنْیـِم، و َقـَاأ

َ
ْغِمـَي َعل

ُ
َوَبـرُة أ

ْ
ـر َحَضَاْتـُم اه ّمَ

َ
ـاَلُم ه اهّسَ

 ن
َ

ـَك« و َقـرل
َ
ـر َبَتْحنـر ه »ِإّنَ

ـِة َحْیـُث  َنشـرُء  َجّنَ
ْ
اه ِتـَن   

ُ
أ َنَتَبـّوَ ْرَض  

َ ْ
َرَثَنـر ال ْو

َ
أ َو  َوْعـَدُه   ـِذي  َصَدَقنـر 

َّ
اه َحْمـُد هَّلِلَِّ  

ْ
»اه
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ـْم َیُمـْل َشـْیئًر«
َ
عرِتِلیـَن «، ُثـّمَ ُقِبـَض ِتـْن َطـرَعِتِم و ه

ْ
ْجـُا اه

َ
َبِنْعـَم  أ

]15[ مدینة معاجز االئمة اإلثنى عشر و دالئل الحجج على البشر، ج4، ص 292، ح 
69/1321

ى بضرهـــم ابـــن أّيوب، عـــن ابرن  أبـــو جعفـــا تحّمـــد بـــن جريـــا اهسبـــري، قـــرلن رو

بـــن عثمـــرن الحمـــا، عـــن أبي عبـــد اهَّلل بـــن طـــلیمرن، عـــن أبـــي عبـــد اهَّلل جعفا بن 

تحّمـــد؟امهع؟ قرلن هّمر حضات علّي بن اهحســـین؟امهع؟ اهموت  بمـــرل هوهده ن یر تحّمد 

أّي هیلـــة هـــذه؟ قرلن هیلة کـــذا و کذا. قرلن و کم تضی تن اهشـــلا؟ قـــرلن کذا و کذا. 

قـــرلن و کـــم بمی� قرلن کذا و کـــذا. قرلن إّنلر اهلیلـــة اهتي وعدتلر� قـــرلن و دعر بوضوء، 

بمـــرلن إّن بیم بـــأرة� بمرل بعض اهموم : إّنـــم هیلجا �بمرلن هرتوا اهمصبـــرح، بنظروا بإذا 

ـــی حّتی إذا 
ّ
بیـــم بأرة، بأتـــا بذهك اهمرء بأهريـــق اهمرء، بأتوه  بمـــرء آخا ثّم توّضأ و صل

کرن آخـــا اهلیل توبی_ صلـــوات اهَّلل علیم.

]16[ الدعوات )للراوندي( / سلوة الحزین، النص، ص: 250، ح 704

ُلّمَ 
َّ
یـٌم، اهل َکِر ـَك  ُلـّمَ اْرَحْمِنـي َبِإّنَ

َّ
َمـْوِتن اهل

ْ
 ِعْنـَد اه

ُ
َعرِبِديـَن؟ع؟  َیُمـول

ْ
ْيـُن اه َکرَن َز َو 

َي؟ع؟. ـی ُتُوّبِ ُدَهر َحّتَ  ُيَاّدِ
ْ

ـْم َيـَزل
َ
ـَك َرِحیـٌم. َبل اْرَحْمِنـي َبِإّنَ

]17[ رجال الكشي _ إختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میرداماد استرآبادی(، ج1، 
ص: 335

ان 
َ

ْسـِبیُح ُهـَو َهـذ ِف، .... َو اهّتَ ُمَسـّیَ
ْ
ْیـٍدن َعـْن َطـِعیِد ْبـِن اه َواَیـِة َعِلـّيِ ْبـِن َز  ... َو ِبـي ِر

ِعـّزُ 
ْ
ُلـّمَ َو اه

َّ
ْیـَم، ُطـْبَحرَنَك اهل

َ
ُلـّمَ َو َتَعره

َّ
ُلـّمَ َو َحَنرَنْیـَك، ُطـْبَحرَنَك اهل

َّ
 »ُطـْبَحرَنَك اهل

َو  ُلـّمَ 
َّ
اهل ُطـْبَحرَنَك  َك، 

ُ
ِطـْرَبره  

ُ
ُیَمـرل َو  ِرَداُؤَك،  َعَظَمـُة 

ْ
اه َو  ُلـّمَ 

َّ
اهل ُطـْبَحرَنَك  ِإَزاُرَك، 

ِبـي  ْحَم  ُطـّبِ ُطـْبَحرَنَك  ْعَظَمـَك، 
َ
أ َتـر  َعِظیـٍم  ِتـْن  ُطـْبَحرَنَك  َسرُنَك، 

ْ
ُطـل َیـرُء  ِکْبِر

ْ
اه

ِ َنْجَوى، 
ّ

ُکل ْنَم َشـرِهُد 
َ
َاى، ُطـْبَحرَنَك أ ی، ُطـْبَحرَنَك َتْسـَمُع َو َتَاى َتر َتْحَم اهّثَ

َ
ْعل

َ ْ
ال
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َجـرِء،  ، ُطـْبَحرَنَك َعِظیـَم اهّاَ ُکّلِ َتـَإٍ ُکّلِ َنْجـَوى، ُطـْبَحرَنَك َحرِضـَا  ُطـْبَحرَنَك َتْوِضـَع 

ِبَحرِر، 
ْ
ِحیَترِن ِبي ُقُعـوِر اه

ْ
ْنَفرَس اه

َ
َمرِء، ُطـْبَحرَنَك َتْسـَمُع أ

ْ
ُطـْبَحرَنَك َتـَاى َتـر ِبـي َقْعِا اه

ْزَن  ُم َو
َ
َرِضیَن، ُطـْبَحرَنَك َتْعل

َ ْ
ْزَن ال ُم َو

َ
ـَمرَواِت، ُطـْبَحرَنَك َتْعل ْزَن اهّسَ ُم َو

َ
ُطـْبَحرَنَك َتْعل

َفـْي ِء َو 
ْ
ْزَن اه ـُم َو

َ
ـوِر، ُطـْبَحرَنَك َتْعل َمـِة َو اهّنُ

ْ
ل

ُ
ْزَن اهّظ ـُم َو

َ
َمَمـِا، ُطـْبَحرَنَك َتْعل

ْ
ـْمِس َو اه اهّشَ

وٌس 
ُ

وٌس ُقّد
ُ

ٍة، ُطـْبَحرَنَك ُقّد َکـْم ِهَي ِتْن ِتْثَمرِل َذّرَ یـِح  ْزَن اهّرِ ـُم َو
َ
َلـَواِء، ُطـْبَحرَنَك َتْعل

ْ
اه

ُلّمَ َو ِبَحْمِدَك، 
َّ
 َیَخرُبَك، ُطـْبَحرَنَك اهل

َ
َکْیَف ال وٌس، ُطـْبَحرَنَك َعَجبـًر َتـْن َعَاَبَك 

ُ
ُقـّد

َعِظیِم«.
ْ
َعِلـّيِ اه

ْ
ُطـْبَحرَن اه

]18[ رجال الكشي-إختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میرداماد استرآبادی(، ج1، 
ص:  333، 334

ِف.  ُمَسـّیَ
ْ
، َعـْن َطـِعیِد ْبـِن اه ْهـِرّيِ اِق، َعـْن َتْعَمـٍا، َعـِن اهّزُ ّزَ .... َو ُرِوَي َعـْن َعْبـِد اهـّرَ

ـَك  ِف ِإّنَ ُمَسـّیَ
ْ
ـُم ِهَسـِعیِد ْبـِن اه

ْ
ن ُقل

َ
ْیـٍد، َقـرل اِق، َعـْن َتْعَمـٍا، َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن َز ّزَ َو َعْبـِد اهـّرَ

ِهَك، 
َ

ن َکذ
َ

ُم َنِظیـاًا. َقرل
َ
 َتْعِاُف ه

َ
ـَك ال ّنَ

َ
ـُة َو أ ِکّیَ ْفـُس اهّزَ ُحَسـْیِن اهّنَ

ْ
ّنَ َعِلـّيَ ْبـَن اه

َ
ْخَبْاَتِنـي أ

َ
أ

ـُمن َو اهَّلِل ِإّنَ 
ْ
ْیـٍدن َبُمل  َعِلـّيُ ْبـُن َز

َ
ـُم. َقـرل

ُ
 ِبیـِم َو اهَّلِل َتـر ُرِئـَي ِتْثل

ُ
ُقـول

َ
 َتـر أ

ٌ
َو َتـر ُهـَو َتْجُلـول

اَء  ُمّاَ
ْ
ن ِإّنَ اه

َ
ـی  َجَنرَزِتـِم؟  َبَمـرل

َ
ـْم  ُتَصـِل  َعل

َ
ْیـَك َیـر َطـِعیُد! َبِلـَم  ه

َ
َوِکیـَدُة َعل

ْ
ـُة اه ُحّجَ

ْ
َهـِذِه اه

َف 
ْ
ه

َ
ُحَسـْیِن، َبَخـَاَج َو َخَاْجَنر َتَعُم أ

ْ
ـی َیْخـُاَج َعِلّيُ ْبُن اه ـَة َحّتَ

َ
ـی َتّک

َ
 َیْخُاُجـوَن ِإه

َ
َکرُنـوا ال

 ِبیَلر.
َ

ـْکِا َبَمـرل ـی َو َطـَجَد َطـْجَدَة اهّشُ
َّ
، َبَصل

َ
ـْمَیر َنـَزل ـر ِصْاَنـر ِبرهّسُ ّمَ

َ
ِکـٍف. َبل َرا

 َیْخُاُجوَن ِتْن 
َ

َمـْوُم ال
ْ
ن َکرَن اه

َ
ِف، َقرل ُمَسـّیَ

ْ
ْهـِرِي ن َعـْن َطـِعیِد ْبِن اه َواَیـِة اهّزُ ... َو ِبـي ِر

 
َ

َعرِبِديـَن، َبَخـَاَج َو َخَاْجـُم َتَعـُم، َبَنـَزل
ْ
ُد اه ُحَسـْیِن َطـّیِ

ْ
ـی َیْخـُاَج َعِلـّيُ ْبـُن اه ـَة َحّتَ

َ
َتّک

 
َّ

 َتـَدٌر ِإال
َ

ـْم َيْبـَق َشـَجٌا َو ال
َ
َح ِبـي ُطـُجوِدِه َبل ـی َرْکَعَتْیـِن َبَسـّبَ

َّ
َمَنـرِزِل، َبَصل

ْ
ِبـي َبْعـِض اه

ـُمن َنَعـْم َیر اْبَن َرُطـوِل 
ْ
 َبِزْعـَم؟ ُقل

َ
ن َیـر َطـِعیُد! أ

َ
َطـُم، َبَمـرل

ْ
ُحوا َتَعـُم. َبَفِزْعَنـر َبَاَبـَع َرأ َطـّبَ

 
َ

ُم َقرل ّنَ
َ
ي َعْن َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟ أ ِبـي َعْن َجّدِ

َ
َثِنـي أ

َ
ْعَظـُم، َحّد

َ ْ
ْسـِبیُح ال ا اهّتَ

َ
ن َهـذ

َ
اهَّلِل. َبَمـرل
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ْمَنر. ِ
ّ
ـُمن َعل

ْ
ْسـِبیِح، َبُمل ا اهّتَ

َ
ُنـوُب َتـَع َهـذ

ُّ
 َيْبَمـی اهذ

َ
ال

ْم 
َ
َح ِبي ُطـُجوِدِه، َبل ُم َطـّبَ ّنَ

َ
ِف، أ ُمَسـّیَ

ْ
ْیٍدن َعْن َطـِعیِد ْبِن اه ... َو ِبي ِرَواَیِة َعِلّيِ ْبِن َز

ْصَحرِبي، ُثّمَ 
َ
َحْم ِبَتْسـِبیِحِم. َبَفِزْعُم ِتْن َذِهَك َو أ  َطـّبَ

َّ
 َتَدَرٌة ِإال

َ
ُم َشـَجَاٌة َو ال

َ
َيْبَق َحْوه

َحِم   ْسـِبیَح، َبَسـّبَ ا اهّتَ
َ

َلَمـُم َهذ
ْ
ه

َ
یـَل أ ـَق ِجْبِر

َ
ـر َخل ّمَ

َ
ـُم ه

ُ
 َجاَله

َ
ن َیـر َطـِعیُد! ِإّنَ اهَّلَل َجـّل

َ
َقـرل

ْکَبُا َیر َطـِعیُد.
َ ْ
 ال

َ
ْعَظِم، َو ُهَو اْطـُم اهَّلِل َعّزَ َو َجّل

َ ْ
ـَمرَواُت َو َتْن ِبیِلّنَ ِهَتْسـِبیِحِم ال اهّسَ

 
َ

َجـّل اهَّلِل  َعـِن  یـَل  ِجْبِر َعـْن   َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟  َعـْن  ِبيـِم 
َ
أ َعـْن  ُحَسـْیُن 

ْ
اه ِبـي 

َ
أ ْخَبَاِنـي 

َ
أ  

ی ِبي َتْسـِجِدَك 
َّ
َق ِبـَك َو َصل

َ
ن َتـر ِتـْن َعْبـٍد ِتـْن ِعَبـرِدي آَتـَن ِبـي َو َصـّد

َ
ـُم َقـرل ّنَ

َ
ـُم أ

ُ
َجاَله

َر 
َ
ـْم أ

َ
ـَا، َبل

َ
ّخ

َ
َم ِتـْن َذْنِبـِم َو َتـر َتأ

َ
ـُم َتـر َتَمـّد

َ
 َغَفـْاُت ه

َّ
ـرِس ِإال ـی َخـاَلٍء ِتـَن اهّنَ

َ
َرْکَعَتْیـِن َعل

ْن 
َ
ـر أ ّمَ

َ
َحِدیـِث. َبل

ْ
ا اه

َ
َثِنـي ِبَلـذ

َ
ُحَسـْیِن؟ع؟ َحْیـُث َحّد

ْ
ْبَضـَل ِتـْن َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
َشـرِهدًا أ

ـرُس   اهّنَ
َ

رِهـُح، َو اْنَلـرل رِهـُح َو اهّسَ ْیـِم اهّصَ
َ
ْثَنـی َعل

َ
َفرِجـُا، َو أ

ْ
َبـّاُ َو اه

ْ
َتـرَت َشـِلَد َجَنرَزَتـُم اه

َیْوَم، 
ْ
ْهِا َبره

َ
ْکَعَتْیِن َيْوتًر ِتـَن اهّد ْدَرْکُم اهّاَ

َ
ـُمن ِإْن أ

ْ
ِجَنـرَزُة، َبُمل

ْ
ـی ُوِضَعـِم اه َیْتَبُعوَنـُم؛ َحّتَ

ـَي. ِ
ّ
َصل

ُ
ِجَنـرَزِة، َو َوَثْبـُم ِل

ْ
ـی اه

َ
ٌة ُثـّمَ َخَاَجـر ِإه

َ
 َرُجـٌل َو اْتـَاأ

َّ
ـْم َيْبـَق ِإال

َ
َو ه

ـَمرِء،  َجرَبـُم َتْکِبیـٌا ِتـَن اهّسَ
َ
ْرِض، َبأ

َ ْ
َجرَبـُم َتْکِبیـٌا ِتـَن ال

َ
ـَمرِء، َبأ  َبَجـرَء َتْکِبیـٌا ِتـَن اهّسَ

ـَمرِء  ـَا َتـْن ِبـي اهّسَ ـی َوْجِلـي. َبَکّبَ
َ
ْرِض، َبَفِزْعـُم َو َطـَمْسُم َعل

َ ْ
َجرَبـُم َتْکِبیـٌا ِتـَن ال

َ
َبأ

 
َ

َو َدَخـل ُحَسـْیِن؟ع؟. 
ْ
اه ْبـِن  ـی َعِلـّيِ 

َ
ـی َعل

َّ
َو َصل ْرِض َطـْبعًر، 

َ ْ
َتـْن ِبـي ال ـَا  َکّبَ َو  َطـْبعًر 

ُحَسـْیِن؟ع؟. 
ْ
اه ْبـِن  َعِلـّيِ  ـی 

َ
َعل ـاَلَة  اهّصَ  

َ
ال َو  ْکَعَتْیـِن  اهّاَ ْدِرِك 

ُ
أ ـْم 

َ
َبل َمْسـِجَد، 

ْ
اه ـرُس  اهّنَ

ُحَسـْیِن؟ع؟، ِإّنَ 
ْ
ـی َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
ـاَلَة َعل  اهّصَ

َّ
ْخَتـْا ِإال

َ
ـْم أ

َ
َنـر ه

َ
ُکْنـُم أ ـْو 

َ
ـُمن َیـر َطـِعیُد! ه

ْ
َبُمل

ْیَتِنـي 
َ
َخْیـَا، ه

ْ
 اه

َّ
َرْدُت ِإال

َ
ن َتـر أ

َ
ن َبَبَکـی َطـِعیٌد ُثـّمَ َقـرل

َ
ُمِبیـُن. َقـرل

ْ
ُخْسـَااُن اه

ْ
ُلـَو اه

َ
ا ه

َ
َهـذ

ـُم.
ُ
ـُم َتـر ُرِئـَي ِتْثل ْیـِم، َبِإّنَ

َ
ْیـُم َعل

َّ
ُکْنـُم َصل

]19[ سفینة البحار، ج7، ص 201، ح 9165

م قـرلن 
ّ
ـی اهَّلل علیـم و آهـم و طـل

ّ
... عـن تفسـیا أبـي اهفتـوح اهـاازّي عـن اهنبـّي صل
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اّن اهَّلل تعرهـی یأتـا يـوم اهمیرتـة أن یأخـذوا بأطـااف اهحجـون و اهبمیـع ،و همـر تمباتـرن 

بمّکـة و اهمدینـة، بیساحـرن بـي اهجنـة.

]20[ المناقب البن شهر آشوب، ج4، ص 137

... و ذکـا بصرحـة اهصحیفـة اهکرتلـة عنـد بلیـغ بـي اهبصـاة، بمـرلن خـذوا عنـي 

حتـی أتلـي علیکـم؛ و أخـذ اهملـم و أطـرق رأطـم. بمـر ربعـم حتـی تـرت .

]21[ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص: 167  

ن هَّلِلَِّ ِتْن ِعَبـرِدِه ِخَیَاَترِن؛ 
َ

ُم َقـرل ّنَ
َ
؟ص؟ أ ِبـّيِ ن ُرِوَي َعـِن اهّنَ َتْخَشـِرّيِ ْبـَااِر َعـِن اهّزَ

َ ْ
ِبيـِع ال َر

َنر اْبُن 
َ
ُحَسـْیِنن أ

ْ
 َعِلّيُ ْبُن اه

ُ
َکرَن َیُمول َعَجـِم  َبرِرُس.  َو 

ْ
ْیـٌش  َو ِتـَن  اه َعـَاِب  ُقَر

ْ
َبِخَیَاُتـُم ِتـَن  اه

َمِلِك.
ْ
ُم ِبْنـُم َيْزَدَجْاَد اه ّتَ

ُ
 اهَّلِل؟ص؟، َو أ

ُ
ُه َرُطـول

َ
ّنَ َجـّد

َ
ِخَیَاَتْیـِن ِل

ْ
اه
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 فصل هفتم: 
فرزندان و دودمان امام زین العابدین؟ع؟

امام محمدباقر؟ع؟

عبداهلل الباهر

عمراالشرف
امام سجاد؟ع؟

ید ز

حسین اصغر

علی اصغر

سرآغاز
کـه علی بن الحسـین؟امهع؟  شـیخ مفیـد و صاحـب فصول المهمـة1 نقـل کرده انـد 

پانـزده دختر و پسـر داشـته اند:

_ اتـرم تحمـد برقـا؟ع؟ کم ُکنیـم ا  ش ابوجعفا بوده و تردرش، أّم عبداهَّلل دختا

 حضات اترم حسن تجتبی؟ع؟ بوده اطم.

ئمـة" نرتـی اطـم کم دو نویسـنده بـا کتربلری خویـش نلرده اند.  1. "اهفصـول اهملمـة بـی تعابـم اال
یکی شـیخ حا عرتلی، تحّدث و بمیم شـیعی قرن یرزدهم و صرحف کترب وطـرئل اهشـیعم؛ 
و دیگـری علـی بـن تحمـد بـن احمـد بـن عبـداهَّلل طفرقسـی، تعـروف بـم ابـن صبـرغ ترهکـی 
)تتوبـری 855ق( کـم از علمـری علـم حدیـث اهـل تسـنن اطـم. تسلبـی کم در تتن آتـده، از 
کتـرب ابـن صبـرغ نمـل شـده اطـم. کتـرب بصـول اهملمـة، نسـبم بم طـريا آثرر طـیاه نویسـی 

اهـل طـنم، از کمتريـن تعصـف دینـی باخوردار اطـم.

فصل هفتم: فرزندان و دودمان امام زین العابدین؟ع؟
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کم تردرشرن ُاّم وهد1 بوده اطم. _ عبداهَّلل و حسن و حسین 

ّم وهدی دیگا؛
ُ
ید و عما از أ _ ز

_  حسین اصغا و عبداهاحمن و طلیمرن از أّم وهدی دیگا؛ 

_ علـی کـم کوچکتريـن برزنـد آن حضات بوده اطـم و خدیجم، کم تردر اين 
ّم وهد بوده اطـم، 

ُ
دو نفـا نیز أ

ّم وهد بوده؛ 
ُ
کم تردرش نیز أ _ تحمد اصغا 

ّم وهد بوده اطم.]1[
ُ
کم تردرشرن أ کلثوم  ّمِ 

ُ
ِیم و أ ِ

ّ
_ برطمم و ِعل

ِیـه، همـان بانویـی بزرگوار اسـت که علمای رجال، او را در  ِ
ّ
: ایـن ِعل ل�ن ح موأ �ی وصن �ة

کتابـی نوشـته و زراره از او روایـت نقـل می کنـد. کـه  کـرده و آورده انـد  کتـب رجـال یـاد 

]2[

خدیجه نیز همسر محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب؟ع؟ بوده است.

در این بخش، به تفصیل احوال اوالد حضرت امام زین العابدین؟ع؟ می پردازیم:

کـم از ترهـک خـود بـرردار شـود. ايـن اصسـالح در هغـم بـم تعنـری تـردر  گوینـد  کنیـزی را  ـد 
َ
1. ُاّم َوه

برزنـد اطـم. برزنـد بـم دنیـر آتـده، بـاده نخواهد بـود. أم وهد، پـس از تاگ ترهک )پـدر برزند(، بم 
واطـسم ارث برزنـد خـود یـر بخشـی از آن، آزاد خواهـد شـد.
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 بخش اول:
ابومحمد عبداهلل الباهر1 بن علی بن الحسین؟امهع؟ و فرزندان و دودمان او 

ی بـرادر امـام باقر؟ع؟ اسـت که مادرشـان فاطمه، دختر امـام مجتبی؟ع؟ بوده  و

اسـت. )بنـا بـه نقلـی که در آینده ذکر خواهد شـد(.

و  ـی صدقـات حضـرت رسـول؟ص؟ 
ّ
متول بـن علـی،  فرمـود: عبـداهلل  مفیـد  شـیخ 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود و مـردی فاضـل و فقیـه بـود. از پـدران بزرگـوار خـود، )بـه نقـل( از 

1. برهان نورانی، درخشرن، خیاه کننده.



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟222

کـرده و مـردم نیـز آثـار بسـیاری از او  حضـرت رسـول خـدا؟ص؟ اخبـار بسـیاری را روایـت 

کرده انـد.]3[  نقـل 

ی نقـل شـده، ایـن خبـر اسـت: »پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمود:  کـه از و از جملـه روایاتـی 

بـه راسـتی بخیـل بـه معنـای واقعـی کسـی اسـت که نـزد او، از من یاد شـود ولـی بر من 

صلوات نفرسـتد«.]4[

کـه آن حضـرت دسـت  کـرده  نیـز از پـدرش از جـدش امیرالمؤمنیـن؟امهع؟ روایـت 

گر دوباره دزدی می کرد پای چپش را می برید  دزد را در نخسـتین دزدی او می برید. ا

گـر بـرای بـار سـوم دزدی می کـرد محکـوم بـه حبـس ابد می شـد.]5[ و ا

: این عبداهلل را به واسطۀ ُحسن و جمال و درخشندگِی رخسارش،  ل�ن ح موأ �ی وصن  �ة

که در هیچ مجلسی نمی نشست مگر آنکه حاضران  گویند. نقل شده   عبداهلل باهر 

از فروغ چهره و روشنی جمالش بهره مند می شدند. 

گروهـی مـادر او را "اّم عبـداهلل" مـادر حضـرت امـام محمـد باقـر؟ع؟ دانسـته اند و 

رَقـط1 می داننـد�
َ
ادامـۀ نسـل او را از پسـرش محمـد أ

فرزندان و نوادگان محمد بن عبداهلل الباهر بن على بن الحسین؟امهع؟
_ عبرس 

_ اطمرعیل

_ عبـاس بـن محمـد بـن عبـداهلل بـن علـی بـن الحسـین؟امهع؟ کـم هـررون او را بـم 

زی بـا هـررون وارد شـد و بيـن آن  کـم رو قتـل رطـرنید. علـم قتـل وی ايـن بـود 

دو کلمرتـی رّد و بـدل شـد. در پریـرن دیدارشـرن، هررون اهاشـید بم وی گفمن 

1. ارقطن خرل خرهی. آن کم با چلاه اش نمسم هری طیره و طپيد برشد.
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کـم در اصـل  کرر( تـردر توطـم  گفـمن برعلـم )زن زنـر یربـن اهفرعلـة1! عبـرس 

کنیـزی بـوده و بـاده بروشـرن بـر او تـااوده داشـتم اند. هـررون از ايـن طـخن وی 

ک شـد و او را بـم نزدیـک خـود بااخواند و گـرزی آهنین را با  بـم شـدت غضبنـر

وی زد و او را بـم قتـل رطـرنید.

 _ یکی از نوادگرن  اطمرعیل، عبداهلل بن احمد الدخ بن محمد بن اسماعیل بن 

 محمد بن عبداهلل الباهر اطم کم صرحف عمدة اهسرهف2 گفتمن او در ایرم تستعین3 

کاده و بم طرتاا بادند. همساش همااه بر دختاش  کاد. او را دطتگیا  خروج 

ینف، تدتی همااه وی در آنجر زندگی کادند تر عبداهَّلل از دنیر ربم. همساش  ز

خود را بم اترم عسکری؟ع؟ رطرند و آن حضات آنلر را تورد هسف و رحمم 

کشیدند و انگشتا نماۀ  ینف  خویش قاار دادند، دطم تبررک خود را با طا ز

گوش  کاد و بم  ینف از آن انگشتا حلمم ای درطم  خود را بم او بخشیدند. ز

در  و  بود  او  گوش  در  حلمم  آن  هنوز  درگذشم،  ینف  ز وقتی  یخم.  آو خود 

حرهی کم صد طرل عما کاده بود، هنوز توهریش طیره بود.]6[ 

کرر. 1. ای پسا زن زنر
2. "ُعْمـَدُة أهّسرِهـف بـی أْنسـرِب آِل أبی طرهـف« از جملـم کتـف انسـرب اطـم کـم احمـد بـن علـی 
بـن حسـین حسـینی تشـلور بـم ابـن عنبـم تتوبـری 828ق. عرهـم شـیعی و نسـف شـنرس قرن 
ّیـم علـی بـن ابيسرهـف؟مهع؟  کتـرب بـم برزنـدان ابوطرهـف و ذر نلـم هجـری نوشـتم اطـم. ايـن 
بـم تنرطـق  کـم وقتـی  کـاده  بيـرن  کتـرب را چنیـن  ايـن  تأهیـف  ابـن عنبـم، انگیـزۀ  تی پـادازد. 
انـکرر  را  آن  کسـی  و  دارنـد  بـودن  علـوی   ادعـری  ابـاادی  اطـم  دیـده  کـاده،  طـفا  تختلـف 
انسـرب  بـروع  و  اصـول  تبیيـن  بـاای  هـذا  نیسـتند.  گره  آ يـون  علو انسـرب  بـم  يـاا  ز نمی کنـد، 
کـم در دوره شـلید اول  گادان ابـن ُتَعّیـم بـود  کتـرب را نوشـم. نویسـنده، از شـر علوييـن، ايـن 
ـی روایـم کاده انـد. عمـدة اهسرهـف بی 

ّ
زندگـی تی کـاد و هـا دو از طريـق  ابـن  تعیـم  از عالتـم حل

انسـرب آل ابـی طرهـف تلم تريـن  اثـا اوطـم . 
3. اهمستعین برهَّلل، دوازدهمین خلیفم عبرطی بود کم در طرل 248ق بم خالبم رطید.
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کـه  کسـی اسـت  محمـد بـن اسـماعیل، جـّد عبـداهلل بـن احمـد الـّدخ، همـان 

موسـی  بـن  علـی  حضـرت  بـا  همـراه  را  او  قمـری   200 سـال  در  ک1  ضحـا بـن  رجـاء 

بـرد. عباسـی  مأمـون  نـزد  بـه  الّرضـا؟امهع؟ 

فرزندان احمد الّدخ 
در  او  احـوال  از  باخـی  )کـم  اطـمرعیل  بـن  تحمـد  بـن  احمـد  بـن  عبـداهَّلل   _

شـد( نمـل  بـرال  طـسور 

کوکبی _ ابوجعفا تحمد بن احمد تشلور بم 

_ ابو عبداهَّلل جعفا بن احمد

_ حمزة بن احمد

_ ابوجعفـر محمـد بـن احمـد معروف به کوکبی: نسـل وی برقـی ترند. از جملم 

کـم نمیـف  کوکبـی اطـم  برزنـدان او، ابوالحسـن احمـد بـن علـی بـن محمـد 

یـم بـوده اطـم.  زگرر تعزاهدوهـة آل بو اهنمبـرء  بغـداد در رو

_ نیـز از برزنـدان احمـد اهـدخ، ابوعبـداهلل جعفـر بـن احمـد الّدخ اطـم کـم از او 

نیـز نسـلی بـم جری ترنده اطـم.

_  از جملـم برزنـدان وی، شـریف نّسـربة، ابواهمرطـم حسـین بـن جعفـر األحـول 

بـن حسـین تشـلور بـم ابـن خـّداع اطـم. خـّداع زنـی بـوده کـم جدش حسـین 

یسـم و کتـرب "اهمعمبین"2  بـن جعفـا را تربيـم کـاد. اين طـید در تصا تی ز

کـم در زتـرن حکوتـم  1. رجـرء بـن ضّحـرک )تتوبـری 226ق( یکـی از دوهتمـادان عبرطـی اطـم 
تأتـون، تعتصـم و واثـق عبرطـی تسـئوهیم هريی چـون ديـوان خـااج را علـده دار بـود. وی بـم 

باتـرن تأتـون عبرطـی، تأتـور آوردن اتـرم رضـر؟ع؟ از تدینـم بـم تـرو بـود.
2. "اهمعمبیــن تــن وهــد االتــرم اتیااهموتنیــن؟ع؟" نوشــتم ابی اهحســن یحیــی بــن اهحســن بــن جعفا 
کــم   ين اهعربديــن )214-277 ه.ق.( بــم زبــرن عربــی اطــم  بــن عبیــداهَّلل بــن اهحســین بــن ز
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نوشتۀ اوطم و از او نیز نسلی باجری ترنده اطم.]7[

_ حمـزة بـن احمـد الـدخ، بـاادِر عبـداهَّلل بـن احمـد، از نرحیـۀ طباطـترن بـم قم 

یـد،  آتـد، و بـم ايـن طـبف بـم قمـی تعـروف اطـم. پـس از آنکـم حسـن بـن ز

بـاادرش حسـین بـن احمـد کوکبـی را بـم قتـل رطـرنید، ]8[ حمـزه بـم قـم آتـد. 

دو پسـا حمـزه، ابوجعفـر محمـد و ابوالحسـن علـی بـر او همـااه بودنـد و بم زبرن 

را وطـن خـود  آنجـر  قـم شـد،  کن  طبـری طـخن تی گفتنـد. حمـزه چـون طـر

طـرخم و کسـف تعـرش نمـود و در همـرن جـر ترنـد تـر درگذشـم و در تمبـاه 

گادیـد. بربـالن1 )تـزار حضـات تعصوتـم طـالم اهَّلل علیلـر( دبـن 

اوالد حمزة بن احمد الّدخ
_ ابو جعفا تحمد

_ ابواهحسن علی

پسرش ابوجعفر محمد، پس از وفات پدر، رئیس و بزرگ قوم گردید، چند صنعت 

کاروانسـرایی  کـرد، در دشـت واشـجان3 پلـی را بنـا نمـود و   )ضیعـت(2 در قـم ایجـاد 

ــم اتیااهمؤتنیــن علــی؟ع؟ را در  ــن از اوالد، طــردات و اتــرم زادگرن تنســوب ب نســف نرتۀ 580ت
بــا دارد. 

یخـی در نزدیکـی حـام حضـات تعصوتـم؟اهع؟ بوده کم با اطـرس  1. قباطـترن بربـالن، قباطـترنی ترر
ياا تنـی چند از  یخـی، در زتـرن حضـور اترتـرن شـیعم نیـز قباطـترن بـوده اطـم، ز گزارشـلری ترر
یـرران ائمـم؟مهع؟ در آنجـر تدبوننـد. قسـمم عمـده ايـن قباطـترن، بـم تـرور زتـرن و عملیرتلـری 
کـم از آن برقـی ترنـده اتـروزه بـم نـرم قباطـترن  شلاطـرزی از بيـن ربتـم اطـم و بخـش کوچکـی 

شـیخرن، تشـلور اطم. 
2. زتین زراعی

یخ قم نیز ايـن تسلف را بيرن تی دارد.  3.  حسـن بـن تحمـد قمـی )عرهـم قـرن چلررم( در کترب ترر
یخ قم، تاجمم کلن بررطی، تحمیق تحمد رضر انصرری، قمن کتربخرنم آیم اهَّلل تاعشی،  )ترر
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گچ بساخت. او نیز در مقبره بابالن مدفون است.  با آجر و 

کی و  پسـر ابـو جعفـر محمـد، ابوالقاسـم علی، جوانـی کامل و فاضل بـود و به بی با

کـه بـه میـراث از پدرش به او رسـید،  کـی  دلوری معـروف بـوده اسـت. او افـزون بـر امال

ک دیگری نیز به دست آورد و بزرگ و پیشوا و آقای سادات شد؛ به طوری که بعد   امال

گذار شد. در سال   از عمویش علی بن حمزه ی نقیب1، نقابت علویان در قم به او وا

ی، ابوالفضـل محمـد را بـه دنیا آورد و در شـوال سـال 345 به حج  343 کنیـز ُتـرک و

گرامی داشتند و در سال 346 به قم   رفت. معزالدولة2 و سادات عراق و حجاز او را 

ی همچنان بزرگ و پیشوای قوم خود بود، تا در روز جمعه آخر ماه شعبان   بازگشت. و

کردند. سال 347 وفات یافت و او را در قّبه ای مّتصل به مقبرۀ پدرش دفن 

خالصه آنکه اوالد و نوادگان حمزه قمی، از ُنَقباء و َاشراف می باشند. از جمله:

که پسر ابوالفضل محمد شریف است.  ابوالحسن علی الزکی، نقیب شهر ری3، 

 ص 620(. آقری انصرری در حرشـیۀ همرن صفحم تی نویسـدن در باخی از نسـخم هر و کترب 
انـوار اهمشعشـعین ج 2 ص 144 ايـن نـرم، واشـتجرن ضبـط شـده اطـم. و در حرشـیۀ همـرن 
ّره  از قـااء ُرطـترق و از ايـن واشـتجرن، یکـی  انـوار اهمشعشـعین آتـده اطـمن تـااد  از  صفحـم 
یـخ قـم تسـتفرد تی شـود، ظرهـاًا از آنجـر عبـور و ترور قربلـم زوار کربال و  تی برشـد. چنرنکـم از ترر
یخ  غیاه تی شـود. طـپس تی ابزایدن احتمرال واشـجرن تعّاب واشـگرن برشـد و بنر با نوشـتۀ ترر
قـم )در بـرب خـااج قـم( واشـگرن یکـی از دیم هـری ُرطـترق طـروه از طسـوج بیسـتین در جنوب 
کرروانلـر بـم طـمم عـااق بـوده اطـم.  ]ايـن  غـاب قـم تی برشـد و در آن دوران تسـیا حاکـم 

تعلیمـم بـم کمـک و راهنمريـی  اطـترد علـی برضلـی دطـتیرب شـد[. 
1. پيشوا و رئیس قوم 

بـا  کـم عـالوه  آل بویـم،  کمـرن  از حر اهدوهـم )تتوبـری356ق.(  ُتعُزّ بـم  بویـم تعـروف  بـن  2. احمـد 
اقداتـرت عماانـی، در همسـويی بـر شـیعیرن بـم برپريـی عـزاداری در روز عرشـورا و جشـن عیـد 

غديـا در بغـداد باتـرن داد.
کـــم از دوران برطـــترن تـــر قـــرن ششـــم هجـــری،  یررتـــی ايـــاان  3. ری، از شـــلاهری تذهبـــی و ز
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 اینک به مختصری از احواالت ابوالفضل محمد شریف اشاره می شود.

امامزاده جلیل سلطان محمد شریف 
ایـن بزرگـوار، ابوالفضـل بـن سـید جلیـل ابوالقاسـم علـی نقیـب قـم، ابـن ابـی جعفر 

محمـد، بـن حمـزه قمـی، ابـن احمد، بن محمد، بن اسـماعیل، بن محمـد، بن عبداهلل 

فاضـل،  و سـیدی  ابوالفضـل  ُکنیـه اش  کـه  زین العابدیـن می باشـد  اإلمـام  بـن  الباهـر، 

جلیل القـدر و دارای منزلتـی رفیـع بـوده اسـت. 

گشته،  که به نام او مشهور  ی در قم در محله سلطان محمد شریف   هم اینک و

در  نیـز  حمـزه  و  محمـد  جـدش  دو  و  علـی  پـدرش  دارد.  معروفـی  یارتـگاه  ز و  بقعـه 

ک  کـه حضـرت معصومـه؟اهع؟ نیـز در آن مدفـون اسـت _ 1 بـه خـا قبرسـتان بابـالن _ 

شـده اند. سـپرده 

عـده ای از ُنقبـا و ملـوک ری، از اوالد و نـوادگان ایـن سـید جلیـل بوده انـد. از آن 

جملـه: سـید اجـل عزالدیـن ابوالقاسـم یحیـی، بن شـرف الدین ابوالفضـل محمد، بن 

ابوالقاسـم علی، بن عزاألسـالم و المسـلمین محمد، بن السـید األجل نقیب النقباء 

أعلـِم أزهـد ابوالحسـن المطّهـر، ابـن ذی الَحَسـَبین علی الزکی، ابن السـلطان محمد 

یف. شر

جریـــگره تذهبـــی و طیرطـــی داشـــتم اطـــم. ايـــن شـــلا پریتخـــم تذهبـــی زرتشـــتیرن، پریتخـــم 
یـــم و طـــلجوقیرن بـــوده و  تربســـترنی اشـــکرنیرن و طـــاانجرم در عصـــا اطـــالتی، پریتخـــم آل بو
ــام  ــود حـ ــم دهیـــل وجـ ــروزه بـ ــتم شـــده اطـــم. ری اتـ کرطـ یـــج از اهمیـــم آن  پـــس از آن، بم تدر
جنـــرب عبداهعظیـــم حســـنی در آن، تـــورد توجـــم اطـــم. عرهمـــرن شـــیعم، طیرطـــتمداران و 
چلاه هـــری ادبـــی و هنـــری بســـیرری در شـــلا ری دبـــن شـــده اند. از جملـــم شـــیخ صـــدوق   و 

ابواهفتـــوح رازی.  
1. تمرتـی تحوطـم حـام حضـات تعصوتـم طـالم اهَّلل علیلـر و اطـااف آن بـم قباطـترن بـرغ برُبالن یر 

برِبـالن تعروف بوده اطـم.
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ی نقیـب ری و قـم و جایـی دیگـر بوده و خوارزمشـاه1 او را به قتل  کـه و  نقـل شـده 

رسانده است و اوالد او به بغداد منتقل شدند.

ایـن سـید شـریف، بسـیار جلیل الشـأن و واال مقـام بـوده اسـت. در بیـان قـدر و 

ی همیـن قـدر کفایـت می کند که عالم جلیل و محـدث نبیل2، فقیه نبیه3،  مرتبـۀ و

کـه در میـان علمـای   ِثِقـۀ َثبـت ُمعتَمـد، حافـِظ صـدوق، شـیخ منتجـب الّدیـن4 _ 

عصـر خـود، بی نظیـر و پیشـگام بـوده _ کتـاب فهرسـت5 خـود و نیـز کتـاب "األربعیـن 

عـن األربعیـن ِمـن األربعیـن فـی فضائـل امیِرالمؤمنیـن صلـوات اهلل علیـه"6 به جهت 

 1. قسف اهدين تحمد )490 تر 522 هـ ق( از اعضری خرندان شرهنشرهی ُتاک تبرر خوارزتشرهیرن 
بوده کم بم خوارزتشره تلمف بود.

2. بر هوش و ذکروت
ياک، دانر 3. شریف، ز

4. تنتجـف اهديـن، علـی بـن عبیـد اهَّلل بـن حسـن بن بربویم قمی در طـرل 504 هجری بـم دنیر آتد. 
شـیخ تنتجـف اهديـن، نـوۀ بـاادر شـیخ صـدوق و تعـروف بـم شـیخ حسـکر اطـم. او عرهمـی 
تعـداد  بـود.  صلوات اهَّلل علیلم اجمعیـن  پيرتبـا  اهل بيـم  تکتـف  تخلـص  تدابـع  و  بزرگـوار 
اطـرتید و تشـریخ او بـم 55 نفـا تی رطـد کـم از جملـم آنلـر تحمـد بـن نرصـا بـن تحمـد بغـدادی 
و هبـةاهَّلل بـن تحمـد بـن عبـد اهواحـد شـیبرنی را تی تـوان نـرم بـاد. »اهفلاطـم« تعروف تريـن 
کتـرب وی اطـم کـم عالتـم تجلسـی نیـز تمـرم آن را در جلـد 105 بحـرر االنوار نمل کاده اطـم. 
ايـن کتـرب بـر وجـود حجم کم، بسـیرر تفید اطـم، بم طـوری کم یک تاجع کرتـال تعتبا باای 

شنرطـريی وثرقـم و اعتبـرر علمـری گذشـتم و کتـف آنـرن بـم شـمرر تی آیـد. 
5. نـرم کرتـل کتـرب »بلاطـم أطـمرء علمـرء اهشـیعة و تصنفیلـم« اطـم و تشـتمل بـا بلاطـم 
اطـرتی علمـری شـیعم و کترب هـری آنلـر از زتـرن شـیخ طوطـی تـر عصـا تؤهـف )قـرن ششـم( 

کتـرب اهفلاطـم شـیخ طوطـی بـم شـمرر تی آیـد.  کننـده  اطـم. بديـن روی، تکمیـل 
6. کترب »االربعین عن االربعین تن االربعین بی بضرئل أتیااهمؤتنین؟ع؟« از آثرر تنتجف اهدين 
رازی اطم.   تحتوای کترب شرتل چلل حدیث و چلررده حکریم در بضرئل اتیا اهمؤتنین)ع( 

اطم. در شیوۀ نگررش عالوه با ذکا طند، چنین بوده اطم کمن
اهف( اين چلل حدیث از چلل تن از تشریخ و اطرتید تنتجف اهدين روایم شده اند؛ ب( اين 
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کتاب فهرست، باب "یاء" آورده:    ی  در  آن جناب نگاشته است. و

سـید اجـّل مرتضـی عزالدیـن یحیـی بـن محمـد بـن علـی بـن المطهر ابوالقاسـم، 

یت  نقیب طالبیین1 است و در عراق، عاِلمی فاضل و کبیر است. امور تشیع با محور

 او انجـام می شـود و بـرای شـیعیان بـه مثابـه سـنگ زیریـن آسـیا اسـت )خداونـد بـه 

ایشـان عمـر طوالنـی دهـد تـا اسـالم و مسـلمین را از ایشـان بهـره منـد نمایـد(.]9[ 

آنگاه احادیثی را از پدر نیک سرشـتش شـرف الدین محمد، و نیز از اسـاتیدش 

رَواَحُهـم( روایـت می کنـد و در اول فهرسـت، مـدح بسـیاری از آن جناب 
َ
َس اهلُل أ

َ
)َقـّد

می نماید. 

از جمله در باره او می نویسد: 

کابر،  سلطان عترت طاهره، رئیس رؤسای شیعه، صدر علمای عراق، ُقدوة األ

َرَفیِن، سید امراء السادات شرقًا و غربًا،  َرَفیِن، کریُم الّطَ
َ

 حجة اهلل علی الخلق، ذی الّش

کهف األمة، سراج الملة، عضٌو من اعضاء الرسول،  َمِلُک السادة، منبع السعادة، 

جزٌء من اجزاء الوصی و البتول .... و سایر القاب واالی دیگر.]10[

چلل حدیث ها کدام از طريق صحربم رطول خدا اطم. اهتمرم تنتجف اهدين بم اين اتور در 
حدی بوده کم حتی تشریخ حکریرت چلررده گرنم در آخا کتربش نیز اشخرص تختلف اند. 

اين کترب بررهر بم چرپ رطیده، از جملم تحمیق کتربخرنۀ عالتم تجلسی، 1434ق / 1391ش. 
يژگی هری  در دو جلد. تمدتم ای تفصل )298 صفحم( در تعابی تنتجف اهدين، و آثرر وی از و
اين چرپ اطم. در اين چرپ بم ُنم نسخۀ خسی تااجعم شده و بلررس بنی درج شده در پریرن 

کترب از تزایری دیگا اين چرپ اطم.  
گفتـم تی شـود. در آن روزگرران، باخـی  1. بـم برزنـدان و نـوادگرن حضـات ابوطرهـف؟ع؟، طرهبیيـن 
کـم بـم آنلـر  از بـزرگرن، طرپاطـتی و نظـررت اتـور طـردات )نمربـم طـردات( را علـده دار بودنـد 
نمیـف طـردات تی گفتنـد. شـریف رضـی، شـریف تاتضـی و طـید ابـن طـرووس در زتـرن خـود 
ايـن تلـم را بـا علـده داشـتند. در بـررۀ نمربـم بنگریـدن ديـوان نمربـم، نوشـتم تحمـد هـردی 

خرهمـی، قـمن پژوهشـگره علـوم و باهنـگ اطـالتی، 1387 شمسـی. 
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 بخش دوم: 
عمر األشرف بن على بن الحسین؟امهع؟ و ذریه اش

شـــیخ مفید می نویســـد: عمر بـــن علی بن الحســـین؟امهع؟، مردی فاضـــل و جلیل 

و دارای ورع و ســـخاوت و متولـــی صدقـــات حضرت رســـول؟ص؟ و صدقات حضرت 

یـــد روایت کرده که  امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده اســـت. داوود بن ابوالقاســـم از حســـن بن ز

که بـــر فروش صدقـــات علی؟ع؟  عمویـــم عمـــر بن علی بـــن الحســـین؟امهع؟ را دیدم 

کـــه میوه های بـــاغ و بســـتانها و مـــزارع صدقات را  کســـانی  شـــرط می کـــرد؛ یعنی با 

گر کســـی  که ا که در دیوار باغها شـــکافی را باز بگذارند  می خریدنـــد، شـــرط می کرد 

کســـی از   بخواهد داخل باغ شـــود و از میوه های باغ بخورد، بتواند وارد شـــود و مانع 

 ورود به باغها نشوند.]11[

 توضیـــح مؤلـــف: این عمر بن علی، ملقب به اشـــرف اســـت و او را "ُعَمر اشـــرف" 

کـــه پســـر حضـــرت  می گفتنـــد. ایـــن لقـــب بـــرای تمایـــز بـــا "عمـــر َاطـــَرف" اســـت 

امیرمؤمنـــان؟ع؟ بوده اســـت1. علت لقب اشـــرف بـــه وی این بوده که چـــون عمر بن 

علی بن الحســـین )عمر اشرف( از فرزندان حضرت زهرا؟اهع؟ بوده، نسبت به عمر بن 

علـــی بن ابی طالـــب )عمر اطرف( ] که مادر او بانویی از غیر بنی هاشـــم بود[ شـــرف 

و شـــرافت دارد؛ زیرا فضیلت و جاللت ]نســـبِی[ عمر بن علـــِی اطرف، فقط از طرف 

 پدری اســـت که امیر مؤمنان؟ع؟ اســـت، ولـــی از طرف مادر شـــرافت خاصی ندارد.

 امـــا عمر بن علی اشـــرف، از طرف پدر، فرزند علی بن الحســـین بن علی امیرمؤمنان 

اســـت و از طرف مادر نیز از اوالد حضرت زهرا؟اهع؟ به شـــمار می  آید. 

بيعم بود.  1. تردر او، ام حبیف دختا ر
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 در رجال کبیر1 آمده است که عمر بن علی اشرف، اهل مدینه و از تابعین است

کرد.  و به سن شصت و پنج سالگی _ و به قولی هفتاد و پنج سالگی _ وفات 

ی از ابوامامة )ابن( سهل بن حنیف2 روایت نقل می کند.  و

یج نمود. در کتب انساب آمده مه دختر امام حسین؟ع؟ را تزو
َ
 عمر اشرف، أّم َسل

  است که عمر اشرف از مردی فرزندی را نزد خود آورد و آن فرزند، علی اصغر محّدث 

کـه از حضـرت امـام جعفـر صـادق؟ع؟ حدیـث روایـت می کنـد. عمـر اشـرف،  اسـت 

اوالد سـه مـرد را نـزد خـود آورد: ابوعلـی قاسـم، عمـر الشـجرّی و ابـو محمـد حسـن.

گشـته اسـت. در  یـخ نـام بزرگانـی مانـدگار  از اوالد و نـوادگان عمـر اشـرف، در تار

یـم: اینجـا بـه شـرح حـال تعـدادی از آنهـا می پرداز

نوادگان عمر اشرف
_ طیَدين )طید رضی و طید تاتضی(

کبیا _ ابوتحمد حسن نرصا 

_ تحمد بن قرطم علوی

_ اترتزاده جعفری

ر _ قبااهنذو

 1. کترب »تنلج اهممرل بی تحمیق احوال اهاجرل«، ترهیف عرهم و رجرهی شیعم، تیرزا تحمد بن 
گادان    علی بن ابااهیم اطتاآبردی )تتوبی 1028 ق( اطم کم توهی تحمد اتین اطتاآبردی از شر
ایشـرن بـود. ايـن کتـرب، در تیـرن طـم کتـرب رجرهـی نویسـنده، بـم رجـرل کبیا تشـلور اطـم و 

تأهیـف آن در طـرل 986ق در نجـف بـم پریـرن رطـیده اطـم.
 2.پدر وی طلل بن حنیف از بزرگرن اصحرب در جنگ بدر و از شاطة اهخمیس اتیااهمؤتنین؟ع؟ 
بـود و تـردرش حبیبـة دختـا ابـی اترتـة اطـعد بـن زراره بـود. دوطـرل پيـش از رحلـم پيرتبـا؟ص؟ 
تتوهـد شـد. وی را نـزد پيرتبـا؟ص؟ آوردنـد. حضـات باایـش دعـر کـاده و او را بـم نـرم و کنیـم جـّد 

یـش ابـر اترتـم، اطـعد بـن زراره  نـرم نلردنـد. تردر
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سیَدین )سید رضى و سید مرتضى(
عمر اشرف، جّد مادری سید مرتضی1 و سید رضی2 علم  الهدی است�

کتـاب رسـائل ناصریـات3، نسـب شـریف خـود را بیـان   سـید مرتضـی در اول 

گرامـی خـود را ذکـر نمـوده تـا آنکـه می نویسـد: عمـر بـن علـی  کـرده و فضایـل اجـداد 

بـه اشـرف، فخـم السـیادة و در تمامـی دولتهـای بنـی امیـه و بنـی عبـاس،  ملقـب 

1. علـی بـن حسـین بـن توطـی)355-436ق( تعـروف بـم طـیِد تاتضـی، شـریف تاتضـی و علم 
اهلـدی، بمیـم و تتکلـم اترتـی و از شـخصیم هری پانفـوذ اجتمرعـی شـیعم در دوره آل بویـم 
يـژه داشـتم اطـم. از اطـرتید و تشـریخ او  بـود. طـید تاتضـی در تبرحـث علمـی جرتعیـم و
تی تـوان از شـیخ تفیـد، حسـین بـن علـی بـن بربویـم )بـاادر شـیخ صـدوق( و طـلل بـن أحمـد 
گادان طـید تاتضـی عبررتنـد ازن شـیخ طوطـی، طـاّلر دیلمـی،  ديبرجـی نـرم بـاد. باخـی از شـر
ابواهّصـالح حلبـی، عبداهعزيـز حلبـی و ابواهفتـح کااجکـی. باخـی از آثـرر وی عبررتنـد ازن تنزیم 
االنبیـرء، اهملّخـص بـی اصول اهدين، اهفصول اهمختررة، اهذخیـاة بی علم اهکالم، اهموضح 
عـن جلـة اعجـرز اهمـاآن، و اهممنـع بی اهغیبة دربرره اترم زترن و تسـئلم غیبم. آراتگره وی در 

کرظمیـن و بـم قوهـی در کربالطـم.
2. تحمـد بـن حسـین بـن توطـی تعـروف بـم طـید رضـی )359ق-406ق( از علمـری شـیعم، 
بـاادر طـید تاتضـی اطـم. او از بزرگ تريـن شـرعاان طرهبیـرن بـود  گادآورنـده نلـج اهبالغـم و 
کـم ديـوان اشـعرری از وی بـا جـری ترنـده اطـم. طـید رضـی آثـرری در کالم و تفسـیا همچـون 
ئمـة و تلخیـص اهبیـرن دارد. تلمتريـن اثـا او نلـج اهبالغـم اطـم. او همچنیـن  خصرئـص اال
گادانی تربيـم کـاده  اطـم. تحمـد طبـری، ابوعلـی بررطـی، قرضـی  بـر تأطـیس داراهعلـم،  شـر
طـیاابی، قرضـی عبداهجبـرر تعتزهـی، ابـن نبرتـم، ابـن جنـی، شـیخ تفیـد و طـلل بـن ديبرجی 
یـد جاجرنـی، ابوعبـداهَّلل  گادان طـید رضـی عبررتنـد ازن ابوز از اطـتردن وی بودنـد. باخـی از شـر

حلوانـی، شـیخ جعفـا عیسـی )درگذشـتم حـدود 473ق(. 
3. رطـرئل )تسـرئل( نرصریرت، تشـتمل با 207 تسـأهم بملی و اعتمردی اطـم و طید تاتضی آن 
را در تمرم شـاح و نمد و تسـدید بمم جّد خود، حسـن اطروش، صرحف »دیلم« و »طباطـترن« 
نگرشـتم اطـم. وی در اين کترب بعضی از تؤهفرت خود  از جملمن کترب اهخالف و تسـرئل 

اصـول اهفمـم و اهعـدد و تنزیم االنبیرء را نرم باده اطـم.
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جلیـل القـدر و المنزلـة و عاِلـم و از او حدیـث روایـت شـده اسـت. 

کردم:  که به حضرت ابوجعفر باقر؟ع؟ عرض  کرده  ابوالجارود بن المنذر روایت 

کـدام یـک از برادرانـت نـزد حضرتـت محبوبتر و برتر اسـت؟ فرمود: »)بـرادرم( عبداهلل 

کـه بـا آن حملـه می کنم )این عبـداهلل برادر پـدر و مادری  )الباهـر(؛ دسـت مـن اسـت 

کـه بـا آن می بینـم. و  حضـرت اسـت(. و )بـرادرم( عمـر )األشـرف(؛ چشـم مـن اسـت 

که حلیم  که با آن سـخن می گویم. و )برادرم( حسـین؛  ید؛ زبان من اسـت  )برادرم( ز
مًا".«1

َ
ِإذا خاَطَبُهُم الجاِهلوَن قالوا َسـال رِض َهونًا َو

َ
ی األ

َ
و بردبار اسـت. "َیمُشـوَن َعل

مادر سید رضى و سید مرتضى
نـوادگان عمـر األشـرف( ظاهـرًا  فاطمـه، مـادِر سـید رضـی و سـید مرتضـی، )از 

کـه شـیخ مفیـد بـرای او کتـاب احـکام النسـاء2 را نوشـته و از آن بانـو، با  همـان اسـت 

داَم اهلُل ِإعزاَزهـا" تعبیـر می کنـد.]12[
َ
عنـوان "سـیدة جلیلـة فاضلـة أ

کـه  دیـد  یـا  رؤ عالـم  در  شـبی  مفیـد؟حر؟  شـیخ  کـه  شـده  نقـل  معتبـر  کتـب  در   

کـه  حالـی  حسـین؟امهع؟ در  و  حسـن  دیـده اش  نـوِر  دو  بـا  همـراه  زهـرا؟اهس؟  حضـرت 

کـودک را بـه شـیخ مفیـد  کـودک بودنـد، در مسـجدش بـر او وارد شـدند. ایشـان، دو 

ًمُهَماالِفقـَه"3�  ِ
ّ
"َعل فرمودنـد:  و  داده 

کـه روز بـاال  کـه دیـده بـود بیـدار شـد. همیـن  شـیخ بـا حالـت تعجـب از خوابـی 

1. طوره باقرن آیم 63.
کـم شـیخ تفیـد )تتوبـری 413ق( آن را بـم  2. أحـکرُم اهّنسـرء کتربـی بملـی، بـم زبـرن عربـی اطـم 
 تـردر طـید تاتضـی و طـید رضـی بـوده، یعنـی برطمـم دختـا 

ً
درخواطـم برنويـی _ کـم احتمـرال

حسـین بن احمد بن حسـن، نرصا کبیا _ نگرشـتم اطـم. وی از شـیخ تفید درخواطم نموده 
بـود کتربـی تختصـا و خالصـم دربـررۀ احـکرم برنوان بنویسـد.

3. بم اين دو پسا بمم بيرتوز.
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آمـد و وارد مسـجد خویـش شـد، فاطمـه، مـادر سـید رضـی و سـید مرتضـی را دید که 

کودک بودند  که  کنیزکان و دو پسـرش سـید رضی و سـید مرتضی در حالی  همراه با 

وارد شـدند. چـون شـیخ مفیـد نظـرش بـه آن بانوی مخـّدره افتاد، به جهـت احترام از 

جـای برخاسـت و بـر او سـالم کرد. 

کودک، پسـران من هسـتند. آنها را نزد  گفت: ای شـیخ! این دو  گرامی  آن بانوی 

شـما آورده ام بـرای آنکه بـه آنها فقه بیاموزی. 

کرد.  شیخ چون این را شنید، بگریست و خواب خود را برای بانو نقل 

کـه به آن مرتبـه و مقام  شـیخ مفیـد مشـغول تعلیـم آن دو کـودک گردیـد، تـا وقتـی 

واال در کمـاالت و فضائـل و جمیـع علوم رسـیدند.]13[

مرثیـه اش  در  پسـرش سـید رضـی  آن سـّیده جلیلـه درگذشـت1،  کـه  هنگامـی 

کـه چنـد بیـت آن از ایـن قـرار اسـت: گفـت  قصیـده ای 

ــو َنَفــَع اهَغِلیــَل ُبکرِئی
َ
بِکَیــِک ه

َ
 ِبدائــیأ

ُ
ــو َذَهــَف اهَممــرل

َ
ُرّدُ ه

َ
َو أ

ــًر ی بــِا اهَجمیــِل َتَعّزِ ــوُذ ِبرهّصَ ه
َ
بِا اهَجمیِل َعزائیَو أ و کرَن ِبی اهّصَ

َ
ه

ٍة َبــّاَ ّمٍ 
ُ
أ  

َّ
ُکل ــِک 

ُ
ِتثل کرَن  ــو 

َ
َغَنــی اهَبنــوُن ِبلــر َعــِن البــرء2ه

گریم ام، آتش درون را اثری کند؛ و تی خواهم  کم   _ با تو تی گریم تر شرید 
گفتگوهر درد را ازتیرن بباد، کم شرید 

کم آراتشم در صبا جمیل برشد؛  _ در عزا بم صبا جمیل پنره تی بام؛ برشد 

گا همم تردران ترنند تو نیکو بودند؛ پساان از پدران بی نیرز تی گشتند. _ ا

 َنَسب سیدین )سید رضی و سید مرتضی( از طرف مادر به عمِر اشرف می رسد 

1. اين برنوی تخدره تحتام، در ذی اهحجم طرل 385ق. بم رحمم ايزدی پيوطم.
2. اين قصیده »رائده عصمرء« 68 بيم دارد. نکن ديوان شریف رضی، ج1، ص26، ط بيروت
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ابـی محمـد حسـن )ناصـر  ابـن  بـه ایـن صـورت: فاطمـه دختـر حسـین بـن احمـد، 

کبیـر(، بـن علـی، بـن حسـن، بـن علـی، بن عمر اشـرف، ابـن علی بن الحسـین؟امهع؟.

ابو محمد حسن ناصر کبیر، فرمانروای دیلم
کبیـر"، "مالک  کـه ملّقـب بـه "ُاطـُروش"2، "ناصـر  ابـو محمـد حسـن1 همـان اسـت 

بـالد دیلـم"، "طـود3 العلـم" و "العالـم العلیـم" اسـت. 

آن  کـه سـید مرتضـی؟ضر؟  از جملـه: "صـد مسـئله"  فـراوان دارد،  تألیفـات  ی  و

کتـاب "انسـاب األئمـه؟مهع؟ و  را تصحیـح نمـوده و "ناصریـات"4 نامیـده اسـت؛ نیـز 

کتابهـای دیگـر. کتـاب در امامـت و  موالیـد آنهـا"5 و دو 

لقـب  بـا  مـاه  سـه  و  سـال  سـه  و  شـد  طبرسـتان6  وارد  قمـری   301 سـال  در  ی  و

کـم عـالوه بـا طباطـترن، بـا  کاده انـد  کبیـا، را باترنروايـی عـردل تعابـی  1. ابـو تحمـد حسـن نرصـا 
کـم شـد و تاکـز  نمـرط دیگـری از شـمرل ايـاان از جملـم دیلـم و بخش هـری شـاقی گیـالن نیـز حر
یـخ طبـری، تـادم طباطـترن هیـچ حکوتتی را  حکوتتـش را آتـل قـاار داد. بـا اطـرس گـزارش ترر
همرنند حکوتم وی،  عردالنم ندیده اند. او نمش تلمی در اطـالم آوردن و شـیعم شـدن تادم 
طباطـترن داشـتم اطـم. حمریم از عرهمرن و دانشـمندان، دعوت از طـردات باای زندگی در 
طباطـترن و تأطـیس تسـرجد، از اقداتـرت نرصـا کبیـا بـم شـمرر تـی رود. آراتـگره وی اینـک در 

یررتـگره تادم اطـم. شـلا آتـل ز
2. نرشنوا؛ گوش او در یکی از جنگلر صدتم دیده بود.

کوه بزرگ  .3
4. تسرئل اهنرصریرت تأهیف طید ابو اهمرطم علی بن حسین توطوی بغدادی، تعروف بم شریف 
 تاتضـی  تتوبـری 436 ق، کـم شـاح و تصحیـح کتـرب اهفمـم اهنرصریـة )صـد تسـئلم( ترهیف 
طـید ابـو تحمـد حسـن بـن علی اطروش دیلمـی، تلمف بم نرصا کبیا تتوبـری 302 یر 304 ق، 

جد تردری طـید تاتضی »قده« اطـم.
ئمة وتواهیدهم اهی صرحف التا؟مهع؟« تی برشد. 5.  نرم کترب »انسرب ال

6. ترزندران کنونی
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کـرد. مردمانی به دسـت او مسـلمان شـدند  "الّناِصـُر ِللَحـّق"، بـر طبرسـتان حکومـت 
گرفـت. در سـال 304 در آمـل در سـن  نـود وُنـه _ و بـه قولـی نـود و پنـج  کارش بـاال  و 
ی غیـر از پسـرش احمـد، پسـری دیگـر بـه نـام ابـی الحسـن  سـالگی _ از دنیـا رفـت. و
کـه عبـداهلل ُمِعـّز در  کـرده و بـر قصایـدی  یدیـه را هجـو  کـه شـیعه بـوده و ز علـی داشـته 

نکوهـش علوییـن سـروده، رّدّیـه آورده اسـت.

گفتـه در سـال 301، حسـن بـن علـی اطـروش در  مسـعودی1 در مـُروج الذهـب2 
کـرد. اطروش مردی  کـرد و مسـوده3 را از آنجـا بیرون  سـرزمین طبرسـتان و دیلـم ظهـور 
عاِلـم، فهیـم و دانـا بـه آراء و ِنَحـل4 بـود. مدتی در دیار دیلم اقامـت گزید و مردم دیلم 
کافـر و مجـوس بودنـد بـه پرسـتش خداونـد فـرا خوانـد. مـردم دیلـم بـه دسـت او  کـه  را 

کـرد.]14[ مسـلمان شـدند و در دیلـم مسـاجدی بنـا 

محمد بن قاسم علوی
کـه در روزگار  یکـی دیگـر از نـوادگان عمـر اشـرف، محمـد بـن قاسـم علـوی اسـت 

یـم: کـه بـه شـرح حـال او بپرداز معتصـم اسـیر و گرفتـار شـد، و شایسـته اسـت 

ی، ابوجعفـر محمـد بـن قاسـم بـن علـی بـن عمـر بـن امـام زین العابدیـن؟ع؟ و  و
مـادرش، صفّیـه دختـر موسـی بـن عمـر بـن علـی بـن الحسـین؟امهع؟ اسـت.

او مـردی عابـد و زاهـد و عاِلـم و فقیـه و اهـل دین و ورع بوده و پیوسـته لباسـهای 

یخ نـگرر و جغاابـی دان تسـلمرن طـده چلـررم  1. علـی بـن حسـین تسـعودی)280-345 ق.( ترر
هجـری قمـری اطـم.

کتربـی  گاان بلـر(  َهـف و َتعـردُن اهَجوَهـا )یعنـی دشـتی از طـال و تعـردن طـنگ هری 
َّ

2. ُتـروُج اهذ
یخـی نوشـتم علـی بـن حسـین تسـعودی تـورخ شـیعی در قـرن چلـررم هجـری قمـری اطـم  ترر

یـخ جلـرن و احـوال تلـل دیگـا نیـز پاداختـم اطـم.  یـخ تسـلمرنرن، بـم ترر کـم عـالوه بـا ترر
3. وی از طاف حکوتم عبرطی، واهی طباطترن بوده اطم.

4. تلل و ادیرن و تسلکلری بلسفی
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ی  پشـمینه می پوشـید. در ایـام معتصـم1 در کوفـه خـروج کرد و معتصم بـه مقابله با و

گریخـت و پیوسـته میـان بـالد خراسـان جابجـا  برآمـد. محمـد بـه سـمت خراسـان 

می شـد. گاهـی بـه َمـرو2، گاهـی بـه سـرخس3، زمانـی بـه طالقـان4، و گاهـی به نّسـاء5 

می رفـت. وقایـع و جنگهایـی برایـش پیـش  آمـد و مـردم بسـیاری بـا او بیعـت کردند و 

گـردن نهادند. بـه اطاعـت از فرامیـن او 

کردند. که در اندک زمانی، چهل هزار نفر در مرو با او بیعت  کرده   ابوالفرج6 نقل 

1. ُتعَتِصـم عبرطـی)180-227ق( هشـتمین خلیفـم عبرطـی و از برزنـدان هـررون اهاشـید اطـم 
کـم بـم َنملـی اتـرم جـواد؟ع؟، بـم باتـرن او بـم شـلردت رطـید.

کشـور  اتـروزه در  کـم  بـزرگ  از شـلاهری تلـم خااطـرن  و  برطـترنی در تروراءاهنلـا  َتـْرْو شـلری   .2
اطـم. واقـع شـده  تاکمنسـترن 

تـرز  نزدیکـی  در  رضـوی  خااطـرن  اطـترن  در  ايـاان  تـرزی  شـلا  شمرل شـاقی ترين  طـاخس؛   .3 
تاکمنسترن اطم.

کیلوتتـری شـمرل غربـی شـلا تلـاان واقـع  کـم در 133  4. طرهمـرن؛ شـلری در اطـترن اهبـرز اطـم  
شـده اطـم.

کـم  کوهـی در نزدیکـی طـاخس و ابيـورد اطـم  5. نّسـرء، شـلری برطـترنی در خااطـرن در داتنـم 
نعمـم بـااوان و آبلـری روان دارد. اتـروزه ايـن شـلا در کشـور تاکمنسـترن و در حـد برصـل شـلا 
عشـق آبرد در تاکمنسـترن، و قوچرن در خااطـرن واقع شـده اطـم. علم تسـمیم بم اين نرم آن 
اطـم کـم هنگرتـی کـم تسـلمرنرن بـم خااطـرن وارد شـده و قصـد تسـخیا ايـن شـلا را داشـتند، 
تـادان شـلا بـاار کادنـد و زنـرن را برقـی گذاشـتند. هذا تسـلمرنرن تادی را آنجـر ندیدند و گفتند 
اینـرن زن هسـتند و جنـگ بـر زنرن، شریسـتم نیسـم. تر زترنـی کم تادانشـرن برزگادند، جنگ را 
یـم. و یـم اين طـبف اين شـلا را نسـرء نرتیدند. نسـريی بم اين شـلا تنتسـف  بـم تعويـق تی انداز

اطـم. )تعجـم اهبلـدان 8 / 282 – 283(
6. َابواهَفَاِج ِاصَفلرنی )284-356ق( از عرهمرن و نویسـندگرن قرن طـوم و چلررم هجری اطـم. 
کـم حـروی طاگذشـم برزنـدان و نـوادگرن  کتـرب تمرتـل اهسرهبیيـن، تشـلورترين اثـا اوطـم 
کمرن اتوی  کم بم دطـم حر ابوطرهف؟ع؟ از زترن پيرتبا؟ص؟ تر نیمم قرن چلررم قمری اطـم 
و عبرطـی کشـتم شـدند. کترب تشـلور دیگا وی، الغرنی، بزرگترين دائاة اهمعررف توطـیمی 
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گریـه ای  گـرد آینـد. در آن شـب صـدای  کـه همـۀ لشـکر در محلـی  کـرد   شـبی وعـده 

گریـه چیسـت؟ کـه علـت  شـنیده شـد. محمـد بـن قاسـم در تحقیـق برآمـد 

ی گرفته  معلوم شد که یکی از لشکریان او، نمد مرد جوالیی1 را به زور و ستم از و

گریۀ مرد جوالسـت که از بیچارگی به آسـمان برخاسـته اسـت. محمد،   اسـت و این 

ی بود _ طلبید و سبب این رفتار را پرسید. که از لشکریان و مرد غاصب را  _ 

کـه مـال مـردم را ببریـم و هـر چـه  گفـت: مـا بـه بیعـت تـو درآمدیـم  مـرد غاصـب 

بکنیـم.  بخواهیـم 

گرفته و به صاحبش برگردانند.  محمد فرمان داد تا نمد را 

آنـگاه فرمـود: بـا چنیـن مردمـی نمی تـوان دیـن خـدا را یـاری نمـود. لذا امـر کرد که 

لشـکر متفرق شوند.]15[

ی با اصحاب نزدیک و مورد اعتماد کنده شـدن لشـکر، و  پس از این ماجرا و پرا

کـه اهـل کوفـه و سـایر شـهرها بودنـد، بـه طالقـان رفـت. فاصلـۀ طالقـان تـا مـرو،   خـود 

کردنـد.  چهـل فرسـخ بـود.  در طالقـان مـردم بسـیاری بـا او بیعـت 

که از جانب معتصم والی نیشـابور بود، حسـین بن روح3 را به  عبداهلل بن طاهر2 

کـه دو لشـکر بـا هم برخـورد کردنـد و در برابر یکدیگر  ی فرسـتاد. هنگامـی  مقابلـه بـا و

و باهنـگ و نیـز جرتع تريـن ديـوان نظـم و نثـا و روایـرت عـاب جرهلـی و صـدر اطـالم دانسـتم 
ید. باخی  شـده اطـم. باخـی از اطـرتید وی عبررتنـد ازن تحمـد بـن جريا طبـری و ابوبکا بـن در

گادان وی بوده انـد. عرهمـرن همچـون دارقسنـی، ابـو اطـحرق طبـری، و تنوخـی، از شـر
1. بربنده

2. َعبـداهَّلل بـن طرهـا)182–230 ق.( برزنـد طرهـا بـن حسـین، طـوتین اتیـا طرهـری و از طـاداران 
اياانی تبـرر تأتـون عبرطـی بـود.

3. از باترندهرن هشکا در زترن تأتون عبرطی.
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رزم آرایـی نمودنـد، لشـکر حسـین بـن روح، تـاب مبـارزه بـا لشـکر محمـد را نداشـته و 

کردند. فـرار 

بـرای بـار دوم، عبـداهلل بـن طاهـر لشـکر فراوانـی بـه یاری حسـین بن روح فرسـتاد. 

کمیـن بـرای لشـکر محمـد ترتیـب داد و نهایتـًا  حسـین )بـا حمـالت ایذایـی( چنـد 

پـس از آنهـا بـه جنـگ بـا محمـد حاضـر شـد. ایـن بـار، غلبـه و پیـروزی از آِن حسـین 

بـن روح بـود و اصحـاب محمـد گریختند. محمد، مخفیانه به جانب نّسـاء حرکت 

نّسـاء  در  محمـد  اختفـای  محـل  از  و  فرسـتاد  جاسوسـانی  طاهـر  بـن  عبـداهلل  کـرد. 

مطلع شـد. 

کـه بـا راهنمایـی  آنـگاه ابراهیـم بـن غسـان را بـا هـزار سـوار برگزیـد و فرمـان داد 

شـخصی راه بلـد، بـه سـمت نّسـاء حرکـت کننـد و بـه یکبـاره اطـراف منـزل محمـد را 

کـرده و بیاورنـد. کننـد و او را دسـتگیر  محاصـره 

نّسـاء  بـه سـمت  بـا سـواران،  بـه همراهـی آن راهنمـا همـراه  بـن غسـان  ابراهیـم 

که محمد در آنجا مسـتقر بود  کرد. پس از سـه روز وارد نّسـاء شـد وخانه ای را  حرکت 

کـه از  محاصـره نمـود. ابراهیـم وارد خانـه شـد و محمـد بـن قاسـم را همـراه بـا ابوتـراب 

کـرده، در قیـد و بنـد نمـود و به نیشـابور برگشـت. یـاران خـاص محمـد بـود، دسـتگیر 

بـه  در نیشـابور، محمـد را در محضـر عبـداهلل بـن طاهـر حاضـر نمـود. عبـداهلل، 

کـه بـر محمـد بـود نظـر انداخـت و گفـت: ای ابراهیـم! از خدا  سـنگینی قیـد و بنـدی 

کشـیدی؟ ابراهیـم  کـه ایـن بنـدۀ صالـح خـدا را چنیـن بـه قیـد و زنجیـر  نترسـیدی 

گفـت: ای امیـر! تـرس از تـو، مـرا از تـرس از خـدا بازداشـت. 

ی را در نیشـابور  کننـد و سـه مـاه و کـم  کـه قیـد و بنـد را از او  عبـداهلل فرمـان داد 

نـگاه داشـت. در ایـن مـدت، بـرای اینکـه مـردم از موقعیـت محمـد مطلـع نباشـند، 
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فرمـان داد َمحِملهایـی1 را ترتیـب داده و بـر اسـترهایی سـوار نمودنـد. آنـگاه آنهـا را بـه 

جانـب بغـداد فرسـتاد تـا مـردم چنیـن پندارند که محمـد را در آن محملهـا به جانب 

بغداد فرسـتاده اسـت. 

یک، محمد را به جانب  پس از سه ماه به ابراهیم بن غسان فرمان داد در شبی تار

کـه هـر چـه مایـل  گفـت   بغـداد ببـرد. هنـگام حرکـت، عبـداهلل بـن طاهـر بـه محمـد 

کـه از آِن  اسـت از اشـیاء نفیـس )کـه در اختیـار عبـداهلل بـود( بـردارد. محمـد قرآنـی را 

عبـداهلل بـن طاهـر بـود برداشـت و غیـر از آن قـرآن، چیـزی را نپذیرفـت.

نزدیـک بغـداد خبـر ورود محمـد را به معتصم دادند. معتصم امر کرد تا سـرپوش 

َمحِمل محمد را بردارند و عمامه نیز از سـرش برگیرند تا مکشـوف و برهنه وارد شـهر 

شود.2 

کیفیـت وارد بغـداد  یسـت و نـوزده قمـری، محمـد را بـه ایـن  در نیـروز3 سـال دو

کردنـد. هنـگام ورود، اراذل و اوبـاش لشـکر معتصـم، در جلـو و پهلـوی محمـد، بـه 

لهـو و لعـب و رقـص و طـرب مشـغول بودنـد و معتصـم بـر بـاالی بلنـدی نشسـته بود و 

می خندیـد.  و  می نگریسـت 

کـه هرگـز در سـختیها، از  آن روز، انـدوه بزرگـی بـر قلـب محمـد عـارض شـد و او 

کـه مـن  تـو می دانـی  گریـه افتـاد و عرضـه داشـت: پـروردگارا!  بـه  بـود،  پـای نیفتـاده 

پیوسـته  نداشـتم.  جامعـه  از  منَکـرات  برداشـتن  و  اوضـاع  ایـن  تغییـر  جـز  قصـدی 

نفریـن می نمـود. بـه آن جماعـت  و  و اسـتغفار حرکـت می کـرد  بـه تسـبیح  زبانـش 

ی محمد را در  معتصم، "مسرور کبیر" را امر کرد که محمد را در زندان بیفکند. و

1. کجروه ای کم با شتا تی بندند؛ تخم روان.
2.  هاگره قصد تحمیا اطیری را داشتند بر او چنین ربترر تی کادند.

گویند. ز را در عربی، "نیروز"  3. نورو
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کـه نزدیک بود از بدی شـرایط آنجـا، محمد تلف کـرد   سـردابی شـبیه بـه چـاه حبـس 

 شـود. خبـر سـختِی شـرایط محمـد به معتصم رسـید. فرمـان داد او را بیـرون آوردند و 

در قّبـه ای در بوسـتانی حبـس کردنـد و گروهـی را به نگهبانی از آنجا گماشـت.]16[

از ایـن واقعـه بـه بعـد، موّرخـان در بـارۀ سرنوشـت محمـد، اختـالف نظـر دارنـد. 

برخـی گفته انـد کـه او را مسـموم کردنـد. برخـی گفته انـد با تدبیـری از زندان گریخت 

ایـام  قولـی دیگـر، در  بـه  بنـا  رفـت.  از دنیـا  و در واسـط  بـه واسـط1 رسـاند  را  و خـود 

حکومـت معتصـم و پـس از او در حکومـت واثـق2 نیـز زنـده بـود و بـه عنـوان متـواری 

کـرده و بـه زنـدان افکندنـد و  یسـت تـا در ایـام حکومـت متـوکل3، او را دسـتگیر  می ز

زنـدان درگذشـت.]17[ در 

امامزاده جعفری
کـه در دامغـان معـروف  از جملـه نـوادگان عمـر اشـرف، امامـزاده جعفـری اسـت 

کـه در آن بقعـه نوشـته شـده چنیـن  ی چنـان  اسـت و بقعـه و بارگاهـی دارد. نسـب و

است:

طـوِل؟ص؟، جعفـُا بـن  ِة عیـِن اهّاَ هـذا َقبـُا التـرِم اهُلمـرِم اهممتـوِل اهممبـوِل، قـّاَ

علـی بـن حسـن بـن علـی بـن عمـا بـن علی بـن حسـین بن علـی بـن ابيسرهف 

طـالم اهَّلل علیلـم.

بنـا بـه نقـل "کتـاب مقاتل الطالبییـن"، ایـن امامـزاده جعفـری، غیـر از آن امامزاده 

1. از اطـترن هری شـاقی کشـور عااق و در ترز اين کشـور بر اياان قاار دارد. اکثا تادم اطـترن واطـط 
تسـلمرن و شـیعم هسـتند. تاکز اين اطـترن، شـلا کوت اطم.

2. هررون تلمف بم اهواثق پسا تعتصم ، نلمین خلیفم عبرطی بود.
ل َعّبرطـی، جعفـا بـن تعتصم )حکوتمن232-247ق(، دهمین خلیفم عبرطـی کم بم  3. ُتَتـوِکّ

دشـمنی طاطـخم بر اهل بيم؟مهع؟ تشـلور بود.
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کـه در ری کشـته شـد، زیـرا او جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر بـن حسـن  جعفـری اسـت 

بـن علـی بـن عمـر بـن علـی بن الحسـین؟امهع؟ اسـت. 

قبر النذور
ابتـدای  یارتگاهـی در  ز النـذور،  قبـر  گفتـه:  البلـدان1  َحَمـوی در معجـم  یاقـوت 

گـرد شـهر بنـا شـده، فاصلـه دارد.  گرادا کـه  کـه نیـم میـل2 از حصـاری  بغـداد اسـت 

کـرده و بـرای آن نـذر می کننـد. یـارت  مـردم آن قبـر را ز

از قاضی تنوخی بغدادی3 نقل شـده اسـت: هنگامی که عضدالدولة4 از بغداد 

بـه قصـد همـدان از شـهر خـارج شـد، مـن همـراه او بـودم. وقتـی نظـرش بـه قبرالنـذور 

از  یکـی   ، قـرن هفتـم هجـری  اوایـل  هغویـرن  و  ادبـر  از  یرقـوت حمـوی،   نوشـتۀ  1. تعجم اهبلـدان 
تلمتريـن تصـردر جغاابـی در باهنـگ اطـالتی اطـم. بيـش از 15038 توضـوع جغاابیريـی 
کـم از جرنـف غـاب، اندهـس؛ و از جرنـف  پيااتـون شـلاهری عرهـم در آن تسـاح شـده اطـم 
بـم جغاابیـر  کتـرب، تنحصـا  ايـن  و اطالعـرت  را شـرتل تی شـود. تعلوتـرت  شـرق، چیـن؛ 
یـخ، علـم انسـرب،  نیسـم. بلکـم یـک دايـاة اهمعـررف روش تنـد اطـم کـم بـم توضوعـرت ترر

هغـم، ادب، آداب و رطـوم و تااجـم هـم پاداختـم اطـم.
2. تیـل؛ واحـد تسـربم اطـم و هـا تیـل را چلررهـزار قـدم نوشـتم اند. بملـرء هـا تیـل را چلـرر هـزار 

ذراع، و هـا ذراع را دو وجـف شـخص تعموهـی گوینـد.
ـن بـن علـی بـن تحمـد بـن ابـی اهفلـم تنوخـی )329-384ق( قرضـی، ادیـف،  3. بوعلـی ُتَحّسِ
کـم در بغـداد و جنـوب ايـاان زندگـی تی کـاد. وی در دطـتگره  شـرعا و نویسـنده قـرن چلـررم 

یـخ، قسعـی و آشـکرر نیسـم.  عضداهدوهـم دیلمـی بسـیرر ارجمنـد بـود. تذهـف وی در ترر
4. ابوُشـجرع َعُضـُد اهّدوهـم)324-372ق( برزند حسـن رکن اهدوهم دیلمـی، بزرگترين اتیا آل بویم 
و از قدرتمندتريـن اتیـاان شـیعی ايـاان اطـم. از جملـم تلم تريـن اقداتـرت وی، طدطـرزی، 
احـداث آب  انبررهـری بـزرگ، جلوگیـری از اختـالف بيـن شـیعیرن و اهـل تسـنن  در بغـداد، 
برزطـرزی حـام علـوی و حسـینی و کرظمیـن و عسـکريين و همچنیـن کشـیدن حصـرر بـم دور 
کـم بـم باتـرن او طـرختم شـده  شـلا تدینـم اطـم. دروازه قـاآن شـیااز از جملـم بنرهريـی اطـم 

اطم.
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 اهلُل َبقـاَء َموالنـا"1 ایـن 
َ

گفتـم: "اطـال افتـاد، از مـن پرسـید: ای قاضـی! ایـن چیسـت؟ 

کـه او لفظ  کـه "قبـر النـذور" اسـت. زیـرا می دانسـتم  "مشـهد النـذور" اسـت. و نگفتـم 

قبـر و حتـی کمتـر از ایـن را هـم بـه فـال بـد می گیـرد.

که قبر النذور گفت: می دانستم    عضدالدولة )از این پاسخ من( خوشش آمد و 

که شرح حالی از او بگویی.  است. منظورم این بود 

گفتـم: ایـن قبـر عبیـداهلل بـن محمـد بـن عمـر بـن علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن 

گرفـت و فرمـان داد در ایـن  ی  ابیطالـب؟مهع؟ اسـت. یکـی از خلفـا تصمیـم بـه قتـل و

کـه از آنجـا  ی آن را بپوشـانند. عبیـداهلل  کننـد و رو گـود  محـل، زمیـن را ماننـد زیبـه2 

یختند و او  ک ر ی او خـا گـودال افتـاد. آنهـا بـر رو کـرد، بی خبـر از همـه جـا در آن  عبـور 

ی بـه ایـن جهـت بـه قبـر النـذور معـروف  کهـا مدفـون نمودنـد. قبـر و را زنـده در زیـر خا

کـس بـه قصـد حاجتـی، بـرای ایـن قبـر نـذر می کنـد، بـه حاجـت خـود  کـه هـر  اسـت 

کـرده ام و بـه حاجـت خـود رسـیده ام. می رسـد. مـن مکـّرر بـرای او نـذر 

گفـت: واقـع شـدن مقصـود از نذرهـا، امـری اتفاقـی    عضدالدولـة قبـول نکـرد و 

که می خواهند بازاری درسـت  اسـت و منشـأ این مطالب، پندارهای عوامانه اسـت 

کننـد و لـذا سـخنان باطـل را نقـل می کننـد. 

کردم.  گفت: من سکوت  قاضی 

پـس از چنـد روز، عضدالدولـة مـرا طلبیـد و سـخن مرا در باره روا شـدن حاجات 

گفـت: نـذرش مجـّرب اسـت. مـن بـه  کـرد و  و نـذر بـرای قبـر النـذور و ... تصدیـق 

کـردم و اینـک بـه حاجـت خـود رسـیدم.]18[ قصـد حاجـت بزرگـی، بـرای او نـذر 

1. عما خلیفم تر دراز بردا.
2. گوداهی کم باای شکرر شیا در زتین حفا تی کنند.
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 بخش سوم: 
زید بن على بن الحسین؟امهع؟

شـیخ مفیـد می نویسـد: )در میـان فرزندان امام سـجاد؟ع؟(، بعـد از امام محمد 

ید بن علی بن الحسین؟امهع؟ از همه برادران خود بهتر و از همگی برتر بود.   باقر؟ع؟، ز

 عابد و پرهیزکار و فقیه و باسخاوت و شجاع بود. امر به معروف و نهی از منکر و طلب 

الجـارود  ابـی  از  نمـود. سـپس  بـا شمشـیر خـروج  و  نمـود  را  امـام حسـین؟ع؟  خـون 

یـد  کـس در بـارۀ ز گفـت: وارد مدینـه شـدم و از هـر  کـه  کـرده  یـاد بـن المنـذر1 روایـت  ز

کـه او »حلیـف القـرآن« اسـت یعنـی پیوسـته مشـغول قرائـت قـرآن  گفتنـد  پرسـیدم، 

اسـت.]19[ مجیـد 

یـد چنان از خوف خدا می گریسـت که اشـک  کـرده: ز از خالـد بـن صفـوان2 نقـل 

چشـمش با آب بینی اش مخلوط می گشـت. بسـیاری از شـیعه به امامت او اعتقاد 

ید با شمشـیر، و دعـوت کردن از  ـت ایـن اعتقـاد خـروج و قیام ز
ّ
کـرده بودنـد. عل پیـدا 

کـه مقصـود او  مـردم بـرای جلـب رضایـت خانـدان پیامبـر؟ص؟ بـود. مـردم پنداشـتند 

کـه او چنیـن قصـدی نداشـت؛  از ایـن دعـوت، دعـوت بـه خـودش اسـت، در حالـی 

امامـت معرفـت داشـت.  بـرای  باقـر؟ع؟  بـرادرش حضـرت  اسـتحقاق  بـه  یـد  ز زیـرا 

ی از وصیـت امـام باقـر؟ع؟ در وقـت وفاتـش نسـبت بـه امامـت فرزنـدش امـام  نیـز  و

صـادق؟ع؟ باخبـر بـود.]20[

یـرد بـن ُتْنـذر تعـروف بـم َاُبواهجـررود، بنیرن گـذار باقم جررودیم اطـم کم بم طـبف اندیشـم هری  1. ز
خـرص و عـدم پری بنـدی بـم تمیـم از طـوی اتـرم برقا؟ع؟ طاد شـد.

2. ِاْبـنِ  َاْهَتـم ، خرهـد بـن  صفـوان  بـن  عبـداهَّلل  بن  اهتم  ِتْنَمـری  تمیمی  )تتوبـری 135ق( ، خسیف و 
طـخنوِر بنرم  عاب در دوره تربعین تی برشـد.
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یـد بـن علـی، در مقابلـه بـا اعـوان و  کمـاالت نفسـانی و مجاهـدات قهرمانانـۀ ز
کـه نیـازی بـه توصیـف نـدارد. آوازۀ  انصـار مـروان َحَکـم1، بـه قـدری مشـهور اسـت 
ی بر سـر زبانهاسـت.  فضل و شـجاعت او مشـهور و ذکر مبارزات و جنگاوری های و

کتـاب مجالـس المؤمنین2  ی در  چنـد بیـت زیـر در وصـف فضـل و شـجاعت و
آمده اسـت:

ّمــر َتــَاّدی ِبرهَحَمرئــِل َوانَتلــی
َ
واِبــِلَبل

َّ
طــااِف اهِمنــر اهذ

َ
 ِبأ

ُ
َیصــُول

ِطــنرَنُم ّنَ 
َ
أ عــداُء 

َ
ال َنــِم  ِکِلَتَبّیَ وا لرِت اهّثَ ّتَ

ُ
ُیِسیُل َحِنیَن ال

َمــی ــَن ِبیــم َتیَســُم اهِعــّزِ َو اهّتُ یِدی اهَمَواِبِل3َتَبّیَ
َ
ی َبيَن أ

َ
َوِهیدًا ُیَفّد

ترجمه:

يزد، و تیاهر را در اطااف کمرن   _ آنگره کم هبرس رزم پوشد و شمشیا با شرنم آو

با جری خود قاار دهد،

1. تـروان بـن حکـم بـن ابـی اهعـرص بـن اتیـم )2-65ق(، چلررتیـن خلیفـم اتـوی و طاطلسـلم 
کودکـی بـم همـااه پـدرش حکـم بـن ابی اهعـرص، بـم دطـتور  شـرخم تروانیـرن اطـم. تـروان در 
پيرتبـا اکـام؟ص؟ بـم طرئـف تبعیـد شـد، اتـر خلیفـم طـوم، عثمـرن بـن عفـرن، او را بـم تدینـم بـرز 
کرر شـد. وی در جنـگ جمـل و صفیـن در تمربـل  گادانـد و در دطـتگره خالبـم تشـغول بـم 
کنـرر جـدش، پيرتبـا؟ص؟  شـد و  گابـم؛ ترنـع دبـن پيکـا اتـرم حسـن؟ع؟   اتـرم علـی؟ع؟ قـاار 
همچنیـن تجردهـم ای بـر اتـرم حسـین؟ع؟ بـم جلـم بيعم نکـادن بر يزید داشـم. تـروان پس 
یـم بـن يزیـد از حکوتـم، بـم خالبـم رطـید و پس از حدود ده تره، در طـرل  از کنرره گیـری تعرو
کـم اتـرم علـی؟ع؟ بـم وی  کـاد و وبـرت یربـم. نمـل اطـم  65 قمـری  همسـاش او را تسـموم 

گفتـم اطـمن وای بـا تـو و وای بـا اتـم تحمـد؟ص؟ از دطـم تـو. 
 2. تجرِهس اهمؤتنین کتربی بم زبرن بررطی نوشتم  عرهم شلید قرضی طید نوراهَّلل حسینی شوشتری 
)1019ق( اطـم کـم تؤهـف کتـرب احمـرق اهحـق و ازهـرق اهبرطل هم تی برشـد. ايـن کترب در 
ين شـده و ها تجلس حکم یک بصل از کترب را دارد. شوشـتری در ها  دوازده »تجلس« تدو
یـخ اطـالم، تشـیع و ايـاان پاداختـم و باخـی از بـزرگرن شـیعم را در  تجلـس، بـم گوشـم هريی از ترر

چند گروه، تتکلمرن، تشـرهیا، حکمر و شـعاا شنرطـرنده اطـم.
3. تجرهس اهمؤتنین، ج2، ص253.
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يلری تردران جوان تاده  کم نیزه هریش، نرهم هر و زار  _ با دشمنرن آشکرر شود 

کند، را طوالنی 

 _ در او نشرنم هری عزت و تموی آشکرر اطم، آن کودکی کم در گره توهد، تیرن 

قربلم هر دطم بم دطم تی شد.

ید بن علی  ُکنیۀ ز سـید واالمقام، سـید علی خان در شـرح صحیفه1 می نویسـد: 

ّم ولـد بـود و مناقبـش بیـش از آن اسـت
ُ
 بـن الحسـین؟امهع؟، ابوالحسـین و مـادرش أ

کـه بـه شـماره در آیـد. آن سـید واال نسـب، بـه »حلیف القرآن« مشـهور بـود، زیرا هرگز   

قرائـت قرآن مجیـد را وانمی نهاد.]21[

کـس  ابونصـر بخـاری2 از ابـن الجـارود روایـت می کنـد: وارد مدینـه شـدم و از هـر 

یـد را گرفتـم، گفتنـد: ایـن حلیـف القرآن را می خواهی؟ این سـتون مسـجد را  سـراغ ز

کثـرت نمـاز، او را چنیـن می خواندنـد. کـه از  می گویـی؟ زیـرا 

کردیم،  کرده و ما در سـطور باال ذکر  که شـیخ مفید نقل  سـپس ابونصر مطلبی را 

ی برتافتـِن  یـد و رو گفته انـد: سـبب قیـام ز یـخ  کـه اهـل تار مـی آورد. آنـگاه می نویسـد 

ی بـرای شـکایت از خالـد بـن عبدالملـک بـن  کـه و او از اطاعـت بنـی مـروان، آن بـود 

یـــرُض اهّســـرِهکین بـــی شـــاِح صحیفـــة  طـــید اهســـرجدين؟ع؟« از شـــاحلری تشـــلور صحیفـــۀ  1. »ِر
ــوم  ــد َتعصـ ــن تحمـ ــد بـ ــن احمـ ــی بـ ــن َعلـ ــید َصدراهديـ ــرر طـ ــرن عربـــی، از آثـ ــم زبـ طـــجردیة بـ
حســـینی َدشـــَتکی شـــیاازی )1052-1120ق(، تعـــروف بـــم طـــید علـــی خـــرن تدنـــی و طـــید 
کـــم در نـــزد عـــاب بـــم ابـــن  کبیـــا، از علمـــری شـــیعم قـــرن دوازدهـــم هجـــری اطـــم  علـــی خـــرن 
کـــم در هـــا  تعصـــوم تدنـــی تشـــلور اطـــم. ايـــن شـــاح شـــرتل 54 بخـــش یـــر »روضـــم« اطـــم 

روضـــم یکـــی از دعرهـــر شـــاح شـــده اطـــم. 
2. ُبخـرریِ  َاْرِبْنجـی ، ابونصـا احمـد بـن  تحمـد بـن  نصـا، ادیـف  و تفسـا بررطـی زبرن  قـاآن  کریـم  کـم 

در قـرن پنجـم زندگـی تی کـاد.
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حـرث بـن الحکـم، امیـر مدینـه، نـزد هشـام بـن عبدالملـک1 رفـت. هشـام بـه او اذن 

یـد در چنـد مرحلـه شـکایت خویـش را بـرای او نوشـت و هـر  گزیـر ز حضـور نـداد. نا

یـد گفـت:  بـار هشـام در زیـر نامـه او می نوشـت: بـه سـرزمین خـود بازگـرد. در نهایـت ز

کـم مدینـه( بـاز نخواهم گشـت. سـوگند بـه خـدا دیگـر هرگـز نـزد ابـن الحـرث )حا

 پس از مدتی که در آنجا بماند، هشام به او اذن ورود داد و او را به حضور طلبید. 

کـه تـو در  یـد در برابـر هشـام نشسـت، هشـام گفـت: بـه مـن خبـر رسـیده اسـت   چـون ز

که شایستگِی این مقام و مرتبت را نداری  ی خالفت هستی، در حالی   طلب و آرزو

کنیززاده نیستی.  که تو چیزی بیش از یک  چرا 

گفت: بگوی.  کالم تو جوابی دارد. هشام  گفت: این  ید  ز

کـه برانگیختـه، برتـر نیسـت و  کـس نـزد خداونـد، از پیامبـری  گفـت: هیـچ  یـد  ز

کنیـزی اسـت. خداونـد او را برگزیـد و  کـه پسـر  او اسـماعیل بـن ابراهیـم؟امهع؟ اسـت 

ی پدیـد آورد..... و از ایـن گونـه کلمـات میـان  حضـرت خیرالبشـر؟ص؟ را از صلـب و

یـد و هشـام رد و بـدل شـد.  ز

گفت: دست این ابله نادان را بگیرید و بیرون ببرید.  سرانجام هشام 

یـد را بیـرون بردنـد و بـه همـراه چنـد تـن دیگـر او را به سـمت مدینه روانـه کردند.  ز

یـد بـه جانـب عراق  وقتـی از محـدوده شـام خـارج شـدند، آن همراهـان بازگشـتند و ز

ی آوردند. ]22[ ی رو بازگشـت و وارد کوفـه شـد. مـردم کوفـه بـه بیعـت بـا و

کـه در رصافـه2  یـد ایـن بـود   مسـعودی در مـروج الذهـب آورده: علـت خـروج ز

 1. هشرم  بن عبداهمک،  بن تروان حکم، دهمین خلیفۀ اتوی و هفتمین خلیفۀ تروانی )خالبمن
 105-125( اطم.

کم بم نرم رصربم شرم یر رصربم هشرم )کم برنی آن اطم( تعروف بود. یم  2. شلری در طور
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سـرین1 اسـت( بـر هشـام وارد شـد، اّمـا جایـی بـرای نشسـتن نیافـت  )کـه از اراضـی ِقّنَ

گزیـر در پاییـن مجلـس نشسـت و خطـاب  و دیگـران نیـز برایـش جایـی نگشـودند. نا

گفت: بـه هشـام 

وِصیـَک ِبَتقـَوَی 
ُ
َنـا أ

َ
 َیصَغـُر ُدوَن َتقـَوی اهلِل َو أ

َ
َحـٌد َیکبـُر َعـن َتقـَوی اهلِل و ال

َ
یـَس أ

َ
ل

قـِه.
َ
اهلِل َفاّت

کوچـک  کـس  تقـوای خـدا؛ و هیـچ  بـا  بزرگـی نگیـرد، مگـر  کـس  ترجمـه: هیـچ 

نمی گـردد مگـر بـه تـرک تقـوای خـدا. اینـک مـن تو را بـه تقـوای الهی سـفارش می کنم، 

کـن. پـس تقـوا پیشـه 

کـه به خیال  کت بـاش ای مـادر تـو را مباد! تو آن کسـی هسـتی  هشـام گفـت: سـا

خالفـت افتـاده ای در حالـی که فرزند کنیزی هسـتی.

گر نخواهی  گر بخواهـی می گویم و ا یـد گفـت: بـرای این سـخن تو جوابی دارم؛ ا  ز

گفت: بگو. کت می مانم.  سـا

هـاِت ال ُتقِعـدوَن ِبالّرِجـاِل َعـِن الغایـاِت؛ پسـتِی رتبـۀ مادران،   األّمَ
َ

یـد گفـت: إّن ز

بلنـد  اهـداف  بـه  آنهـا  رسـیدن  مانـع  و  نمی شـود  فرزنـدان  ارزش  پسـتِی  موجـب 

نمی شـود.

 آنـگاه فرمـود: مـادر اسـماعیل، کنیـِز مادر اسـحاق بود. ولی با آنکـه مادرش کنیز 

بـود حـق تعالـی او را بـه نبـوت برانگیخـت، او را پـدر عـرب قـرار داد و از صلـب او 

پیامبـر خاتـم؟ص؟ را بـر آورد. اینـک تـو مـرا بـه سـبب مـادرم طعنـه می زنـی، حـال آنکـه 

مـن فرزنـد علـی و فاطمـه ام. 

کیلوتتـری جنـوب غربـی شـلا  کـم برقیمرنـده ی خاابم هـری آن در حـدود 40  1. نـرم شـلری اطـم 
حلـف قـاار دارد.
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آنگاه به پا خاست و خواند:

ِبــِم زَری 
َ
أ و  اهَخــوف  َدُه  اهَجــالِدَشــّاَ َکذِهــَک َتــن َیکــَاُه َحّاَ

ــُم َراَحــٌة
َ
ــی اهَمــوِت ه َکرَن ِب ــد  َواهَموُت َحتٌم ِبی ِرَقرِب اهِعَبرِدَق

ــة
َ
َدوه ــُم 

َ
ه اهَّلُل  ُیحــِدِث  َتــرِدِإن  َکرهّاِ اهِعــَدی  آثــرَر  َیتــُاُک 

ترجمه:

 _ تـاس از او گريـزان و تـورد طـرزنش اطـم،  ايـن چنین اطـم حـرِل آن کس کم 

یرنم خوشریندش نیسم. گاتِی ترز

_ در تاگ باای او آطریش اطم،  و تاگ باای همم بندگرن حتمی اطم.

_  اگا خداوند باای او دوهم بااهم آورد، آثرر دشمنرن را خرکستا خواهد طرخم.

کوفـه، اشـراف و  کوفـه شـتافت. در  آنـگاه از نـزد هشـام بیـرون رفـت و بـه جانـب 
ید )که از بیعت آنان دلگرم شـده بـود( قیام نمود.  یـان قـرآن بـا او بیعـت کردنـد و ز  قار
ی گشت.   یوسف بن عمر ثقفی1 که )از طرف هشام( والی عراق بود، آماده کارزار با و
یـد، بنـای مکـر و پیمـان شـکنی نهادنـد و  گرفـت، یـاران ز کار جنـگ بـاال  کـه  همیـن 

یـد باقـی مانـده بـود.  گریختنـد. در نهایـت، تنهـا افـراد اندکـی همـراه ز

کـرد تـا شـب شـد و لشـکریان دسـت از جنـگ  ی پیوسـته بـه سـختی مبـارزه  و
یـد زخمهـای بسـیاری برداشـته و تیـری هـم بـه پیشـانی اش نشسـته بـود.  کشـیدند. ز
کردنـد تـا پیـکان تیـر را از  کوفـه، حجامتگـری را طلـب  از یکـی از آبادی هـای نزدیـک 
ید  که حجامتگر آن تیر را بیرون آورد، جان شـریف ز کشـد. همین  پیشـانی او بیرون 

کالبـدش خـارج شـد.  نیـز از 

گیـاه پـر نمـوده  ک و  کردنـد، قبـر او را از خـا یارانـش جنـازه او را در نهـر آبـی دفـن 

کـم یمـن و باترنـروای عـااق در اواخـا عصـا اتـوی اطـم. وی در ایـرم  1. يوطـف بـن عمـا ثمفـی، حر
کـاد. حکوتـم خـود، هـواداران بنـی هرشـم و شـیعیرن را تعمیـف و زندانـی و شـکنجم 
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کـه  گرفتنـد  ی قبـر جـاری سـاختند. نیـز از حجامتگـر پیمـان  و سـپس آب را بـر رو

ایـن مطلـب را افشـا نکنـد. بامـداد فـردا، حجامتگـر )و بـه قولـی یکـی از سـربازانش( 

یـد را  یـد را بـه او خبـر داد. یوسـف قبـر ز نـزد یوسـف بـن عمـر ثقفـی رفـت و محـل قبـر ز

کرد و برای هشـام فرسـتاد. هشـام  ی را بیرون آورد. سـر او را جدا  شـکافت و جنازه و

ید را در  ید را برهنه و عریان بر دار بکشـد. لذا یوسـف، ز که ز در پاسـخ، به او نوشـت 

یخـت.  کـرده و بـر دار آو کوفـه برهنـه  زباله دانـِی 

 یکی از شعرای بنی امیه با اشاره به این ماجرا خطاب به آل ابوطالب و شیعیان

 ایشان چنین سروده:

ٍة
َ
یدًا علی ِجذِع َنخل ُکم ز

َ
بنر ه

َ
ُفَصل

ُ
ی اهجذِع َیصل

َ
ًر َعل َر َتلِدّیَ

َ
م أ

َ
َو ه

کـه مهـدی بـر نخل  کنـون ندیـده ام  یـد شـما را بـر تنـه نخلـی بـر دار کشـیدیم، و تا ز

کشـیده شـود. به دار 

یـد را بـه آتـش بسـوزاند و  کـه جسـد ز پـس از مدتـی، هشـام بـرای یوسـف نوشـت 

ید پنجاه  کـه ز کسـترش را بـر بـاد دهـد. ابوبکـر بـن عیـاش1 و گروهی دیگر آورده اند  خا

یختـه بـود، ولـی احـدی عـورت او را ندیـد زیـرا  کوفـه برهنـه بـر دار آو مـاه در زبالـه دان 

خداونـد او را پوشـانیده بـود.

ید3، در خراسان   در روزگار سلطنت ولید بن یزید بن عبدالملک2، یحیی پسر ز

کوبـی از  کوبـی )تتوبـی 193ق(، یکـی از دو راوی قاائـم  1. َابوَبْکـِا ْبـِن َعیـرش بـن طـرهم حّنـرط 
عرصـم و از اصحـرب حدیـث اطـم.

2. وهیـد بـن يزیـد بـن عبـد اهملـک بـن تـروان بـن حکـم بـن ابـی اهعـرص بـن اتیـم اتـوی دتشـمی، 
یرزدهمیـن خلیفـم اتـوی، بـادی بی بندوبـرر و عیـرش، و بـاادر زاده هشـرم بـن عبداهملـک بـود 

کـاد. کـم پـس از عمویـش هشـرم در حـدود یـک طـرل و چنـد تـره حکوتـم 
ید( از کوبم بم خااطـــرن  ید نوه اترم طـــجرد؟ع؟  بـــود کم پس از شـــلردت پدرش )ز 3. یحیـــی بـــن ز
گریخـــم و بـــر بااخوانـــدن تـــادم خااطـــرن، علیـــم بنـــی اتیـــم قیـــرم کـــاد. یحیـــی در 125ق در 
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دار  چوبـه  بـا  همـراه  را  یـد  ز کـه  نوشـت  کوفـه  در  خـود  فرمانـدار  بـه  ولیـد  کـرد.  قیـام 

داد. بـاد  بـر  فـرات  کنـار  در  را  کسـترش  خا و  سـوزاند  را  یـد  ز ی  و بسـوزاند. 

کرده  گوید: َهیَثم بن عدّیِ بن حاتم طائی1 از عمرو بن هانی حکایت   مسعودی 

کـه گفـت: در زمـان سـّفاح2، همـراه بـا علـی بـن عبـداهلل عباسـی بـرای نبـش گورهای 

گور بیرون آوردیم  که رسـیدیم، او را از   بنی امیه )از شـهر( خارج شـدیم. به قبر هشـام 

ی، صحیح  کـه هنـوز بدنـش متالشـی نشـده و اعضایـش به جز نرمه بینـی و  و دیدیـم 

ی را سوزانید. سپس به سرزمین  یانه بر بدن او زد، آنگاه و  مانده بود. عبداهلل هشتاد تاز

گـور درآوردیـم. از او جـز مهره هـای پشـت و اسـتخوانهای  وابـق رفتیـم و سـلیمان را از 

گورهـای بنـی  پهلـو و سـرش، چیـزی باقـی نمانـده بـود. او را هـم سـوزاندیم. بـا سـایر 

کردیـم. آنـگاه بـه سـوی دمشـق رفتیـم  کار را  کـه در قنسـرین بودنـد نیـز همیـن  امیـه 

سـپس   نیافتیـم.  او  از  چیـزی  هیـچ  ولـی  شـکافتیم  را  عبدالملـک  بـن  ولیـد  گـور  و 

قبـر عبدالملـک را شـکافتیم و از او نیـز چیـزی جـز حیطـه سـرش را ندیدیـم. آنـگاه 

کندیـم و جـز یـک اسـتخوان چیـزی ندیدیـم  یـه علیهمااللعنـة را  گـور یزیـد بـن معاو

یدیرن او را از نخستین اترترن  جوزجرن ابغرنســـترن بم شـــلردت رطـــید و همرن جر دبن شـــد. ز
خـــود تی داننـــد. در بعضی از شـــلاهری اياان تثل گنبـــد کرووس، طـــبزوار و وراتین تزارهريی 
کـــم وی داعیم  بم وی تنســـوب اطـــم. از تالقـــرت وی بر تتـــوکل بن هررون بم دطـــم تی آید 

اترتم نداشـــتم اطم.
1. -ابوعبداهاحمـــرن هیثـــم بـــن عـــدی طريی از تورخـــرن نیمـــم دوم قرن دوم هجری اطـــم. وی 
یخی و َنَســـبی، رطـــرهم و کترب نوشـــتم و تنـــوع توضوعرت تورد  در انواع و اقســـرم تبرحث ترر
گادانی  یخ نگرری آن دوره را آشـــکرر تی کند، بسیرر گستاده اطم.  شر   عالقم وی کم حوزه ترر
کترب  کترب هريی ترنند  کم  یخ بوده اند. از جملم ابو حســـرن اهزیردی   کم اهل ترر  نیز داشـــم 

بيا و کترب طبمرت اهشعااء و .... داشتم اطم. اهمغرزی هعروة بن ز
2. عبـداهَّلل بـن تحمـد بـن علـی بـن عبرس تعـروف بـم ابواهعبرس طـّفرح )104- 136ق( نخسـتین 

خلیفـم عبرطـی بود.
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یختـه  کسـتر ر و در لحـدش خطـی سـیاه و طوالنـی بـود مثـل آنکـه در طـول لحـد، خا

گورهـای  باشـند. خالصـه آنکـه، بـا جسـت و جـو در سـرزمینهای مختلـف در پـی 

بنـی امیـه بودیـم و هـر آنچـه از ایشـان می یافتیـم می سـوزاندیم. 

در  را  آنهـا  اجسـاد  و سـوزاندن  امیـه  بنـی  گورهـای  نبـش  گویـد: خبـر  مسـعودی 

ید  ی با ز کـردار و رفتار ناپسـند و کـه نتیجۀ  کار هشـام آوردیـم  اینجـا بـرای بیـان پایـان 

بـن علـی؟ع؟ بـود.

ظرهمــر در بيــم تظلــم چیســتیخــود هحــد گویــد بم ظرهم کیســتی
ــردظرهمــرن را کرش جــرن در تــن تبرد ــن بت ــدر ت ــش ان ــش آت ــز حریم ک
ُبــَود تــن  از  خوبلــر  را  ای عجــف ظرهــم ز تــن ایمــن بــودنیکــوان 
تــن بــا او پرینــده تــر يــوم اهحســربخرنــم ظرهــم بــم دنیــر شــد خــااب

گـردون هـزاران عبدالملـک و مروان را از ملک و روان بی نصیب سـاخته و   چـرخ 

این روزگار خون آشام، هزاران ولید و هشام را آماج تیرها و رنج تیغ ها گردانیده و این 

گردانیده اسـت. کام   فلک سـبزفام، بسـیار پادشـاهان سـتمگر و هواخواهان آنها را نا

ک سـیاه، منـزل  گـودال خـا کاخ، بـه  کاله را از فـراز  گنـج و   چـه بسـیار پادشـاهاِن بـا 

کـه از فـراز تختهـا به تخته تابوت درافکنده اسـت. داده و چـه شـهریاران پیروزمنـد را 

زبرن1 خوِن دِل شـــیرين اطم، آن تی کم َدَهد ُر
يز اطم، آن ُخم کم نلد دهمرن2 ز آب و ِگِل پرو

یـخ، چـه  کـه سـتمکاران پیشـین در تار شـگفتا! بسـیار دیدنـد و بسـیار شـنیدند 

یختند و چه مالها اندوختند و چه لباسهای حریر   ستمها کرده و چه خونها به ناحق ر

و ابریشـم دوختنـد و چـه تخـت و تـاج بیاراسـتند و چـه بناهـای اسـتوار و بنیادهـای 

1. پرورنده درخم انگور.
2. خرقرنی.



255بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

کـوچ کردنـد و چـه خیالهـا را بـه  محکـم سـاختند. ولـی آخراالمـر، بـه چـه ِوزر و وبالـی 

گـور بردنـد و از همـه آنهـا چیـزی جـز اعمالشـان باقـی نگذاشـتند.

يـــی کم نگون کاده اطـــم، ايوان بلک َوش را گو
ـــادان1

َ
گ ـــادان، یـــر حکـــِم بلـــک 

َ
گ حکـــِم بلـــِک 

گفت: بر حضرت امام جعفر  که  کرده   شیخ صدوق از حمزة بن حمران2 روایت 
کجا می آیی؟  صادق؟ع؟ وارد شدم.آن حضرت فرمود: ای حمزه از 

کوفه می آیم.  کردم: از  عرض 

که محاسـن شـریفش از اشـک  گریسـت. چندان  کلمه  حضرت از شـنیدن این 
چشـمش تر شد. 

کردید؟  گریه  که بسیار  عرضه داشتم: یابن رسول اهلل! چه شد شما را 

که به او رسید.  ید و مصائبی را  که به یاد آوردم عمویم ز فرمود: زیرا 

گفتم: چه چیز به خاطر مبارکت آمد؟ 

فرمـود: بـه یـاد آوردم شـهادت او را، هنگامـی کـه تیری به پیشـانی او اصابت کرد 
ی او  و همـان تیـر او را از پـای درآورد. فرزنـدش یحیـی بـه سـوی او آمـد و خـود را بـر رو
که اینک بر رسـول خدا؟ص؟ و علی و فاطمه  گفت: ای پدر بشـارت باد تو را  افکند و 

و حسـن و حسـین؟مهع؟ وارد می شـوی. 

که می گویی پسر جان!  گفت: چنین است  ید  ز

ک؛ خداوند جلّ و عّز.
َ
گادانندۀ َبل گادانن  1. بلک 

2. حمزة بن حماان بن اعین کوبی شیبرنی، از اصحرب اترم برقا و اترم صردق )علیلمر اهّسالم( 
و از تحدثرن تعرصا اترم صردق )علیم اهّسـالم( بود. وی از اباادی ترنند پدرش حماان، داود 
بـن باقـد، عمویـش زرارة و تحمـد بـن تسـلم روایـم نمـوده اطـم. ابـاادی ترننـد صفـوان بـن 

یحیـی،  ابن طـمرعم،  تحمـد بـن ابی عمیـا و هشـرم بـن طـرهم از وی روایـم کاده اند.
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کـه آن تیـر را بیرون آَوَرد. همین که تیر را از پیشـانی او  آنـگاه آهنگـری را طلبیدنـد 

ید را برداشـتند و به سـوی شـعبه ای از  کشـیدند، جان او نیز از تن بیرون شـد. نعش ز

ید را  َکنده و ز کـه نزدیـک بسـتانی جـاری بـود آوردند و در میان آن نهر، قبـری  نهـر آب 

ی قبـرش آب جـاری کردنـد تا قبـرش معلوم نباشـد، مبادا که  دفـن نمودنـد. آنـگاه رو

دشـمنان او را از قبـر بیـرون آورنـد. ولـی زمانی که او را دفن می نمودند یکی از غالمان 

کنونی( بود، متوجه شـد و روز بعد به یوسـف بن عمرو  کسـتان  که اهل ِسـند )پا آنها 

)فرمانـده سـپاه امویـان( خبـر داد و محـل قبر را برای آنها مشـخص سـاخت. یوسـف 

کشـید و  کوفـه بـه دار  یـد را از میـان قبـر بیـرون آورد و در زباله دانـی  بـن عمـرو، جسـد ز

کـه او را پاییـن بیاورنـد و بـه آتش  کـرد  یختـه بـود. پـس از آن امـر  تـا چهـار سـال بـر دار آو

کسـترش را بر باد دهند.  بسـوزانند و خا

ید را. به خداوند شکایت  آنگاه حضرت فرمود: خدا لعنت کند قاتل و خاذل1 ز

  می برم از رفتارهای این مردم که پس از پیامبر؟ص؟ با ما اهل بیت داشتند و بر دشمنان 

خود، از حق تعالی یاری می جویم. و هو خیر مستعان.2]23[

کـه با  کـرده اسـت: هفـت نفـر بودیـم   شـیخ صـدوق از عبـداهلل بـن سـیابه3 روایـت 

 هم از کوفه خارج شده و به مدینه رفتیم. چون خدمت حضرت صادق؟ع؟ رسیدیم، 

ید؟  ید خبری دار حضرت فرمود: از عموی من ز

کرد.  کرده یا )به زودی( خواهد  گفتیم: مهیای قیام بود و یا اینک قیام 

کوفه خبری رسید مرا اطالع دهید.  گر برای شما از  حضرت فرمود: ا

ید در روز  که )در آن نوشته بود( ز کوفه آمد  که نامه ای از   چند روزی نگذشته بود 

کاد. کم او را خوار  1. کسی کم دطم از یرری او باداشم؛ کسی 
2. و او بلترين یرور اطم.

3. )خ ل.( عبداهاحمن بن طیربم
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گشت  کرد و روز جمعه به درجه رفیع شهادت نائل   چهارشنبه، اول ماه صفر، قیام 
کشته شدند. و فالنی و فالنی همراه او 

 ما به خدمت حضرت صادق؟ع؟ رسیدیم و کاغذ را به آن حضرت دادیم. چون 
یِه راِجعوَن. در مصیبت 

َ
ا ِإل

َ
حضرت آن نامه را قرائت نمود، گریست و فرمود: »ِإّنا هلِلَِّ َو ِإّن

عمویم زید از خدا پاداش می طلبم. همانا زید عموی خوبی بود و برای دنیا و آخرت 
که در خدمت  ما مفید بود. به خدا قسم عمویم شهید از دنیا رفت، مانند شهدایی 
حضرت رسول؟ص؟ و علی و حسن و حسین صلوات اهلل علیهم شهید گشتند«.]24[

ید بـه حضرت صادق؟ع؟ رسـید،  شـیخ مفیـد می نویسـد: چـون خبر شـهادت ز
کـه آثـار حـزن در آن حضـرت ظاهـر شـد.  سـخت غمگیـن و محـزون شـد. بـه حـّدی 
کشـته شـده بودنـد، هـزار دینـار از مـال  یـد  کـه در راه یـاری ز کسـانی  بـه خانواده هـای 
کـه میـان آنهـا تقسـیم کننـد. از جملـه اینها، همسـر عبداهلل بـن زبیر،  خـود را بخشـید 

بـرادر ُفَضیـل بـن زبیـر رّسـانی1 بـود کـه چهـار دینـار به او رسـید.]25[

کـه چهـل و دو سـاله بـود _  یـد در روز دوم صفـر سـال صـد و بیسـتم _ در حالـی   ز
بـه شـهادت رسـید.]26[

فرزندان  زید بن على بن الحسین؟مهع؟
یـد، چهـار پسـر بودند و دختر نداشـت.  بنـا بـه نقـل از عمـدة الطالـب2، فرزنـدان ز

پسـران او، یحیـی و حسـین و عیسـی و محمـد بودند.2

بيـا رّطـرنی؛ احتمـرال تتوبـری نیمم دوم قـرن دوم و از تحدثرن و اصحرب اترم پنجم  1. بضیـل بـن ز
یدی تذهـف و از اصحرب باجسـتم و  و ششـم؟امهع؟ بـوده، وهـی بنـر بـا اعتمـرد باخـی رجرهیـرن، ز
یدیـم بـوده اطـم. وی کتربـی بـر نرم »تسـمیُة َتن ُقتل تع اهحسـین تن وهـده واخوتم  از تبلغـرن ز
کم همااه اترم حسـین؟ع؟ شـلید  واهل بيتم وشـیعتم« نوشـتم اطـم. در اين اثا، نرم اباادی را 

شـده اند، آورده و در تـواردی، نـرم قرتـل یـر قرتـالن آنـرن را نیز بيرن کاده اطـم.
 2. »ُعْمَدُة أهّسرِهف بی أْنسـرِب آِل أبی طرهف« از جملم کتف انسـرب اطـم کم احمد بن علی بن 
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پسر اول زید: یحیی؛ 
ی در اوایـل سـلطنت ولیـد بـن یزیـد بـن عبدالملـک، بـا هـدف نهـی از منکـر و  و

کار کشـته شـد. کیفیـت کشـته  کـرد و در پایـان  گیـر بنـی امیـه قیـام  مبـارزه بـا ظلـم فرا

شـدن او بـه اختصـار چنیـن اسـت:

ید بن علی بن الحسـین؟امهع؟  کـه هنگامـی که ز ابوالفـرج و دیگـران نقـل کرده انـد 

کار دفـن پـدر را به پایان  در سـال صـد و بیسـت و یـک در کوفـه شـهید شـد، و یحیـی 

یـد همگـی متفـرق شـدند و فقـط ده نفـر همـراه یحیـی باقـی  بـرد، یـاران و اصحـاب ز

ماندند. 

کوفه به سمت نینوا1 خارج شد و از آنجا به سوی مدائن2  گزیر شبانه از  یحیی نا
کـرد. در آن ایـام، راه خراسـان از مدائـن می گذشـت. یوسـف بـن عمـر ثقفی،  حرکـت 
َکلبـی را بـرای دسـتگیری یحیی به مدائن فرسـتاد. یحیی از  یـث    والـی عراَقیـن3، ُحَر
مدائـن بـه سـمت ری شـتافت و از ری بـه سـرخس4 رفـت. در سـرخس، بـر یزیـد بـن 

عمـرو تیمـی وارد شـد و مـدت شـش مـاه نـزد او مانـد. 

که برای جنگ با بنی امیه با او همدست شوند.  ِمه5 خواستند 
َ

گروهی از ُمَحّک

 حسین حسینی تشلور بم ابن عنبم تتوبری 828ق عرهم شیعی و نسف شنرس قرن نلم هجری 
نوشتم اطم. اين کترب بم برزندان  و دودترن جنرب ابوطرهف ؟ع؟ تی پادازد.

یخی کربال و همچنین نرم تنسمم ای در شمرل شاقی کربال بوده اطم.  1. ِنیَنوا )نینوی( از نرم هری ترر
2. تدائن شلری بر قدتم دوهزار طرهم کم در طی  کیلوتتری جنوب بغداد قاار دارد.

3. دو عـااق؛ بـم شـلاهری کوبـم و بصـاه اطـالق تـی شـود. نیـز بـم دو عـااقن عـااق عـاب )کـم عـااق 
اتـروزی اطـم( و عـااق عجـم )شـرتل شـلاهری غـاب و تاکـزی اياان تـر حدود اراک تی شـود( 

نیـز عااقیـن تی گویند.
 4. شلاطترن طاخس، یکی از شلاطترن هری شمرل شرق خااطرن، در نزدیکی ترز اياان و روطیم  

اطم.
« را شعرر خود قاار داده بودند.  هَّلِلّ

َّ
 ُحکَم ِإال

َ
5. تحّکمم یعنی خوارج؛ از آن روی کم عبررت »ال
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گفـت: چگونـه بـرای  یزیـد بـن عمـرو، یحیـی را از همراهـی بـا ایشـان بازداشـت و 

کـه از علـی و اهـل بیتـش بیزارنـد؟  کسـانی یـاری می جویـی  دفـع دشـمنان، از 

لـذا یحیـی آنهـا را از خـود دور سـاخت و از سـرخس بـه سـمت بلـخ حرکـت کرد. 

در بلـخ، بـه خانـه َحریـش بـن عبدالرحمـن شـیبانی وارد شـد و نزد او ماند تا هشـام از 

دنیـا رفـت و ولیـد به خالفت رسـید.

آنـگاه یوسـف بـن عمـر بـرای نصـر بـن سـیار، والـی خراسـان فرمانـی نوشـت که به 

دنبـال َحریـش بفرسـت تـا یحیـی را بگیـرد و تحویـل دهـد. 

کـه َحریـش را  کـه والـی بلـخ بـود، فرمانـی نوشـت  نصـر بـن سـیار نیـز بـرای عقیـل 

بگیـر و او را رهـا مکـن تـا یحیـی را تحویـل تـو دهـد.

یانه  عقیـل طبـق فرمـان نصـر بن سـّیار، َحریش را دسـتگیر کرد و بر او ششـصد تاز

گـر یحیـی را بـه مـن تحویـل ندهـی، تـو را می کشـم. ولـی  گفـت: بـه خـدا سـوگند ا زد و 

حریـش یحیـی را بـه او تحویـل نداد.

کـه مـن  کاری نداشـته بـاش  گفـت: بـا پـدر مـن  قریـش، پسـر َحریـش، بـه عقیـل 

انجـام ایـن مهـّم را بـر عهـده می گیـرم و یحیـی را بـه تـو می سـپارم.

برآمـد. سـرانجام  بـه جسـتجوی یحیـی  و  برداشـت  بـا خـود  را  آنـگاه جماعتـی 

کـه در درون خانـه دیگـری بـود، یافتنـد. او را بـا یزیـد بـن عمـرو  یحیـی را در خانـه ای 

کـرده و برای نصر فرسـتادند.  کـه یکـی از اصحـاب یحیـی و اهـل کوفـه بـود، دسـتگیر 

کـرد و بـه زنـدان افکنـد و شـرح ماجـرا را بـرای یوسـف بـن عمر  نصـر او را در قیـد و بنـد 

نگاشـت. یوسـف نیـز قضیـه را بـرای ولیـد نوشـت.

 ولید در پاسخ نوشت که یحیی و اصحابش را از بند رها کنند. یوسف مضمون

 نامۀ ولید را برای نصر نوشت.
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نصـــر بـــن ســـیار، یحیـــی را طلبیـــد، او را از ایجـــاد فتنـــه و قیام علیـــه حکومت 

ی داد و به او فرمـــان داد که خود را به   برحـــذر داشـــت، ده هزار درهم و دو اســـتر به و

ولید برساند.

گروهی از شیعیان  کردند،    ابوالفرج می نویسد: چون یحیی را از غل و زنجیر رها 

کـه زنجیرها را از پای یحیـی درآورده بود و به او گفتند:  ثروتمنـد، نـزد آهنگـری رفتنـد 

گذاشـت.  بـه مـا بفـروش. آهنگـر آن را بـه معـرض فـروش  ایـن غـل و زنجیـر آهـن را 

کـه خواسـت بخـرد، دیگـری بـر قیمـت آن می افـزود تـا قیمـت بـه  کـدام از آنـان  هـر 

کت  بیسـت هزار درهم رسـید. سـرانجام همگی باهم آن مبلغ را پرداختند و به شـرا

کـرده و تقسـیم نمودنـد و هـر کس قسـمت  خریدنـد. سـپس آن قیدهـا را قطعـه قطعـه 

خـودرا بـرای تبـرک، نگیـن انگشـتری نمـود.

کـرد و از آنجـا بـه نـزد عمرو بـن زراره  یحیـی آزاد شـد، بـه جانـب سـرخس حرکـت 
والـی َاَبرشـهر1 رفـت. عمـرو بـن یحیـی بـه او هـزار درهـم بـرای مخارجـش داد و او را بـه 
کـرد. یحیـی در بیهـق، هفتـاد نفـر را بـا خـود همدسـت نمـود و  سـوی بیهـق2 بیـرون 
بـرای آنهـا سـتور3 خریـد و بـه قصـد مبـارزه بـا عمـرو بـن زراره والـی َاَبرشـهر خـارج شـد.

گاه شد، قضیه را برای نصر بن سیار نوشت.  هنگامی که عمرو از خروج یحیی آ
ید والی طوس فرمانی نگاشت    نصر، به عبداهلل بن قیس والی سرخس و به حسن بن ز

که به َاَبرشهر بروند و تحت فرمان والی او، یعنی عمرو بن زراره با یحیی بجنگند.

عبـداهلل و حسـن بـا لشـکریان خـود، نـزد عمـرو رفتنـد، ده هـزار تـن سـرباز و سـپاه 

کردنـد و مهیـای جنـگ بـا یحیـی شـدند. تهیـه 

1.  َاَباَشلا یر َابَلاَشلا؛ نرم قدیم نرحیم ای کم نیشربور کنونی در آن قاار دارد.
2. نرم شلا و قریم ای در نرحیم خااطرن در نزدیکی نیشربور.

پر 3. چلرر
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کـرد و در  کارزار سـختی  یحیـی بـا هفتـاد سـوار بـه جنـگ بـا ایشـان آمـد، بـا آنهـا 

کشـت و بـر لشـکریان او پیـروز شـد. لشـکریان عمـرو  پایـان جنـگ، عمـرو بـن زراره را 

فـراری و متفـرق شـدند و امـوال لشـکرگاه عمـرو بـه غنیمـت یحیـی در آمـد.

پس از آن به جانب هرات شتافت و از هرات به جوزجان1 وارد شد.

حَور را با هشـت هزار سـوار شـامی و غیر شـامی 
َ
ِم )سـالم( بن أ

َ
 نصر بن سـّیار، َسـل

 بـه جنـگ یحیـی فرسـتاد. دو لشـکر در قریـه ارغوی2با هم تالقی کردنـد، تنور جنگ، 

گرفت(. یحیی سه روز و سه شب با آنان جنگید  گشت )و جنگ سختی در   تافته 

ی  تـا افـراد لشـکرش کشـته شـدند. در پایـان کار، در بلـوای جنـگ تیـری بـر پیشـانی و

کـه او را از پـا درآورد و شـهید گشـت. کـرد  اصابـت 

م، در محـل قتـل یحیـی حاضـر شـدند. بـدن او را برهنـه 
َ
لشـکر پیـروز شـدۀ َسـل

کردنـد و سـرش را بریدنـد و بـرای نصـر فرسـتادند و نصـر بـرای ولیـد فرسـتاد. آنـگاه 

یختنـد. ایـن بـدن همچنـان بـر دار  بـدن یحیـی را بـر دروازۀ شـهر جوزجـان بـر دار آو

کـه ارکان سـلطنت امـوی متزلـزل شـد و سـلطنت بنـی عبـاس  باقـی مانـد تـا زمانـی 

گرفـت. قـوت 

 ابو مسلم مروزی3، داعی دولت بنی عباس، سلم، قاتل یحیی را کشت و جسد

کـم اتـروزه نـرم والیتـی  کلـن در خااطـرن بـزرگ، واقـع در تیـرن بلـخ و تـرو،  1. جوزجـرن طـرزتینی 
اطـم. ابغرنسـترن  شـمرل  در  )اطـترنی( 

2. اين قریم بخشی از طرزتین جوزجرن بوده و اینک قااغو نرم دارد.
3. َابوُتسـلم ُخااطـرنی )کشتم شـده در 137ق( داعی تشـلور بنی عبرس کم در طرل 129ق. علیم 
بنی اتیـم قیـرم کـاد. او بـر شـعرر »اهاضـر تـن آل تحمـد« پيـش تی ربـم، بـم همیـن دهیـل باخـی 
کشتم شـدن تـروان بـن  کادنـد. قیـرم ابوتسـلم از تـرو آغـرز شـد و بـم  از شـیعیرن بـر او همـکرری 
تحمـد، آخريـن خلیفـم اتـوی در تصـا و آغـرز خالبـم طلسـلم بنی عبرس انجرتید. او طـپس 
واهی خااطـرن شـد و در طـرل 137ق. بم دطـتور تنصور، دوتین خلیفم عبرطـی، بم دهیل بيم 
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گـزارد و در همـان جـا  کـرد، بـر او نمـاز  کفـن   یحیـی را از دار بـه زیـر آورد و غسـل داد و 

کـرده بودنـد،  کـه در قتـل یحیـی شـرکت  کسـانی را  ی هیـچ یـک از  او را دفـن نمـود. و

باقـی نگذاشـت و همـه را کشـت. از آن پـس، در خراسـان و سـایر نواحـی آن، تـا یـک 

که در خراسـان متولد  هفته عزای یحیی را به پا داشـتند و در آن سـال هر مولودی را 

شـد، یحیـی نامیدند.

یطـة دختـر ابـو  ی داد و مـادرش، ر قتـل یحیـی در سـال صـد و بیسـت و پنـج رو

هاشـم عبـداهلل بـن محمـد حنفیـه بـود. 

دعبـل خزاعـی1 در قصیـدۀ مشـهور خویش2، در این مصراع، به قبر یحیی اشـاره 

ها« 
ُّ
رِض الجوًزجاِن َمَحل

َ
خَری ِبـأ

ُ
می کنـد: »َو أ

در سـند صحیفـۀ کاملـۀ سـجادیه3 آمـده اسـت: عمیـر بـن متـوکل ثقفـی بلخـی، 

از قدرت گابتـِن او کشـتم شـد. او پـس از طـموط بنی اتیـم، بـر ابـااد و قیرم هـری تتمریـِل بـم اتـرم 
صـردق؟ع؟ و علویـرن ربتـرر تنـدی داشـم و آنـرن را طـاکوب تی کـاد.

1. ِدْعِبـل ْبـن َعلـی ُخزاعـی)148-246ق( شـرعا شـیعی قـرن دوم و طـوم هجـری قمـری اطـم. او 
کـاده اطـم. در  کرظـم و اتـرم رضـر بـوده و تحضـا اتـرم جـواد؟مهع؟ را نیـز درک  از اصحـرب اتـرم 
زتـرن حضـور اتـرم رضـر؟ع؟ در ترو بم حضور ایشـرن رطـید و قصیده تعـروف خویش )قصیدۀ 

ترئّیـم( را در تحضـا ایشـرن خواند. 
2. قصیدۀ ترئیۀ دعبل بن علی ُخزاعی، تعروف بم »َتداِرُس آیرت«، بلندترين شعا دعبل خزاعی 
شـرعا شـیعی قرن دوم و طـوم اطـم کم در طـتریش اهل بيم و بيرن بضرئل، خالبم، والیم 
و تصرئـف ایشـرن طـروده اطـم. او ايـن شـعا را در تحضـا اتـرم رضـر؟ع؟ خوانـد، اتـرم از شـعا 

او تمجیـد کـاد و بـم او پـرداش داد. باخـی شـمرر ابيـرت ايـن قصیـده را تر 130 بيم نوشـتم اند.
کـم پـس از قـاآن و نلـج  کتربـی حـروی 54 دعـر از اتـرم طـجرد؟ع؟ اطـم  3. صحیفـۀ طـجردیم 
بـور آل تحمد« و  اهبالغـم تلم تريـن تیـااث تکتـوب شـیعم تحسـوب تی شـود و بـم نرم هـری »ز
»انجیـل اهـل بيـم« نیـز تشـلور اطـم. صحیفـم ترننـد قـاآن و نلج اهبالغـم از نظـا بصرحم و 
بالغـم تـورد توجـم قـاار گابتم اطـم. اترم طـجرد؟ع؟ بسـیرری از تعررف دینـی را در دعرهری 
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یـد بـن علـی؟ع؟ را  گفـت: یحیـی بـن ز کـه  کـرد  از پـدرش متـوکل بـن هـارون1 روایـت 

کـردم. کـه عـازم خراسـان بـود، دیـدم و بـر او سـالم  هنگامـی 

گفتم: از حج. کجا می آیی؟  گفت: از 

ی احـوال اهـل بیـت و عموزادگانـش را از مـن پرسـید و در پرسـش از احـوال  و
حضـرت جعفـر بـن محمـد؟امهع؟ مبالغه کرد. من به او اخبار آن حضرت و خاندانش 

یـد را دادم. و حـزن و انـدوه آنـان بـر پـدرش ز

گفـت: عمویـم محمـد بـن علـی؟ع؟ بـه پـدرم بـر تـرک قیـام اشـاره فرمـوده  یحیـی 
گر خروج کنـد و از مدینه فاصله بگیرد، عاقبت کارش  کـه ا بـود و بـه او خبـر داده بـود 

بـه کجـا خواهـد کشـید. آیـا پسـر عمویـم جعفر بـن محمـد؟امهع؟ را دیدی؟

گفتم: آری.

که چیزی در بارۀ من بفرماید؟ گفت: آیا از او شنیدی 

گفتم: آری.

کرد؟ گفت: مرا خبر بده، چگونه مرا یاد 

خـود بيـرن تی کنـد؛ توضوعرتـی تثل خداشنرطـی، جلرن شنرطـی، انسرن شنرطـی و تبرحث 
عرهـم غیـف، باشـتگرن، رطـرهم انبیـر، جریگره پيرتبـا؟ص؟ و اهل بيـم؟مهع؟، اترتم، بضریل 
یخـی،  گااتـی داشـم اعیـرد، تسـرئل اجتمرعـی و اقتصـردی، اشـررات ترر و رذایـل اخالقـی، 
تعروف تريـن  عبـردت.  و  نمـرز  ذکـا،  تـالوت،  دعـر،  آداب  خداونـد،  تختلـف  نعمم هـری 
دعـری صحیفـم دعـری تـکررم االخـالق اطـم. بـا اين اثا، شـاح هری بسـیرری نوشـتم شـده کم 
یرض اهسـرهکین« نوشـتم طـید علی خرن شـیاازی اطم کم در صفحرت  تشـلورترين آن هر »ر
پيشـین توضیحرتی در برره آن تمدیم شـد. صحیفم بم چند زبرن از جملم بررطـی و انگلیسـی 

تاجمم شـده اطـم.
یـد اطـم.   1. تتـوکل بـن هـررون بلخـی ، راوی صحیفـم طـجردیم از اتـرم صـردق؟ع؟ و یحیـی بـن ز
یـرن صحیفـم در  راو بـم  عنـوان  را  یـر عمـا  برزنـدش عمیـا  و  نجرشـی و شـیخ طوطـی، تتـوکل 

کتربلـری رجرهـی خـود آورده انـد.
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کـه از آن حضـرت شـنیده ام، رودر  گفتـم: فدایـت شـوم، دوسـت نـدارم آنچـه را 

رو بـه تـو بگویـم.

گفت: آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ آنچه را شنیده ای بازگو.

یختـه  کشـته می شـوی و ماننـد پـدرت بـر دار آو کـه می فرمـود: تـو  گفتـم: شـنیدم 

خواهـی شـد.

چهـرۀ یحیـی متغیـر شـد و ایـن آیـه مبارکـه را تـالوت نمـود: »َیمحـواهلُل َمـا َیشـاُء َو 

ّمُ الِکتـاِب«1]27[
ُ
ُیثِبـُت َو ِعنـَدُه أ

ــزی  ــم چیـ ــر عمویـ ــخنان( پسـ ــا از )سـ ــت: آیـ گفـ ــی،  کلماتـ ــن  گفتـ ــس از  ــگاه پـ آنـ

کـــه آن را   نوشـــته ای؟ )یعنـــی حضـــرت صـــادق؟ع؟ چیـــزی را بـــه تـــو امـــالء فرمـــود 

نوشته باشی؟(

گفتم: آری.

فرمود: آن را به من نشان بده.

مـن )مطالبـی در( چنـد شـاخه از علـوم بیـرون آوردم. نیـز دعایـی را بـه او نشـان 

کـرده و فرمـوده بـود که پـدرش محمد بن  کـه حضـرت صـادق؟ع؟ بـه مـن امـالء  دادم 

کـه ایـن از دعای پدر بزرگـوارش علی بن  کـرده و بـه او خبـر داده  علـی؟امهع؟ بـر او امـالء 

الحسـین؟امهع؟ از دعـای صحیفـه کاملـه اسـت.

کـه مـن  یحیـی آن نوشـته ها را تـا آخـر آنهـا نگریسـت و فرمـود: آیـا اجـازه می دهـی 

ایـن دعـا را بنویسـم؟

گفتم: یابن رسول اهلل! آیا در مورد چیزی که از آِن خوِد شماست، اجازه می طلبی؟

گاه باش که برایت صحیفه ای از دعای کامل را که پدرم از پدرش حفظ  فرمود: آ

1. طوره رعد آیم 39
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کـه آن را نـگاه دارم و اجـازه ندهـم  کـرده  کـرده، خواهـم آورد. پـدرم بـه مـن وصیـت   

دسـت نااهـالن بـه آن برسـد.

گفـت: بـه سـوی یحیـی برخاسـتم و سـرش را بوسـیدم  گویـد: پـدرم متـوکل  عمیـر 

کـه بـا دوسـتی و اطاعـت از شـما، خداونـد  گفتـم: یابـن رسـول اهلل! بـه خـدا سـوگند  و 

را می پرسـتم و امیـدوارم کـه حـق تعالـی به خاطر دوسـتی شـما، در حیـات و ممات، 

نیـک بختـی و سـعادت بـه مـن عطـا کند.

گفت:  که همراهش بود و  که به او دادم، به پسری داد   آنگاه یحیی آن صحیفه را 

این دعا را به خّط روشن و خوب بنویس و به من عرضه کن، باشد که آن را حفظ کنم. 

من این دعا را از حضرت جعفر _ َحَفَظُه اهلُل _ درخواست می کردم و او به من نمی داد.

متوکل گفت: چون این کالم را شنیدم، از کار خود پشیمان شدم و نمی دانستم 

 کـــه چـــه بایـــد بکنـــم؛ با ایـــن که جنـــاب ابوعبـــداهلل الصـــادق پیـــش از ایـــن به من

کسی ندهم. که آن را به   نفرموده بود 

کـــرده ای را  آنـــگاه یحیـــی جامـــه دانی خواســـت و از آن، صحیفـــۀ قفل زدۀ مهر 

گریســـت. آنگاه ُمهر را شکســـت،  بیـــرون آورد. به ُمهر آن نگریســـت، آن را بوســـید و 

ی خود  قفـــل را گشـــود، صحیفـــه را باز کرد و بر چشـــم خویش گذاشـــت و آن را بر رو

مالید. 

گـر نمی بـود سـخن پسـر عمویـم حضـرت صادق؟ع؟  سـپس گفـت: ای متـوکل! ا

کـه مـن بـر دار کشـیده و کشـته خواهـم شـد؛ ایـن صحیفـه را بـه  کـردی   کـه برایـم نقـل 

ی حـّق اسـت  کـه  کالم و تـو نمـی دادم و در دادن آن بخیـل بـودم. لیکـن مـن می دانـم 

ی  کـرده( بـه زودی رو ی پیـش بینـی  گرفتـه اسـت و )آنچـه و و آن را از پـدران خـود فـرا 

کـه گوهـری ماننـد ایـن ِعلم، به دسـت بنی امیـه بیفتد؛ اّما  خواهـد داد. لـذا ترسـیدم 
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آن را نهـان کننـد و در خزانه هـای خـود بـرای خـود ذخیـره نماینـد. پـس ایـن صحیفـه 

کـن و منتظـر بـاش.  را بگیـر و از جانـب مـن آن را کفایـت 

کـه بایـد واقـع شـود، ایـن صحیفه  ی دهـد  هـر گاه وقایعـی میـان مـن و ایـن قـوم رو

از جانـب مـن نـزد تـو امانـت اسـت تـا آن را بـه دو پسـر عمویـم محمـد و ابراهیم پسـران 

عبـداهلل بـن حسـن بـن حسـن بـن علـی؟امهع؟ برسـانی؛ زیـرا آنـان پـس از مـن در ایـن 

موضـوع جانشـین مـن هسـتند.

کشـته شـد، بـه  یـد  کـه یحیـی بـن ز گرفتـم. هنگامـی  گفـت: صحیفـه را   متـوکل 

 سمت مدینه حرکت کردم. خدمت حضرت صادق؟ع؟ رسیدم و برای آن حضرت، 

کردم.  حدیث یحیی را نقل 

کنـد  گریسـت. آنـگاه فرمـود: خـدا رحمـت  آن حضـرت بسـیار اندوهگیـن شـد و 

کنـد.]28[ ای متـوکل! بـه خـدا  پسـر عمویـم را، و او را بـه پـدران و اجـدادش ملحـق 

کـه یحیـی نگـران صحیفـه پـدرش بـود )کـه مبـادا بـه دسـت  سـوگند بـه همـان علتـی 

کجاسـت؟  کنـون آن صحیفـه  بنـی امیـه بیفتـد(، مـن آن دعـا را بـه یحیـی نـدادم. ا

گفتـم: ایـن اسـت. 

یـد و دعـای جـدم علی بن  آن را گشـود و فرمـود: بـه خـدا قسـم ایـن خـط عمویـم ز

الحسـین؟امهع؟ است.

کـه بـه تو   آنـگاه بـه پسـرش اسـماعیل فرمـود: ای اسـماعیل! برخیـز و آن دعایـی را 

کرده بودم بیاور. اسماعیل برخاست و صحیفه ای را بیرون   امر به حفظ و نگهداری 

آورد که گویا همان صحیفه ای بود که یحیی به من داده بود. )بسیار به آن شبیه بود(

 حضرت صادق آن را بوسید و بر چشم خود نهاد و فرمود: این خط پدرم و امالء 

جدم در حضور من است.
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گـر اجـازه فرمایـی ایـن صحیفـه را )کـه در دسـت  کـردم: یابـن رسـول اهلل! ا عـرض 

کنـم. یـد و یحیـی مقابلـه1  شماسـت( بـا صحیفـۀ ز

کار شایسته دیدم. به من اجازه داد و فرمود: تو را برای این 

 نگاه کردم و دیدم دو صحیفه یکی هستند و حتی در یک حرف با هم مخالفت

 ندارند.

ید و یحیی را به پسران عبداهلل   از آن حضرت اجازه خواستم که نسخۀ صحیفۀ ز

گرفته بود(.  کرده و از من پیمان  گونه سفارش  که یحیی این  بن حسن بدهم. )زیرا 

هِلهـا«؛2 خـدای تعالـی بـه شـما امر 
َ
مانـاِت ِإلـی أ

َ
وا األ ن ُتـَؤّدُ

َ
 اهلَل َیأُمُرُکـم أ

َ
فرمـود: »ِإّن

کـه امانتهـا را بـه اهـل آن برسـانید. آری ایـن صحیفـه را بـه آنهـا بـده. می کنـد 

هنگامی که برای دیدن آنها برخاستم، حضرت به من فرمود: بر جای خود بمان.

 آنگاه به دنبال محمد و ابراهیم فرستاد. چون آنها حاضر شدند فرمود: این میراث 

ید( است که آن را نه به برادران خود، بلکه به شما   پسر عموی شما یحیی، از پدرش )ز

)دو نفر( اختصاص داده است. ما در بارۀ این صحیفه با شما شرطی می کنیم.

کالمت پذیرفته و مقبول است. که  کند. بفرما  کردند: خدا تو را رحمت  عرض 

فرمود: این صحیفه را از مدینه بیرون نبرید.

گفتند: چرا )چنین شرطی می کنید(؟

کـه مـن نیـز بـر  فرمـود: پسـر عمـوی شـما در بـارۀ ایـن صحیفـه نگـران امـری بـود 

کـه بـه دسـت بنـی امیـه افتـد و آنهـا آن را بـه مردم  شـما بـه همـان بابـت نگرانـم. )ایـن 

ندهنـد، بلکـه خـود از آن بهـره برنـد(.

1. تمریسم؛ تسربمم.
2. طوره نسرء، آیم 58.
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کشته می شود، بر این صحیفه نگران شد. کرد  که یقین  گفتند: او زمانی 

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: شـما نیـز ایمن نباشـید. به خدا سـوگند می دانم که 

کـرد و آن چنـان که  کـرد، شـما نیـز بـه زودی خـروج خواهیـد  کـه او خـروج  همـان گونـه 

او کشـته شـد، شـما نیز کشـته خواهید شـد.

 ِباهلِل الَعِلّیِ الَعظیم.
ّ

َة ِإال  َوال ُقّوَ
َ

که می گفتند: ال َحول آنها برخاستند در حالی 

معة و فرزندان و خاندان او
َ

واالّد
ُ

پسر دوم زید: حسین ذ
معـة" و 

َ
ُکنیـه اش "ابـو عبـداهلل" و "ابـو عاتقـه" و ملّقـب بـه "ذوالّد یـد،  حسـین بـن ز

کـه پـدرش کشـته شـد، هفـت سـاله بـود. "ذوالَعَبـَرة"1 بـوده اسـت و روزی 

را  او  فرزنـد خوانـدۀ خـود  ماننـد  بـرد،  بـه منـزل خـود  را  او  حضـرت صـادق؟ع؟ 
تربیـت فرمـود، علـم وافـری بـه او عنایـت فرمـود و دختـر محمـد بـن أرقـط بـن عبـداهلل 

یـج او درآورد. الباهـر را بـه تزو

کـه از خـوف خداونـد  گریه هـای فراوانـی  او سـّید زاهـد و عابـدی بـود و بـه جهـت 
ی را »ذوالدمعـة« می گفتنـد. همچنیـن چـون در آخـر  تعالـی در نمـاز شـب داشـت، و

گفته اند. عمـر نابینـا شـد، بـه او مکفـوف نیـز 

ی از حضـرت صـادق و حضـرت موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ نقـل روایـت می کنـد و  و

ابـن ابـی عمیـر2 و یونـس بـن عبدالرحمـن3 از او روایـت می کننـد. 

یرد برشد کم جرری شود. گویند کم اشک بمدری ز 1. "دتعة" اشک چشم اطم و "َعباة" وقتی را 
ابـن ابی عمیـا،  بـم  َاْزدی )درگذشـتم 217ق (، تعـروف  بـن عیسـی  یـرد  ز ابی ُعَمْیـا  بـن  2. ُتحمـد 
تحـدث اترتیـم و از اصحـرب اجمـرع در قـرن طـوم قمـری اطـم کـم تحضـا طـم تـن از اترتـرن 
شـیعم؟مهع؟ را درک کاده اطـم. بيشـتا رجرهیرن، روایرت تاطـل او را همرنند روایرت تسـندش 

تی پذيانـد.
3. يونس بن عبداهاحمن )تتوبری 208ق( از اصحرب اجمرع اطم کم خدتم  اترم برقا و اترم 
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ید شـهید آورده: از بزرگان ایشـان، حسـین  تـاج الدیـن بـن زهـرة در ذکـر خانـدان ز
ذوالعبـرة و ذوالدمعـة می باشـد. او سـیدی جلیـل القـدر و شـیخ خانـدان و کریـم قوم 
 خویش بوده است. آن جناب از جهت قدرت بیان و علم و زهد و فضل و احاطه به 
علـم انسـاب و ایـام، از رجـال بنـی هاشـم بـوده و از حضرت صـادق؟ع؟ روایت کرده 

کرده اسـت. ی در سـال صد و سـی و چهار وفات  اسـت. و

که محمد و ابراهیم )پسران  کارزاری  که حسین ذوالدمعة در  کرده   ابوالفرج نقل 
 عبداهلل بن حسن( با منصور داشتند، در جنگ شرکت کرد و پس از جنگ، از دست

 مأموران منصور فراری و پنهان شد. 

کـه چـرا  گفتـه  پـدرم  بـه  مـادرم  کـرده:  روایـت  بـن حسـین  از پسـرش یحیـی  نیـز 
گفـت: آیـا آتـش جهنـم و آن دو تیـر، بـرای مـن جـای شـادی  گریـه می کنـی؟  بسـیار 
یـد و بـرادرش یحیـی بـا  کـه پـدرش ز گذاشـته اند؟ و مـرادش، آن دو تیـری بـوده  باقـی 

گشـتند. آن شـهید 

خالصه آنکه حسین در سال یکصد و سی و پنج و به قولی یکصد و چهل وفات 
ی نوادگان فراوانی داشـته اسـت. از  کرده و و یج  کرد. دخترش را مهدی عباسـی1 تزو
جمله: ابوالمکارم محمد بن یحیی بن نقیب ابوطالب، حمزة بن محمد بن حسین 

کـه خـودش و پدرانـش  یـد شـهید اسـت   بـن محمـد بـن الزاهـد بـن ابوالحسـین بـن ز

تا امیرالمؤمنین؟ع؟، حافظ قرآن بودند.

کـاده اطـم. او همچنیـن وکیـل  کرظـم و اتـرم رضـر؟امهع؟ روایـم  صـردق؟امهع؟ رطـیده و از اتـرم 
اتـرم رضـر؟ع؟ بـود. بنربـا روایتـی اتـرم رضـر؟ع؟ طـم برر بلشـم را بـاای او ضمرنم کاده اطـم. 

وی 54 حـج بـم جـری آورد کـم آخريـن آن هـر بـم نیربـم از اتـرم رضـر؟ع؟ بود.
1. تحمـد بـن تنصـور تشـلور بـم تلـدی عبرطـی، )126-169ق( طـوتین خلیفـم عبرطـی پـس از 
کـم از طـرل 158 تـر آخـا عمـا، خالبـم  طـفرح و تنصـور دوانیمـی و هم عصـا اتـرم کرظـم؟ع؟،  

را باعلـده داشـم. 
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یست و هفت یا  که در سال دو یحیی بن الحسین ذوالدمعة همان کسی است 

گزارد. از جمله نوادگان حسـین کرد و مأمون بر او نماز  یسـت و ُنه در بغداد وفات   دو

کـه در ایـام حکومـت مسـتعین بـاهلل1 دوازدهمیـن   ذوالدمعـة، یحیـی بـن عمـر اسـت 

خلیفـه عباسـی بـه قتـل رسـید.

یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید و نوادگان وی

ّم الحسـن دختر حسـین بن عبداهلل 
ُ
ُکنیـۀ یحیـی بـن عمـر ابوالحسـین و مادرش أ

ی در ایـام متـوکل2،  بـن اسـماعیل بـن عبـداهلل بـن جعفـر طیـار رضـی اهلل عنـه بـود. و

کردنـد و نـزد متـوکل بردنـد. متـوکل  علیـه حکومـت بـه پـا خاسـت3. او را دسـتگیر 

یانـه زدنـد و در زنـدان فتح بن خاقـان4 افکندند. مدتی در  فرمـان داد او را چندیـن تاز

آنجـا محبـوس بـود و پـس از مدتـی آزاد شـد. آنـگاه بـه جانـب بغـداد رفـت و مدتی در 

کـرد.  کوفـه کوچیـد و در ایـام خالفـت مسـتعین خـروج  آنجـا مانـد. سـپس بـه جانـب 

یـارت قبـر حضـرت امام حسـین؟ع؟  کـرده بـود ابتـداء بـه ز هنگامـی کـه قصـد خـروج 

1. اهمسـتعین بـرهَّلل، دوازدهمیـن خلیفـم عبرطـی بـود کـم در طـرل 248ق بم خالبـم رطـید. وی بر 
کمـک طـاداران تـاک، بـاادرش اهمعتـز کـم وهی علـد بـود، را کنـرر زد و بم خالبـم رطـید، وهی در 

نلریـم بـم دطـتور اهمعتـز بم قتل رطـید.
بـن تعتصـم )حکوتـمن232-247ق(، دهمیـن خلیفـم  ابواهفضـل جعفـا  َعّبرطـی،  ل  ُتَتـوِکّ  .2
عبرطـی و دشـمن طاطـخم خرنـدان  اتیااهمؤتنیـن علـی بـن ابيسرهـف؟ع؟ بـود. او 15 طـرل 
يـاان کننـد و خرنم هری  حکوتـم کـاد. در طـرل 236ق، دطـتور داد حـام اتـرم حسـین؟ع؟ را و
کننـد. بدربتـرری تتـوکل بـر  کشـرورزی  اطـااف آن را بـر خـرک یکسـرن طـرزند و در آن زتین هـر 
کـم بـا جرتعـم، بـم شـورش و  آل علـی، توجـف اعتااضرتـی شـد، اتـر بـم دهیـل جـّو اتنیتـی حر

اعتـااض عموتـی نینجرتیـد.
کوبم، و در زترن “تتوکل” در خااطرن بود.  3. خروج او در طرل 249 هـ.ق. در 

4. بتـح بـن خرقـرن، ادیـف و شـرعا قـرن طـوم قمـری، کـم تتـوکل عبرطـی او را بـاادر خود خوانـد و بم 
وزارت خـود باگزیـد، و بعـد از تدتـی حکوتـم تصـا را بـم وی واگذاشـم. تتـوکل او را بـا تمـرم 

اعضـری خرنـواده خویـش تمـدم تی داشـم و در کررهریـش بـر او تشـورت تی کـاد.
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رفت و قصد خود را با زائران در میان نهاد. گروهی از زائران با او همراه شده، وارد قریه 

کوفه، یارانش مردم  کوفه رفتند. در  شاهی شدند و تا شب در آنجا ماندند. آنگاه به 

ِجیُبوا 
َ
اس أ ُیَهـا الّنَ

َ
 کوفـه را بـه بیعـت بـا او فـرا خواندنـد و پیوسـته ندا در دادند که: »یا أ

که به سوی خدا فرا می خواند. کسی  َداِعَی اهلِل«؛  ای مردم، پاسخ مثبت دهید به 

جماعـت عظیمـی بـا او بیعـت کردند. روز بعـد، اموال مردم را که در بیت المال 

کـرد. او همـواره در میـان آنهـا با عـدل و داد  کوفـه بـود، گرفـت و در میـان مـردم پخـش 

رفتـار می نمـود و مـردم کوفـه از جان و دل، او را دوسـت می داشـتند.

کـه از طـرف خلیفه، والی کوفه بود _ لشـکر خود را گرد آورد  عبـداهلل بـن محمـود _ 

و بـه جنـگ بـا یحیـی برآمـد. یحیـی یـک تنـه بـر او هجـوم بـرد، ضربتـی بـر صورتش زد 

و او را با لشـکرش فراری داد. 

یحیـی مـردی قـوی و شـجاع و دلیـر بـود. ابوالفـرج1 در ذکـر قـدرت او می نویسـد: 

کنیزانـش غضـب  کـه هـرگاه بـر یکـی از غالمـان و  عمـودی سـنگین از آهـن داشـت 

ی می پیچیـد و کسـی جـز خـودش نمی توانسـت آن را  گـردن و می کـرد، آن عمـود را بـر 

بگشـاید، و سـرانجام خـودش آن را می گشـود.

خبر قیام یحیی در همه شهرها شایع شد. وقتی خبر به بغداد رسید، محمد بن 

 عبداهلل بن طاهر، پسـر عموی خود حسـین بن اسـماعیل را با جماعتی از لشـکریان 

کـراه و بی میلـی بـرای جنـگ بـا  بـه مبـارزه بـا یحیـی گسـیل داشـت. اهالـی بغـداد بـا ا

 یحیی خارج شدند، زیرا در باطن، به یحیی میل داشتند. سرانجام بعد از اتفاقات

ی داد و بعد از آنکه  که میان یحیی و لشـکر حسـین در قریه شـاهی رو  و جنگهایی 

کـه یکـی از فرماندهـان لشـکر یحیـی  گرفـت، هیضـم  جنـگ بیـن دو لشـکر شـّدت 

1. َابواهَفـَاِج ِاصَفلرنـی)284-356ق( ادیـف و تـوّرخ قـرن طـوم و چلـررم هجـری اطـم کـم کترب 
تمرتـل اهسرهبیين، تشـلورترين اثا اوطـم. 
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گریخـت. در نتیجـه لشـکر یحیـی روحیـۀ خـود را از دسـت  بـود، در بحبوحـۀ جنـگ 
گرفـت.  داد و سـپاه دشـمن قـّوت 

 یحیی با دیدن فرار هیضم، مردانه جنگید تا زخم بسیار برداشت و از کار افتاد.
کـرد و بـه نـزد حسـین بـن اسـماعیل   سـعد ضبایـی نزدیـک شـد، سـرش را از تـن جـدا 
کسـی  کـه بـر صورتـش وارد شـده بـود،  بـرد. بـه جهـت فراوانـی جراحـات و زخمهایـی 
بـه درسـتی او را نمی شـناخت. آن سـر را بـه جانـب بغـداد نـزد محمـد بـن عبـداهلل 
بـن طاهـر بردنـد و سـپس بـه سـامرا بـرای مسـتعین فرسـتادند. بـار دیگـر بـه بغـداد بـاز 

کردنـد. گرداندنـد و در بغـداد نصـب 

آنچـه  جهـت  بـه  زیـرا  کردنـد؛  انـکار  را  او  قتـل  و  کشـیدند  ضّجـه  بغـداد  مـردم 
کـه از یحیـی دیـده بودنـد _ از قبیـل: حسـن معاشـرت، ورع و تقـوای  اخـالق حسـنه 
یختن خون مردمان و عدل و احسـان فراوان _ گرفتن اموال، خودداری از ر  بسـیار در 

 در باطن به او مایل بودند. 

ی را تبریـک و  گروهـی بـر محمـد بـن عبـداهلل بـن طاهـر وارد شـدند و پیـروزی و
األمیـر!  ایهـا  گفـت:  و  شـد  وارد  محمـد  بـر  نیـز  جعفـری1  ابوهاشـم  گفتنـد.  تهنیـت 
گـر رسـول خـدا؟ص؟ زنـده بـود، بایـد بـه او  کـه ا گویـم  آمـده ام تـو را بـه موضوعـی تهنیـت 

نـداد.  تعزیـت می گفتـم. محمـد جوابـی 

گفت: ابوهاشم بیرون آمد و این شعر را 

ترييــر کلــوه  طرهــا  بنــی  تــرّییــر  غیــا  ِبــّیِ  اهّنَ حــَم 
َ
ه إّنَ 

اهَّلل طرِهُبــُم  یکــوُن  َوتــاًا  ِبرهَحــرّیإّنَ  َنجرُحــُم  َوتــٌا 
َ
ه

 1. داوود بن قرطم، تعروف بم ابوهرشم جعفری، از نوادگرن جعفا بن ابی طرهف اطم کم از اصحرب
 اتـرم رضـر، اتـرم جـواد، اترم  هردی، اترم عسـکری و اترم زترن علیلم اهّسـالم بم شـمرر تی  رود. 

وی ابزون با اینکم شـرعا و عربدی بر تموا بود، شـخصیم طیرطـی هم بم حسـرب تی آتد.
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ترجمه:

گوارا نیسم؛ گوشم پيرتبا  ياا  گوارایترن؛ ز _ ای بنی طرها! خون او 

_ خونی کم خداوند طرهف اوطم؛ خونی اطم کم شریستم رطتگرری اطم.

کـوچ  کـه اسـیران خانـدان یحیـی را بـه سـمت خراسـان  آنـگاه محمـد فرمـان داد 

کـه باشـند، باعـث زوال نعمـت  گفـت: سـرهای اوالد پیامبـر در هـر خانـه ای  دهنـد و 

آن خانـه می شـوند.

که اسـیران خاندان یحیی و  ابوالفرج به روایت از ابن عمار می نویسـد: هنگامی 

یـاران او را بـه بغـداد می آوردنـد، با سـختی بسـیار  و با پای برهنه آنهـا را می دوانیدند. 

گاه یکـی از ایشـان از شـدت خسـتگی عقـب می مانـد، گردنش را می زدنـد. تا آن  هـر 

زمـان شـنیده نشـده بـود که با اسـیری تـا این حّد بد رفتـاری کنند. 

کـه  کـه آنهـا در بغـداد بودنـد، نامـه ای از مسـتعین بـاهلل رسـید  در همـان روزهایـی 

کـرد، مگـر اسـحاق  کننـد. محمـد بـن طاهـر همـه را آزاد  اسـرا را از بنـد و حبـس رهـا 

کـه فرمانـده نگهبانـان یحیـی بـود. آنقـدر او را در حبـس نـگاه داشـت تـا  بـن جنـاح را 

اینکـه در زنـدان درگذشـت. جنـازۀ او را در خرابـه ای افکندنـد و دیـواری را بـر سـِر او 

کردنـد.]29[ خـراب 

 یحیی مردی شریف، دیندار، با َوَرع، نیکوکار، با احسان بسیار، عطوف، مهربان

 بـر رعیـت و حامـی اهـل بیـت خـود از طالبییـن بـود و پیوسـته با آنها نیکی و احسـان 

می کـرد. لـذا قتـل او قلـوب عمـوم مـردم از اهـل تشـیع و تسـنن، کوچـک و بـزرگ و دور 

یسـت و پنجـاه بـه شـهادت رسـید و  و نزدیـک را بـه درد آورد. او در حـدود سـال دو

گـروه بسـیاری برایـش مرثیـه گفتنـد. از جملـه یکـی از شـعرای آن عصـر گفـت:

اهمصمــولَبَکِم اهَخیُل َشجَوهر بعَد یحیی اهملنــد  َبــکرُه  َو 
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غربــر و  شــاقر  اهعــااق  بــکره  اهتنزیــلو  و  اهکتــرب  بــکره  و 
اهاکــن و  واهبیــم  واهحجــا جمیعــر هم علیــم عویلواهمصلــی 

قتیــلکیف هم تسمط اهسمرء علینر ابواهحســین  قرهــوا  يــوم 
همــولوبنــرت اهنبــی یندبــن شــجوا دتوعلــن  توجعــرت 
بــدرا یــة  هلرز يانیــن  جلیــلو  عزيــز  تفظــع  بمــده 
بأبــی وجلــم اهوطــیم اهجمیــلقسعم وجلمم طیوف االعردی
َعِلــّی ِهَمتــِل  ــٌا  ّکِ

َ
ُتذ ــُم 

ُ
طــولَقتل َيــوَم أوِذی اهّاَ و ُحَســیٌن 

َعلیِلــم َوقفــًر  هــِم  ال ــواُت 
َ
َصل

ٌ
تــر َبکــی ُتوِجــٌع َوَحــّنَ َثُکــول

_ پس از یحیی، هم اطبرن جنگی در اندوهش گریستند؛ و هم شمشیاهری 

بّاان در رثریش گریستند؛

یـم  گر کتـرب و تنزیـل در عزایـش  گریسـتند؛ و  _ شـرق و غـاب عـااق باایـش 

کادنـد؛

یال ابتردند؛ یل و واو _ تصلی و بيم و رکن؛ و حجا همگی باایش بم و

کشتم شد؛ گفتند ابواهحسین  کم  زی  _ چگونم آطمرن با زتین نیفترد؛ رو

يزان؛    کادند؛ بر دهلری طوختم و اشکلری ر _ و دختاان پيرتبا بم ترتم ندبم 

 _ بمدانش، از دطم دادن عزيز جلیلی اطم؛ شمشیاهری دشمنرن صورتش 

کاد؛ را قسعم قسعم 

ر قتل علی و حسین اطم،  يبرروی جمیل؛ کم قتل او یردآو  _ پدرم بدای آن ز

کم رطول آزرده شد؛ زی  رو

ردگرر، همم با آنرن برد؛ تر وقتی کم دردتندان بگریند و اهل نرهم   _ درودهری پرو

بم طوگ برشند.
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فرزندان و نوادگان حسین ذوالدمعة

کـه  در میـان فرزنـدان و نـوادگان حسـین ذوالدمعـة شـخصیت هایی ظاهـر شـد، 

بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود. 
_ عالتم بلرءاهدين علی بن غیرث اهدين1

بـن  مـۀ نحریـر، بهاءالدیـن علـی 
ّ

القـدر، عالـم نسـب شـناس، عال سـّید جلیـل 

غیـاث الدیـن عبدالکریـم نیلـی نجفـی، ابـن عبدالحمیـد، بـن عبـداهلل بـن احمـد 

بـن حسـن بـن علـی بـن غیـاث الدیـن، عالـم پرهیـزکار، از نـوادگان حسـین ذوالدمعة 

کرده  که جمعی از اعراب در »شـط سـواره« بر او حمله  اسـت. او همان کسـی اسـت 

ی را برباینـد، مانـع شـد و آنهـا او را  و لباسـهای او را ربودنـد. وقتـی خواسـتند شـلوار و

کردنـد.]30[  شـهید 

کـه محمـد بـن جعفـر  ابـن سـید جـالل الدیـن عبدالحمیـد، از فرزنـدان اوسـت 

کبیر2 از او روایت نقل می کند. این عالم فاضل محدث، عبداهلل   المشهدی در مزار 

 التقی، نسب شناس، ابن نجم الدین اسامة نقیب عراق، ابن نقیب شمس الدین 

1. طـید بلرءاهديـن، علـی بـن عبداهکریـم نیلـی تبـرر شـنرس و از تفسـاان و علمـری بـزرگ شـیعم 
یـخ دقیـق والدت و وبـرت او تشـخص نیسـم؛ اتـر او اطـترد  در قـرن هشـتم هجـری اطـم. ترر
اهمحممیـن  بخـا  اواخـا عمـا خـود،  در  و  اطـم  تتوبـری 841 هجـری  بلـد حلـی  بـن  احمـد 
گادان او تحسـوب تی شـود.  کـاده و از شـر )تتوبـری 771( برزنـد عالتـم حلـی  هجـری را درک 

کـاده و تأهیفرتـی دارد. گادان بسـیرری را تربيـم  وی شـر
َکبیـا کتربـی بـم زبـرن عربـی تأهیـف تحمـد بـن جعفا تشـلدی   )تتوبـری 610ق( کم در 

ْ
َمـزاُر اه

ْ
2. َاه

یـررات اطـم و در تشـرهد تشـّابم تعصوتیـن؟مهع؟ قاائـم تی شـود.  بـا دارنـده انـواع و اقسـرم ز
اهمـزار، هشـم بخـش دارد کـم هـا کـدام دارای ابوابی اطـم. اين اثا، یکـی از قدیمی ترين تنربع 
کتـرب اکنـون توجـود اطـم و  یـررت، آداب و ادعیـم   بـم شـمرر تـی رود. ايـن  اطـالتی دربـرره ز

بررهر تنتشـا شـده اطـم. 
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 احمد، ابن نقیب ابوالحسـن علی، بن سـید فاضل نسـب شـناس ابوطالب محمد، 

ابـن ابوعلـی عمرالشـریف رییـس جلیـل امیـر حـاج بـود. در سـال 339 بـه دسـت او 

حجراألسـود به جای خود بازگشـت. در آن ایام، قرامطه1 به مکه آمدند، حجراألسـود 

کوفـه  کوفـه بردنـد و مدتـی آن را در سـتون هفتـم مسـجد  َکنـده و بـا خـود بـه  را از جـا 

کردند. نصـب 

کوفه با اشـــاره به  حضـــرت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در اخبـــار غیبی خـــود، روزی در 

یداد فرمـــوده بود: ایـــن رو

یخته شـــود؛ و به  َیِة؛ الجرم بـــه این ســـتون آو ـــَب ِفـــی هـــِذِه الّســـاِر
َ
ن ُیصل

َ
 أ

َ
الُبـــّد

ســـتون هفتم اشـــاره فرمـــود. قصـــۀ این واقعـــه، طوالنی اســـت....

کـــه از خالـــص مال خـــود، قّبـــۀ جدش  کســـی اســـت  ایـــن ســـید جلیل همان 

کرد. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را بنـــا 

ابـن یحیـی النّسـابة، نقیـب الّنقباء، القائم کوفة، ابن الحسـین النسـابة النقیب 

الطاهـر، ابـن ابـی عاتقـة احمدمحـّدث، ابـن ابی علـی عمر، بن یحیی، بن الحسـین 

ید الشـهید، ابن امـام زین العابدین؟ع؟.    ذوالّدمعـة، ابـن ز

بهاءالدین علی مذکور دارای جاللت شـأن و مناقب بسـیار و بیشـمار اسـت. از 

1. َقاَتسیـرن یـر َقااتسـم یکـی از شـرخم هری اطـمرعیلیم انـد کم در طـرل 286 در تنرطمـی از جنوب 
خلیـج بـررس )بحريـن و قسیـف و احسـرء(، حکوتم نسـبتًر تمتدری تشـکیل دادنـد. پيروان 
یخی و  یـم تحمـد بـن اطـمرعیل اعتمـرد داشـتند. باقم قااتسـم در کتـف ترر ايـن باقـم بـم تلدو
تلـل و نحـل بـم عنـوان گروهـی پاخرشـگا، بتنم جـو، عرتـِل کشـتررهری دطـتم جمعی و غـررت 
بـود و همـواره  پـر  بـا  آنلـر حـدود دو قـرن  ايـن حـرل، حکوتـم  بـر  تسـلمرنرن تعابـی شـده اند. 

تلدیـدی بـاای خالبـم عبرطـی بـم شـمرر تی ربـم.
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ضید«،  ُر الّنَ
ُ

جمله تألیفات گرانقدر او کتابهایی است مانند:  »انوار الُمضیَئة«1، »الّد

 »سـرور اهـل اإلیمـان فـی عالمـات ظهـور صاحـب الزمـان؟ع؟«2، »کتـاب الغیبـة«3، 

»اإلنصـاف فـی الـّرد علـی صاحـب الکشـاف«4، »شـرح مصبـاح صغیر شـیخ«5 و آثار 

دیگـر.  ناقـدان اخبـار و متولیـان آثـار6 بـه آنها اعتمـاد کرده و از آنهـا مطالبی آورده اند. 

ی7، صاحب »مختصر البصائر«؛ و ابن فهد 
ّ
ی اسـتاد شـیخ حسـن بن سـلیمان حل و

کتربـی در زتینـم اثبـرت اترتـم اتـرم  1. "تنتخـف النـوار اهمضیئـة بـی ِذْکـِا اهمرِئـِم اهُحّجـة؟ع؟«  
عصا؟جع؟ و بيرن ظلور و شـاایط آن نوشـتم طـید علی بن عبداهکریم نیلی نجفی )تتوبری 

803( اطـم. ايـن کتـرب تحمیـق و تنتشـا شـده اطـم. 
کاده و آن را  »طـرور  کترب »الْنواِر اهُمضیَئِة« خود را خالصم  2. بلرءاهدين طـیدعلی نیلی نجفی 
أهـل االیمـرن بـی عالتـرت ظلـور صرحف اهزترن »نرتیده اطـم. اين کترب، تحمیق و تنتشـا 

شده اطم.
3. در باخی از تنربع، از کترب الْنواِر اهُمضیَئِة،  بر نرم  »اهغیبة« یرد شده اطم.

کـم در آن  4. االنصـرف بـی اهـاد علـی صرحـف اهکشـرف اثــا  دیگـا طـید بلـرء اهديـن نیلـی اطـم 
اشـکرالت و ايـاادات خـود بـا تفسـیا کشـرف زتخشـری  و اشـتبرهرت او را در تفسـیا بعضـی از 

آیـرت بيـرن تـی دارد. 
ُمَتَعّبد 

ْ
د و ِطـالُح اه ُمَتَلِجّ

ْ
5. اين کترب شـاحی با تصبرح صغیا شـیخ طوطـی اطـم. ِتْصبرُح اه

یـررت و اعمـرل و آداب تسـتحف روزهر و  یـر اهِمصبـرُح اهَکبیـا کتربـی عربـی تشـتمل بـا دعر و ز
تره هـری طـرل، تأهیـف شـیخ طوطـی، )تتوبـری 460ق( اطـم. اين کترب تـورد توجم علمر و 
شـیعیرن بـوده اطـم. در ايـن کتـرب، بعضـی از احـکرم بملـی نیـز در ضمـن باخـی دعرهر بيرن 
شـده اطـم. بـر توجـم بـم اطـتمبرل بااوانـی کـم از ايـن کترب شـده، شـیخ طوطـی خـود تصمیم 
گیـاد و نـرم آن را »تصبـرح  گابـم تـر بلتـا تـورد اطـتفرده عمـوم قـاار  کتـرب  بـم تلخیـص ايـن 

اهمتلجـد صغیـا« نلـرد و طـید نیلـی شـاحی با آن نگرشـم. 
6. ظرهـاا تـااد نویسـنده از دو عبـررت "نرقـدان اخبـرر" و "تتوهیـرن آثـرر" ايـن اطـم کـم آثـرر تذکور، از 

بوتـم نمـد و بررطـی نمردانـم و توشـکربرنم اديبـرن طـربلند بيرون آتده اطـم.
گادان شلید اول اطم. او در زتاه  ی از علمری شیعم قرن هشتم و از شر

ّ
 7. حسن بن طلیمرن ِحل

کتـرب وی تنتخـف یـر تختصـا  یـرن صحیفـم طـجردیم نیـز قـاار دارد. تشـلورترين  طلسـلم راو
بـادارد. کـم احردیثـی در بضرئـل و تنرقـف اهـل بيـم؟مهع؟ را در بصرئـا اهدرجـرت اطـم 
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گرد محضـر شـیخ شـهید2 و فخـر المحققیـن3 و سـید عمیدالدیـن4  ی1بـوده و شـا
ّ
ِحل

است.

 جّد او، محمد الشریف الجلیل فرزند عمر بن یحیی بن الحسین نسب شناس، 

کـه صاحـب عمـدة  کسـی اسـت  ی همـان  ابـن ابـی عاتقـه احمـد محـدث اسـت. و

گویـد: او مـردی وجیـه و متمـّول بـود و هیـچ یـک از علوییـن،  الطالـب5 در حـق او 

ـی َاَطـدی )757-841ق(، از بمیلرن 
ّ
1. جمرل اهديـن احمـد بـن شـمس اهدين تحمـد بن َبْلد ِحل

و تحّدثرن اترتی، کم شـلات او بيشـتا در اخالق، دعر و طـیا و طـلوک اطـم. اثا تشـلور او در 
ايـن زتینـم، کتـرب »عـدة اهداعـی و نجـرح اهسـرعی« اطـم کـم بـم دعـر و آداب و تسـرئل تربـوط 
بـم آن تی پـادازد. ايـن کتـرب، چنـد بـرر، از جملـم بر عنـوان »آيين بندگی و نیریـش« و »آداب راز و 
نیرز بم درگره بی نیرز« بم بررطـی تاجمم شـده اطـم. وی از تحضا اطـرتیدی از جملمن علی بن 
ـوج َبحاانـی، تمـداد بـن عبداهَّلل  خـرزن حرئـری، علـی بـن يوطـف بـن عبداهجلیـل نیلـی، ابـن ُتَتّ
حلـی بلـاه بـاده اطـم و بزرگرنـی چوننعلـی بن هالل جزايری، ابن راشـد قسیفی، عبداهسـمیع 

گادی نموده اند.  بـن بیـرض اطـدی، ابـن عشـاه کاکی،  در تحضـا او شـر
2. ابوعبـداهَّلل شـمس اهدين تحمـد بـن جمـرل اهديـن تکـی عرتلـی )734-786ق( تشـلور بـم 
کتـرب بملـی  شـلید اول یـر شـیخ شـلید، از بمیلـرن شـیعم در قـرن هشـتم قمـری و صرحـف 

تشـلور »اهلمعـة اهدتشـمیة« اطـم. 
کنیـم  3.  تحمـد بـن حسـن بـن يوطـف بـن تسلـا حلـی )682-771ق(، برزنـد عالتـم حلـی، بـر 
ابوطرهـف، تلمـف بـم بخااهمحممیـن، بخااهدين و بخااالطـالم، از بملر و علمری بزرگ شـیعم 

در قـرن هشـتم هجـری قمـری بود.
4. طید عمید اهدين عبداهمسلف بن تحمد بن علی اعاجی )681-754ق( از عرهمرن و بمیلرن 
ين اهعربديـن؟ع؟ اطـم.   شـیعم در قـرن هشـتم هجـری و از طـردات حسـینی و از نسـل اتـرم ز
 نزد دايی خود تاحوم عالتم حلی  دانش آتوخم.  خرندان عمید اهدين، جزو طردات و نمبری 

عااق بودند.
5. ُعْمـــَدُة أهّسرِهـــف بـــی أْنســـرِب آِل أبی طرهـــف از جملـــم کتف انســـرب اطـــم کم توطـــط احمد 
بـــن علی بن حســـین حســـینی تشـــلور بم ابـــن عنبم تتوبـــری 828ق عرهم شـــیعی و نســـف 
یم علی بن  شـــنرس قرن نلم هجری نوشـــتم شـــده اطـــم. اين کترب بم برزندان ابوطرهف و ذر

 ابيسرهف؟مهع؟ تی پادازد.
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ک و زراعـت و کشـتزار نداشـتند. برخـی گفته اند بـه تنهایی در  ماننـد او امـوال و امـال
یـک سـال، هفتـاد و هشـت هـزار جریب زمین را زراعـت می نمود.

کـه روزی محّمد  کـه در بـارۀ او نقل شـده، این اسـت  از جملـه حکایـات غریبـی 
الشـریف در دیـوان نشسـته بـود و مطّهـر بن عبـداهلل، وزیر عزالّدولة ابـن بویه در دیوان 
کـه در آن نوشـته بـود فرسـتادۀ قرامطـه1  حاضـر بـود. در ایـن حـال نامـه ای بـه او رسـید 
کوفـه خواهـد رسـید. شایسـته اسـت بـرای تـدارک  کوفـه اسـت و بـه زودی بـه  در راه 

کوفه بنویسـد. وسـایل دفـاع او، نامـه ای بـه 

که کرد   مطّهر بن عبداهلل وزیر، آن نامه را به شریف نشان داد و به او خاطر نشان 
  کسی را برای خدمت به فرستاده قرامطه به کوفه بفرستد و منزل و مایحتاج آن فرستاده 
گفتن این سـخنان، به انجام برخی امور دیوان مشـغول  را تدارک ببیند. وزیر پس از 
که شـریف، فارغ البال  کارش، دید  گذشـت و پس از پایان  شـد. مدتی بدین منوال 
گفـت: ای شـریف! ایـن  و آسـوده خیـال بـر جـای خـود نشسـته اسـت. شـگفت زده 

کـه بتـوان با کاهلی و کسـالت از آن گذشـت. موضـوع از آن امـوری نیسـت 

 شریف گفت: من به جانب کوفه پیکی فرستادم و جواب آمد که آنان در تدارک
گیری او پرسید. گزارش  کار هستند. وزیر با شگفتی، از چگونگی   اسباب 

 شریف به او خبر داد که در بغداد پرندگان کوفی، و در کوفه پرندگانی بغدادی دارد.

کـه بـه  گفتـی و فرمـان دادی، مـن دسـتور دادم  کـه موضـوع را  گفـت: هنگامـی   بـه او 

1. َقاَتسیـرن یـر َقااتسـم یکـی از شـرخم هری اطـمرعیلیم انـد کم در طـرل 286 در تنرطمـی از جنوب 
خلیـج بـررس )بحريـن و قسیـف و احسـرء(، حکوتم نسـبتًر تمتدری تشـکیل دادنـد. پيروان 
یخی و  یـم تحمـد بـن اطـمرعیل اعتمـرد داشـتند. باقم قااتسـم در کتـف ترر ايـن باقـم بـم تلدو
تلـل و نحـل بـم عنـوان گروهـی پاخرشـگا، بتنم جـو، عرتـِل کشـتررهری دطـتم جمعی و غـررت 
بـود و همـواره  پـر  بـا  آنلـر حـدود دو قـرن  ايـن حـرل، حکوتـم  بـر  تسـلمرنرن تعابـی شـده اند. 

تلدیـدی بـاای خالبـم عبرطـی بـم شـمرر تی ربـم.
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کوفـه  کـه آن نامـه بـه  کوفـه بفرسـتند و اینـک خبـر رسـید  وسـیلۀ پرنـده، نامـه ای را بـه 

کوفـه مشـغول اطاعـت امـر هسـتند.]31[ رسـیده و مأمـوران مـا در 

_ بهاء الشرف نجم  الدین ابوالحسن محمد
 از فرزندان حسین ذوالّدمعة است. نسب او چنین است: بهاء الشرف نجم  الدین 
ابوالحسـن محمـد بـن الحسـن بـن احمـد بـن علـی بـن محمـد بـن عمـر بـن یحیـی 
ابـن الحسـین النسـابة، ابـن احمـد المحـّدث، ابـن عمـر، بـن یحیـی، بـن الحسـین 
کاملـه سـّجادیه نامـش آمـده اسـت و عمیـد الرؤسـا1 و  ذوالدمعـة. در آغـاز صحیفـه 
جماعـت بسـیاری بجـز عمیـد، از او روایـت می کننـد؛ ماننـد ابن َسـّکون2 و جعفر بن 
علـی پـدر شـیخ محمـد بـن المشـهدی، و شـیخ هبـة اهلل بـن نمـا و دیگـران. رضـوان 

خداونـد بـر آنـان بـاد.

عیسى پسر سوم زید بن على بن الحسین
شـبال اسـت. این لقب را از 

َ
یـد، ابـو یحیی؛ و لقبش ُمؤِتم األ  ُکنیـه ی عیسـی بـن ز

که چند بچه داشت و راه بر مردمان  کشت  که زمانی شیری را   آن جهت به او دادند 

گفتند. کنندۀ شیربچگان(  شبال )یتیم 
َ
بسته بود. به این جهت به او ُمؤِتم األ

ی، تلّمف بـم رضی اهدين، تعروف 
ّ
1. هبـة اهَّلل بـن حرتـد بـن احمـد بـن اّيـوب بن علی بن اّيوب حل

بـم عمیـد اهرؤطـر، تکّنـی بـم ابو تنصور، از صلحرء تتعّبدين و اخیـرر علمرى اترتّیم قرن هفتم 
هجـری تی برشـد کـم بمیـم جلیـل اهمـدر برضـل، ادیـف نحـوى و هغـوى کرتـل بـود. توابـق قـول 
کرتلـۀ طـجردّیم از طـّید اجـّل نجـم اهديـن بلـرء  ى صحیفـۀ  تیاداتـرد و جمعـی دیگـا، وی راو

اهّشـاف بوده اطـم.
ـی )حدود530 -حدود600ق(، تعروف بم ِاْبن َطـّکون، 

ّ
2. ابواهحسـن علـی بـن تحمـد بن علی حل

 کرتـف، بمیـم و تحـدث شـیعی بـود کـم عالوه با نحـو، هغم، ادب و بالغم، در بمم شـیعم نیز 
کم از وی  یس آن اشتغرل داشم. عالوه با نسخم خسی صحیفم طجردیم   تتبّحا بود و بم تدر
بـم جـری ترنـده، تصحیحـرت او بـا اترهی شـیخ صدوق، صحیفم طـجردیم، اهمصبـرح اهکبیا 

و اهمصبـرح اهصغیـا شـیخ طوطـی از جملـم دیگا آثرر او بوده اطـم. 
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کـه او مـردی جلیـل القـدر و صاحـب علـم و  گفتـه  ابوالفـرج او را بسـیار سـتوده و 

 َوَرع و تقـوی و زهـد بـوده، و از حضـرت صـادق؟ع؟ و بـرادر آن حضـرت عبـداهلل بـن 

ید بن علی؟ع؟ و ... روایت نقل می کرد و علمای   محمد الباقر؟ع؟ و از پدر خویش ز

ی را مبارک می شمردند.]32[ زمانش، َمقدم و

سـفیان ثـوری1 بـه او ارادتـی تـاّم داشـت و فـراوان او را تعظیـم و احتـرام می نمـود. 

و  بی ادبـی  زیـرا  دارد،  تأمـل  جـای  ثـوری،  سـفیان  کـردن  مـدح  روایتـی،  بـر  بنـا  ولـی 

ی نسـبت بـه امـام زمانـش، حضـرت صـادق ارواح العالمیـن فـداه سـر  جسـارتی از و

زده اسـت. 

عیسـی در ماجـرای محمـد و ابراهیـم، پسـران عبـداهلل بـن حسـن2 حاضـر بـود و 

کوفـه، در خانـه علـی  گرفـت و در  کنـاره  کشـته شـدند، از مـردم  کـه آن دو تـن  زمانـی 

بـن صالـح بـن حـّی فـراری گشـت و هویـت و نسـب خـود را از مـردم پنهـان داشـت تـا 

وفـات نمـود.

یـد )و بنا بـه نقل کتاب  کـه عیسـی پنهـان بـود، یحیـی بـن حسـین بن ز در ایامـی 

گفـت: دوسـت دارم محـل  یـد( بـه پـدرش  عمـدة الطالـب: محمـد بـن محمـد بـن ز

1. ُطـــفیرن بن طـــعید بـــن َتْســـروق اهّثـــوری )97-161ق( صوبی، بمیـــم، تحـــدث و تعرصا اترم 
جعفـــا صـــردق؟ع؟ اطـــم. در تیـــرن تتـــون اهل طـــنم، تمـــرم علمـــی و عملـــی او را بســـیرر 
طـــتوده اند وهی در کترب هری رجرل شـــیعم طـــفیرن ثوری را شـــخصیتی غیا شـــیعی و حتی 
تخرهـــف تشـــیع و غیا قربل اعتمرد دانســـتم اند. بيشـــتا شـــلات طـــفیرن بم دهیـــل زهدگاايی و 
دوری گزیـــدن او از اتـــور دنیوی اطـــم؛ بم همین خرطـــا او را بم عنوان یکی از تشـــریخ صوبیم 
تی دانند. طـــفیرن ثوری در دوره خالبم تلدی عبرطـــی )خالبـــم 158-169ق(، در حرهی 

کـــم از حکوتـــم بااری بـــود، در بصـــاه از دنیر ربم.
 2. عالقم تندان باای توضیح بيشتا پيااتون اين ترجاا، بم تجلد اترم تجتبی؟ع؟ از همین تجموعم 

)برزنویسی تنتلی الترل حرج شیخ عبرس قمی( تااجعم کنند.
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کـه بدانم او در کجاسـت تـا بتوانم او را مالقـات کنم. اینکه  عمویـم را بـه مـن بگویـی 

مـن چنیـن عمویـی داشـته باشـم و او را نبینـم، بـر مـن ناپسـند و زشـت اسـت. 

گفت:  ید(  ید؛ یا به نقل عمدة الطالب: محمد بن ز پدرش )یعنی حســـین بن ز

پســـر جـــان! این خیال را از ســـرت بیـــرون کن؛ زیرا عمویت عیســـی، خـــود را پنهان 

گر تـــو را به محـــل او راهنمایی  که شـــناخته شـــود. می ترســـم ا کرده و دوســـت ندارد 

ی، او به ســـختی بیفتد و منزل خود را تغییـــر دهد. اما یحیی  کنـــم و تو به نـــزدش رو

که محـــل اختفای عیســـی را   آن قـــدر اصـــرار و پافشـــاری نمـــود تا پـــدر راضی شـــد 

به او نشان دهد.

کوفـه  گـر می خواهـی عمویـت را ببینـی، از مدینـه بـه  گفـت: پسـر جـان! ا حسـین 

کوفه رسیدی، سراغ محلۀ بنی حّی را بگیر. در آن محله، به فالن  کن. وقتی به  سفر 

کوچـه بـرو )و آن کوچـه را برایـش توصیـف کـرد(. چون به آن کوچه رسـیدی، خانه ای 

بـر در خانـه نمـان،   تـو  کـه آن خانـه  ی عمـوی توسـت. ولـی   بـه فـالن نشـانی ببینـی 

بلکـه تـا وقـت مغـرب در ابتـدای کوچـه بنشـین. در آن زمـان، مـردی بـه سـن کهولـت 

کـه صورتـی نیکـو دارد و آثـار سـجده بـر پیشـانی او نمایـان  و بلنـد قامـت را می بینـی 

اسـت و جّبـه ای از پشـم در بـر دارد. شـتری را جلـو انداختـه و از سـقایی برمی گـردد. 

کـه برمـی دارد و بـر زمیـن می گـذارد، ذکـر خـدا را بـه جـای مـی آورد و اشـک از  هـر قـدم 

چشـمان او فـرو می ریـزد. همـان شـخص عمـوی تـو عیسـی اسـت.

وقتـی او را دیـدی، برخیـز و بـر او سـالم کـن و دسـت در گردن او بینـداز. در ابتدا، 

کـرد. تو خودت را به او معرفی کن تا قلبش آرام شـود. عمویـت از تـو وحشـت خواهـد 

 زمان کوتاهی را با او دیدار کن و مجلس خود را با او طوالنی مکن که مبادا کسی 

گرنـه از تـو  کـن و دیگـر بـه نـزد او مـرو، و  شـما را ببینـد و او را بشناسـد. آنـگاه او را وداع 

نیـز پنهـان خواهـد شـد و بـه مشـّقت خواهـد افتاد.



283بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

ی مقدمات   یحیی گفت: همین گونه که فرمودی اطاعت خواهم کرد. بدین رو

کرد. کوفه حرکت  گفت و به سمت  کرده و با پدر وداع  سفر را فراهم 

هنگامی که به کوفه رســـید، در محلی مســـتقر شـــد، آنگاه در جستجوی عموی 

خویـــش برآمـــد. ســـراغ محلۀ بنی حـــّی را گرفت و آن خانـــه را که پدرش نشـــانی داده 

بـــود پیـــدا کرد. در بیـــرون کوچه، بـــه انتظار عمو نشســـت. وقتی آفتاب غـــروب کرد، 

گاه مـــردی را دید که شـــتری را جلو انداختـــه و پیش می آید. با همـــان اوصافی که  نـــا

پـــدرش نشـــانی داده بود. هـــر قدمی که برمـــی دارد و می گـــذارد، لبهایش بـــه ذکر خدا 

حرکـــت می کند و اشـــک از دیدگانش فـــرو می ریزد.

کرد و با او معانقه نمود. یحیی گفت: چون چنین   یحیی برخاست و بر او سالم 

کرد.  که از انسانها وحشت می کند، از من وحشت  کردم، عمویم مانند وحشی 

ید، پسـر بـرادر تو. چون ایـن را از من  گفتـم: ای عمـو! منـم یحیـی بـن حسـین بـن ز

شـنید، مرا به سـینه چسـبانید و چنان گریسـت و حالش منقلب شـد که گفتم اآلن 

کرد.  سـکته خواهد 

 چون قدری به خود آمد، شترش را بخوابانید و با من نشست و از احوال خویشان 

کــودکان یــک یــک پرســید. وقتــی که از حــال آنها  و اهــل بیــت خــود از مــردان و زنــان و 

گــر از حــال مــن خواســته  گفــت: پســرک1! ا کــرد و  مطلــع شــد، حــال خــود را برایــم نقــل 

کــه مــن هویــت و نســب و حــال خــود را از مردم پنهــان کرده ام. این شــتر  باشــی، بــدان 

کــرده و هــر روز بــه ســقایی مــی روم و آب بــار می کنــم و بــرای مــردم می بــرم. از  کرایــه  را 

کــه عایــدم می شــود، ُاجــرت شــتر را بــه صاحبــش می دهــم و هــر چــه را باقــی  درآمــدی 

کــه  گــر روزی مانعــی برایــم پیــدا شــود  ک خــود صــرف می کنــم. ا می مانــد بــرای خــورا

کرر تی باند. گونم اهفرظ را گرهی باای تصغیا و گرهی نیز باای تحبیف بم  1. اين 
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گزیر  کنــم. نا کــه مصــرف  ک نــدارم  نتوانــم در آن روز بــه آب کشــی بــروم، آن روز را خــورا
کاهــو  کوفــه خــارج شــده و بــه صحــرا مــی روم و از اضافــات ســبزیجات یعنــی بــرگ  از 
کــه مــردم دور افکنده انــد، جمــع می کنــم و آن را قــوت  و پوســت خیــار و ماننــد اینهــا 

و غــذای خــود می گردانــم.

کـرده ام و صاحـِب  گشـته ام، در همیـن خانـه، منـزل  کـه پنهـان  در ایـن مـدت 
خانـه هنـوز مـرا نشـناخته اسـت. پـس از مدتی کـه در این خانه مانـدم، دخترش را به 

کرامـت فرمـود. کـرد و حـق تعالـی از او دختـری بـه مـن  یـج  مـن تزو

کـه دختـر بـه حـّد بلـوغ رسـید، مـادرش بـه مـن گفـت: دختـر را بـه فـالن  هنگامـی 
کـن، زیـرا بـه خواسـتگاری او آمده انـد. یـج  کـه همسـایه ماسـت تزو مـرد سـّقا 

کت بـودم.  کـرد و مـن در جـواب سـا یـادی  مـن پاسـخی نـدادم. همسـرم اصـرار ز
کـه هویـت و َنَسـب خـود را بـه او بگویـم و بـه او خبـر دهـم کـه دختـر  جـرأت نمی کـردم 

کفـو او، فـالن مـرد سـّقا نیسـت. مـن، فرزنـد پیامبـر؟ص؟ اسـت و هـم شـأن و 

کـه  کـه لقمـه ای  گمنامـِی مـن پنداشـته بـود  همسـرم بـه جهـت فقـر و نـاداری و 
هرگـز در خیالـش هـم نمی گنجیـد بـه چنگـش افتـاده، لـذا در ایـن بـاره اصـرار فـراوان 
کار عاجـز شـدم و از خداونـد، خواسـتم ایـن امـر را خـود  کـرد تـا اینکـه مـن از تدبیـر 

کفایـت نمایـد.

حـق تعالـی دعـای مـرا مسـتجاب فرمـود و بعد از چنـد روز دخترم وفـات یافت و 
از غصـۀ او راحـت شـدم. ولـی پسـر جـان! یـک غصـه در دلم ماند که گمـان نمی کنم 

کـه  کـه مادامـی  َاَحـدی آن قـدر غّصـه و درد در دل داشـته باشـد. و آن ایـن اسـت 
کـه دختـرم! تـو  دختـرم زنـده بـود مـن نتوانسـتم خـود را بـه او بشناسـانم و بـه او بگویـم 
از فرزنـدان پیامبـری، سـیده و خانـم هسـتی، نـه دختـر یـک َعَمِلـه و کارگـر، و او ُمـرد و 

شـأن خـود را ندانسـت.
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کـه  کـرد و مـرا َقَسـم داد  گویـد(: عمویـم بـا مـن وداع  یـد  )یحیـی بـن حسـین بـن ز

دیگـر بـه نـزد او نـروم، مبادا که شـناخته شـده و دسـتگیر گردد. بعـد از چند روز، رفتم 

تـا او را ببینـم، دیگـر موفـق نشـدم و مالقـات مـن بـا او، همـان یـک بـار بـود. ]33[

ید بن علی و یاران خاّص عیسی  که از اصحاب ز ابوالفرج از خصیب وابشی _ 

ید بود _ روایت کرده که گفت: در ایامی که عیسی در کوفه متواری و پنهان بود،  بن ز

گاهـی مـا بـا تـرس و وحشـت بـه دیدن او می رفتیم. بسـیار پیش می آمـد که در صحرا 

بود و آب ِکشی می کرد. با ما به سخن می نشست. می گفت: واهلل دوست می داشتم 

کـه از اینهـا یعنـی مهـدی عباسـی )خلیفـه وقـت( و یارانـش، بـر شـما ایمـن بـودم، و 

ی شـماها  گفتگـوی بـا شـما و نگریسـتن بـه رو  نشسـتن بـا شـما را طـول مـی دادم و از 

کـه مـن شـوق مالقـات شـما را دارم و پیوسـته در  توشـه برمی گرفتـم. بـه خـدا سـوگند 

یـد تـا موقعیـت  تنهایی هایـم و هنـگام خـواب در خوابگاهـم بـه یـاد شـما هسـتم. برو

کار شـما شـناخته نشـود، مبـادا بـدی و ضـرری بـه شـما برسـد.]34[ شـما و 

عیسی در همین وضع بود تا وفات یافت.

 عیسی چند نفر یار خاص داشت که پنهانی از احوال او مطلع بودند. یکی: ابن 

عالق صیرفی، دیگری: حاضر، سوم: صّباح زعفرانی، و چهارم: حسن بن صالح. 

گـر عیسـی را نمی یابـد، الاقـل ایـن چنـد نفـر را  کـه ا مهـدی عباسـی در صـدد بـود 

کـرد و در زنـدان انداخـت. بـه هـر حیلـه  دسـتگیر کنـد، تـا اینکـه »حاضـر« را دسـتگیر 

گیـرد. ولـی او  کـه بایـد و شـاید، خواسـت تـا مگـر از عیسـی و یـاران دیگـرش خبـری 

کشـتند.  کـرد و چیـزی بـروز نـداد تـا او را  کتمـان 

کـرد و دو طفـل صغیـر  یـار دیگرعیسـی، صّبـاح نیـز وقتـی عیسـی دار دنیـا را وداع 

ی باقـی مانـد، کفالـت آن اطفـال را بـه عهـده گرفـت�  از و
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کنون که عیسـی وفـات کرده،  نقـل شـده کـه صّبـاح به حسـن بـن صالح گفت: ا

که ما خود را از اختفا به در آورده  و خبر مرگ عیسـی را به مهدی  چه مانعی هسـت 

عباسـی برسـانیم؟ تـا هـم او راحـت شـود و هـم مـا از تـرس او ایمـن شـویم، زیـرا علـت 

کـه او از دنیـا رفتـه، دیگـر  تعقیـب مـا توسـط خلیفـه، همراهـی بـا عیسـی بـود. اینـک 

کاری ندارد. بـا مـا 

گفـت: نـه! واهلل چشـم دشـمن خـدا را بـه خبـر مـرگ ولـّی خـدا فرزنـد نبـی  حسـن 

کـه در حالـت ترس به سـر ببـرم، برایم  کـرد. بـه راسـتی یـک شـب  اهلل، روشـن نخواهـم 

از جهـاد و عبـادت یکسـال بهتـر اسـت. 

گذشـت، حسـن بـن صالـح نیـز از  گفـت: چـون دو مـاه از مـرگ عیسـی  صّبـاح 

کـودکان یتیـم عیسـی را برداشـتم و بـه سـمت  یـد،  دنیـا رفـت. آنـگاه مـن، احمـد و ز

کـودکان را در خانـه ای سـپردم و خـود  کـردم. چـون بـه بغـداد رسـیدم،  بغـداد حرکـت 

کهنـه بـه دارالخالفـه مهـدی عباسـی رفتـم.  بـا جامـۀ 

وقتـی بـه آنجـا رسـیدم گفتـم: مـن صّبـاح زعفرانی هسـتم و اذن دخـول طلبیدم. 

کـرد. چـون بـر او وارد شـدم گفـت: تویی صّبـاح زعفرانی؟  خلیفـه مـرا طلـب 

گفتم: بلی. 

کـه مـردم  َب داَرَک. دشـمن خـدا! تویـی  َک اهلُل َوال َقـّرَ  َبّیـا
َ

َک اهلُل َوال گفـت: ال َحّیـا

را بـه بیعـت بـا دشـمن مـن عیسـی فـرا می خوانـدی؟ 

گفتم: بلی. 

گفت: پس با پای خود به سوی مرگ آمده ای.

گفتم: خلیفه! من برای شما هم بشارتی دارم و هم تعزیتی.

گفت: بشارت و تعزیت تو چیست؟



287بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

یـد اسـت. امـا تعزیتـم نیـز بـرای مـرگ  گفتـم: بشـارتم بـرای تـو، مـرگ عیسـی بـن ز
عیسـی اسـت، زیـرا عیسـی پسـر عمـو و از خویشـان تـو بـود.

مهدی چون این سـخن را شـنید، سـجدۀ شـکر به جای آورد. پس از آن پرسـید: 
کرده اسـت؟ عیسـی چه وقت وفات 

گفتم: تا به حال دو ماه است.

گفت: چرا تا به حال مرا خبر ندادی؟

گفتـم: حسـن بـن صالـح نمی گذاشـت، تـا اینکـه او نیـز از دنیـا رفـت و مـن بـه 
سـوی تـو آمـدم.

مهـدی چـون خبـر مـرگ حسـن را شـنید، سـجدۀ شـکر دیگـری بـه جـای آورد . 
کـرد، زیـرا او سـخت تریـن دشـمن  کفایـت  کـه خـدا شـّر او را از مـن  گفـت: الحمـدهلل 

مـن بـود.

گفـت: ای مـرد! )بـه عنـوان مژدگانـی بـرای ایـن خبرهـای خـوب( هـر چـه  آنـگاه 
خواهـی، از مـن طلـب کـن کـه حاجـت تـو بـرآورده خواهـد شـد و مـن تـو را از مـال دنیا 

کـرد. بی نیـاز خواهـم 

کـه مـن از تـو چیـزی نمی خواهـم و حاجتـی نمی طلبـم،  گفتـم: بـه خـدا سـوگند 
مگـر یـک حاجـت.

گفت: آن حاجت چیست؟

گر مالی داشـتم که  یـد اسـت. بـه خدا قسـم ا گفتـم: کفالـت یتیمـان عیسـی بـن ز
کنـم، ایـن حاجـت را نیـز از تـو نمی طلبیـدم و آنهـا را بـه  کفالـت  می توانسـتم آنهـا را 

بغـداد نمـی آوردم.

که شـما  گفتم: شایسـته اسـت  کردم و  کودکان او نقل  آنگاه شـرحی از عیسـی و 
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کنـی و آنهـا را از  ک انـد، پـدری  کـه در ُشـُرف هال گرسـنه،  کـودکان یتیـم  در حـق ایـن 
گرسـنگی و پریشـانی برهانی.

کـه  گریسـت، آن چنـان  مهـدی چـون حـال یتیمـان عیسـی را شـنید بی اختیـار 
گفت: ای مرد خدا! خدا تو را جزای خیر دهد. خوب  اشـک چشـمش سـرازیر شـد. 
گـزاردی. فرزندان عیسـی  کـردی کـه حـال ایشـان را برایـم نقـل کـردی و بـرای آنهـا حّق 

کنـون بـرو و آنهـا را نـزد من آور. ماننـد فرزنـدان مـن هسـتند. ا

گفتم: آیا آنان در امان هستند؟

گفت: بلی. در امان خدا و در امان من و در ذّمۀ من و ذّمۀ پدرانم هستند. 

گـــر آنها را نزد  کـــه مبادا ا مـــن پیوســـته او را َقَســـم مـــی دادم و از او امان می گرفتم 
مهـــدی آَوَرم، بـــه آنها آســـیبی برســـاند و مهـــدی هم آنهـــا را امان می داد. تـــا آنکه در 

گفت: پایان 

کـه مـن بـه آنهـا آسـیبی برسـانم؟ آنکه  کـودکان چـه تقصیـری دارنـد  دوسـت مـن! 
گـر او نیـز بـه نزد مـن می آمد و بـا من به  بـا سـلطنت مـن درافتـاده بـود، پـدر اینـان بـود. ا
درگیـری و نـزاع نمی پرداخـت، بـا او نیـز کاری نداشـتم، تـا چه رسـد به کـودکان یتیم. 
اینـک برخیـز بـرو و آنهـا را بـه نـزد مـن آور. خـدا تـو را جزای خیـر دهد. از تو هم اسـتدعا 

می کنـم کـه عطـای مـرا بپذیری.

 گفتم: من چیزی نمی خواهم. آنگاه رفتم و کودکان عیسی را آوردم. چون مهدی
  آنها را دید، به حالشان  رّقت آورد و ایشان را به خود چسبانید و به کنیزکی فرمان داد 

کنـد و چنـد نفـر را مأمـور خدمـت بـه آنهـا نمـود. مـن نیـز هـر چند   کـه آنهـا را پرسـتاری 
که محمد   وقتی از حال آنها تحقیق می کردم و پیوسته در دارالخالفه بودند تا زمانی 
یـد بـا بیمـاری از  کشـته شـد. آنـگاه از دارالخالفـه بیـرون آمدنـد. مدتـی بعـد، ز امیـن 

دنیـا رفـت و احمـد فـراری و پنهـان شـد.]35[
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اوالد و نوادگان عیسى بن زید شهید

یـد شـهید از چهـار فرزنـدش می باشـد: حسـین غّضـاره،  دودمـان عیسـی بـن ز

یـد. احمـد المختفـی، محمـد،  ز

حسین غّضاره

کـه در ایـام حکومـت »المهتدی  یـد بن الحسـین اسـت  حسـین، جـّد علـی بـن ز

 باهلل«1 در کوفه قیام کرد. گروهی از عوام و اعراب کوفه با او بیعت کردند. »مهتدی«، 

شاه بن میکال را با لشکری عظیم به جنگ با او فرستاد.

ید رسـید، به وحشـت افتادند، زیرا تعداد آنها  چون این خبر به لشـکر علی بن ز

کـه وحشـت آنهـا را دیـد گفـت: ای مردم!  یـد  یسـت سـوار می رسـید. علـی بـن ز بـه دو

ایـن لشـکر مـرا می طلبنـد و بـا غیـر مـن کاری ندارند. مـن بیعت خود را از گردن شـما 

گفتنـد: بـه خـدا قسـم  یـد.  گذار یـد و مـرا بـا ایشـان  کار خـود رو  برداشـتم، بـه دنبـال 

کرد. که ما چنین نخواهیم 

یـد را دربـر  کـه لشـکر شـاه بـن میـکال رسـید، تـرس، لشـکر علـی بـن ز هنگامـی 

یـد گفـت: ای مـردم! بـر جای خود بمانید و شـجاعت مـرا ببینید.  گرفـت. علـی بـن ز

آنگاه شمشـیر از نیام برکشـید و اسـب خود را در میان لشـکر عظیم  دشـمن، دوانید 

کشـید )و پیـش رفـت( تـا آنکـه از میـان لشـکر  و از چـپ و راسـت بـر آنهـا شمشـیر 

ـی بـاال رفـت. بـار دیگـر از پشـت لشـکر بـر آنـان تاخـت و حملـه 
ّ
بیـرون آمـد و بـر فـراز تل

گشـت. دو  کوچـه می دادنـد تـا بـه مـکان اول خـود بـاز  کـرد. لشـکر از تـرس، بـرای او 

کـرد. لـذا لشـکر او قـوی دل شـده و بـر لشـکر شـاه  سـه بـار بـه ایـن منـوال بـر آنهـا حملـه 

1. اهملتـدی بـرهَّلل، چلرردهمیـن خلیفـم عبرطـی در قـرن طـوم قمری و برزند اهواثق بـرهَّلل بود. تدت 
ز بـود. در نلریـم در جنـگ بـر طـاداران تـاک  خالبـم تلتـدی یـرزده تـره و بيسـم و پنـج رو

بم دطـم احمـد بـن خرقـرن کشـتم شـد.
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یـد پیـروز  گریختنـد و علـی بـن ز بـن میـکال یـورش آوردنـد. لشـکر شـاه مفتضحانـه 

گشـت.

ید تا ایام حکومت معتمد1 زنده بود و در آن زمان، در بصره، ناجم، او  علی بن ز

 را همراه با دو تن: طاهر بن محمد بن ابوالقاسـم بن حمزة بن حسـن بن عبیداهلل بن

 العبـاس ابـن امیرالمؤمنیـن؟امهع؟ و طاهـر بن احمد ابن القاسـم بن محمد بن القاسـم 

ید بن الحسـن بـن علی بن ابی طالـب؟امهع؟ گردن زد. بـن الحسـن بـن ز

احمدالمختفى بن عیسى بن زید
یــد، )158- 240( مــردی عاِلــم و فقیــه و بــزرگ و زاهــد بــود  احمــد بــن عیســی بــن ز
کــه کتابــی در فقــه داشــت. مــادرش »عاتکــه« دختــر فضــل بــن عبدالرحمــن بــن عباس 
بــن ربیعــة بــن حــارث بــن عبدالمطلــب، هاشــمّیه بــود.  در پایــان عمــر خویــش نابینــا 
کــه او  کردیــم، از آن هنــگام  کــه در ذیــل وفــات پــدرش عیســی ذکــر  ــه  گون گشــت و آن 
را بــه مهــدی ســپردند، تــا زمــان هــارون الرشــید، در دارالخالفــه می زیســت. صاحــب 
کــرد. او را دســتگیر  کــرد تــا بــزرگ شــد و قیــام  گویــد: نــزد رشــید زندگــی  عمدةالطالــب2 
کــرده و بــه زنــدان افکندنــد. از زنــدان رهایــی یافــت و پنهــان شــد و زنــده بــود تــا اینکــه 
بــه ســن هشــتاد و دو ســالگی در بصــره درگذشــت. از ایــن روی، او را »مختفــی« 

می نامیدنــد. 

همسـرش خدیجـه، دختـر علـّی بـن عمـر بـن علـی بـن الحسـین؟ع؟، محمـد بن 

1. اهمعتمد علی اهَّلل، برزند تتوکل عبرطـی و باادر اهموبق برهَّلل پرنزدهمین خلیفم عبرطـی در قرن 
طـوم قمری بود. دوران خالبم او آشـفتم و ُپاتنش بود. هذا وی طررشـتۀ اتور و زترتداری را بم 

باادرش طـپاد و او را بم اهموبق برهَّلل تلمف طـرخم.
کـم احمـد بـن علـی بـن حسـین حسـینی تشـلور بـم ابـن عنبـم  کتـف انسـرب اطـم  2. از جملـم 
)تتوبـری 828ق( عرهـم شـیعی و نسـف شـنرس قـرن نلـم هجـری نوشـتم شـده اطـم. ايـن 

بـم برزنـدان ابوطرهـف تی پـادازد. کتـرب 
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کرده اسـت. که مردی وجیه و فاضل بوده و در بغداد در حبس وفات  احمد اسـت 

کـه از جملـه کسـانی که خـود را به احمد مختفی نسـبت داده اند،  بایـد دانسـت 

ید  ی نسب خود را  علّی بن محمد بن احمد بن عیسی بن ز  صاحب زنج1 است. و

 بن علی بن الحسین؟ع؟ دانست و جماعتی، او را »دعّی آل ابی طالب« می گفتند. 

یَس ِمن 
َ
نـِج ل در توقیـع حضـرت امـام حسـن عسـکری؟ع؟ آمـده اسـت: »صاِحـُب الّزَ

هـِل الَبیـِت«؛ ]36[ صاحـب الزنـج، از اهـل بیت نیسـت.
َ
أ

َنَســـب صاحـــب الّزنـــج، بـــه یکـــی از قریه های ری می رســـد و مایـــل به مذهب 

ی   ازارقـــه2 و خـــوارج بـــود و تمام گناهان را شـــرک می دانســـت. انصـــار و اصحاب و

زنجی3 بودند. 

ی در ایام خالفت »المهتدی باهلل عباسی«، سه روز مانده به پایان ماه رمضان،   و

یسـت و پنجـاه و پنجـم در حوالـی بصـره خروج کرد. سـپس به سـمت بصره  سـال دو

1. صرحـف زنـج، علـی بـن تحمـد بـن عبداهاحیـم تتوهـد روطـتريی در اطـااف شـلا ری اطـم کـم 
در طـرهلری 255-270 قمـری بـر کمـک بـادگرن طیرهپوطـم آبریمريـی قیـرم نمـود و بـم تـدت 
پرنـزده طـرل بـا جنـوب عـااق و بخشـلريی از خوزطـترن کنونـی حکوتم کـاد. وی وطـربرزانش 
در طـول قیـرم و ایـرم حکوتـم خـود تاتکـف بجریعـی شـدند. باخـی تعتمدنـد اتـرم علـی؟ع؟ 
تصـاف بصـاه توطـط صرحـف زنـج و بجریـع ايـن قیـرم را پيش بينـی کـاده بـود. از جملـم اینکـم 

در حکوتـم وی، زنـرن علـوی و شـیعم بـم کنیـزی بـاده تی شـدند.
کـم پيـروان نربـع بـن ازرق بودنـد ازارقـم تی نرتنـد. شـرخصم اصلـی ازارقـم،  گروهـی از خـوارج  را   .2
کمـرن و وجوب قیرم بم شمشـیا و باخورد بر  تنـدروی آنـرن در تحکـوم طـرختن قعـود در باابـا حر
ين  دیگـا تسـلمرنرن اطـم. ازارقـم آنچنـرن درگیـا جنگ و خونريـزی بودند کم باصتی بـاای تدو
تعرهیـم دینـی و اعتمـردات خـود نیربتنـد و بيش از آنکم یک باقم دینی برشـند یک گروه جنگی 
تحسـوب تی شـوند. ايـن باقـم تنحـاف، تخرهفـرن خـود را بـم صااحم تمـرم کربا تی شـمادند 
و بـر تسـلمرنرن تخرهـف خـود، همرننـد تشـاکرن ربتـرر تی کادنـد و تعـاض بم جرن و تـرل آنلر را 

حـالل و ازدواج بـر آنلـر را حـاام تی دانسـتند.
3. طیره پوطم
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 رفـت  و بصـره را فتـح نمـود. آنـگاه زنگیـان را بـرای برپایـی فتنـه و غوغـا تحریک کرد. 

گروهی بزرگ بودند و   در آن هنگام جماعت زنگیان در بصره و اهواز و نواحی اهواز، 

 اهالی این شهرها، آنها را برای کار در زمینها و باغها و کشتزارهای خود می خریدند و به 

ی کردند. از  کارگران عرب نیز با آنها همراه شده و از او پیرو  کار می گرفتند. گروهی از 

ی چنان نکرده بود. کس پیش از و که هیچ  کارهایی سرزد  صاحب الّزنج، 

در زمـــان »المعتمد علـــی اهلل« ابوالعباس احمد بن متوکل، بـــرادرش طلحة بن 

متوکل که ملقب به »موفق« و جانشـــین خلیفه بود، به جنگ با او در آمد و پیوســـته 

گریـــز داشـــت تا ســـرانجام او را کشـــت و مردم را از شـــر   حیلـــت و تدبیـــر و جنـــگ و 

او رهانید.

نج، چهارده سال و چهار ماه بود. مدت ایام تسلط صاحب الّزَ

یختـن خـون مسـلمانان و اسـارت  او مـردی قسـّی القلـب و بدکـردار بـود و در ر

یـد. نقـل  کاری دسـت یاز کـردن امـوال، بـه هـر  کشـتن زنـان و اطفـال و غـارت  زنـان و 

کـه در یـک واقعـه در بصـره، سـیصد هـزار تـن از مردم را کشـت. فتنـۀ او بر مردم  شـده 

بسـیار عظیـم و سـخت بـود.

حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ضمـن بیان اخبـار غیبی خود، مکّرر به صاحب 

گرفتاریهـای اهل بصره اشـاره فرموده  بودند، از جمله: الّزنـج و 

ُجٍم 
ُ
 َقعَقَعـُة ل

َ
ـُه ُغَبـاٌر َوال

َ
 َیکـوُن ل

َ
ی ال ِ

ّ
ـی ِبـِه َوَقـد سـاَر ِبالَجیـِش الـذ ّنِ

َ
َکأ حَنـف! 

َ
»َیـا أ

عـاِم«؛ ]37[  قـداُم الّنَ
َ
َهـا أ

َ
ّن
َ
َکأ قَداِمِهـم 

َ
رَض ِبأ

َ
َجـٌب ُیثیـروَن األ

َ
 ل

َ
 َحمَحَمـُة َخیـٍل َوال

َ
َوال

کـه با سـپاهی حرکت می کنـد که نه گرد و غباری  و  ای احنـف! گویـی می بینـم او را 

نـه صدایـی و نـه آواز سـالح و لگامـی دارد، بـا قدمهایشـان زمیـن را زیـر و رو می کنند، 

گویـی گامهـای آنهـا مانند قدمهای شـترمرغ اسـت.
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سـید رضـی1 رضـی اهلل عنـه فرمـوده: »حضـرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در ایـن خطبه، 

بـه صاحـب زنج اشـاره فرموده اسـت«.

کرده بودند،  کـــه زنگیان به او رو  که در اوایل ادعای صاحب زنج  باید دانســـت 
کـــه در تمامی ســـپاه او به  جمعیـــت بســـیاری بـــه او پیوســـتند. مورخان نوشـــته اند 
غیر از ســـه شمشـــیر نبود. در مســـیر حرکت به بصـــره، به قریه ای معـــروف به »کرخ«2 
رســـید. بـــزرگان قریه، به دیدار او شـــتافتند و لـــوازم پذیرایی از او را بـــه جای آوردند. 
ُکِمیت3 از آن  صاحب الزنج آن شـــب را با آنها به ســـر برد و چون بامداد شـــد، اسبی 
که زین و لگام نداشـــت. از هیچ جایـــی زین و لگام برایش  کردند  قریـــه به او هدیه 
یســـمانی از لیف، یســـمانی بـــر او قرار دادند و ســـوار شـــدند و با ر  یافـــت نشـــد. لذا ر

 دهانش را بستند.

گویـد: ایـن داسـتان، فرمایـش حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را  ابـن ابـی الحدیـد4 

1. تحمد بن حسین بن توطی تعروف بم طید رضی)359ق-406ق( از علمری شیعم، گادآورنده 
نلج اهبالغم و باادر طید تاتضی اطم. او از بزرگ ترين شرعاان طرهبیرن بود کم ديوان اشعرری از 
ئمة و تلخیص  وی با جری ترنده اطم. طید رضی آثرری در کالم و تفسیا همچون خصرئص اال
 اهبیرن دارد. تلمترين اثا او تأهیف نلج اهبالغم اطم. او همچنین داراهعلمی تأطیس کاد کم 
بم برور باخی نخستین تدرطم علوم دینی بوده اطم. تحمد طبری، ابوعلی بررطی، قرضی 
طیاابی، قرضی عبداهجبرر تعتزهی، ابن نبرتم، ابن جنی، شیخ تفید و طلل بن ديبرجی از 

اطتردان وی بودند. نسف تردری وی بم اترم طجرد؟ع؟ تی رطد.
2. روطتريی در شمرل بصاه کم اینک خاابم ای از آن برقی اطم.

3. خاتريی رنگ
 4. عبداهحمیـــد بـــن هبةاهَّلل تعروف بم ابن ابی اهحدید شـــرعا، ادیف و شـــررح نلج اهبالغم از قرن 
 هفتـــم  اطـــم. او در بمـــم، شـــربعی و در کالم، تعتزهی بود. بـــر اين حرل اترم علـــی؟ع؟  را باتا 
از خلفری طـــم گرنم تی دانســـم و کســـرنی را کم در باابـــا او قیرم کادند بم عنوان برغی، برطـــق 
کـــاده برشـــند. هفـــم قصیـــده  او در تـــدح   و اهـــل دوزخ تعابـــی تی کـــاد، تگـــا اینکـــم توبـــم 

اتیااهمؤتنین؟ع؟ تشلور اطم.
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که فرمود: تصدیق می کند 

َجـٌف« _ اهـخ. پس از 
َ
 ه

َ
ـُم ُغَبـرٌر َوال

َ
یـَس ه

َ
ی ه ِ

ّ
ّنِـی ِبـِم َقـد طـرَر ِبـی اهَجیـِش اهـذ

َ
»َکأ

ِر اهُمَزخَاَبِة  و
ُ

یـٌل ِهسـَکِکُم اهَعرِتـَاِة َو اهـّد آن، حضـات بـم أحنـف تی باتریـدن »َو

ـِة ِتـن ُاوهِئـَک 
َ
َکَخَااِطیـِم اهفیل سـُوِر َوَخَااِطیـُم  جِنَحـِة اهّنُ

َ
َکأ جِنَحـٌة 

َ
َلـر أ

َ
ِتـی ه

َّ
اه

و  کـوی  بـا  وای  احنـف!  ای  َغرِئُبُلـم«؛  ُیفَتَمـُد   
َ

َوال ُلـم 
ُ
َقِتیل ُینـَدُب   

َ
ال ِذيـَن 

َّ
اه

کـادۀ شـمر، از ايـن  ینـم و نـگرر  آبـرد شـمر و خرنم هـری آراطـتم و ز برزنلـری 

کاکـس و خاطوتلريـی ترننـد خاطـوم بیـل  کـم برهلريـی ترننـد برهلـری  گـروه 

کسـی  گمشـده ایشـرن را  کسـی ندبـم تی کنـد، و نـم  کشـتم اینـرن  دارنـد. نـم بـا 

تی کنـد. جسـتجو 

کـه زنگیـان، بـرده و غریـب بودند و کسـی را نداشـتند که بر آنـان ندبه کند یا  زیـرا 

از نابـود شـدن آنها جایـش خالی بماند. 

کـه بیـرون عمارتها از  یاهایـی  یـا چوبهـا و بور شـاید مـراد از بالهـا، رواشـن1 باشـد، و

 سقف آویزان می کنند که درها و دیوارها را از صدمه باران و تابش آفتاب نگاه دارد. 

مـراد از خرطـوم خانه هـا، ناودانهای متصل به دیوارهاسـت که تا زمین کشـیده شـده 

و قیـر بـر آنهـا مالیده اند و بسـیار شـبیه به خرطوم فیل اسـت.

حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه خـراب شـدن و سـوختن ایـن عمـارت در فتنـۀ 

زنـج اشـاره می فرمایـد.  صاحـب 

یست و پنجاه و  که در روز جمعه، هفدهم شوال سال دو کرده اند   مورخان نقل 

 هفت، صاحب زنج وارد بصره شد و مردم بصره را کشت. مسجد جامع و خانه های 

کشت و  مردم را آتش زد. در روز جمعه و شب شنبه و روز شنبه، پیوسته مردم را 

1. روزِن خرنم، تربدانلری عمررت، پنجاه ای کم از آن روشنريی داخل تی شود.
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گرفت.  کوی و بازار رنگ خون   خانه ها را آتش زد تا اینکه جویها از خون روان شد و 

که مسیر عبور انسان  گورستان مبّدل شد و خانه ها و هر جا  گلستان، به   کوشک1 و 

پایان بود، همراه با آنچه در آن بود از اسباب و اثاث و کاال... همه را سوختند. و چار

هـُب  َهـا الَقتـُل َوالّنَ ـی الَجَبـِل َوَعُظـَم الَخطـُب َوَعّمَ
َ
َسـَع الَحِریـُق ِمـَن الَجَبـِل ِإل

َ
»َواّت

گرفـت و شـهر بصـره را قتـل و  کار بـاال  گسـترده شـد و  کـوه آتـش  َواإِلحـراُق«؛ میـان دو 

غـارت و آتـش فـرا گرفـت.

کـه حاضـر شـود در امـان  گفتنـد هـر  پـس از ایـن قتـل عـام، مـردم را امـان دادنـد و 

اسـت. وقتی مردم جمع شـدند، با فریبکاری شمشـیر در میان آنها نهادند. صدای 

کـه دیدنـد،  مـردم بـه شـهادت، بلنـد شـد و خونشـان بـر زمیـن جـاری بـود. هـر کـس را 

کشتند.

 در بصره هرکس را که ثروتمند بود، ابتدا اموالش را می گرفتند، یعنی او را شکنجه 

گـر فقیـر بـود،  گهـان او را می کشـتند. ا می کردنـد تـا اموالـش را نشـان دهـد، و سـپس نا

بـدون تأمـل در همـان وقـت او را می کشـتند. تـا آنکه نقل شـده کسـانی از مردم بصره 

کـه در خانه هـای  کـه بـا حیله هـای مختلـف جـان سـالم بـدر بردنـد، در چاههایـی 

یکـِی شـب جهـان را فـرا می گرفـت، از  کنـده بودنـد پنهـان می شـدند. وقتـی تار خـود 

یکـی چـاه بیـرون می آمدنـد و چـون چیـزی بـرای خـوردن وجـود نداشـت، ناچـار  تار

گربـه تغذیـه می کردنـد. چـون خورشـید طلـوع می کـرد،  گوشـت سـگ و مـوش و  از 

دوبـاره بـه چـاه برمی گشـتند. بـه همیـن منـوال روزگار می گذراندنـد تـا اینکـه دیگـر از 

آن حیوانـات نیـز چیـزی یافـت نمی شـد. 

کـه مانند خودشـان بودنـد، هر کس  در ایـن وقـت مترّصـد بودنـد تـا از مـردم دیگـر 

1. بنری ربیع و بلند و بررگره و طاای عرهی؛ قصا.
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گوشـتش بـرای زنـده مانـدن بهـره می جسـتند. آنـان  گرسـنگی می ُمـرد، دیگـران از  از 

کار بـر  کشـته و او را می  خوردنـد. چنـان سـختِی  کـه قـدرت داشـتند، رفیـق خـود را 

گرفتـه و می گریـد. از سـبب  کـه زنـی را دیدنـد سـری را بـر دسـت  گرفـت  مـردم شـّدت 

گـرد خواهـرم جمـع شـده بودنـد تـا بمیـرد و گوشـت  گریـه اش پرسـیدند. گفـت: مـردم 

گوشـتش را قسـمت  کـرده و  کـه او را پـاره پـاره  او را بخورنـد. هنـوز خواهـرم نمـرده بـود 

کـردن بـه من سـتم روا داشـتند، زیرا از گوشـت او، جز سـرش  نمودنـد. در ایـن تقسـیم 

بـه مـن سـهمی ندادند.

 )در آن روزگار( فرمایـش حضـرت امیرالمومنیـن؟ع؟ در آن خطبـۀ شـریفه آشـکار 

که فرمـوده بود: شـد 

َک 
ُ
هل

َ
ی أ

َ
ُم َو ال ِحّسَ و َطُیبَتل

َ
َک یر َبصاة ِتن َجیٍش ِتن ِنَمِم اهَّلِل ال َرَهَج ه

َ
یٌل ه »َبَو

غَبِا«؛ ]38[ پس وای با تو، ای بصاه! از هشکری کم نممم 
َ
حَمِا َو اهُجوِع ال

َ
ِبرهموِت ال

 و شکنج خداوند اطم و برنگ و غبرر و جنبش ندارد1. و زود برشد ای بصاه! 

کم اهل تو، بم تاگ طاخ )قتل( و گاطنگی طخم )قحسی( گابترر  شوند.

کلمات از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ معجزه ای بزرگ است. این 

محمد بن زید بن االمام زین العابدین؟ع؟ و نوادگان او

ید شهید است که در عراق، نوادگان ید، ابوجعفر، کوچکترین فرزند ز  محمد بن ز

 فراوان دارد. فضل بسیار و ذکاوت و تیزهوشی فوق العاده ای داشت. از جوانمردی 

کـه داعـی کبیر2، آن را برای سـادات و علویین باز  و فتـّوت او قصـه ای معـروف اسـت 

کننـد. مـا آن قصـه را   می گفـت تـا آن را سرمشـق خـود قـرار دهنـد و بـه آن طریـق رفتـار 

ياا طیرهرن زنگی، چون دیگا هشکاهر، آواز و آهنگ و جانگ اطلحم و َتاکف بااوان نداشتند 1. ز
یدیم، بنیرن گذار طلسلم  ید بن تحمد، تلمف بم داعی کبیا و داعی اول، از پيشوایرن ز  2. حسن بن ز

علویرن طباطترن در طده طوم هجری، و از طردات بنی اهحسن اطم. 
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د مربوط به امام مجتبی؟ع؟ در ذکر فرزندان حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟
ّ
 در مجل

که خواهد به آن باب بنگرد. نگاشتیم. هر 

محمد بن محمد بن زید شهید
کـه مـردم در ایـام ابوالّسـرایا1 در سـال  کسـی اسـت  یـد و همـان  پسـر محمـد بـن ز
199، بعـد از وفـات محمـد بـن ابراهیـم طباطبـا2، بـا او بیعـت کردنـد. در نهایِت کار، 
نـزد مأمـون در مـرو فرسـتادند. در آن وقـت، بیسـت سـال  بـه  کـرده و  او را دسـتگیر 

گفـت: کـرد و بـه او  کـم سـن بـودن او تعجـب  داشـت. مأمـون از 

کار خدا را با پسر عمویت چگونه دیدی؟ َک؟؛   یَت ُصنَع اهلِل ِبابِن َعّمِ
َ
َکیَف َرأ

گفت: محمد 

ِتیَن اهَّلِل ِبی اهَعفِو َو اهِحلِم
َ
یُم أ

َ
عَظــُم اهُجاِمَرأ

َ
َو کرَن َیِســیاًا ِعنــَدُه أ

گذشـت و بردبـاری امیـن الهـی دیـدم و نـزد او جرمهـای بـزرگ بـه آسـانی   او را در 
بخشیده می شد.

گوینـد: چهـل روز در مـرو بـود. پـس از آن مأمـون بـه او زهـر خورانیـد و جگرش پاره 
کـه در دسـت  یخـت. او بـه آنهـا می نگریسـت و بـا خاللـی  پـاره شـد و در طشـت می ر

داشـت، آنهـا را می گردانیـد.3 

اایر رهبا نظرتی قیرم ابن طبرطبر علیم حکوتم عبرطیرن در زترن ترتون عبرطی بوده  اطم.  1. َابواهَسّ
 ابواهفاج اصفلرنی تعتمد اطم ابواهساایر از دوطترن اهل بيم؟مهع؟ و طابدار علویرن بود.

2. تحمـد بـن ابااهیـم طبرطبـر تعـروف بـم ابـن طبرطبـر از نـوادگرن اتـرم حسـن تجتبـی؟ع؟ و از 
یدیـم کـم در 199ق در کوبـم علیـم حکوتـم تأتـون عبرطـی قیـرم کـاد و تدتـی بـا کوبـم  اترتـرن ز
و نواحـی آن تسـلط یربـم. قیـرم او بـم قیـرم ابـن طبرطبـر تعـروف اطـم. شـرخم ای از طـردات 
طبرطبريـی بـم او تنسـوب هسـتند. ايـن قیـرم بـم خرطـا گسـتادگی جغاابیريی، و حضـور بعرل 

اتـرم زادگرن حسـنی و حسـینی از اهمیـم بااوانـی باخـوردار اطـم.
کـم بـم اترتـزاده تحـروق  یـد در نزدیکـی نیشـربور، قّبـم و بررگرهـی دارد  3. تحمـد بـن تحمـد بـن ز

اطـم.   تشـلور 
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ی فاطمـه دختـر علـی بن جعفر بن اسـحاق بن علـی بن عبداهلل بن جعفر   مـادر و

بن ابیطالب بوده است.

جعفر بن محمد بن زید

کـه مـردی عاِلـم، فقیـه، ادیـب، شـاعر و آمـر بـه معروف  یـد  پسـر دیگـر محمـد بـن ز

ک سـپرده  و ناهـی از منکـر بـود. بنابـر برخـی شـجره نامه ها، در کالجـرد نیشـابور به خا

که ذکرش در صفحات آتی خواهد  شـده اسـت. ظاهرًا او، پدر احمد سـّکین اسـت 

آمد، ان شـاء اهلل.

سید على خان شیرازی
یـد اسـت. سـّید اجـّل، وحیـد زمـان و فریـد دوران، صـدر  از نـوادگان محمـد بـن ز
الدیـن علـی، بـن نظـام الدیـن احمـد، بن میر محمد معصوم مدنی، مشـهور به سـید 
گرانقـدری  علـی خـان شـیرازی1، جامـع جمیـع کمـاالت و علـوم، صاحـب مؤلفـات 
ماننـد شـرح صمدّیـه، شـرح صحیفـه، سـالفة العصـر، انـوار الربیـع، سـلوة الغریـب 
در  قبـرش  و  شـده  واقـع  شـیراز  در   1119 سـال  در  وفاتـش  اسـت.  دیگـر  کتابهـای  و 

شـاه چراغ، نزدیـک قبـر سـید اجـّل، سـید ماجـد اسـت. 

کتـاب  پـدران سـید علـی خـان همگـی از علمـا و فضـال و محدثـان بوده انـد. در 

 »سالفة العصر من محاسن اعیان العصر«2 در شرح حال پدرش، نظام الدین احمد 

می نویسد:

َة َتَجّاًا  َز اهَمَجـــّاَ جـــرِو
ُ
ن أ

َ
ًا إهی أ ّمَ َجـــّاَ

ُ
»ِإتـــرُم ابـــُن ِإترٍم َو ُهمـــرُم بُن ُهمـــرٍم َو َهل

ا 
َ

َکَفی َشـــرِهدًا َعلی َهذ شـــَاِف َجـــّدٍ و 
َ
ـــی انَتَلی ِإهی أ ـــی َحـــٍدّ َحّتَ

َ
ِقـــُف َعل

َ
ال أ

 ذو بضـــٍل و ِحلٍم حّتی 
ّ

جَداِدِه اهِکااِمن هیس بی َنَســـِبنر ِإال
َ
َحـــِد أ

َ
 أ

ُ
اهَمـــااِم َقول

یرض اهعلمرء و حیرض اهفضالء، ج3، ص363. 1. در برره او نکن ر
2. اين کترب بر نرم "طالبة اهعصا بي تحرطن اهشعااء بکل تصا« نیز چرپ شده اطم.
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َنِمُف علـــی برِب َتِدیَنـــِة اهعلِم«.1

کان اوسـت: استادالبشـر، و العقـل الحـادی عشـر، غیـاث الّدیـن  از جملـه نیـا
کـه قاضـی نـوراهلل2 در مجالـس المؤمنیـن3 خـود در بیـان احـوال او  منصـور دشـتکی، 
فرمـوده: خاتـم الحکمـا و غـوث العلمـاء، األمیر غیـاث الدین منصور شـیرازی؛ آنکه 
گـر در زمـان آن قبلـۀ اهـل  ارسـطو و افالطـون و بلکـه تمامـِی حکمـای روزگار و قـرون، ا

ی، فخر گرفتن در زمرۀ مالزمان و بهره مندان از مجلس عالی و  ایمان بودند، به قرار 
 و مباهات می کردند.4

1. طالبة اهعصا، ص4. 
2. طـید نوراهَّلل حسـینی شوشـتری )956 -1019ق( یر تاعشـی تعروف بم قرضی نوراهَّلل شوشـتری 
یـر شـلید ثرهـث، بمیـم، اصوهـی، تتکلـم، تحـّدث و شـرعا شـیعم علـد صفویـم اطـم. علـوم 
نملـی و عملـی را نـزد پـدرش آتوخـم.  توهـی عبداهواحـد شوشـتری، توهـی تحمـد ادیـف قرری 
تسـتری، تیـا صفـی اهديـن تحمـد و تیـا جـالل اهديـن تحمد صـدر ، از دیگا اطـرتید او بودند.  
گادان شـیعی تذهف و همچنیـن تمیـۀ قرضـی نـوراهَّلل،  جـّو ضدشـیعی و رابسـۀ تخفیرنـۀ شـر
گادان دیگا  توجـف شـد کـم غیـا از چنـد تـن کـم آن هم باخی از برزنـدان قرضی بوده اند، نرم شـر
یـخ بـم ثبـم ناطـد و تنلـر نـرم ايـن بـزرگرن در دبتـا برقـی بمرنـدن شـیخ تحمـد هـروی  وی در ترر
کشـمیری، طـید جمـرل اهديـن عبـداهَّلل تشـلدی. شوشـتری  خااطـرنی، توهـی تحمـد علـی 
ترهیفـرت بسـیرری از جملـم »احمـرق اهحـق و ازهـرق اهبرطل« و »تجرهس اهمؤتنیـن« دارد. او بر 
تسـلط عجیبـی کـم بـا بمـم تذاهـف پنجگرنـم داشـم، در تمیم کرتـل، قرضی  اهمضـرة هند بود 
و بـاای اهـل تسـنن آنجـر بـا اطـرس تذاهـف چلررگرنـم اهـل طـنم بتـوا تـی داد. اتـر طـاانجرم بر 
گاا واقع  يـی بدخواهـرن، بـم باتـرن جلرنگیاشـره بم تاگ تحکوم شـد و بم قتل رطـید. در آ بدگو

در هنـد  دبـن شـد و تـزارش دارای قّبـم و بـررگره اطـم.
3. َتجرِهُس اهمؤتنین کتربی بم زبرن بررطـــی نوشتم  قرضی طید نوراهَّلل حسینی شوشتری)شلید 
ين شـــده و نویســـنده در هـــا تجلس، بم  1019ق( اطـــم. ايـــن کتـــرب در دوازده »تجلس« تدو
یخ اطـــالم، تشـــیع و اياان پاداختم و باخی از بزرگرن شیعم در بنون تختلف   گوشـــم هريی از ترر
يزی باای شـــلردت  کتـــرب، دطـــترو را شنرطـــرنده اطـــم. بنـــر بـــم باخی نمللـــر، تأهیـــف اين 

تظلوترنۀ قرضی نوراهَّلل در هند شـــده اطـــم.
4. تجرهس اهمؤتنین، ج2، ص230.
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گوینـد غیـاث الدیـن منصـور، در بیسـت سـالگی، تمامـی علـوم زمـان خویـش را 

آموخـت تـا آنجـا کـه داعیـۀ مناظـره بـا عالمه دوانـی1 را در خود دید. در سـال 936 که 

کفایـِت شـاه طهماسـب صفوی2 بـود، آن جنـاب به صدر  کـِف بـا  زمـام سـلطنت در 

اعظمـی منصـوب شـد و ملقـب بـه »صدر صـدور ممالـک« گردید.

کرکی3 از عـــراِق عرب، به  در ســـال 938 جنـــاب خاتـــم المجتهدین، محّقـــق 

 تبریـــز آمد و از جانب ســـلطان نهایت احترام را دید و بـــه میر غیاث الدین مذکور، با 

کرد. محبت برخورد 

کـه در یک هفته، جنـاب محقق، کتاب  گوینـد ایـن دو بزرگـوار بـا هـم قرار دادند 

شـرح تجریـد4 را نـزد میـر غیـاث الدیـن بخوانـد و در هفتـه دیگـر، جنـاب میـر غیـاث 

الدین، کتاب قواعد5 را از جناب محقق استفاده کند. مدتی بر این منوال گذشت 

کـرده و میـان ایـن دو بزرگـوار را بـه هـم زدنـد. جنـاب  تـا آنکـه مفسـدان سـخن چینـی 

  میر غیاث الدین، از منصب صدرات استعفا داد  و به شیراز بازگشت. سرانجام در 

مرن بزرگ قرن نلم و دهم هجری 
ّ
1. جالل اهدين دوانی، از دانشمندان اياانی زاده و از حکمر و تتکل

 قمـری بـود کـم در همـم علـوم تتداول، بخصوص در علوم عملی تبّحا داشـتم و در تیرن شـیعم 
و اهل تسنن تحتام بوده اطم. اطترد علی دوانی کتربی در شاح حرل او نوشتم اطم. 

 2. شره تلمرطف اول صفوی )919ق-981ق( برزند شره اطمرعیل اول )تؤطس صفویم( اطم. 
بـر 54 طـرل طـلسنم، طوالنی تريـن تـدت حکوتـم را در بيـن شـرهرن صفـوی داشـم.  او 
تذهف شـیعم در زترن پدرش، شـره اطـمرعیل، تذهف رطـمی اياان اعالم شـد، وهی اطـتماار 

و گسـتاش آن در دوران شـره تلمرطـف اتفـرق ابتـرد.
َکَاکـی  َکَاکـی جبـل عرِتلـی تعـروف بـم تحمـق ثرنـی و تحّمـق  3. علـی بـن حسـین بـن عبداهعرهـی 
 )تتوبری940ق(، از بملر و علمری تشلور شیعم در عصا صفوی اطم. کترب »جرتع اهممرصد 

بی شاح اهمواعد« از او اطم و بدين رو، وی را »صرحف جرتع اهممرصد« تی گویند..
4. اين کترب، شاح تجرید العتمرد خواجم نصیااهدين طوطی بوده اطم.

ی  اطم.
ّ
5. قواعد االحکرم، کتربی در بمم اثا عالتۀ حل
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ک سپرده شد. سال 948 به رحمت ایزدی پیوست و در جوار پدر بزرگوارش به خا

 آن جناب مصّنفات بسیاری دارد که در جای خود یاد شده است. واِلد ماِجدش،
 سـید الحکمـاء و المدّققیـن، ابوالمعالـی صـدر الّدیـن محمـد بـن ابراهیـم، معـروف 
کـه قاضـی نـوراهلل در بیـان احـواالت او فرمـوده: آبـاء و  کبیـر اسـت  بـه صـدر الّدیـن 
اجـداد امجـاد او تـا حضـرات ائمه معصومین؟مهع؟، همگـی حافظ احادیث و حامل 

علـوم شـرعیه بوده انـد.1 

ی  یه2 در شـیراز اسـت. و ی، مدرسـۀ رفیعـۀ منصور  در شـمار آثـار باقـی مانـده از و
کبیر( در سال 903 از دنیا رحلت فرمود. )صدر الّدین 

کـه مقـّرب  از جملـه اجـداد ایشـان، نصیرالدیـن ابوجعفـر، احمـد سـّکین اسـت 
خدمـت حضـرت امـام رضـا؟ع؟ بـوده و آن حضـرت »فقـه الّرضـا«3 را بـه خـط مبارک 

یـاض4، در  گفتـه صاحـب ر کتـاب شـریف، بنـا بـر  خویـش بـرای او نگاشـته اند. آن 

1. تجرهس اهمؤتنین، ج2، ص229.
یـم و در  کـم در تحلـم هـف آب، در برزارچـم تنصور یـم از تـدارس شـیااز اطـم  2. تدرطـم تنصور
جنـوب شـره چـااغ؟ع؟ قـاار دارد. ايـن تدرطـم در طـرل 883هــ.ق توطـط اتیـا صـدر اهديـن 
 تحمدحسین حسینی دشتکی طرختم شد و بم دهیل نرم برزندش اتیا غیرث اهدين تنصور، 

یم شلات یربم. بم تنصور
ضر کتربی بم زبرن عربی تنسوب بم اترم رضر علیم  اهصلوة و اهسالم اطم. دربرره صحم  3. ِبْمُم اهِاّ
کتـرب در 119 بـرب تنظیـم شـده و از بـرب   ايـن انتسـرب نظـاات تختلفـی وجـود دارد.  ايـن 
»تواقیـم اهصـاله« آغـرز و بـم بـرب » اهمضـرء و اهمشـیة و الراده« ختم شـده  اطـم. تحمدتمی 
بـم صرحـف  تعـروف  کرشـرنی، طـید علـی طبرطبريـی  برضـل  پسـاش، تحمـود  و  تجلسـی 
یـرض، طـید تحمـد طبرطبريـی تجرهـد صرحـف تفرتیـح االصـول، تحـدث بحاانـی، تـال  ر
کادند  کم با اين کترب اعتمرد  احمد نااقی و وحید بلبلرنی از جملم علمر و بملريی هسـتند 
و از روایرت آن _ بر وجود اینکم باخی از طلسـلم طـندهری آنلر حذف شـده و بم عبررتی ُتاَطـل 

کاده انـد. هسـتند _ در اطـتنبرط احـکرم شـاعی اطـتفرده 
یرُض اهُعلمرء و ِحیرُض اهُفضالء کتربی اطم کم  تیرزا عبداهَّلل ابندی )1066-1130ق(، بم زبرن  4. ِر
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کتـب سـید علـی خـان در بـالد مکـه معظمـه بـوده اسـت. سـید صـدر الدیـن  جملـه 

محمـد مذکـور می نویسـد:

کرَن  ـُدن 
َ
ه ِتـن  اهّاِضـر؟ع؟  التـرم  َصِحـَف  جـّدی  ـّکین  اهّسِ حَمـَد 

َ
أ ِإّنَ  »ُثـّمَ 

 ِتنـُم اهِعلـَم و 
َ

َخـذ
َ
شـِخَص ِتلمـرء ُخااطـرَن َعشـَا ِطـنیَن، َبأ

ُ
ن أ

َ
ِبرهمدینـِة إهـی أ

حمـُد َيـروی َعِن اِلتـرِم اهّاِضر؟ع؟ َعن آبرئِم؟مهع؟ عن رطـول 
َ
ِإجرَزُتـُم ِعنـدی. َبأ

ِنـی  َحـٌد َو َقـد َخّصَ
َ
ُد ِبـِم ال ُیشـِاُکنی ِبیـِم أ َتَفـّاَ

َ
یضـًر ِتّمـر أ

َ
طـنرُد أ

َ
ا ال

َ
اهَّلل؟ص؟ َو هـذ

.» اهَّلُل َتعرهـی ِبذِهـَک، َو اهَحمـُد هَّلِلِّ

 عربی و در ده تجلد در شاح حرل علمری شیعم و طنی نگرشتم اطم. بخش عرهمرن شیعم
 چرپ و بم زبرن بررطی تاجمم شده اطم.





گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟304

 بخش چهارم:
 حسین بن األمام زین العابدین و نوادگان وی

شـــیخ مفید می نویســـد: حســـین بن علی بن الحســـین؟امهع؟، ســـیدی فاضل و 

صاحـــب ورع بـــوده و احادیث بســـیاری از پدر بزرگوارش و از عمـــه اش فاطمه بنت 

کرده اســـت. احمد  الحســـین  و از بـــرادرش حضرت امـــام محمد باقـــر؟مهع؟ روایت 

کرده که گفت: گاهی  بن عیســـی1 از پدرش )عیســـی بن اإلمام زین العابدین( نقـــل 

که دعا می کـــرد. با خود  از اوقـــات، حســـین بن علی بن الحســـین؟امهع؟ را می دیـــدم 

که دســـت خـــود را از دعا پاییـــن نمی آورد تـــا دعایش در حق تمـــام مردم   می گفتـــم 

مستجاب شود.

کـه هیچ کس  کـه بـا حسـن بـن صالـح2 دوسـتی داشـت، روایت شـده  از سـعید، 

کتـر از حسـن بـن صالـح باشـد؛ تا وقتی  کـه از خداونـد جـّل وعـال بیمنا را ندیـده بـودم 

کـه وارد مدینـه شـدم و حسـین بـن علـی بـن الحسـین؟ع؟ را دیدم. کسـی را به چنان 

خوفـی از خـدا و خائفتـر از او نسـبت بـه خـدای عـّز و جـّل ندیـدم. از شـدت بیـم و 

گردانده انـد. کـرده و دوبـاره بـاز  گویـا او را وارد آتـش  کـه  خـوف چنـان بـود 

پـدرش  از  الحسـین  بـن  ابراهیـم  عمویـش  از  حسـین  بـن  سـلیمان  بـن  یحیـی 

گفت: ابراهیم بن هشـام  که حسـین  کرده  حسـین بن علی بن الحسـین؟امهع؟ روایت 

کـم پيـش  یـد )157 یـر پـس از آن- 247ق( تشـلور بـم احمـد اهمختفـی  1. احمـد بـن عیسـی بـن ز
ين اهعربديـن شـاحی از احـوال  از ايـن شـاح احواهـش آتـد. در ايـن روایـم، عیسـی بـن التـرم ز

بـاادرش حسـین را نمـل تی کنـد. 
یدیـم و   تـااد، ابوعبـداهَّلل حسـن بـن صرهـح کوبـی )تتوبـری 167ق(، از بـزرگرن شـیعم ز

ً
2.  احتمـرال

بـادی بمیـم و تتکلـم بوده اطـم.
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مخزومـی1 والـی مدینـه بـود. هر جمعه، ما )بنی هاشـم( را در مسـجد رسـول خدا؟ص؟ 

می گفـت.  ناسـزا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  منبـر  فـراز  بـر  و  مـی آورد،  گـرد  منبـر  نزدیـک 

کـه آنجـا پـر از جمعیـت  حسـین بـن علـی بـن الحسـین می گویـد: روزی در حالـی 

بـود، مـن نیـز حاضـر بـودم )و می دیـدم و می شـنیدم(. خـود را بـه منبـر چسـبانیدم. 

کـه قبـر شـریف پیامبـر؟ص؟ شـکافته شـد و مـردی بـا  گاه خـواب مـرا در ربـود. دیـدم  نـا

کـه این مرد  جامـۀ سـفید نمایـان گشـت. بـه مـن گفـت: ای اباعبـداهلل! ایـن سـخنان 

گفتـم: بلـی واهلل.  )ابراهیـم بـن هشـام مخزومـی( می گویـد تـو را اندوهگیـن نمی کنـد؟ 

بـا او چـه می کنـد. )بیـدار  کـه خداونـد  گفـت: پـس چشـمان خـود را بگشـا و ببیـن 

کـه همچنـان بـه  گشـودم(. دیـدم ابراهیـم بـن هشـام در حالـی  شـدم و چشـمانم را 

گاه از منبـر بـه پاییـن افتـاد و ُمـرد. لعنـت خـدا  امیـر مؤمنـان؟ع؟ ناسـزا می گفـت، نـا

بـر او بـاد.

 توضیح مؤلف: پیش از این )در ابتدای این فصل( گفتیم که امام زین العابدین؟ع؟ 

دو پسر با نام حسین داشتند و فرزند کوچکتر را حسین اصغر می نامیدند. کالم شیخ 

کدام حسین بوده  که مربوط به  که نقل شد، روشن نیست  مفید در توصیف حسین 

است. ولی شیخ نوری در مستدرک الوسایل2 و دیگر دانشوران در برخی منابع دیگر، 

این رویداد را درباره حسین اصغر می دانند. 

1. ِاْبااهیـِم  ْبـِن ِهشـرم، ابـن اطـمرعیل  بـن هشـرم  بـن وهیـد بـن تغیـاۀ تخزوتـی )د 125ق/743م(، 
از اتیـاان دوهـم اتـوی و دايـی هشـرم  بـن عبداهملک  بن تروان خلیفۀ اتوی کـم از 106 تر 114ق 

بـا شـلاهری تدینم، تکـم و طریف باتـرن راند. 
بادارنـده احردیـث  کتربـی در 2. ُتسـَتدَرُك اهَوطـرئل و ُتسـَتنَبُط اهَمسـرئل تشـلور بـم »تسـتدرک« 
بملی، تأهیف  تیرزا حسـین بن تحمد تمی بن علی تحمد نوری طباطـی )1254-1320ق( 
کتـرب بـاای تکمیـل و اطـتدراک  تعـروف بـم تحـدث نـوری از علمـری شـیعم تی برشـد. ايـن 

کتـرب وطـرئل اهشـیعم نگرشـتم شـده اطـم و تلم تريـن اثـا تیـرزای نـوری بـم شـمرر تی آیـد.
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کـه  کـه فرزنـدان و نـوادگان دارد، حسـین اصغـر اسـت  بـه هـر جهـت، آن حسـین 

ُکنِیـه اش، ابـو عبـداهلل بـوده و مـردی عفیـف و محـّدث و فاضـل بـوده و جماعتـی، از 

کرده انـد. در  ی روایـت  جملـه عبـداهلل بـن المبـارک1 و محمـد بـن عمـر واقـدی2 از و

ک سـپرده شـد.  سـال 157 در سـن 64 سـالگی درگذشـت و در بقیـع بـه خـا

حسین اصغر چند پسر داشت: 

که رییس و جلیل بوده است.  یکم. عبداهلل بن حسین، پدر قاسم است 

دوم. حسـن بن حسـین اسـت که مردی محّدث و مقیم مکه بوده و در سـرزمین 

روم درگذشته است.

 سوم. ابوالحسین علی بن الحسین بوده که او را از رجال بنی هاشم می شمردند 

کـه  و صاحـب فضـل و سـخاوت و قـدرت بیـان بـوده اسـت. از اخـالق او نقـل شـده 

گـر صـدای نیازمنـدی برمـی خاسـت، طعـام  چـون طعـام برایـش حاضـر می کردنـد، ا

گـر بـاز  خـود را بـه فـرد نیازمنـد مـی داد. دیگـر بـاره بـرای او طعـام حاضـر می کردنـد و ا

ی مـی داد. الجـرم در وقت غذا  صـدای نیازمنـد شـنیده می شـد، آن طعـام را نیـز بـه و

گر نیازمندی آمد،  خوردن او، همسـرش خدمتکاری را می فرسـتاد نزد در بایسـتد تا ا

چیـزی بـه او بدهـد کـه صـدا نکنـد تـا علـی غذایـش را بخـورد.

که در آینده ذکرش خواهد آمد. چهارم. عبیداهلل أعرج است 

پنجـــم. فاطمـــه دختر حســـین بن علـــی بن الحســـین؟امهع؟ که همســـر حضرت 

صادق؟ع؟ اســـت و مـــادر اســـماعیل و عبداهلل، پســـران آن حضرت بوده اســـت.

1. ِاْبـنِ  ُتبـرَرک ، ابوعبداهاحمـرن  عبـداهَّلل  بـن  تبـررک  حنظلـی  تـروزی )118-181ق  (، از بمیلـرن  و 
اصحـرب  حدیـث  اطـم.

2. ابوعبـداهَّلل تحمـد بـن عمـا تلمـف بـم واقـدی )تتوبری 207ق( اطـم کـم بم گفتم ابـن ندیم،  در 
حجرزشنرطـی و طـیاه پژوهی تمترز و یگرنم اطـم.
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فرزندان و بازماندگان حسین اصغر در حجاز و بالد عجم و مغرب بسیار بوده اند.

ی، ابـــو عبـــداهلل محمـــد بـــن عبـــداهلل بـــن الحســـین اصغر،  یکـــی از  نـــوادگان و

کوفـــه بوده که علمـــای رجال نـــام او را آورده اند. در ســـال 981   اهـــل مدینـــه و مقیم 

درگذشته است.

کـه مـردی رئیـس و فاضـل بوده و  بـرادر حسـین اصغـر، قاسـم بـن الحسـین اسـت 

کرده اسـت. ابوالفـرج در مقاتـل الطالبییـن، احـوال او را ذکـر 

 از جملـه دیگـر نـوادگان او، عبـداهلل بن الحسـن بن الحسـین األصغر اسـت که در 

شوشتر مدفون است. قاضی نوراهلل در مجالس المؤمنین خود در باره او  می نویسد: 

کـی، مشـابه  بـوده و در فضـل و طهـارت و پا یـۀ سـید المرسـلین  کابـر ذر »او از ا

جـّد خـود، حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ بـوده اسـت و بـه ایـن جهـت بـه دسـت 

دشـمنان دیـن شـهید شـد«. 

کـرده که نام شـریفش عبداهلل، و لقب ُمنیفـش زین العابدین بود. اولین   نیـز نقـل 

کـه اولیـن قّبـه و  کـه بـر قبـر او عمـارت سـاخت، مسـتنصر خلیفـه عباسـی1 بـود   کسـی 

 بارگاه را نیز بر قبر شریف حضرات امام موسی کاظم و امام محمد جواد؟امهع؟ ساخت. 

و  افزودنـد  آن  عمـارت  بـر  شوشـتر  مرعشـی  حسـینی  سـادات  متأّخـران،  او،  از  بعـد 

یارتـگاه پـر برکـت او که از شـریفترین و مصّفاترین بقاع شوشـتر  یـج ز سـعی وافـر در ترو
اسـت نمودنـد. خـدای سعیشـان را پـاداش دهـاد.2

که  کتاب آمده  در تحفةالعالم3 نیز مشـابه این مطالب ذکر شـده اسـت. در این 

1. تستنصا عبرطی یکی از خلفری عبرطی اطم کم در طرهلری 623 تر  640 ق . حکوتم تی کاد.
2. تجرهس اهمؤتنین، ج1، ص497.

 3. تحفة اهعرهم و ذیل اهتحفة تأهیف تیا عبداهلسیف خرن شوشتری اطم کم حرصل شنیده هر 
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روزهـای پنـج شـنبه و جمعـه عمومـًا، و روز بیسـت و یکـم مـاه رمضـان خصوصـًا )که 

یـارت آن حضرت )امامـزاده عبداهلل  روز وفـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت(، مـردم بـه ز

گفته انـد سـر آن حضـرت  بـن الحسـن( می رونـد و ازدحـام عظیمـی می شـود ...... و 
که در شوشـتر مدفون اسـت.1 اسـت 

از جملـــه نـــوادگان حســـین اصغـــر، احمـــد بـــن علـــی بن محمـــد بـــن جعفر بن 

که معروف به عقیقی و مقیم مکۀ معظمه بوده  عبداهلل بن الحســـین األصغر اســـت 

یان شـــیعی کوفه روایات فراوانی شـــنیده و  چند کتاب به نگارش  ی از راو  اســـت. و

درآورده است. 

کتابهای  پســـرش علی بن احمد معـــروف به عقیقی، معاصر با شـــیخ صدوق، 

کتابی در رجال2 دارد. فـــراوان، از جمله 

شـــیخ ابوعلـــی در منتهی المقـــال،3 از او )احمد بن علی بـــن محمد بن جعفر( 

کتاب، عالمت »عق« را قرار داده است.  اخبار بسیاری نقل می کند و برای او در آن 

  در شـــرح احوال او گوید: او از جلیل ترین علمای شـــیعه و عظیم ترین فقهای اثنی 

عشریه و دارای تصنیفات مشهوری است. 

 و طفاهری تؤهف در برصلم طرهلری 1190- 1219 ق. اطم. اين کترب، بم زبرن بررطی اطم 
یخـی و جغاابیريی و شـعا و ادب بررطـی و هندشنرطـی تی پـادازد. انگیزۀ  و بـم توضوعـرت ترر
گرهی هريـی از اوضـرع شوشـتا و شـّمم اى از تحرطـن و بضریل  تؤهـف از نـگررش ايـن اثـا، ارائـۀ آ

اجـداد و اعمـرم و بنی اعمـرم خـود بوده اطـم.
1. تحفةاهعرهم، ص 82 و 83.

2. از اين کترب بر نرم "رجرل علی بن احمد عمیمی" یرد شده اطم.

 3. تنتلی اهممرل بی احوال اهاجرل، نوشتم ابوعلی تحمد بن اطمرعیل ترزندرانی حرئری )تتوبی
یرن حدیث اطم. 1216ق( بم زبرن عربی در 7 جلد در شاح حرل راو
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کتـاب رجال او3 مطالب بسـیاری نقل  آیـت اهلل عالمـه1، در خالصـه2 خویـش، از 

می کند.

  شیخ صدوق در کتاب کمال الّدین4، حدیثی نقل کرده که به صراحت نشان 

از جاللـت و علـّو و منزلـت او و عمویـش، حسـن بـن محمـد بـن عبداهلل بن الحسـین 

األصغر دارد.]39[

ی )حسـن بـن محمـد بـن عبـداهلل( از طـرف داعی کبیر، حکومت شـهر سـاری  و

که شـعار عباسـیان بود، پوشـید و  را در دسـت داشـت و در غیاب او، جامه سـیاه را 

بـه نـام سـالطین خراسـان )کـه از بنـی العبـاس بودند( خطبـه خواند. داعـی هنگامی 

کـه قـدرت گرفـت و بـه سـاری بازگشـت، او را به قتل رسـانید.

از جملـه نـوادگان حسـین اصغـر، سـید شـریف َنَسـب شـناس، امامـزاده قاضـی 

کـه در ونـک )یکـی از قریه هـای تهـران( مدفـون اسـت. مطابـق آنچـه در  صابـر5 اسـت 

ی بمیم و تتکلم شیعم
ّ
ی )648-726ق( تعروف بم عالتم حل

ّ
 1. حسن بن يوطف بن تسّلا حل

 در قرن هشتم هجری بود. 
ـی، از اصـول هشـتگرنم رجرهی 

ّ
ْقـوال بـی َتْعاَبـِة أْحـواِل اهّاجـرل، تشـلور بـم رجـرل ِحل 2. ُخالَصـُة ال

شـیعم؛ اثـا تشـلور عالتـم حلی تی برشـد.
3. تااد، کترب رجرل علی بن احمد عمیمی اطم.

 اهّديـن و ِاْتمـرُم اهّنعَمة، کتربی بم زبـرن عربی تأهیف عرهم  
ُ

ْکمـرل  اهّديـن و َتمـرُم اهّنْعَمـة یـر ِا
ُ

4. َکمـرل
 تحدث شیعم تحمد بن علی بن بربویم قمی تعروف بم شیخ صدوق )تتوبری 381ق( اطم 
کـم در آن بـم توضـوع غیبـم و ظلـور اتـرم زتـرن؟جع؟ تی پـادازد. شـیخ صـدوق، نمونم هـری 
بااوانـی از غیبـم پيرتبـاان اهلـی را آورده و بـم بررطـی  اترتـم حضـات تلـدی علیم اهصلـوة و 
اهسـالم، توهـد حضاتـش، روایـرت پيرتبـا و ائمـم؟مهع؟ دربـررۀ ظلـور آن حضـات، کسـرنی کـم بـم 

خدتـم آن حضـات رطـیده اند و شـاایط دوران ظلـور ایشـرن پاداختـم اطـم.
اطـم.  طـجرد؟ع؟  اتـرم  نـوادگرن  از  قرضی اهصربـا،  بـم  تلمـف  علی بن تحمـد،  ابواهمرطـم   .5
نسـف ايـن تـاد اهلـی بـر چلـرر واطـسم بـم اتـرم زاده تحمـد )تجریـش( و بـر ده واطـسم بـم اتـرم 
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یحـان«1 نقـل شـده، َنَسـب شـریفش چنیـن اسـت: ابوالقاسـم علـی،  کتـاب »روح و ر

بـن محمـد، بـن نصـر، بـن مهـدی، بـن محمـد، بـن علـی، بـن عبـداهلل، بـن عیسـی، 

بـن حسـین بـن األصغـر بـن علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن ابیطالـب؟مهع؟. صاحـب 

کـه تولـد ایـن امامـزاده  کـرده  کتـاب »نهایةاألعقـاب« نقـل  یحـان«  از  کتـاب »روح و ر

گذشـته،  در همان قریه بوده و در علم َنَسـب، بسـیار ممتاز بوده اسـت. در زمانهای 

که سـایر َنَسـب  هر سـرزمینی یک َنَسـب شـناس داشـته و او َنَسـب شـناس ری بوده 

شناسـان بـه خدمتـش می رسـیدند و از محضـرش بهـره می بردنـد.

کـرده  کـه یکـی از َنَسـب شناسـان ری بـوده _ نقـل  او همچنیـن از مجدالدیـن _ 

کـه می نویسـد:

یَنـر 
َ
َعل َیجـِری  َو ـّیَ 

َ
َعل َیدُخـُل  َوکرَن  َتجِلَسـُم  َحَضـاُت  َو  ی  ِبرهـّرِ یُتـُم 

َ
َرأ »َوَقـد 

ة«؛ او 
َ
نسـرِب ِبـی ُشـلوِر َطـَنِة ِطـّمَ َو ِعشـريَن و َخمِسـِمأ

َ
َکـَاٌة ِبـی ِعلـِم ال ُتذا

را در ری دیـدم و در تجلسـش حرضـا شـدم و او بـا تـن وارد تی شـد و بـر او در 

کااتـی در علـم انسـرب داشـتیم. طـرل 526 تذا

از جملـه نـوادگان حسـین األصغـر، محمـد الّسـلیق و علـی المرعـش هسـتند که 

ين اهعربديـن؟ع؟ تی رطـد و از نـوادگرن بی بـی حضـات  چلـررم حضـات علی ابـن اهحسـین، ز
شـلربرنو؟اهع؟ اطـم. وی تتوهـد قریـم ونـک بـوده و در ايـن تکرن تمـدس بسـیرری از جویندگرن 
کمـرالت  علـوم دینـی و علمـری باجسـتم در تجلـس درس ایشـرن حضـور یربتـم و از بضریـل و 

تی کاده انـد. اطـتفرده  حضاتـش 
یحـر ن ، یـر  جنـة  اهنعیـم  و اهعیـش  اهسـلیم  بـی  احـوال  اهسـید عبداهعظیـم  اهحسـینی ؟ع؟   1. روح  و ر
کجـوری ترزندرانـی )1255-1313 ق.( شـرتل تسرهبـی در بـررۀ  و اهتکریـم، نوشـتۀ توهـی برقـا 
جنـرب عبداهعظیـم حسـنی و نکرتـی در بـررۀ اترتـزادگرن تدبـون در تلـاان و حوتـۀ آن اطـم. 
یعـة اهـی  کتـرب بـم طـرل 1298 ق. بـم صـورت چـرپ طـنگی تنتشـا شـده اطـم. )اهذر ايـن 
تصرنیـف اهشـیعة، ج 5 ص 160 – 161(. بـرر دیگـا بـم طـرل 1382 شمسـی ضمـن تنشـورات 

کنگـاۀ بزرگداشـم حضـات عبداهعظیـم حسـنی تنتشـا شـده اطـم.  
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کلمه سـلیق،  پسـران عبیداهلل1، بن محمد، بن حسـن، بن حسـین األصغر هسـتند. 

گرفته شـده اسـت. لِسـَنٍة ِحداٍد«2 
َ
ُقوُکم ِبأ

َ
از آیه شـریفه »َسـل

على المرعش 
گویند و چون علی  کبوتر بلندپرواز را مرعش  قاضی نوراهلل شوشـتری می نویسـد: 

)بـن عبـداهلل(، شـأن عالـی و منزلـت و موقعیتـی رفیـع داشـته، بـه جهـت اسـتعاره از 

کرده اند و سادات مرعشیه به او منتسب بوده   علّو منزلتش، او را »مرعش« توصیف 

و اینان چهار فرقه هستند.

 فرقه اول_ سادات عالی درجاِت مازندران که به تشیع مشهورند� از جمله ایشان، 

کـه مشـهور بـه میـر بـزرگ اسـت و پادشـاهان قوامّیـه مرعشـّیه  میـر قـوام الدیـن اسـت 

 مازندران به او منسوبند. َنَسبش را این گونه نقل کرده اند: سید قوام الدین صادق، بن 

عبداهلل، بن محمد، ابن ابی هاشم، بن علی، بن حسین، بن علی المرعشی. 

ی مدتـی در خراسـان بـه سـلوک مشـغول بـود و بعـد از آن بـه وطـن اصلـی خـود،  و

گردیـد و در سـال 781 وفـات  مازنـدران بازگشـت. در سـال 706 فرمانـده مازنـدران 

کـه در روزگار  گشـت. محـل شـهادتش، مـزاری نورانـی اسـت  کـرد و در آمـل مدفـون 

گشـته و قّبـۀ عظیمـی بـر آن نهـاده شـد. او  صفویـه بـا اهتمامـی تمـام، بارگاهـش بنـا 

کـه از آن جملـه اسـت: سـید رضـی الّدیـن والی آمل؛ سـید  گهـر داشـته  چنـد پسـر واال

کمـال الّدیـن فرمانفرمـای سـاری. دیـن سـردار رسـتمدار، و سـید 
ّ
فخرال

 فرقه دوم_ سادات شوشترند که از مازندران به آنجا آمده و مذهب ائمه اطهار؟مهع؟

  را ترویج نموده اند. از بزرگان متأخرین ایشان، صدر عالی مقدار، امیر شمس الّدین،

1.  در نسخۀ دیگا، عبداهَّلل آتده اطم.
2. طوره احزاب، آیم 19.
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 اسداهلل الّشهیر به شاه میر، و پدر ُمنَشِرُح الصدر، میر سید شریف است.

که اینان نیز از مازندران به اصفهان آمده اند� فرقه سوم_ مرعشیه اصفهان اند 

گذرانده  و  که از قدیم األیام در آن دیار روزگار  فرقه چهارم_ مرعشـیه قزوین هسـتند 
برخی از ایشـان، نقیب و متولی آسـتانه حضرت شـاهزاده حسین هستند�1

از اوالد علـی مرعـش، سـید فاضـل، فقیـه، عـارف، زاهد، ادیـب و صاحب ورع، 

که از فقهای جلیل طایفه شـیعه   ابو محمد حسـن بن حمزة بن علی مرعشـی اسـت 

و از علمای امامیه قرن چهارم در طبرسـتان اسـت. شـیخ نجاشـی و طوسی و عالمه 

کـرده و سـتایش بلیغـی از او نموده  و  و سـایر اربـاب رجـال رضـوان اهلل علیهـم او را یـاد 

مصنفـات او را نـام برده اند. 

ُعکبـــری2 از او روایـــت می کنـــد و شـــیخ نجاشـــی در بـــاره اش می نویســـد: او 
ّ
 َتل

معـــروف بـــه مرعشـــی اســـت و از بـــزرگان طایفـــۀ شـــیعه و فقهـــای آنـــان بـــوده اســـت. 

شـــیوخ مـــا در ســـال 456 در بغـــداد بـــا او مالقـــات نمودنـــد و در ســـال 358 وفـــات 

یافـــت.]40[

 َحِدیَث 
َ

ّن
َ
 سید بحرالعلوم او را توثیق نموده و می نویسد: ».... َو َقد َصّحَ ِبَما ُقلَناُه أ

گفتیـم، بـر صحیـح بـودِن حدیـث حسـن بـن حمـزه،   الَحَسـِن َصحیـٌح«؛3 آنچـه  را 

صّحه می گذارد.

1. تجرهس اهمؤتنین، ج1، ص 148.
ُعْکَبـری )درگذشـمن 385ق(، از تحّدثـرن نرتـدار 

َّ
َتل 2. ابوتحمـد هـررون بـن توطـی بـن احمـد 

یـردی حدیـث روایـم کاد  اترتیـم در قـرن چلـررم هجـری قمـری اطـم. او در بغـداد از تشـریخ ز
گادان وی بودند.عرهمرن رجرل،  یردی داشـم. طـید تاتضی و طـید رضی از شـر گادان ز و شـر

از او بـم بزرگـی و عظمـم یـرد کاده انـد. 
3. بوائد اهّاجرهّیة، اهسید بحا اهعلوم، ج2، ص194.
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ابـن شـهر آشـوب در کتـاب معالـم العلمـاء از جمله مصنفـات او، کتاب غیبت 
را ذکـر می کند.1

کتاب غیبت او نقل شده است: که این حکایت از  باید دانست 

 مردی صالح از طایفۀ امامیه )شیعه( برای ما نقل کرد و گفت: سالی از سالها به قصد 

گرما بسیار شدید بود و بادهای داغ به شّدت می وزید.  حج بیرون رفتم. در آن سال، 

 از قافله جاماندم و راه را گم کردم. از شدت تشنگی از پای درآمدم، بر زمین افتادم و ُمشِرف 

گشودم و جوانی خوشروی و  گوشم رسید. چشم  گاه شیهۀ اسبی به  به مرگ شدم. نا

خوشبوی را که بر اسبی شهبا2 سوار بود، دیدم.آن جوان به من آبی آشامانید که از برف 

کت رهانید. گفتم: سرور من! تو کیستی که  خنک تر و از عسل شیرین تر بود و مرا از هال

این مرحمت را در بارۀ من فرمودی؟  فرمود: منم حجت خدای بر بندگان خدا، و بقیة 

که از ظلم  گونه  کرد، همان  که زمین را از عدل پر خواهم   اهلل در زمین او. منم آن کسی 

 و جور پر شده باشد. منم فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر 

 بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب؟مهع؟. بعد از آن فرمود: چشمهایت 

گشودم. خودم را در برابر قافله دیدم.  را بپوش. پوشیدم. فرمود: چشمهایت را بگشا. 

پس آن حضرت از نظرم غایب شد. صلوات اهلل علیه.

 مؤلف )حاج شیخ عباس قمی( گوید: ان شاء اهلل در احوال حضرت امام جعفر 

صادق؟ع؟ خبری مناسب با این حکایت ذکر خواهد شد.

تـر  بـم دطـم  کتـرب  ايـن  کـم اصـل  بریـد دانسـم  ابـن شـلا آشـوب، ص36.  اهعلمـرء  1. تعرهـم 
ناطـیده، وهـی نسـخم ای از آن در اختیـرر طـید تحمـد تیاهوحـی )دانشـمند قـرن یرزدهـم( بوده 
کـم در کتـرب کفریـة اهملتـدی از آن نمـل تی کنـد. تحـدث نـوری نیـز در کتـرب نجـم ثرقـف بـم 

کـاده اطـم.  کتـرب تاعشـی نمـل  کتـرب تیاهوحـی از  واطـسۀ 
کستری رنگ تریل بم طیرهی. 2. خر
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شهید ثالث قاضى نوراهلل شوشتری
شـریف  ابـن  نـوراهلل  قاضـی  جلیـل،  فاضـِل  عاِلـم  شـهید،  سـید  شـریف  َنَسـب 

الّدیـن حسـینی مرعشـی، صاحـب مجالـس المؤمنیـن1 و احقـاق الحـق2 و الّصـوارم 

ی معاصر با شـیخ ما شـیخ بهایی4  المهرقـة3 و آثـار دیگـر بـه علـی مرعش می رسـد. و

یسـت،  کبرآبـاد هنـد، قاضـی القضـاة بـود. بـا آنکـه میـان اهـل سـنت می ز بـوده و در ا

تقیـه می کـرد. هـر آنچـه قضـاوت می کـرد و حکـم مـی داد، همگـی بـر مذهـب امامیـه 

کتربـی بـم زبـرن بررطـی نوشـتم طـید نـوراهَّلل حسـینی شوشـتری )تتوبـری  1. َتجرِهـُس اهمؤتنیـن 
يـن شـده و هـا تجلس حکـم یک بصل از  1019ق( اطـم. ايـن کتـرب در دوازده »تجلـس« تدو
یخ اطـالم، تشـیع و اياان پاداختم  کترب را دارد. شوشـتری در ها تجلس، بم گوشـم هريی از ترر

و باخـی از بـزرگرن تصـوف، تتکلمـرن، تشـرهیا، حکمـر و شـعاا را تعابـی کاده اطـم.
از  دبـرع  در  شوشـتری  نـوراهَّلل  قرضـی  نوشـتم  کالتـی  کتربـی  اهبرِطـل   ِاْزهـرُق  و  اهَحـّق  ِاْحمـرُق   .2
کتـرب در رّد  والیـم و اترتـِم اتـرم علـی؟ع؟ و تبیيـن اندیشـم هری کالتـی شـیعم اطـم. ايـن 
بلـرن، عرهـم  کشـف اهعرطـل«، نوشـتۀ بضـل اهَّلل بـن روز کتـرب  »ابسـرل نلـج اهبرطـل و اهمـرل 

طـّنی تذهف قـرن نلـم قمـری نوشـتم شـده اطـم.
واِعـق اهُمْحِاقم، کتربی بم زبرن عربی اثا قرضی نوراهَّلل شوشـتری،  ـواِرُم اهُمْلِاقـم بـی َنْمـِد اهَصّ 3. اهَصّ
حجـا  ابـن  ترهیـف  اهّزْنِدَقـم«  و  اهِبـَدِع  و  اهّاْبـِض  َاْهـلِ   ـی 

َ
َعل اهُمْحِاَقـم  واِعـقُ   »اهَصّ بـا   َرّدیـم ای 

کتـرب خـود بـم دبـرع از تبرنـی تسـنن پاداختـم و قرضـی نـوراهَّلل  هیثمـی اطـم. ابـن حجـا، در 
کتـرب بـر عنـوان »اهشـلف اهثرقبـم«  کـاده اطـم. تلخیـص ايـن  شوشـتری طـخنرن او را نمـد 

تنتشـا شـده اطـم.
4. بلـرء اهديـن تحمـد بـن عّزاهديـن حسـین )953-1031( تعـروف بـم شـیخ بلرئـی و بلرءاهديـن 
یرضـی دان شـیعۀ عصـا صفـوی بـود. شـیخ بلرئـی بيش از  عرتلـی، بمیـم، تحـدث، حکیـم و ر
100 کترب در زتینم هری تختلف نوشـتم اطـم. جرتع عبرطـی و اربعین از جملم آثرر اوطـم. 
آثـرری نیـز در تعمـرری بـا جـری گذاشـتم کم تنررجنبـرن اصفلرن، تمسـیم زاینـده رود اصفلرن، 
گنبـد تسـجد اتـرم اصفلـرن و نمشـم حصـرر نجـف، از آن جملـم اطـم. وی طـفا تشـلوری 
همـااه شـره عبـرس صفـوی بـر پـری پيـرده بـم تشـلد داشـتم اطـم. او تمـرم شـیخ االطـالتی، 

برالتريـن تنصـف رطـمی دینـی در حکوتـم صفویـم را بـا علـده داشـم.
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که در فقه شـیعه و اهل تسـنن و احاطه  بود؛ ولی به جهت اطالع و مهارت بسـیاری 

بـه کتـب و منابـع اهـل تسـنن داشـت، آن را بـا فتـوای یکـی از ائمه اهل تسـنن مطابق 

کردنـد و مرقـد شـریفش  کتـاب احقـاق الحـق او را شـهید  می کـرد. بـه سـبب تألیـف 

یـارت و مشـهور اسـت. نزدیـک بـه نـود جلد کتاب در باره بیشـتر  کبرآبـاد، محـل ز در ا

کـه از جملـه آنهاسـت: مصائـب النواصـب در رّد میـرزا مخـدوم  علـوم نوشـته اسـت 

ی نیـز اهـل علـم و حدیـث  کـه در مـدت هفـده روز آن را نوشـته اسـت. پـدر و شـریفی 

بوده اسـت1�

سلطان العلماء
بـن محمـود الحسـینی  بـن محمـد،  محقـق عالمـه، خلیفـه  سـلطان: حسـین، 

االملـی االصفهانـی ملّقـب بـه سـلطان العلمـاء، صاحـب تألیفـات و حواشـی دقیـق 

کار  و مختصر و مفید نیز از سـادات مرعشـی اسـت. در زمان شـاه عباس اول، ابتدا 

گـذار شـد و آن چنـان موقعیـت و رتبـه ای نـزد سـلطان پیدا  صـدرات و وزارت بـه او وا

یخ وزارت و صدارت  ـم آراء"3 در تار
َ
یخ عال کـه داماد سـلطان شـد.2 صاحب "تار کـرد 

کتـرب »شـاح حـرل شـلید  1. بـاای تفصیـل بيشـتا در تـورد قرضـی نـوراهَّلل شوشـتری بنگریـد بـم 
قرضـی نـور اهَّلل شوشـتری« نوشـتم تحمـق بمیـد تاحـوم طـید جـالل اهديـن تحـّدث ارتـوی 
تاجمـۀ عبداهحسـین طرهعـی کـم در تجلـۀ پيرم بلررطـترن، نشـریم کتربخرنم تجلس شـمرره 9 
تنتشـا شـد. تتـن کرتـل ايـن کتـرب در بضـری تجـرزی توجود اطـم و از طريـق اینتانم قربل 

دطـتیربی اطـم.  
 2. طّیدعالءاهّدين حسین خلیفم طلسرن )طلسرن اهعلمرء( بن ربیع اهّدين تحّمد بن شجرع اهّدين
 تحمـود تاعشـی اصفلرنـی، عرهـم و بمیـم قـرن یرزدهـم، تتوبـی 10 جمـردی االوهـی 1064 ق. 
یس او اطـم؛ ترنندن  کم نتیجۀ طـرهلر تدر کتربلری پيشـینیرن اطـم  بيشـتا آثرر او حواشـی با 
اهفمیـم.  ال یحضـاه  تـن  االحـکرم،  تـدارک  االصـول،  تعرهـم  اهشـیعة،  همعـم، تختلـف  شـاح 

بعـالوه آداب اهحـّج نیـز از تأهیفـرت اوطـم. 
یدادهری طلسـلم صفوی از آغرز  یخی بم بررطـی در برره رو م آرای عبرطـی، کتربی ترر

َ
یخ عره 3. ترر
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گفتـه: "وزیـر شـاه، شـد دامـاد سـلطان"1. در سـال 1064 در منطقـه  او ایـن مصـرع را 

اشـرف مازنـدران2 درگذشـت و جنـازه شـریفش را از اشـرف بـه نجـف اشـرف حمـل 

ک سـپردند. کـرده و در آنجـا بـه خـا

میرزا محمد حسین شهرستانى حائری
او نیـز از سـادات مرعشـی اسـت. سـّید َسـَند، رکـِن ُمعتَمـد، عاِلـم فاضل جلیل، 

فقیـِه محّقـِق بی بدیـل، محـّدث باِهـر، سـحاب ماطـر و بحـر زاخـر، جنـاب آقـا میـرزا 

محمـد حسـین شهرسـتانی حائـری3، کـه صاحب مؤلفـات فائقـه و تصنیفات رائقه 

آقـا  بـن  آقـا احمـد،  العظـام،  العلمـاء  کرامـِت قـدوة  بـا  کـه دختـِر  از مـادرش  اسـت. 

کبـر محقـق بهبهانـی رضـی اهلل عنـه بـوده،  کرمانشـاهی، فرزنـد اسـتاد ا محمدعلـی 

متولـد شـد. والدت شـریفش یکهـزار سـال و دو مـاه بعـد از والدت مبـارک حضـرت 

 حجـت ارواحنـا فـداه )1255( واقع شـده اسـت. عمده تحصیلـش را نزد عالمه ثانی 

تـر تـاگ شـره عبـرس اول، تأهیـف »اطـکندر بيـگ تنشـی« )968- پـس از 1043 ق(، تنشـی 
شـره عبـرس کـم تـّورخ، تنشـی، ادیف و شـرعا نرتـدار عصا صفویـم بود.

یـداد یردشـده را  یـخ رو کـم بـم حسـرب ابجـد ترر یـخ صـدارت و وزارت  اوطـم.  1. ايـن تصـااع  ترر
تی دهـد.  نشـرن 

یخْی شـلا بلشـلا در طـرِل 1021 هجرِی قمری توّطـِط شـره عّبرِس اّول خریداری  2. طبِق اطـنرِد ترر
شـده و از آن پـس، نـرِم »اشـاف« یـر »اشـاف اهبالد« گابتم اطـم؛ یعنـی شـریف تريِن شـلاهر کـم 

اقرتتـگرِه شـره عّبرِس اّول در ترزنـدران بـود.
3. طید تحمدحسین تاعشی شلاطترنی حرئری تشلور بم شلاطترنی ثرنی )1255-1315ق( 
کربـال بـم تاجعیـم رطـید.  کـم پـس از »برضـل اردکرنـی« در  عرهـم شـیعی قـرن 13و14ق اطـم 
شلاطـترنی در بمـم و اصـول نـزد پـدرش )طـیدتحمدعلی(، عمویـش )طـید تحمـد تمـی(،  
کربـال  کـاد. شلاطـترنی در حـوزه علمیـم  گادی  شـیخ تاتضـی انصـرری و برضـل اردکرنـی شـر
یس  یـس تی کـاد. تدتـی در تدرطـم صـدر و تدرطـم تروی تلاان نیز بـم اقرتم جمرعم و تدر تدر
تشـغول بـود. حـدود صـد کتـرب از او بـا جری ترنده اطـم. او در حام اترم حسـین؟ع؟ تدبون 

اطم.



317بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

کـه نامـش مرحـوم فاضـل اردکانـی بـوده _ گذرانـده اسـت. خود آن جنـاب )آقا میرزا   _ 
محمـد حسـین شهرسـتانی حائـری(، در کتـاب موائـد، در بیـان احـواالت آقا محمد 
ی )آقـا محمـد ابراهیـم بـن آقـا احمـد( دایـِی حقیـر  ابراهیـم بـن آقـا احمـد فرمـوده: »و
اسـت. بـرادر اعیانـی1 مـادرم بـوده و مـادرم، خواهـر صاحـب فصـول2 اسـت. زمانـی 
کـه حقیـر در کرمانشـاه متولـد شـدم، پدرم در سـفری بـود. دایی من به ایشـان نامه ای 
که با شـما مفاخره می کند و می گوید:  کرده  نوشـت که خداوند مولودی به شـما عطا 

منـم حسـین، پـدرم علـی، مـادرم فاطمـه، و جـّدم احمـد و دایـی مـن ابراهیم«. 

گویـد: بلـی؛ و بـرادرم حسـن و پسـرانم  حقیـر )میـرزا محمـد حسـین شهرسـتانی( 
علـی و زین العابدیـن و دخترانـم سـکینه و فاطمه انـد. 

ُعبیداهلل األعرج بن الحسین األصغر بن اإلمام زین العابدین؟ع؟ و نوادگان وی
ّم خالـد یـا خالـده، 

ُ
ُکنِیـه اش ابوعلـی و مـادرش أ عبیـداهلل بـن الحسـین األصغـر، 

دختـر حمـزة بـن مصعـب بـن زبیـر بن عواّم اسـت. چـون در یکی از پاهایـش نقصانی 

ی را أعـرج3 می گفتند.  بـوده، و

روزی بـر ابوالعبـاس سـفاح4 وارد شـد. سـفاح زمینی زراعـی از زمینهای مدائن را 

ی ثبـت نمود. کـه هـر سـال هشـتاد هـزار دینـار درآمد داشـت، به نام و

عبیـداهلل بـا محمـد بـن عبـداهلل معـروف بـه نفـس زکّیـه5، بیعـت نکـرد. بـه ایـن 

1. دارای پدر و تردر تشتاک هستند. 
 2. تحمدحسین بن عبداهاحیم حرئری اصفلرنی )درگذشم حدود 1261ق( تعروف بم صرحف 

بصول، از اصوهیرن و بمیلرن شیعم در قرن طیزدهم قمری اطم.
نگ

َ
3. ه

َعبـرِس َطـّفرح، عبـداهَّلل بـن تحمـد بـن علی بن عبـداهَّلل بن عبرس بـن عبداهمسلف )104-
ْ
4. َابواه

13 ذیحجم 136 ق(، نخسـتین خلیفم عبرطـی بود.
5. تحمـد بـن عبـداهَّلل بـن حسـن بـن حسـن )100-145ق( تلمـف بـم نفـس زکیـم، از نـوادگرن اتـرم 
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کـه قلبًا  گـر او را ببینـد بـه قتلـش برسـاند. )از آنجا  کـه ا جهـت، محمـد سـوگند خـورد 

ی را نـزد محمـد بـن عبـداهلل  کـه و از ایـن قسـم خویـش پشـیمان شـده بـود( هنگامـی 

آوردنـد، هـر دو چشـم خـود را فـرو خوابانیـد تا خالف سـوگند خود عمل نکرده باشـد. 

ی می افتـاد، بایـد بنـا بـر سـوگندش، او را می کشـت. گـر چشـمش بـه چشـم و زیـرا ا

گرامی  عبیداهلل در خراسـان بر ابومسـلم خراسـانی1 وارد شد. ابومسلم مقدمش را 

کـرد. مردم خراسـان نیـز او را بزرگ   داشـت و برایـش رزق و روزی فـراوان و وسـیع مقـرر 

می داشتند.

 سرانجام، عبیداهلل در زمین زراعی خویش که در "ذی امران" یا "ذی امان" داشت 

ّیـه او از چهـار تـن از فرزندانـش باقـی مانده اند: علـی الّصالح، جعفر  وفـات یافـت. ذر

الحّجـة، محمد الَجّوانـی، حمزة المختلس.

على الّصالح
کریـم و بـا ورع و فاضـل و  ابوالحسـن علـی الّصالـح بـن عبیـداهلل األعـرج، مـردی 

ّم سـلمة، دختـر عبـداهلل بـن 
ُ
پرهیـزکار و زاهدتریـِن آل ابوطالـب بـود. او و همسـرش أ

کـه دختـر عمویـش بـود، »الـّزوج الّصالـح« می خواندنـد. الحسـین األصغـر را 

کـه خالصـه اش ایـن اسـت:  گفتـه  قاضـی نـوراهلل در مجالـس المؤمنیـن مطالبـی 

حسـن تجتبـی؟ع؟ و نخسـتین قیرم کننـده علـوی علیـم خالبـم بنـی عبـرس اطـم.
129ق  طـرل  در  کـم  بنی عبـرس  تشـلور  داعـی  137ق(  در  )کشتم شـده  ُخااطـرنی  َابوُتسـلم   .1
کـاد. او از شـعرر »اهاضـر تـن آل تحمـد« اطـتفرده تی کـاد بـم همیـن دهیـل  علیـم بنی اتیـم قیـرم 
تعدادی از شـیعیرن بر او همکرری کادند. قیرم ابوتسـلم از ترو آغرز شـد و بم خالبم طلسـلم 
بنی عبـرس و کشتم شـدن تـروان بـن تحمـد، آخرين خلیفم اتوی، در تصا انجرتید. او طـپس 
واهـی خااطـرن شـد و در طـرل 137ق بـم دطـتور تنصـور، دوتیـن خلیفـم عبرطـی، بـم دهیل بيم 

از قدرت گابتـِن او کشـتم شـد.
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یاسـت عراق  ابوالحسـن علی بن عبیداهلل أعرج، سـخت بزرگ و عظیم القدر بود و ر

ی مستجاب الدعوة و در زمان خویش، عابدتریِن آل ابوطالب  ق داشت. و
ّ
 به او تعل

 بود. او از یاران خاص امام کاظم و امام رضا؟امهع؟ بود و حضرت رضا؟ع؟ او را »الزوج 

الّصالح« می نامید. 

ی در خدمت حضرت رضا؟ع؟ به خراسان رفت. هنگامی که محمد بن ابراهیم   و

گیرد، او نپذیرفت. بن طباطبا1 خواست برای والیت ابوالسرایا2 از او بیعت 

کّشـی3 از سـلیمان بن جعفر4 روایت شـده اسـت: علی بن عبیداهلل در  در رجال 

1. تحمـد بـن ابااهیـم طبرطبـر تعـروف بـم ابـن طبرطبـر، از نـوادگرن اتـرم حسـن تجتبـی؟ع؟  و از 
یدیـم کـم در 199ق در کوبـم علیـم حکوتـم تأتـون عبرطـی قیـرم کـاد و تدتـی بـا کوبـم  اترتـرن ز
و نواحـی آن تسـلط یربـم. قیـرم او بـم قیـرم ابـن طبرطبـر تعـروف اطـم. شـرخم ای از طـردات 

طبرطبريـی بـم او تنسـوب هسـتند.
ـاایر رهبـا نظرتـی قیـرم ابـن طبرطبـر علیـم حکوتـم عبرطـیرن در زتـرن ترتـون عبرطـی  َابواهَسّ  .2
اطـم. باخـی او را از دوطـترن و طابـداران علویـرن تی داننـد. او بـم همـااه ابـن طبرطبـر، بـا ضـد 
کوبـم تـر حجـرز  کـاد. در ايـن قیـرم، بخـش وطـیعی از جلـرن اطـالم از  حکوتـم عبرطـی قیـرم 
گلرنـی ابن طبرطبـر، حکوتـم نوپریشـرن  و... در طـیساه حکوتـم آن هـر قـاار گابـم. بـر تـاگ نر
بـر تشـکالتی همـااه گشـم. در نلریـم ابواهسـاایر در پـی چنديـن جنـگ بـر حکوتـم تاکـزی، 

شکسـم خـورد و بعـد از اطـررت کشـتم شـد.
3. کترب رجرل اهکّشی ترهیف تحمد بن عما بن عبد اهعزيز کّشی )قرن چلررم( اطم کم نرم اصلی 
ئمم اهصردقین« اطم. اصل اين کترب اتروزه در دطتاس نیسم، بلکم  آن »تعابة اهنرقلین عن اال
تلخیص تاحوم شیخ طوطی، )385-460 ق( از آن در دطتاس اطم کم آن  را »اختیرر تعابة 
 اهاجرل« نرتیده کم تعروف بم رجرل اهکشی و در دو جلد بم زبرن عربی تی برشد. در اين کترب، 
نخسم باخی از اصحرب پيرتبا؟ص؟، طپس باخی از اصحرب اتیااهمؤتنین؟ع؟ و باخی از 
اصحرب اترم طجرد، اترم برقا، اترم صردق و دیگا ائمم؟مهع؟  ذکا شده و دربرره ها یک، احردیثی 

 با تدح  یر ذّم ایشرن یرد شده اطم. اين کترب تشتمل با حدود 1150 حدیث اطم.
ّ

دال
یـرن اترم کرظـم و اترم  4. ابوتحمـد طـلیمرن بـن جعفـا جعفـری طرهبـی  هرشـمی، از اصحـرب و راو

رضـر؟امهع؟و از تحدثـرن توثـق شـیعم  بود.
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ی سـالم  ابتـدا بـه مـن گفـت: می خواهم به خدمت حضرت رضا؟ع؟ فائز شـوم و بر و

گفت: هیبت و عظمت آن حضرت.  گفتم: مانع تو چیست؟   بفرستم. 

 چند روز گذشت. روزی امام؟ع؟ رنجور شد. مردم به عیادت آن جناب مبادرت

کـه بـه حضـور آن جنـاب مشـرف  کنـون وقـت مناسـبی اسـت  گفتـم: ا  نمودنـد. بـه او 

شـوی. چـون بـه خدمـت آن حضـرت رسـید، امـام؟ع؟ او را مکـّرم و معّظـم داشـت. 

علـی بـن عبیـداهلل بسـیار شـادمان شـد.

ی عیادت فرمود. من نیز  مدتی بعد، علی در بستر بیماری افتاد و امام؟ع؟ از و

در خدمـت آن حضـرت بـودم. آن حضـرت آنقـدر نشسـت تـا آنـان کـه در آنجـا بودنـد 

کنیـز مـن  بیـرون رفتنـد. آنـگاه حضـرت بیـرون آمدنـد و مـن نیـز در خدمتشـان بـودم. 

ّم سـلمه، همسـر علی بن عبیداهلل 
ُ
گفت: أ در خانه علی بن عبیداهلل ماند. او به من 

از پـس پـرده بـه حضـرت رضـا؟ع؟ می نگریسـت. چـون آن حضـرت بیـرون شـد، از 

کـه آن حضـرت نشسـته بـود می گذاشـت و  ی خـود را بـر مکانـی  پـرده بیـرون آمـد و رو

می بوسـید و دسـت بـر آنجـا می کشـید و بـر چهـره می مالیـد. 

 من این ماجرا را به محضر آن امام انس و جان عرض کردم. فرمود: ای سلیمان! 

کـــه علی بن عبیـــداهلل و همســـرش و فرزندانش از اهل بهشـــت هســـتند. ای  بـــدان 

که اوالد علی و فاطمه، هرگاه خدای تعالی این امر را یعنی معرفت   ســـلیمان! بدان 

ائمـــه اهـــل بیـــت؟مهع؟ را به آنهـــا روزی کرده باشـــد، دیگر اینـــان همانند ســـایر مردم 

نخواهنـــد بود.]41[

یاسـت عـراق )نسـل بعد از نسـل( در  علـی صالـح فرزنـدان و نوادگانـی داشـته و ر

دودمـان او بوده اسـت. 

از نـوادگان او شـیخ شـرف الّنسـابة ابوالحسـن محمـد، بـن محمـد، بـن علی، بن 
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کـه شـیِخ سـید رضـی و  الحسـین، بـن علـی، بـن ابراهیـم، بـن علـی الّصالـح اسـت 

کـه عمـر او نود و نه سـال بـود، در حالی  سـید مرتضـی بـوده اسـت. حکایـت کرده انـد 

کـه اعضایـش صحیـح و سـالم بودنـد.

جعفر الحّجة بن عبیداهلل األعرج 
 او سیدی شریف و عفیف، عظیم الّشأن، جلیل القدر، عالی همت، رفیع مرتبت

یدّیه  ید بن علی؟ع؟ بود و ز سان است. در فصاحت و براعت1 شبیه به ز
ّ
  و فصیح الل

گروهی قائل به امامت او بودند. او را "حجةاهلل" می گفتند و 

 ابوالبختری وهب بن وهب2، والی مدینه به دستور هارون الرشید او را به زندان

ی پیوسـته شـبها را شـب زنـده  کـرد. و  افکنـد و هیجـده مـاه در حبـس بـود تـا وفـات 

دار، و روزهـا را روزه بـود. جـز در عیدیـن3 افطـار نمی کـرد. 

یاسـت و امـارت شـهر مدینه، پیوسـته در  یـخ، ر تـا سـال 1088 بلکـه پـس از آن تار

نسـل او بود. او چند پسـر داشـت: 

کـرد و فرزنـدان او در آنجـا بودنـد،  یکـی: ابـو عبـداهلل الحسـین؛ بـه بلـخ مسـافرت 

جلیل القـدر،  سـیدی  کـه  الزاهـد  محمـد  ابـن  بودلـة،  علـی  ابوالقاسـم  جملـه:  از 

عظیم الشـأن، عاِلـم، فاضـِل کامـل، صالـِح عابـد و رفیع المنزلة بود و سـید ضامن4، 

يبريی و دانش. 1. باتری و کمرل از حیث ز
َبْخَتری، وْهف بن وْهف کبیا بن عبداهلـم بن زتعم قاشی )تتوبی 200ق( تورخ و تحّدث، 

ْ
 2. َابواه

 در 
ً
قرضـی و دوهتمـاد بنـی عبـرس بـود. در یکـی از طـفاهری هررون اهاشـید بـم تدینـم، احتمـرال

174ق کم بمیلرن باجسـتم تدینم او را از برال ربتن با تنبا پيرتبا؟ص؟ برز داشـتند، ابواهبختری 
بـر جعـل حدیثـی ايـن اتـکرن را باای او بااهم طـرخم.

کم روزه در آنلر حاام اطم، همم روزهر را روزه تی گابم. 3. غیا از دو عید بسا و قربرن 
4. طـید ضرتن ْبن َشـْدَقم حسـینی َتَدنی، عرهم نسف شـنرس، شـرعا، ادیف و کرتف شـیعی قرن 

یرزدهـم هجـری کـم از تبـرر عبیداهَّلل اعاج و نواده اترم طـجرد؟ع؟ بوده اطـم.
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در "تحفة"1 شرح حال او و فرزندانش را آورده است.

ـــة و الحق و الّدین، ســـید ُمهّنا 
ّ
کـــه نجم المل دیگری: ابو محمد حســـن اســـت 

قاضی مدینه از نســـل اوست.

سید ُمهّنا بن سنان2 و اوالدش
ســـید مهّنـــا، بن ســـنان، بن عبدالوهـــاب، بن نمیلـــة، بن محمد، بـــن ابراهیم، 

کـــدام در زمان خـــود، قاضی مدینه  بـــن عبدالوهـــاب، که تمامـــی این اجدادش هر 

مشـــّرفه بوده اند.

کبر، ابن ابی هاشم داوود، ابن امیر شمس الدین ابی احمد   ابن ابی عمارة ُمهّنا األ

یاست داشت.  که در مدینه در عقیق3 امارت و ر قاسم، ابن امیر علی عبیداهلل 

ئمةالطلـرر« از جملـم آثـرر تربـوط بـم علـم  ل النلـرر بـی نسـف ابنـرء ال 1. کتـرب »تحفةالزهـرر و زال
کـم ضرتـن بـن شـدقم عرهـم قـرن یرزدهـم هجـری در طـم جلـد و بـم زبـرن عربـی  انسـرب اطـم 
نگرشـتم اطـم. تؤهف در جلد اول کترب بم طـردات حسـنی و در دو جلد بعدی بم طـردات 

حسـینی پاداختم اطـم.
 2. طید تلّنر بن طنرن، از نوادگرن اترم طجرد؟ع؟ اطم کم در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم تنصف 
قضروت تدینةاهنبی را علده دار بوده اطم. وی پاطش هريی در زتینم هری طلررت، اطعمم و 
 اشربم ، صالة ، نکرح و قضرء، تبرحث تفسیاى، اعتمردى و کالتی  از تحضا عالتم حلی داشتم 
کم عالتم بم آنلر پرطخ داده و پس از نگلداری یک نسخم از آن، نسخم هری دیگری را   اطم 
 اطتنسرخ کاده و بم تنرطق تختلف باطترده اطم. تلنر بن طنرن در ابتداى طؤاالت بر تواضع 
ی تکرتبم نموده و حتی باای خود نسبم بم عالتم، از تعبیا«تملوك« اطتفرده 

ّ
 بسیرر بر عالتۀ حل

کترب  ی در تمدتۀ طم 
ّ
کم عالتۀ حل ى آن چنرن اطم  تی کند، اّتر عظمم تمرم علمی و

ى یرد نموده اطم. اهملنرئیة بر تعربيا بسیرر بلند و ارزشمندى از و
3. شـلا تدینـم شـرتل وادی هـری تتعـدد اطـم. تعروبتريـن وادی تدینـم، وادی عمیـق اطـم کـم 
گره آب آن در باخـی از بصـول، بسـیرر بـااوان بـوده و تـزارع غـاب تدینـم بـم طـمم جنـوب را 
تأتیـن تی کنـد. ايـن وادی را وادی تبـررک نیـز تی نرتنـد، چاا کم رطـول خدا؟ص؟ نسـبم بم آن، 

يژه داشـتم اطـم.  عنریـم و
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کامـل، فاضـِل جامـع، َوِرع زاهـد،  گفته انـد: عاِلـِم  ابوالحسـن طاهـر کـه در حـق او 

 صالِح عابد، تقِی نقی، با میمنت، جلیل القدر، عظیم الشأن، رفیع المنزلة و دارای 

همـت عالـی بـوده اسـت؛ بـه حـدی که فرزنـدان بـرادرش را به او منتسـب می کردند و 

آنهـا را "ابـن اخی طاهـر" می گفتند1� 

 از جمله آنها شـریف ابومحمد حسـن بن محمد یحیی َنَسـب شـناس اسـت که 

ُعکبـری از او روایـت می کنـد. در سـال 358 درگذشـت و در منـزل خـود در 
ّ
شـیخ تل

کـه نـام محلـه ای  بـوده، مدفـون شـده اسـت. شـیخ مفیـد  بغـداد در "سـوق العطش" 

کرده، و مطالبی را از او آموخته است. رحمت اهلل علیه در اوایل جوانیش او را درک 

در بخـش مربـوط بـه فرزنـدان حضـرت موسـی بن جعفـر؟امهع؟ در احـواالت احمد 

بـن موسـی؟ع؟، روایتـی از شـیخ مفیـد بـه نقـل از همیـن شـریف و سـید ضامـن بـن 

شـدقم نقل شـده که: میان ابوالحسـن طاهر و یکی از اهالی خراسـان دوسـتی و موّدتی 

کـه بـه حـج مشـرف می شـد، بـه مدینـه نیـز مشـرف  بـود� آن مـرد خراسـانی هـر سـال 

یـارت حضـرت رسـول خـدا؟ص؟ و ائمـه هـدی؟مهع؟، بـه دیـدار ایـن  شـده و بعـد از ز

یسـت دینـار تقدیـم جنابـش می کـرد. ایـن  سـید )ابوالحسـن طاهـر( می شـتافت و دو

مبلـغ بـرای آن سـید معّظـم، مسـتمری محسـوب می شـد. 

گفتنــد: تــو مــال خــود را تبــاه مــی داری و  برخــی از معانــدان بــه شــخص خراســانی 

 در محــل نامناســبی خــرج می کنــی، زیــرا ایــن ســّید مــال تــو را در راهــی غیــر از طاعــت

 خدا و رسول مصرف می کند.

کرد و آن سید بزرگوار دل شکسته شد.  مرد خراسانی سه سال مستمری را قطع 

کـه بـه او فرمـود: غمگیـن مبـاش، مـن بـه آن مـرد خراسـانی  جـّدش را در خـواب دیـد 

1. نکن تحفةالزهرر، ج2، قسم اول، ص191.
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کـه در این مدت  کـردم عـالوه بـر اینکـه وجـه هـر سـاله را بـه تـو بدهـد، آنچـه را هـم   امـر 

از دسـت داده ای جبـران نماید. 

مـرد خراسـانی نیـز رسـول خـدا؟ص؟ را در خواب دید که بـه او فرمود: فالنی! حرف 

دشـمنان را در حـق پسـرم، طاهـر قبـول کـردی؟ صلـۀ او را قطـع مکـن و آنچـه را که در 

ایـن مدت از دسـت او رفتـه، جبران نما. 

مـرد خراسـانی بیـدار شـد و در کمـال مسـّرت و خوشـحالی، بـه مکه مشـرف شـد 

و در مدینه خدمت جناب سـید ابوالحسـن طاهر رسـید، دسـت و پای او را بوسـید 

و ششـصد دینـار بـه همـراه هدایایـی دیگر بـه او داد. 

کـه بـه  سـید ابوالحسـن طاهـر فرمـود: جـّدم رسـول خـدا؟ص؟ را در خـواب دیـدی 

کار تـو را فرمـان داد؟  ایـن 

کـرد. مـرد خراسـانی بـار دیگـر دسـت و  گفـت: بلـی. سـید نیـز خـواب خـود را نقـل 

پـای او را بوسـه ها داد و از او معـذرت خواسـت.1 ]42[

ی ایـن روایـت سـید شـریف، پسـر عاِلـم فاضـل، عـارِف َوِرِع زاهـد، ابوالحسـن  راو

ی نخستین کسی است که کتابی در موضوع َنَسب آل ابیطالب   یحیی نسابة است. و

نگاشـته و آشـنا بـه اصـول و فـروع ادبیـات عـرب بوده و انسـاب عـرب و وقایع حرَمین 

ی سـال 214 در  کنـاد. و را در حفـظ داشـته اسـت. خدایـش رحمـت  و اخبـار آن 

عقیـق مدینـه بـه دنیـا آمـد و سـال 277 در مکـه درگذشـت و در نزدیکی قبر حضرت 

ابـی  ابـن  اسـت:  قـرار  بدیـن  ی  و َنَسـب  گشـت.  مدفـون  عنهـا  اهلل  رضـی  خدیجـه 

محمدحسـن، بـن ابـی الحسـن جعفـر الحجـة، بـن عبیـداهلل الحسـین األصغـر، بـن 

زین العابدیـن؟ع؟. امـام 

1. همرن، ص191 و 192.
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مـه ی فقیـه نبیـه، محقـق ُمَدّقـق، جامـع 
ّ

خالصـه آنکـه سـید مهّنـای مذکـور، عال

فضایـل و کمـاالت، در نهایـت جاللـت قـدر و عظمـت شـأن بـوده و صاحب کتاب 

مـه 
ّ

ی از عال کـه و کتـاب مشـتمل بـر مسـائلی اسـت  مسـائل مدنیـات1 اسـت. ایـن 

مـه جـواب داده و تجلیـل بسـیار از او نمـوده اسـت. از جملـه در 
ّ

ـی پرسـیده و عال
ّ
حل

ـی می نویسـد: 
ّ
مـه حل

ّ
پاسـخ یکـی از پرسشـها، عال

ســـیُف، اهُماَتضـــی، َتفَخـــُا اهّســـرَدة،  میـــُف اهَحســـیُف، اهّنَ ُد اهَکِبیـــُا، اهّنَ ـــّیِ »اهَسّ

ثـــرِر، اهجرِتـــُع ِهلِمســـِط  يـــُن اهّســـیرَدُة، َتعـــِدُن اهَمجـــِد َو اهِفخـــرِر َواهِحَکـــِم َوال َو َز

ـــُن  ّيِ ـــی ِتـــن طیـــِف العـــااق، ُتَز
ّ
ـــلِم اهُمَعل خـــالِق َو اهّسَ

َ
وبـــی ِتـــن َبضرِئـــِل ال

َ
ال

ـــِة اهَبیضـــرِء ِعنـــَد َتااِبـــُع اهُخَصمـــرء،  ـــی اهُحّجَ
َ
ديـــواِن اهَمضـــرِء ِبِإظَلـــرِر اهَحـــّقِ َعل

ـــِة َو اهَحـــّقِ َو اهّديـــِن، ُتَلّنـــر بـــِن ِطـــنرِن اهُحســـیِنی، اهمرِطـــُن ِبَمِدیَنـــِة 
َّ
َنجـــُم اهِمل

ُد اهُمضـــرِة و اهُحـــّکرِم  ِکُن َتلِبـــَط َوحـــِی اهَّلِل، َطـــّیِ ِه رطـــول اهَّلل؟ص؟، اهّســـر َجـــّدِ

 ُخّداِتـــِم َرطـــرِئَل ِبـــی 
َ

َقـــّل
َ
صَغـــَا َخَدِتـــِم َوأ

َ
َف أ ، َشـــّاَ بيـــَن اهخـــرّصِ َو اهعـــرّمِ

ِضمِنَلـــر َتســـرِئُل....«.

بـه شـیخ  مـه2 و فخرالمحققیـن3 روایـت می کنـد و 
ّ

از عال سـید مهّنـای مذکـور، 

1. کترب أجوبة اهمسـرئل اهملنرئیة یر جوابرت اهمسـرئل اهمدنیرت، تجموعۀ پرطـخ هريی اطـم 
کـم عالتـم حلـی بـم پاطـش هری طـید تلّنـر بـن طـنرن، قرضـی تدینـة اهنبـی داده اطـم. ايـن 
از جریـگره  و  کتـرب شنرطـی  ى تبرحـث تفسـیاى، اعتمـردى، بملـی و حتـی  کتـرب، حـرو
کـم تسـند  اطـم  بـادى  پاطـش هری  بـم  پرطـخ  در  ايـن جواب هـر  اطـم.  باخـوردار  خرصـی 
قضـروت را در شـلا تلمـی چـون تدینـة اهنبـی بـم علده داشـتم اطـم، شـلری کم تاکـز باخورد 
آرا و نظریـرت شـیعیرن و اهـل تسـنن بـوده اطـم و باخـی از طـؤاالت نیز بم صـورت بمم تسبیمی 

هی و بمـم تسبیمـی تی برشـد.  کتـرب آتیختـم اى از بمـم اطـتدال تسـاح شـده اطـم،  هـذا  
ی.

ّ
2. عالتم حل

3. بخااهمحممیـن، تحمـد بـن حسـن )682-771( برزنـد دانشـمند و بروتند عالتم حلی اطـم 
کـم ترننـد پـدر، نربغـم ای ازنوابـغ ارزنـده شـیعم اطـم و تورد توجم خرّص دانشـمندان بـزرگ قاار 
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شـهید1 رحمـه اهلل اجـازه داده و سـید علـی سـمهودی در جواهـر العقدیـن2 حکایتـی 

کـه شـبیه بـه حکایـت جـّدش سـید ابوالحسـن طاهـر  اسـت  کـرده  از جاللـت او نقـل 

و شـیخ مـا در خاتمـه مسـتدرک، آن را نقـل فرمـوده اسـت. 

 سید ضامن ابن شدقم مدنی در "تحفة" در ذکر "سید مهّنا بن سنان" می نویسد: 

کن  که نوشـته، َنَسـب سـادات و ابدال سـا پدرم علی بن حسـین، در شـجره انسـابی 

 در نزدیکی کاشـان )از بالد عجم( را به "سـنان" قاضی می رسـاند و اشـاره می کند که
 ایشان در آنجا به "وحاحده" معروفند.3

محمد بن جعفر بن عبداهلل بن الحسین األصغر 
ی معروف به عقیقی است و حموی در معجم الُبلدان آن را منسوب به وادی   و

کتـرب خـود، تذکـاه اهفملـرء  و قواعـد االحـکرم، از  گابتـم اطـم. عالتـم حلـی در تـمــدتم دو 
کـم پسـا بعـد از پـدر، کررهـری نرتمـرم او  کـاده  برزنـدش بـم تجلیـل نـرم بـاده و در آخـا قــواعد آرزو 
را تمـرم کنـد. آراء بملـی بخااهمحممیـن در کتـرب ایضـرح اهفوائد بی شـاح تشـکالت اهمواعد  
کتـرب پـدر دانشـورش نوشـتم _ تـورد توجـم اطـم. بــمیم عظیـم اهشـرن شـیعم،  کـم در شـاح   _

گادان اوطـم. شـلید اول، طـاآتِد شـر
1. ابوعبداهَّلل شمس اهدين تحمد بن جمرل اهدين تکی عرتلی )734-786ق( تشلور بم شلید 
گادی کادند.  گاد بخااهمحممین بود و اباادی چون برضل تمداد نزد او شر اول یر شیخ شلید، شر
کشورهری تختلف اطالتی  شلید اول در بمم تذاهف چلررگرنم اهل طنم تتبحا بود و بم 
معة اهّدتشمیة اطم 

ّ
یربم نمود. وی صرحف کترب بملی تعروف اهل طفا کاد و اجرزاتی نیز در

کم بم دطم تخرهفرن شیعم، پس از یک طرل اطررت در قلعم شرم بم شلردت رطید.

ـَاَبْین کتربـی بـم زبـرن عربـی، تأهیـف علـی بن عبداهَّلل َطـملودی 
ّ

2. َجواهـُا اهِعْمَديـن بـی َبْضـِل اهَش
کـم توضـوع آن، شـاابم علـم و نسـف پيرتبـا  شـربعی )تتوبـری 911ق( عرهـم اهـل طـنم، 
کتـرب را  کتـرب، حدیثـی اطـم و بيشـتا تنربـع  اکـام؟ص؟ و خرنـدان نبـوی تی برشـد. طـبک 

کتـف اهـل طـنم تشـکیل تی دهـد. 
ئمةالطلرر، ج2، قسم اول، ص207.  ل النلرر بی نسف ابنرء ال 3. تحفةالزهرر و زال
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یاست در فرزندان او بوده است. از فرزندان  یه  می باشد و ر  عقیق می داند. او دارای ذر

اوسـت: احمـد بـن حسـین بـن علـی بـن محمد عقیقـی ابوالقاسـم که از سرشناسـان 

اشراف در دمشق بوده و در چهارم جمادی األولی سال 378 در دمشق1 درگذشت 

و در بـاب صغیر2 مدفون شـد.3]43[

 نیـز، سـید مجـد الّدیـن ابوالفوارس محمد، بن ابی الحسـن فخرالدیـن علی عاِلم 

 فاضـل ادیـب شـاعر نسـابه، ابـن محمـد، بـن احمـد، بـن علـی األعـرج، بـن سـالم، بـن 

 بـرکات، ابـن ابـی العـّز محمـد، بن ابی منصور الحسـن نقیب الحائر، ابن ابی الحسـن 

 علـی، بـن حسـن، بـن محمـد المعّمـر، بـن احمـد الّزائـر، بـن علـی بـن یحیـی النسـابة، 

ابن حسن، بن جعفر الحجة؛ از فرزندان ابو محمد حسن بن جعفر الحجة  است.

ی عالمـی جلیـل القـدر بـوده و صاحـب تحفةاألزهـار از او ثنـای بلیغـی آورده  و
ـه4 نوشـته شـده اسـت 

ّ
و می نویسـد: اسـمش در حائـر امـام حسـین؟ع؟ و مسـاجد حل

یم اطـم کم در طـرل طیزده یر چلررده  1. ِدَتشـق از قدیمی ترين شـلاهری اطـالتی و پریتخم طـور
قمری بم دطـم تسـلمرنرن بتح شـد. اين شـلا، پریتخم خالبم اتویرن بود. قباطـترن برب 
یررتـگره رأس اهحسـین و تمـرم رؤوس  ینـف، حـام حضـات رقیـم، ز اهصغیـا، حـام حضـات ز
یررتی دتشـق اطـم. باخی تنربع، دتشـق را زادگره  حضات ابااهیم،  کن ز شـلدای کربال از اتر
تحـل طـکونم  حضـات نـوح، تدبـن 2700 پيرتبـا از جملـم  حضـات توطـی و تحـل نـزول  

حضـات عیسـی در آخااهزتـرن شـماده اند.
2. قباطـترن بـرب اهَصغیـا از قباطـترن هری تلـم و قدیمـی دتشـق و تدبـن باخـی برزنـدان اترتـرن 
شـیعم، صحربم و تربعین بوده اطـم. قدتم برب اهصغیا بم نخسـتین طـرل هری ورود اطـالم 
کربـال( در نزدیکـی  بـم طـرزتین شـرم تی رطـد. تمـرم رؤوس اهشـلداء )تدبـن طـاهری شـلدای 
بـرب اهصغیـا واقـع شـده اطـم و بـا اهمیـم آن ابـزوده اطـم. باخـی از اندیشـمندان، زّهـرد و 

پردشـرهرن تشـلور نیـز در ايـن قباطـترن دبـن شـده اند.
3. تعجم اهبلدان، ج4، ص139.

ـم، شـلری در عـااق در حـدود نـود کیلوتتـری جنـوب بغـداد اطـم. از قـرن پنجـم  تـر دهـم هجـری
ّ
 4. ِحل

کادنـد. در   قمـری بـم داراهعلـم شـیعم تبدیـل شـد و علمـر و بملـری باجسـتم شـیعم در آن ظلـور 
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و فرزنـدان او را بنـی الفـوارس می گوینـد. او پـدر سـید عاِلـم جلیـل، محقـق مدّقـق، 

عمیدالدیـن عبدالمطلـب، بـن محمـد اسـت و مـادرش، دختـر شـیخ سـدیدالدین 

پـدر عالمـه حلـی اسـت.

صحاِبنا 
َ
ٍة ِمن أ

َ
 شیخ شهید؟حر؟ در اجازۀ ابن بجده در حق او می نویسد: »َعن ِعّد

ِمنُهـم الَمولـی السـّید األمـام المرتضـی علم الُهدی شـیخ أهل البیـت؟مهع؟ فی زماِنِه، 

عمیدالحـق و الدیـن، ابـو عبـداهلل عبُدالمطلب، بن األعرج الحسـینی طاب اهلل ثراه 

َة َمثواُه«. و َجَعـَل الَجّنَ

کـه  کثـر آنهـا تعلیقـات و شـروحی اسـت  مصّنفـات آن جنـاب مشـهور اسـت و ا

بیـب شـرح تهذیـب 
َّ
کتـب دایـی عالمـه اش، نگاشـته اسـت. از جملـه: ُمنَیـُة الل بـر 

َکنُزالَفواِئـد فـی حـّلِ مشـکالت القواعـد، تبصـرة الّطالبیـن فـی شـرح نهـج  األصـول، 

المسترشـدین، شـرح مبـادی األصـول، و آثـار دیگـر.

ه زاده شد و در شب دهم شعبان سال 756 
ّ
 در شب نیمه شعبان سال 681 در حل

ی در بغـداد وفـات  کـه می نویسـد: و درگذشـت. از مجموعـه شـیخ شـهید نقـل شـده 

ـه بـه نجـف، مشـهد امیرالمؤمنیـن؟ع؟، انتقـال دادنـد.
ّ
کـرده و جنـازه اش را از حل

مـه )ابـو منصـور جمـال الدیـن الحسـن( و 
ّ

ی از پـدر و جـدش و دو داییـش: عال و

 رضـی الدیـن علـی بن یوسـف بـرادر عالمه و دیگـران، و پسـرش جمال الدین محمد 

 بن عبدالمطلب، عاِلم جلیل ، عالی الهمة، رفیع القدر و المنزلة روایت نقل می کند و 

ی )نجف( با ظلم و سـتم شـهید گشـت. در تحفة األزهار آمده اسـت  در مشـهد غرو

که آن جناب را در نجف اشـرف به ظلم و عدوان آتش زده و سـوزانیدند.]44[

بـزرگ  علمـری  یـس  تدر تحـل  و  شـیعم  علمـی  تاکـز  پررونق تريـن  حلـم  علمیـم  حـوزه  هفتـم،   قـرن 
یـس حلـی، عالتـم حلـی، تحمـق حلـی، طـید ابـن طـرووس،   شـیعم بـود. علمريـی ترننـد ابـن ادر
 ابـن بلـد حلـی از ايـن شـلا بوده انـد. آثـرر برطـترنی بسـیرری تثـل تحـل توهـد حضـات ابااهیـم؟ع؟، 

تمرم جمجمم، تسجد شمس و... در اين شلا واقع شده اطم.
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بـرادران عمیدالدیـن، فاضـل عالمـه نظـام الدیـن عبدالحمیـد، و فاضـل عالمـه 
ضیاء الدین عبداهلل و فرزندان او نیز از فقهاء و علماء می باشند و در عمدةالطالب 

به آنها اشـاره شـده اسـت.1

محمد الجّوانى بن عبداهلل )عبیداهلل( األعرج
کـه قریـه ای در نزدیکـی مدینـه اسـت2 و علوّیـون  ی منسـوب اسـت بـه جّوانیـه  و
بنی الجّوانی نیز به آنجا منتسـب هسـتند. از جمله ایشـان اسـت: ابوالحسـن علی، 
کـه  بـن ابراهیـم، بـن محمـد، بـن الحسـن، ابـن محمـد جّوانـی، بـن عبیـداهلل األعـرج 
کـرده و او را مـورد اعتمـاد و صحیـح الحدیـث  علمـای رجـال نـام او را آورده و توثیـق 

کـه همـراه حضـرت رضـا؟ع؟ بـه خراسـان رفتـه اسـت.  دانسـته انـد 

ی به خراسان به همراه حضرت  ولی نویسنده این کتاب )منتهی اآلمال( در رفتن و
یسـته  کـه او بیـش از صـد سـال پـس از امـام رضـا؟ع؟ می ز  رضـا؟ع؟ تأمـل دارم، زیـرا 
کتب او را از قول   است. ابوالفرج اصفهانی  )متوفی 356( از او بی واسطه شنیده و 
ُعکَبرّی )متوفی 385(  از پسرش ابوالعباس 

ّ
خودش نقل می کند. همچنین شیخ َتل

احمـد، بـن علـی، بـن ابراهیـم، بن جّوانی اجـازه گرفته و از او روایـت می کند و دعای 
کـه علی بـن ابراهیـم مذکور، در  حریـق را از او شـنیده اسـت. پـس بسـیار بعیـد اسـت 

یسـت هجری با حضرت رضا؟ع؟ به خراسـان رفته باشـد. سـال دو

که با حضرت رضا؟ع؟  که آن کسـی    آنچه به نظر نویسـنده می رسـد، این اسـت 
 به خراسان رفته، محمد جّوانی بوده که جّدِ جّدِ علی بوده است؛ زیرا در روایت، اسم 
بـی َجعَفٍر محّمد بن عیسـی 

َ
گونه اسـت: »َعن أ جّوانـی ذکـر نشـده اسـت. روایـت این 

کاَن ِمـن َقراَبِتِه«.  قـال: کان الَجّواِنـی َخـَرَج َمَع أبی الحَسـِن؟ع؟ إلی ُخراسـاِن َو 

1. عمدةاهسرهف، ص 406.
ئمةالطلرر، ج2، قسم اول، ص 158. ل النلرر بی نسف ابنرء ال 2. تحفةالزهرر و زال
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کـه منظور  مـراد از جّوانـی در ایـن روایـت، محمـد بـن عبیـداهلل أعـرج اسـت و این 
روایـت، علـی بـن ابراهیـم باشـد، ظاهـرًا اشـتباه اسـت؛ زیـرا علـی مذکـور در مدینـه 
گـر  کوفـه نشـو و نمـا داشـته و در همـان جـا نیـز درگذشـته اسـت. ا متولـد شـده و در 
در ایـن ماجـرا بـه جّوانـی اشـاره شـده، بنابـر مطالـب مذکـور، جـّدش محمـد جّوانـی 

اسـت. واهلل العالـم. 

کـه او با حضـرت رضا؟ع؟  کـه او پسـری بـه نـام علـی داشـته  نیـز احتمـال مـی رود 
 همـراه بـوده اسـت؛ چنانکـه فاضـل َنَسـب شـناس جناب سـید ضامن بن شـدقم در 
 تحفةاألزهار در احوال ابی الحسن علی بن محمد جّوانی، ابن عبیداهلل أعرج گفته: 
ی سیدی جلیل القدر، عظیم الشأن، رفیع المنزلة، َحَسُن الشمائل، جّم الفضائل،   و
 عاِلِم عامِل فاضل، تقِیّ نقِیّ مبارک، در مسیر خراسان همراه حضرت رضا؟ع؟ بود 
ی کثیرالعبادة بوده و روزها را روزه می گرفت   و از آن حضرت، حدیث نقل کرده است. و
 و شب را به عبادت می پرداخته و در هر روزی، هزار مرتبه سوره توحید را می خوانده 
از حالـش جویـا  و  را در خـواب دیـد  ی  از فرزندانـش و از مرگـش یکـی  اسـت. پـس 
شـد. گفـت: بـه جهـت تـالوت کردن سـوره توحید، جایم در بهشـت اسـت. او کتب 

کثـر علـوم نوشـته اسـت.1 گرانقـدری را در ا فـراوان 

یکـی از فرزنـدان محمـد جّوانـی، ابوعبـداهلل محمد، بن الحسـن، بن عبداهلل، بن 
الحسـن، بـن محمـد، بـن الحسـن، ابـن محمـد َجّوانـی، ابـن عبیـداهلل األعـرج اسـت 

کـرده و  کن طبرسـتان بـود، سـماع حدیـث2  کـه نجاشـی در بـاره اش گویـد: فقیـه و سـا
کتاب ثواب األعمال از مصنفات اوست.3

ئمةالطلرر، ج2، قسم اول، ص 158- 159. ل النلرر بی نسف ابنرء ال 1. تحفةالزهرر و زال
2. طـمرع، از اصسالحـرت علـم حدیـث و از طـرق تحمـل حدیـث بـوده و بـم شـنیدن روایـم هـا 

گادی از اطـترد خویـش اطـالق تی شـود. شـر
3. رجرل نجرشی، ص 395.
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حمزة المختلس
ّیه ی مختصری داشته است.  حمزة المختلس فرزند عبیداهلل األعرج بوده که ذر

 حسین، بن محمد، بن حمزة المختلس که به َحرون1 معروف بوده، در سال 251، 
ید، ابن األمام زین العابدین  پس از یحیی، بن عمر، بن یحیی، ابن الحسین، ابن ز
)که پیش از این وقایع روزگارش را ذکر کردیم( در کوفه قیام کرد. مستعین2، مزاحم بن 
خاقان3 را با لشکری عظیم به جنگ او فرستاد. وقتی لشکر عباسی )به فرماندهی 
کوفه خارج شد و به سامّراء  کوفه نزدیک شدند، حسین از راهی دیگر، از  مزاحم( به 
کرد. این درحالی بود که مستعین باهلل، در بغداد  رفت و در آنجا با معتّز4 باهلل بیعت 
کرده بودند. حسین مدتی بر این منوال بود  بود ولی مردم سامّراء با معتّز باهلل بیعت 
تا اینکه دوباره قصد قیام نمود. او را دستگیر کرده و به زندان افکندند. تا سال 268  
کرد. در سال  کوفه قیام  کرد. پس از آن بار دیگر در  که معتمد5 او را آزاد  در زندان بود 
که او را در  ی فرمان داد  کرده و به نزد موفق باهلل عباسی6 بردند. و 269 او را دستگیر 

کرد. شهر واسط7 به زندان بیندازند و مدتی در زندان بود تا وفات 

1. اطف طاکش، اطبی کم با جری خود بریستد و جلو نرود.
2. اهمستعین برهَّلل، دوازدهمین خلیفم عبرطی بود کم در طرل 248ق بم خالبم رطید.

3. تزاحم بن خرقرن، از طاداران پردشرهرن عبرطی بود .
4. اهمعتّز عبرطـی، برزند تتوکل عبرطـی طـیزدهمین خلیفم عبرطـی در قرن طـوم قمری بود. وی 
کنـرر زده و خـود بـم  توطـط پـدرش بـم وهیعلـدی تنصـوب بـود. وهـی بـاادرش تسـتعین، او را 
خالبـم نشسـم. تسـتعین بـم دطـتور تعتـز بـم قتـل رطـید و تعتـز خالبـم را بـم دطـم گابـم.
5. پرنزدهمین خلیفم عبرطـی و طـوتین خلیفم تعرصا اترم عسـکاى؟ع؟  اطـم کم چلرر طـرل از 

دوران اترتم حضات عسکاى؟ع؟ در دوران حکوتم او طپاى شده اطم.
 6. اهموبق برهَّلل، برزند تتوکل عبرطی یکی از خلفری عبرطی در قرن طوم قمری بود. وی وهی علد

 باادرش تعتمد عبرطی بود و قیرم زنگیرن را بعد از پرنزده طرل برونشرند.
 7. شلری با کاانم غربی دجلم، کم برصلم آن بر چلرر شلا بصاه، کوبم، اهواز و بغداد پنجره باطخ

 اطم،  هذا بم اين نرم نرتیده شد.
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 بخش پنجم: 
على األصغر ابن األمام زین العابدین و فرزندان و دودمان او 

 علی بن علی بن الحسین، کوچکترین فرزند حضرت سجاد؟ع؟ و دارای شرف

 و قـدر و منزلـت بـوده و آثـاری از فضایـل و مناقـب برایش نقل شـده اسـت. حضرت 

ی را به نام برادر شهیدش، علی بن الحسین؟ع؟، "علی" نامید.   زین العابدین؟ع؟ و

ُکنِیه اش را ابوالحسن می داند.  ی فرزندان فراوانی داشته و صاحب عمدةالطالب   و

نسل او  از طریق پسرش، "حسن افطس1" ادامه یافت.2 

 ابو نصر بخاری گفته: افطس همراه با محمد بن عبداهلل بن الحسن "نفس زکّیه" 

کار آزموده بود. هیچ یک  کرد و پرچمی سفید در دست داشت و  بر حکومت خروج 

کرده بودند، به شجاعت و صبورِی او نبودند. افطس  که با نفس زکّیه خروج   از آنان 

را به جهت بلندِی قامتش، "ُرمح3 آل ابوطالب" می گفتند.

کـه  گویـد: افطـس پرچمـدار پرچـم زرد رنـگ نفـس زکیـه بـود  ابوالحسـن عمـری 

پـس از قتـل نفـس زکیـه مخفـی گردیـد. هنگامی که حضرت امـام جعفر صادق؟ع؟ 

گفـت: ای امیرالمؤمنیـن!4  بـه عـراق آمـد و بـا ابوجعفـر منصـور مالقـات نمـود، بـه او 

1. پلن بينی؛ نیز نرم طلسلم ای از علویرن کم در زترن تأتون عبرطی در بصاه خروج کادند.
2. عمدةاهسرهف بی أنسرب آل ابيسرهف، ص 339.

3. نیزه؛ چوب بلندی کم در انتلریش وطیلم ای باای دور کادن دشمن قاار تی دهند.
کم بم تحریف تفرهیم و آتوزه هری  4. خلفری اتوی و عبرطـی در اداتۀ باهنگ طـرزی طـمیفم ای 
کمیم زتینی با تادم  یدند، تعنری آطـمرنی کلمۀ اتیااهمؤتنین را در حّد حر دینی دطـم یرز
کـم از ارتـکرب بسـق و بجـوِر آشـکرر، ابـر  کرطـتند و حتـی آن را شریسـتۀ ابـاادی دانسـتند  بـرو 
کـم در طـخم تريـن زترنلـر از جلـم بشـررهر  نداشـتند. از طـوی دیگـا، اترتـرن تعصـوم؟مهع؟ 
کمـرن بودنـد، همـواره از طـوی طـتم پيشـگرن در تعـاض ايـن اتلـرم بودنـد کـم  و تضیيمـرت حر
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کرده باشی؟ می خواهی به حضرت رسول؟ص؟ احسانی 

گفت: بلی یا اباعبداهلل.

که از پسـر عمویش )پسـر عموی امام صادق؟ع؟( حسـن، بن علی،  آنگاه فرمود 

بـن علـی یعنـی افطس، درگذرد. منصور پذیرفت و از افطس درگذشـت.

کنیـــز حضـــرت امـــام جعفر صـــادق؟ع؟ نقـــل می کند: حضـــرت امام  ســـالمه، 

که نگـــران احوال خود شـــد. لذا پســـرش  جعفـــر صـــادق؟ع؟ بیمار شـــد، بـــه حدی 

 امـــام کاظـــم؟ع؟ را طلبید و فرمود: هفتاد اشـــرفی به همراه فالن چیـــز و فالن چیز به

 افطس بده.

گفتم: آیا به افطس بخشش می کنی، در حالی  گوید: من نزدیک شدم و   سالمه 

کشتن تو را دارد؟ کمین توست و قصد  که او در 

کـــه خـــدای تعالـــی در  کســـانی باشـــم  فرمـــود: ای ســـالمه! می خواهـــی مـــن از 

کـــه( آنچـــه را خداونـــد  وَصَل«؛1 )کســـانی  ُّ �ن �ی
أَ
َمَراهلُل ا

أَ
َ�ُعو�نَ َما ا �ة َ باره شـــان فرمـــوده: »َو�ی

 فرمـــان به پیوســـتن آن داده قطـــع می کنند. )منظور وصل کردن با خویشـــان یا صله

 رحم است(]45[

در صـدد تلیـۀ طـرز و بـاگ بـاای ایجـرد درگیـری بـر حکوتـم وقـم هسـتند.  بديـن روی گرهـی 
خسـرب  اتیااهمؤتنیـن  عنـوان  بـر  را  آنـرن  خلفـر،  بـر  خـود  تالقرت هـری  در  تعصـوم،  اترتـرن 
تی کادنـد. در ايـن تخرطبـم، طبعـًر اتـرم تعصـوم تعنـری آطـمرنی و وحیرنـی ايـن کلمـم را تورد 
يـژۀ حضات علی  نظـا نمی داشـم، چـاا کـم بـا ايـن تبنـر، همـرن اترترن تعصـوم، اين همـف را و
بـن ابـی طرهـف؟ع؟ تی دانسـتند. بلکم در اين گونم تخرطبـم بم خلفر اطمینرن تی دادند کم تر 
در صدد جنگ نظرتی آشـکرر یر پنلرن بر شـمر نیسـتیم؛ یعنی بمط بم همرن تعنری طیرطـی 
از کلمـۀ اتیااهمؤتنیـن توجـم و نظـا داشـتند. بـم عبـررت دیگا، اين کلمم تشـتاک هفظی اطـم 

بـاد اتـرم تعصـوم در توضـع تمیـم طـؤاهی در ذهـن تـر پدیـد آورد.   و نبریـد کرر
1. طوره بماه، آیم 27
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اوالد حسن افطس
ی از پنج تن باقی ماند: علّی   حسن افطس فرزندان بسیاری داشته، ولی نسل و

الَحوری، عمر، حسین، حسن مکفوف، عبیداهلل قتیل برامکه.

علّى الَحوری
علـّی الَحـوری، بـن أفطـس، بـن علـی اصغـر، بـن اإلمـام زین العابدیـن؟ع؟ بوده و 

کسی  د و نامش عّباده بوده است. علی شاعری فصیح بوده و همان 
َ
مادرش، أّم َول

که ابتدا در عقد مهدی عباسی بود، به عقد خویش  که دختر عمر عثمانّیه را   است 

گران آمد و فرمان داد تا او را طالق دهد.  کار بر موسی الهادی1  درآورد. این 

که بعد از او زنانش  گفت: مهدی عباسی، رسول؟ص؟ نبوده   علی امتناع نمود و 

بر دیگران حرام باشند و او شریفتر از من نبوده است.

 موسی هادی از این سخن به خشم آمد و فرمان داد آن قدر او را زدند تا بیهوش 

شد. بعدها هارون الرشید او را به قتل رساند. 

سید رضى الدین محمد آوی 
کـه از نـوادگان علّی الحـوری اسـت، سـید جلیـل، عابـد نبیـل2، رضی الدین  ی  و

ید، بن علی، ید، بـن الّداعی، بن ز ِی نقیـب، ابـن فخـر الّدین محمد، بن ز  محمـد آو

 بـن الحسـین، بـن الحسـن، بـن ابـی الحسـن علـی، بـن ابی محمـد الحسـن النقیب 

 1. توطی هردی بن تحمد تلدی بن تنصور عبرطی چلررتین خلیفم عبرطی اطم کم در طرل
 159 هــ.ق. بـم عنـوان وهیعلـد اول پـدرش تلـدی باگزیده شـد. وی در 25 طـرهگی بم خالبم 
رطـید و کسـی کوچکتا از او در بنی عبرس بم خالبم ناطـیده اطـم. در روایم بوق، توطـی 
یج نموده، خشـمنرک بـود. وی چلررده تره  هـردی از اینکـم علـی اهحـورّی، همسـا پدرش را تزو

بيع االول طـرل 170 ه.ق در 26 طـرهگی درگذشـم. خالبم کاد و در 14 ر
گااتی و نجیف. 2. صرحف ذکروت، هوشیرر و 
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الّرئیـس، بـن علـی، بـن محمدعلـی الحـورّی، بـن حسـن، بـن علـی اصغـر، بـن اإلمام 

کرامـات  کـه مقامـات عالـی و  زین العابدیـن؟ع؟، از نـوادگان علـّی الحـوری اسـت 

ی همتا و همسـنگ سـید رضی الدین علی بن طاووس و  آشـکاری داشـته اسـت. و

ی بـوده و در مـوارد بسـیاری، ابـن طـاووس در کتابهـای خـود از او بـه »برادر  نیـز رفیـق و

صالـح« تعبیـر می کنـد. از جملـه در رسـالۀ »مواسـعه و مضایقه« خود می نویسـد: من 

ی، ضاعـف اهلل سـعادته و شـّرف  بـا بـرادر صالـح خـود، محمـد بـن محمـد قاضـی آو

ـه بـه سـمت نجـف، محّل شـهادت موالیمـان امیرالمؤمنین صلوات 
ّ
خاتمتـه، از ِحل

مـن مکاشـفات  بـرای  ایـن سـفر  در  آنـگاه می فرمایـد:   . افتادیـم...  راه  بـه  اهلل علیـه 

ی داد.]46[ جمیلـه و بشـارات جلیلـه رو

دعای عبرات
کـه در بـاره ایـن سـید بزرگـوار، قصـه ای متعلـق بـه "دعـای عبرات"1  بایـد دانسـت 

که سـید ابن طاووس در مهج الدعوات و عالمه حلی در منهاج الصالح  نقل شـده 

کرده انـد. آن حکایت چنین اسـت: بـه آن قصـه اشـاره 

 فخـر المحققیـن از پـدرش عالمـه، از جـدش شـیخ سـدیدالدین، از سـید مذکور 

ی( روایـت کـرده که آن جناب مدتـی طوالنی در زندان  )محمـد بـن محمـد قاضـی آو

کمـاِن سـلطان ُجرماغـون2، در نهایـت سـختی و تنگـی زندانـی بـود. در  یکـی از حا

ـِف صالِح منتَظـر )صاحب الزمان؟ع؟( را دید. گریسـت و عرضه 
َ
یـا، حضـرت َخل رؤ

داشـت: مـوالی مـن! بـرای آزاد شـدنم از دسـت ایـن ظالمـان، شـفاعتم کن. 

حضرت فرمود: دعای عبرات را بخوان.

 1. یکی از دعرهری تشلور و تجّاب باای رهريی از طتمگاان اطم کم تروّی از اترم عصا راواحنر 
بداه بوده و در کتف ادعیم از جملم صحیفم تلدیم تذکور اطم. 

2.  یکی از ُاتاای تغول بود کم در خااطرن حکوتم داشم.



337بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

کدام است؟ عرضه داشت: دعای عبرات 

که در مصباح توست. فرمود: آن دعا 

گفت: ای موالی من! چنین دعایی در مصباح من نیست. سید 

کن، این دعا را در آن خواهی دید. فرود: در مصباح نگاه 

ی از خواب بیدار شده، نماز صبح گزارد و مصباح را گشود. در میان ورقه های   و
که دعای عبرات در آن نوشته بود. آن، برگه ای را یافت 

کـــم، دو زن داشـــت. یکـــی از آن دو زن،  چهـــل مرتبـــه آن دعـــا را خوانـــد. آن حا
که نوبـــت آن زن بود،  ی اعتماد داشـــت. در روزی  کم بـــه و ـــر بـــود و حا عاقـــل و مدّبِ

ی آمد.  نـــزد و کم  حا

کرده ای؟ گفت: یکی از فرزندان امیرالمؤمنین؟ع؟ را دستگیر  زن به او 

گفت: چرا این را می پرسی؟ کم  حا

گفت: شخصی را در خواب دیدم که چهره اش مانند نور خورشید می درخشید. 
کـــه یکی از   حلـــق مـــرا میان دو انگشـــت خـــود گرفـــت و فرمود: شـــوهرت را می بینم 

گرفته است. ی تنگ  فرزندانم را به زندان افکنده و آب و غذا را بر و

کیستی؟ من به او عرضه داشتم: سرور من! تو 

گر فرزندم را رها نکند، او را خانه خراب   فرمود: منم علی بن ابیطالب. به او بگو ا
کرد. خواهم 

ایـــن خـــواب، )دهـــان بـــه دهـــان گشـــت و در همه جـــا( پخش شـــد و به گوش 
ســـلطان رسید.

گفت: مـــن از این مطلب، خبری نـــدارم. آنـــگاه از نمایندگان خویش  ســـلطان 

کســـی محبوس اســـت؟ کرد و به آنها گفت: در نزد شـــما چه  پـــرس و جـــو 
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کنیم. که تو خود فرمان دادی او را دستگیر  گفتند: آن شیخ علوی 

که سـوار شـود و راه را به او نشـان دهید  کنید و به او اسـبی دهید  گفت: او را رها 

تـا به خانه خـود برود.]47[

استخاره با تسبیح
کـه یکـی از اقسـام اسـتخاره با تسـبیح از او  ایـن سـید جلیـل همـان کسـی اسـت 

 نقل شده است و او آن را از حضرت صاحب األمر صلوات اهلل علیه روایت می کند، 

چنانکه شیخ شهید در "ذکری"1 نقل فرموده و ظاهرًا سید، آن استخاره را به صورت 

یافت  شـفاهی و بدون واسـطه از حضرت حّجت عّجل اهلل تعالی فرجه الشـریف در

یافـت بـدون واسـطه از حضـرت صاحب األمـر( در ایـام  کـرده اسـت. ایـن منزلـت )در

غیبـت آن حضـرت، منقبتـی عظیم اسـت که هیچ فضیلتی به آن نمی رسـد. 

کتاب "باقیات  کیفیت این اسـتخاره را در  نویسـنده )حاج شـیخ عباس قمی( 

کرده اسـت. که در حاشـیه "مفاتیح الجنان" اسـت _ نقل  الصالحات" _ 

ی( از بـرادر روحانـی  ایـن سـید بزرگـوار )سـید رضـی محمـد بـن محمـد قاضـی آو

کـه  یـد  خویـش، سـّید ابـن طـاووس و نیـز از پـدرش، از پـدرش، از پـدرش داعـی بـن ز

ر2 و سـایرین روایت 
ّ

جـّد چهـارم او بـوده، نیـز از سـید مرتضی، و شـیخ طوسـی، و سـال
کـرده اسـت. 2 نقـل 

1. "ذکری اهشیعة بی احکرم اهشریعة« تأهیف تحمد بن تحمد بن حرتد بن تکی جزینی عرتلی، 
هی،   تشـلور بـم شـیخ شـلید یـر شـلید اول )م 786 ق( اطـم. در ايـن کتـرِب بملـی _ اطـتدال
بمـط تبرحـث طلـررت و صـالت آتـده اطـم. شـلید قصـد داشـتم تمـرم ابـواب بملـی را تورد 

بحـث قـاار دهـد، وهـی بـم دالیلـی توبـق بم اتمـرم آن نمی شـود.
و  بمیلـرن  از  دیلمـی(  )طـاّلر  بـم  تشـلور  463ق(،  عبداهعزيز)تتوبـری  بـن  حمـزة  ابویعلـی   .2
گادان شـیخ تفیـد و طـید تاتضـی علم اهلـدی اطـم.  اندیشـمندان نرتـدار و باجسـتم ، از شـر
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بـــرای او فضایـــل بســـیاری نقل شـــده که بخشـــی از آن فضایـــل را قاضی نوراهلل 

ی در چهـــارم صفـــر ســـال 654   شوشـــتری در مجالـــس المؤمنیـــن آورده اســـت.1 و

درگذشته است.

ی" یعنی منتسب به "آوه"2 بر وزن ساوه یکی از آبادیهای اطراف قم است. "آو

تاج الدین ابوالفضل
 یکی از عموزادگان سید رضی مذکور، سید جلیل شهید، تاج الّدین ابوالفضل 

کـه در اینجـا  یـد، بـن داعـی اسـت  محمـد، بـن مجـد الّدیـن حسـین، بـن علـی، بـن ز

مختصـرًا نحـوۀ شـهادت او را بیـان می کنیـم.

ابوالفضـل(، در  الّدیـن  )تـاج  ایـن سـید جلیـل  گویـد:  صاحـب عمدةالطالـب 

ابتـدا واعـظ بـود و روزگار خویـش را بـا بیـان مواعـظ و نصایـح می گذرانـد. سـلطان 

کـرده و نقابـت نقبـای سـرزمین های عـراق  اولجایتـو3، محمـد را نـزد خویـش احضـار 

گادان  شـیخ ابوعلـی طوطـی، تنتجف اهديـن بـن بربویـم، حسـن بـن حسـین بـن بربویـم، از شـر
کـم از آن جملـم تی تـوان بـم  وی بـم شـمرر تی آینـد. از وی آثـرری چنـد بـم جـری ترنـده اطـم 
اهمااطـم اهعلویـم بـی االحـکرم اهنبویـم، اهممنع بـی اهمذهـف، اهتمریف )اهتلذیـف( در اصول 

کـاد. بمـم، اشـرره 
1. تجرهس اهمؤتنین، ج1، ص88و89.

2. تاحـوم حـرج شـیخ عبـرس قمـی "آوّی" را نگرشـتم وهـی در باخـی نسـخم هری "عمدةاهسرهـف" و 
در کترب "اهلبرب بی تلذیف النسـرب" و بسـیرری از کتف هغم و انسـرب، "آبّی" درج شـده 
اطـم. یعنـی تنسـوب بـم "آَبـم" بـا وزن طـروه. )توضیـح تصحـح یکـی از نسـخم هری چرپـی 

تنتلـی االترل( 
جریتـو یـر ُاهجریتـو)680-716ق(، از باترنروایـرن 

ْ
3. غیـرث اهديـن تحمـد خدابنـده تشـلور بـم اوه

طلسـلم ایلخرنرن اياان کم در طول زندگی چند برر تذهف خود را تغیيا داد و نخسـتین کسـی 
کـم در دوران حکوتتـش بـم تذهـف شـیعم در ايـاان رطـمیم داد و بـم نـرم اترتـرن شـیعم  بـود 

طـکم زد و خسبـم خوانـد.
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کامـاًل بـه دسـت بـا  و ُملـک ری و بـالد خراسـان و فـارس و سـایر مملکـت خویـش را 

ی سـپرد. کفایـت و

کـه در محضـر سـلطان، وزارت را بـر عهـده داشـت، بـا  امـا رشـید الّدیـن طبیـب 

کـه: یهودیـان بـه  ی ایـن شـد  کینـه و دشـمنی داشـت. سـبب شـهادت و تـاج  الّدیـن 

یارتـگاه "ذی الکفـل نبـی"1 علـی نبّینا و آله و علیه السـالم_ کـه در قریه ای میان کوفه  ز

ـه بـوده _ می رفتنـد و بـه آن مـکان شـریف اموالـی نـذر می کردنـد. ِ
ّ
و ِحل

که یهود را از رفتن به آن قریه باز دارند و در بامداد آن  سید تاج الّدین فرمان داد 

کـرد و نمـاز جماعـت و جمعـه را در آنجـا برپـا داشـت.  شـب، منبـری در قریـه نصـب 

رشـید الّدیـن از بـاال رفتـن مقـام و منزلـت سـید واالمقـام نـزد سـلطان اندوهگیـن و 

ی آن قریـه را از حیطـۀ  کـه و کینـۀ او را در دل داشـت، از سـویی دیـد  ک بـود و  بیمنـا

کـرده و بـه آداب مسـلمانی بازگردانـده بود. لذا بر حسـد و عداوتش افزود  یهـود خـارج 

ی را  کـه در ایـن نوشـتار، محـل ذکـرش نیسـت،  اسـباب قتـل و و سـرانجام بـه نحـوی 

آورد. فراهم 

 این سید جلیل را با دو پسرش، شمس الّدین حسین و شرف الّدین علی در کنار 

 دجله حاضر کردند و بنا به میل رشید خبیث، اول دو پسرش را و سپس خود آن سید 

کشتند. جلیل را 

ی داد. بعد از قتل ایشـان، مردم عوام   این قضیه در ماه ذی القعده سـال 711 رو

کـرده و  گـروه حنابلـه2، شـقاوت باطنـی و خباثـت فطـری خویـش را ظاهـر  بغـداد و 

 1. روایتی از اترم برقا؟ع؟  وجود دارد کم ذواهکفل را از انبیری بنی اطاائیل دانستم کم بعد از حضات 
طلیمرن بوده و بم ترنند  حضات داوود در تیرن تادم قضروت تی کاده اطم.

ــدان احمــد بــن حنبــل  هســتند. ابــن حنبــل، شــخصیم یکنواختــی 
ّ
 2. حنربلــم یــر حنبلی هــر پيــروان و تمل

نداشــتم بلکــم در دوران هفتــرد و چنــد طــرهم عمــاش، تغیيــا جلــرت بکــری شــدیدی داشــتم اطــم. 
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گوشـتش را خوردنـد!!! موهـای شـریفش را  کـرده و  بـدن آن سـید جلیـل را پـاره پـاره 

َکنـده و هـر دسـته از مـوی مبارکـش را بـه یـک دینـار فروختنـد.

ک شـــده و از قتل او و پســـرانش  ســـلطان وقتی این داســـتان را شـــنید، خشـــمنا

متأســـف گردیـــد. فرمان داد قاضی حنابلـــه را به دار بیاویزند. ولی عده ای شـــفاعت 

کردند. لذا فرمان داد او را واژگونه بر درازگوشـــی نابینا ســـوار کنند و در بازارهای  وی را 

بغـــداد بگرداننـــد. نیز فرمـــان داد از آن تاریخ بـــه بعد، هیچ کس از حنابله در َمســـند 
نباشد.1 قضاوت 

نوادگان عمربن حسن أفطس بن على أصغر بن اإلمام زین العابدین
ر2 ّبَ

ُ
سید عبداهلل ش

یکی از نوادگان عمربن حسن أفطس، سید جلیل الشأن سید عبداهلل معروف به 

ی فرزند سید جلیل عالی همت و رفیع مرتبت، سید محمدرضا، بن  ر است. و  ُشّبَ

 محمد، بن الحسن، بن احمد، بن علی، بن احمد، بن ناصرالدین، بن شمس الدین 

ر، بن محمد، بن حمزه، بن احمد، بن علی،   محمد، بن نجم الدین، بن حسـن ُشـّبَ

 بن طلحة، بن الحسن، بن علی، بن عمر، بن الحسن أفطس، بن علی األصغر، بن علی، 

بـن الحسـین، بـن علـی بـن ابیطالـب؟امهع؟ اسـت. او فاضـل، محـّدث جلیـل، فقیـه 

نبیـل، عاِلـم رّبانـی، و بـه مثابـۀ عالمـه مجلسـی در عصـر خـود بـوده اسـت. 

کــاد. وی ادعــر تی کــاد  ابتــدا شــرگاد شــربعی بــود، وهــی بــم ترطــیس تکتبــی جدیــدی بــا ضــد او اقــدام 
کــم نســبم بــم اتیااهمؤتنیــن علــی؟ع؟ احتــاام قرئــل اطــم و نمــل حدیــث تی نمــود، وهــی بــم دشــمنی 
بــر اهــل بيــم؟مهع؟ تی پاداخــم. او بــم داشــتن کینــم اتیااهمؤتنیــن؟ع؟، وهــو بــم تمــدار انــدک تاغیــف 
تی کــاد و تعتمــد بــود هــا کســی تحمــد و علــی علیلمــر و آهلمــر اهصلــوات و اهســالم را بلتريــن تــادم 

بدانــد، کربــا اطــم.
نسرب آل ابی طرهف، ص 343-341

َ
1. عمدةاهسرهف بی أ

یحرنةاالدب، ج3، ص175؛ هدیةالحبرب، ص 335. 2. باای اطالع بيشتا، نکن ر
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یاض2   در محضر جماعتی از فقهای مشهور مانند شیخ جعفر کبیر1 و صاحب ر

 .... و  احسـایی  شـیخ  و  قّمـی4  محقـق  و  شهرسـتانی3  مهـدی  محمـد  میـرزا  آقـا  و 

گردی نمـوده اسـت. نیـز کتـب مفیـد فراوانـی در تفسـیر و حدیث و فقـه و اصول و  شـا

کـه بـه زبـان  مـه مجلسـی را 
ّ

عبـادات و موضوعهـای دیگـر نگاشـته و برخـی کتـب عال

فارسـی بـوده، بـه زبـان عربـی ترجمـه نمـوده اسـت.

ـــف  کرش ـــا و  کبی ـــا  ـــیخ جعف ـــم ش ـــف ب ـــی، تلم ـــی نجف
ّ
ـــی حل ـــی جنرج ـــن یحی ـــا ب ـــن خض ـــا ب 1. جعف

کرشـــف  اهغســـرء )1156-1228ق( از تااجـــع تملیـــد شـــیعم در قـــرن طـــیزدهم قمـــری بـــود. آل 
اهغســـرء، از خرندان هـــری علمـــی شـــیعی قـــرن 13 و 14ق، بـــم وی تنســـوب اند. شـــیخ جعفـــا 
گابـــم. شـــیخ جعفـــا در  پـــس از اطـــتردش عالتـــم بحااهعلـــوم، تاجعیـــم شـــیعیرن را بـــا علـــده 
کـــم  ـــود  ـــم دبـــرع از ايـــن شـــلا پاداخـــم و نخســـتین عرهـــم شـــیعی ب ـــم نجـــف، ب حملـــم وهربيـــرن ب
کـــم بـــم طـــبف نـــگررش  کشـــف اهغســـرء اطـــم  کتـــرب نوشـــم. تلمتريـــن اثـــا او  در رّد وهربيـــم 
کرشـــف اهغســـرء تشـــلور شـــد. او »تنلـــج اهّاشـــرد همـــن اراد اهّســـداد« را در رّد آراء وهربيـــرن  آن بـــم 
یـــرن  ييـــن« را در نمـــد اخبرر یـــف اهمجتلديـــن و تخسئـــم االخبرر و »اهحـــّق اهمبیـــن بـــی تصو
گادان وی   نگرشـــم. شـــیخ تحمـــد حســـن نجفـــی، تعـــروف بـــم صرحـــف جواهـــا، از شـــر
ــرتیدی چنـــد، از جملـــم وحیـــد بلبلرنـــی و بحااهعلـــوم دانـــش  ــا اطـ بـــوده اطـــم. او در تحضـ

آتوختـــم اطـــم.
یـــرض، از  2. طـــیدعلی بـــن تحمـــد طبرطبريـــی حرئـــری )1161-1231ق(، تشـــلور بـــم صرحـــف ر
گادان  بمیلـــرن و اصوهیـــرن شـــیعم در قرن هـــری دوازدهـــم و طـــیزدهم قمـــری و از تشـــلورترين شـــر
یـــرض اهمســـرئل« در بمـــم شـــلات بيشـــتری یربـــم  وحیـــد بلبلرنـــی بـــوده اطـــم، کـــم بـــر نـــگررش »ر
یـــرض تعـــروف شـــد. بمیلرنـــی ترننـــد ابوعلـــی حرئری،طـــید تحمدبرقـــا شـــفتی  و بـــم صرحـــف ر
ـــم« ـــرهة اهبلی ـــگررش »اهاط ـــر ن ـــد. او ب کاده ان گادی  ـــر ـــزد او ش ـــد ن ـــد تجره ـــید تحم ـــدش ط  و برزن

 بم نمد اخبرری گری باخرطم.
 3. طید تحمد تلدی شلاطترنی عرهمی نرتدار و از بزرگرن علمری اترتیم در اواخا قرن دوازدهم

 و اوایل قرن طیزدهم هجری بود.
 4. تیرزا ابواهمرطم بن تحمدحسن شفتی قمی )1150ق-1231ق( تعروف بم تحمق قمی و تیرزای 
کتـرب تشـلور  قمـی، از تااجـع تملیـد شـیعم در قـرن دوازدهـم و طـیزدهم قمـری و صرحـف 

اطـم. االصـول«  »قوانیـن 
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شـیخ ما مرحوم ثقة االسـالم نوری در دارالسـالم1 اسـامی مصنفات او را با تعداد 

ابیـات آنهـا بیـان مـی دارد و از شـیخ اجـل، محقـق مدّقـق، شـیخ اسـداهلل صاحـب 

ر( وارد شـد و از  کـه روزی بـر سـید مذکـور )سـید عبداهلل ُشـّبَ کـرده  مقابـس األنـوار2 نقـل 

کتـب خـود تعجـب نمـود، بـا اینکـه حـق  کتـب او در مقایسـه بـا تعـداد انـدک  کثـرت 

تعالـی، فهـم و اسـتقامت و اطـالع و دقـت فراوانـی بـه او مرحمـت فرمـوده بـود.

سـید گفـت: علـت کثـرت نوشـتجات مـن، توجـه و عنایت امام ُهمـام حضرت 

 امام موسی کاظم؟ع؟ است. آن حضرت را در خواب دیدم. ایشان قلمی به من داد 

و فرمـود: بنویـس. از آن وقـت بـه بعـد، مـن موفـق به تألیف کتب شـدم. پـس هرچه از 
قلـم مـن بیـرون آمده از برکات آن قلم شـریف اسـت.3

ی در سال 1242 در سن 54 سالگی وفات کرد. قبر شریفش همراه با قبر مرحوم   و

 پدرش، در جوار حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ قرار دارد. در رواق شریف، در حجره ی 

که وارد حرم مطهر شود. کسی  نزدیک به باب القبله، در سمت راست 

عمادالدین محمد از نوادگان عمر بن حسن أفطس
 امیر عماد الّدین محمد، بن نقیب الّنقباء امیر حسین، بن جالل الدین مرتضی،

 بـن حسـن، بـن حسـین، بـن شـرف  الّدیـن، ابـن مجـد الّدیـن محمـد، بن تـاج  الّدین 

یـر و اهمنـرم« اثـا حسـین بـن تحمـد تمـی نـوری )تتوبـی 1330 ق(  1. »داراهسـالم بـی تـر یتعلـق برهرؤ
تعـروف بـم تحـدث نـوری، در بـرره خـواب و احـکرم و آداب آن  اطـم. ايـن اثـا در 1292 ق، در 

طـرتاا ترهیف شـده اطـم
 2. َاَطُداهَّلل کرظمی )حدود1186-1234ق( از بمیلرن اصوهی اترتیم اطم کم اصرهتًر خوزطترنی 
گادان  بـود. او تؤهـف آثـرری همچـون »کشـف اهمنـرع« و«تمربـس االنـوار« بـوده اطـم. وی از شـر
کرشـف اهغسـر و داتـرد او بـود و پـس از وبـرت اطـترد، تنصـف تاجعیـم بـم او  شـیخ جعفـا 

تنتمـل شـد.
کااتة تن ابی ابااهیم؟ع؟. 3. داراهسالم، ج2، ص277، تنرم بیم 
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حسـن، بـن شـرف  الّدیـن حسـین، ابـن األمیـر الکبیـر عمـاد الّشـرف، بـن عّبـاد، بـن 

محمـد، بـن حسـین، بـن محمـد، بـن األمیـر حسـین القّمی، بـن األمیر علـّی، بن عمر 

کبر، بن حسن األفطس، بن علّی األصغر، بن اإلمام زین العابدین؟ع؟، از نوادگان  األ

 عمربن حسن أفطس است. 

کـه بـه اصفهـان وارد شـد و در  امیـر عمـاد الّدیـن محمـد، نخسـتین کسـی اسـت 

کـوه َجـَورت اصفهـان، جنـب قریـه خاتـون آبـاد مدفون اسـت. 

کـه نـزد پـدر مدفـون اسـت؛ و  او دو پسـر معـروف داشـته اسـت: میـر سـید علـی 

که او نیز در بقعه َجَورت مدفون اسـت. میر اسـماعیل مشـهور   دیگری میر اسـماعیل 

 بـه شـاه مـراد، و محـل نـذور و صاحب کرامات جلیله می باشـد. اوالد و نوادگان او از 

علماء و مدرسین و رؤسا بوده اند.

فرزندان و نوادگان میر اسماعیل بن میر عمادالدین محمد معروف به خاتون آبادی
میر اسـماعیل بن میر عمادالدین دو پسـر معروف داشـته اسـت: میر محمد باقر 

و میـر محمد صالح.

میر محمد باقر

ــر مـــردی عاِلـــم و دارای َوَرع، زاهـــد و صاحـــب مقامـــات عالـــی و  میـــر محمـــد باقـ

کـــرد. حافـــظ  کرامـــات آشـــکار بـــوده و از مولـــی محمـــد تقـــی مجلســـی، اخـــذ حدیـــث 

کـــه بیشـــترش پیـــاده بـــوده  قـــرآن مجیـــد بـــوده و هفـــت مرتبـــه بـــه حـــج مشـــرف شـــده 

اســـت. در خاتون آبـــاد1 والدت یافتـــه و مرقـــدش اینـــک در َجـــَورت، معـــروف و محـــل 

زیارت است.

1. خرتون آبـرد از دهـرت قلـرب در تشـرق اصفلـرن قـاار گابتـم و برصلـم آن تـر شـلا، نزدیـک بم چلرر 
باطـنگ تی برشـد. )طـیری در تخم بوالد اصفلرن، ص112(. 
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میر عبدالحسین بن میر محمد باقر

ی پسری به نام میر عبدالحسین داشته که فاضل کامل، عاِلم با َوَرع، محّدث    و

فقیـه، ثقـه و برخـوردار از جمیـع اخالقیـات نیکـو بـود و در عبـادت و زهـد و تقـوی 

گرد محقـق سـبزواری1 و  مولـی محمـد  ی شـا جدیـت فـراوان مبـذول می داشـت. و

تقـی مجلسـی2 بـوده اسـت. 

 در شعبان سال 1037 در خاتون آباد زاده شد، در اصفهان درگذشت و در تخت 

گشت. فوالد اصفهان3، در مقبره بابا رکن  الّدین4 مدفون 

1. تحمد برقا بن تحمد تؤتن خااطـرنی طـبزواری )1017-1090ق(، تشـلور بم تحمق طـبزواری، 
از بملری شـیعم در عصا صفویم  اطـم. او از طـوی شـره عبرس دوم تنصف شـیخ االطـالتی 
و اترتـم جمعـم اصفلـرن را در اختیـرر داشـم. روضـة االنوار عبرطـی، تبرنی اندیشـم طیرطـی 
بـادارد. کفریـة االحـکرم و ذخیـاة اهمعـرد، از تلم تريـن آثـرر بملـی  و آييـن تملکـم داری او را در
طـبزواری بـم شـمرر تی آینـد. تحمـد تمی تجلسـی، تیابندرطـکی، شـیخ بلرئـی، حیدر علی 
اصفلرنی، از اطـرتید وی بوده اند و آقر حسـین خوانسـرری، طـید عبداهحسـین خرتون آبردی، 

گادان وی بوده اند.  تیـا تحمدصرهـح خرتـون آبـردی از شـر
 2. تحمدتمی تجلسی )1003-1070ق( تشلور بم تجلسی اول، پدر عالتم تجلسی، از علمری  
 بزرگ شیعم و صرحف آثرری ارزشمند همچون روضة اهمتمین و هواتع صرحبماانی تی برشد. 
 او از شـیخ بلرئـی،  تیاداتـرد، تـال عبـداهَّلل شوشـتری و اتیااطـحرق اطـتاآبردی بلـاه بـاد. وی 
گادانی تربيم کاد کم شرید باجستم ترين شرن پساش، تحمدبرقا، تشلور بم عالتم تجلسی   شر
گادان دیگا او تی توان از طید نعمم اهَّلل جزايری، تال تحمد   بود کم بحرر االنوار را نوشم. از شر

صرهح ترزندرانی، آقر حسین خوانسرری نرم باد.
3. تخـم بـوالد، گورطـترنی قدیمـی بـر تسـرحم تمريبـی 75 هکتـرر در حرشـیم جنوبـی رودخرنـم 
یخـی شـمرهی_ جنوبـی شـلا اصفلرن واقع شـده  زاینـده رود و در انتلـری یکـی از تحورهـری ترر
کثـات تشـرهیا تدبـون در آن و وجـود ابنیـم ارزشـمند  اطـم. تخـم بـوالد بـم دهیـل وطـعم، 
یخـی و باهنگـی ايـاان تحسـوب تی شـود. ايـن  یخـی یکـی از تلمتريـن تحوطم هـری ترر ترر

گورطـترن بـم تـزار بربـر رکـن اهديـن نیـز تعـروف اطـم.
4. بربر رکن اهدين، عررف و صوبی طده هشتم تدبون در غاب تخم بوالد اطم.
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فـوالد،  کـه در سـال 1156 درگذشـت و در تخـت  ی میـر معصـوم اسـت  پسـر و

نزدیـک تکیـه محقـق خوانسـاری1 ، در جلـو قبـر مرحـوم آقـا محمـد بیدآبـادی2 مدفـون 

کرامـات معـروف اسـت.  ی محـل نـذور مردمـان و بـه  گشـته اسـت. و

کنند. که نزد او دفنش  کرده  گویند: آقا محمد بیدآبادی وصیت 

میر محمد اسماعیل بن میر محمد باقر

فرزنـد دیگـر میـر محمد باقر، میر محمد اسـماعیل اسـت که عاِلـم عامل، فاضل 

کالم و حکمـت و  کامـل، زاهـد و تـارک دنیـا بـوده و در علـم فقـه و حدیـث و تفسـیر و 

علـوم دیگر مهارت داشـته اسـت.

از مولـی محمـد تقـی مجلسـی و میـرزا رفیـع  الّدیـن نایینـی و سـید میـرزا جزایـری 

کـرده و در جامـع جدیـد عباسـی3 در اصفهـان، مـدّرس بـوده و قریـب بـه  اخـذ علـم 

سـال  ربیع الثانـی  شـانزدهم  دوشـنبه  روز  در  اسـت.  می کـرده  یـس  تدر سـال  پنجـاه 

1031 زاده شـد و در سـن هشـتاد و پنـج سـالگی در سـال 1116 درگذشـته اسـت.

از رسـاله اجـازات سـید نورالدیـن بن سـید نعمـت اله جزایـری _علیهماالرحمة_

 نقل شده که در احوال این سید جلیل )میر محمد اسماعیل بن محمدباقر( نوشته: 

1. حسـین بـن جمـرل اهديـن تحمـد خوانسـرری، تعـروف بـم تحمـق خوانسـرری )1016-1098ق( 
کـم در دانـش بلسـفم و  از بملـری تکتـف بملـی اصفلـرن و حکیـم شـیعی در دوره صفـوی 

حکمـم تبّحـا داشـم.
قـرن دوازدهـم هجـری قمـری اطـم.  و تـدرس  بيدآبـردی، حکیـم، عـررف، تتأهـم  آقرتحمـد   .2
تتعرهیـم تالصـدرا  یـج حکمـم  ترو و همچنیـن  عرربرنـم  واطـسم طـلوک  بـم  بيشـتا  شـلاتش 

اطـم.
کـم  پيش تـا بـم  نرم هـری  3. تسـجِد ِاتـرم  اصفلـرن یکـی  از تلم تريـن  بنرهـری عصـا صفویـم اطـم 
تسجِد شره ، تسجِد طلسرنی  جدید و جرتعِ  عبرطی  شلات  داشم . اين بنر از شرهکررهری 

تعمـرری، کرشـی کرری و نجـرری در قـرن یرزدهـم هجـری قمـری تحسـوب تی شـود.



347بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

ی در سن هفتاد سالگی از مردمان کناره گرفته و در مدرسه تخت فوالد که از بنای  »و
َکنده  گزیده است. در یکی از حجره های آنجا، قبر خود را   خود ایشان است، سکنا 
و شـبها بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا در میـان آن قبـر رفتـه و در آنجـا تهّجـد و شـب 
کافـی و  زنـده داری و عبـادت می کـرده، آنـگاه از قبـر بیـرون می آمـد و شـرح بـر اصـول 
ب مسـتعّد، از جمله مرحوم پدرم سـید 

ّ
تفسـیر قرآن می نوشـت. روزها جمعی از طال

نعمـت اهلل، در خدمـت ایشـان بودنـد. عاقبـت در همـان جا وفـات فرمود و در همان 
قبـر مدفـون شـد. بعـد از فـوت ایشـان، شـاه سـلطان حسـین، آن حجـره را بـزرگ کـرده 

کـه اینـک در تخـت فـوالد موجـود اسـت«� و قّبـه ای بـر آن سـاخت 

میر محمد اسماعیل چند فرزند داشته است، از جمله:

باشـــی، که فاضـــل کامـــل متبّحـــر در فنـــون علـــم، و صاحب 
ّ

میـــر محمـــد باقـــر مال
گرانقدرش  تألیفاتـــی از جمله "ترجمه مـــکارم األخالق"1 بوده اســـت. در محضر پـــدر 
یـــس می نمود. در  و نیـــز محقق خوانســـاری دانش آموخته و در مدرســـه چهارباغ2 تدر

ســـال 1127 او را بـــه زهر شـــهید کردنـــد. در مورد ســـال تاریخ او گفته شـــده: آمد جگر 
)223( از شـــهید ثالـــث بیـــرون )1350(3. در تخت فـــوالد در جوار پـــدرش در یکی از 

گشـــت. حجرات مدفون 

باشـی کـه عالمـی 
ّ

فرزنـد جلیلـش سـید محمـد اسـماعیل بـن سـید محمـد باقـر مال

 عابد با َوَرع، تقّی نقّی، محدث زاهد ماهر در فنون علوم بخصوص علوم فقه و حدیث 

گرانقـدرش و از فاضـل  ی از پـدر  گرامیـش مدفـون اسـت. و و تفسـیر بـوده، نـزد قبـر پـدر 

1. کترب تکررم االخالق اثا رضی اهدين ابونصا طباطی عرهم قرن ششم اطم.
 2. تدرطم چلرربرغ اصفلرن، تدرطم علوم دینی اطم کم بم دطتور شره طلسرن حسین صفوی 

در چلرربرغ اصفلرن بنر شد. اين تدرطم را تدرطم طلسرنیم و تردرشره نیز نرتیده اند.
کـم بـم حسـرب ابجـد، طـرل رحلـم ایشـرن را نشـرن  یـخ رحلـم او اطـم  3. ايـن تصـااع تـردۀ ترر

تی دهـد. 
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گرفتـه و امامـت جماعـت مسـجد جامـع عباسـی را به عهده  خوانسـاری علـوم را فـرا 

یـس می نمـود، ولـی چـون در زمـان  داشـته اسـت. در مدرسـه جدیـد سـلطانّیه تدر

اسـتیالی افغانیـان1 بـوده، قـدر و ارزشـش مجهـول مانـده اسـت.

ی میرزا ابوالقاسم بن سید محمد اسماعیل، استاد کّل در همه علوم، مدّرس   فرزند و

عاِلم، فاضل کامل، تقّی نقّی، جامع اغلب علوم از جمله فقه و تفسیر و اخالق و کالم 

 اسـت کـه اسـتاد فضـالی زمـان خویش بوده اسـت. ماننـد پدر گرامیش، سـید محمد 

اسـماعیل، امامت جماعت مسـجد جامع عباسـی را بر عهده داشـته و قریب سـی 

گرد  کالم، شـا یس می نموده اسـت. در علم حکمت و  سـال در مدرسـه سـلطاّیه تدر

عاِلـم جلیـل مولـی اسـماعیل خواجویـی2 بـوده و جنـاب بحرالعلـوم3 بـه مـدت چهار 

کالم را از ایشـان آموخته اسـت. سـال 1202 در سـن 57 سـالگی در  سـال حکمت و 

کـرده و جنـازه اش را به نجف اشـرف حمل کردنـد و در نزدیک مرقد  اصفهـان وفـات 

شـریف امیرالمؤمنین؟ع؟ در سـردابی دفن نمودند.

فرزنـد جلیلـش، میـر محمـد رضـا )بـن میـرزا ابوالقاسـم( عاِلـم فاضـل، تقـّی نقـّی، 

يـژه اصفلـرن و  کمرنـی طـّنی اطـم کـم همزتـرن بـر ضعـف دوهـم صفـوی بـا ايـاان بـم و 1. تـااد، حر
یـردی بـم کشـور تـر وارد آوردنـد.   یرنلـری ز ط شـده و ز

ّ
حوتـۀ آن تسـل

يـی، حکیـم،  2. تـال اطـمرعیل  بـن تحمدحسـین ترزندرانـی )1100-1173ق( تشـلور بـم خواجو
گادان باجسـتم  او  بمیـم و تتکلـم شـیعی اطـم. آثـرر تتعـددی چـون بشـررات اهشـیعم و نیـز شـر
همچون تال تلدی نااقی با اهمیم و شـلات او ابزوده اطـم. وی در تحضا اطـرتیدی چون 

برضـل هنـدی و تـال تحمـد تنکربنـی تلّمذ نموده اطـم.
یرطـم عرتـم  3. طـید تحمدتلـدی بحااهعلـوم )1155- 1212ق( از تااجـع تملیـد و علـده دار ر
کـم در علـوم تختلفـی چـون بمـم، اصـول، حدیـث، کالم، تفسـیا و رجـرل تبحـا  شـیعیرن  بـود 
گادان وحید بلبلرنی و تیرزا تحمدتلدی خااطـرنی اطـم. خااطرنی او را بم  داشـم. او از شـر
طـبف تمرم شـرتخ علمی اش، بحااهعلوم خواند. تااتف تعنوی و توجم او بم طـرحم اقدس 

يـژه ای دارد.   تلـدوی نیـز شـلات و
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کنـاره  از خلـق  و  ات دوری جسـته 
ّ

لـذ از  ی  بـوده اسـت. و ماهـر در فقـه و حدیـث 

یس و در مسـجد  گرفته و بعد از پدرش، به مدت سـی سـال در مدرسـه سـلطانّیه تدر

جامـع عباسـی امامـت جماعـت نمـوده اسـت. مـاه رجـب سـال 1238 در اصفهـان 

کـرد و جنـازه اش را بـه نجـف اشـرف حمـل نمودنـد. وفـات 

فرزنـد جلیلـش، میـر محمد صادق، عاِلم فاضـل کامل، ورع تقّی نقّی، دربردارنده 

کثـر علمـای  کـه ا علـوم معقـول و منقـول، و مـدّرس در اغلـب علـوم بـوده اسـت تـا آنجـا 

گردان او بوده انـد. بـه مـدت سـی و دو سـال امامـت جماعـت مسـجد  بـالد، از شـا

جامع عباسـی را به عهده داشـته و از زاهدترین های زمان خویش بوده  اسـت. چهل 

گذرانـده اسـت. در مـدت عمـر خـود در  گرفتـه و بـه روزِی انـدک، روزگار  سـال را روزه 

کـه آن هـم بـه جهـت محاّجـه  مجلـس حـّکام و سـالطین وارد نشـده مگـر یـک شـب 

بـا علـی محمـد بـاب1 بـوده اسـت. علـم فقـه را از محقـق قّمـی، و شـیخ محمـد تقـی2 

صاحـب کتـاب حاشـیه بـر معالـم3؛ و علم حکمـت و کالم را از مالعلی نوری4 و مال 

1. علـی تحّمـد شـیاازی، از تنحابـرن قرن طـیزدهم کم ابتدا تدعی بربيـم حضات صرحف التا 
یم و نبّوت شـد.  ارواحنـر هتـااب تمدتـم اهفـداء بود و بعدهر تّدعی تلدو

2. تحمدتمی رازی ايوانکی یر تحمدتمی رازی اصفلرنی )درگذشم 1248ق ( جّد تحمدتمی آقر 
 نجفی اصفلرنی و طا طلسلم خرندان نجفی اصفلرنی و نویسنده کترب هدایة اهمستاشدين
  اطم. وی در کربال در درس وحید بلبلرنی و دیگاان حضور تی یربم و از شیخ جعفا کرشف 
کـاده اطـم. طـید تحمدبرقـا خوانسـرری و تیـرزای  یربـم  اهغسـرء اجـرزه روایـم و اجتلـرد در
باجـری  اصـول  و  بمـم  در  آثـرری  از تحمدتمـی اصفلرنـی  بوده انـد.  گادان وی  از شـر شـیاازی 
ترنده کم » هدایة اهمستاشـدين« و« تبصاة اهفملرء« از تشـلورترين آنلرطـم. از او بم صرحف 

حرشـیم نیـز یـرد تی شـود.
ُمْجَتِلدين، تشلور بم تعرهم، کتربی بم زبرن عربی در زتینم  اصول بمم از 

ْ
 3. َتعرِهُم اهّدين َو َتالُذ اه

ين اهدين، برزند شلید ثرنی. حسن بن ز
 4. تال علی بن جمشید نوری ترزندرانی اصفلرنی بیلسوف و عرهم اطالتی قرون 12 و 13 هجری 

قمری اطم. 
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محـراب1 و مـال اسـماعیل خواجویـی آموختـه بود. 

در سـال 1207 متولـد شـده و در چهاردهـم رجـب سـال 1272، شـش سـاعت 

گرانمایـه اش، میر محمد  پـس از تحویـل سـال وفـات نمـود. عجب آن اسـت که پـدر 

رضـا، و جـد امجـدش، میـرزا ابوالقاسـم نیـز هـر دو شـش سـاعت پس از تحویل سـال 

کـرده بودنـد. رضـوان اهلل علیهـم اجمعیـن. وفـات 

میـر  بـن حـاج  میـر محمـد صـادق،  نیـز حـاج  )میـر محمـد صـادق(  ی  نـواده و

محمـد حسـین، بـن میـر محمـد صادق  مذکـور، عاِلم فاضل کاملی بـوده که در علم 

یـس و نشـر  گرانقـدر خویـش، در اصفهـان بـه تدر مقامـی رفیـع داشـته و ماننـد پـدران 

گذشـته2 یعنـی سـال 1348، بـه رحمـت  ی در سـال  علـم اشـتغال داشـته اسـت.  و

ایـزدی پیوسـت.

میر محمد صالح فرزند میر اسماعیل بن میر عمادالدین

کنـار بقعـه ای  میـر محمـد صالـح در اوایـل جوانـی درگذشـت و در خاتـون آبـاد، 

کـه منسـوب بـه پسـر محمـد حنفیـه اسـت، بـا سـید محمـد حسـین، پـدر همسـرش، 

گشـت. مدفـون 

کـه منتسـب بـه  او از همسـر خـود، "سیدةالنسـاء" دختـر سـید حسـین حسـینی 

گلسـتانه3 اسـت، دو فرزنـد داشـته اسـت: سـید عبدالواسـع و سـید محمـد رفیـع.

 1. تال تحااب گیالنی )تتوبری 1217ق( عررف و بیلسـوف تشـلور شـیعم در دوره زندیم و قرجرر 
اطم.

 2. نمل اين جملم در کترب تنتلی االترل توطط حرج شیخ عبرس قمی، نشرن تی دهد کم ایشرن 
 در طرل 1349 قمری یعنی در پنجره و پنج طرهگی و ده طرل پيش از وبرتشرن، در حرل نوشتن

 اين طسور بوده اند. رحمةاهَّلل علیم
3. گلسترنم )کرشرن(، روطتريی از توابع بخش قمصا شلاطترن کرشرن در اطترن اصفلرن اياان اطم.
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سـید محمد رفیع؛ مشـغول به عبادت بود و هشـتاد و هشـت سـال عبادت نمود. 

کـرد و در مقبـره بابا رکن  الدین مدفون گشـت.  در اصفهـان وفـات 

 میر عبدالواسع بن میر محمد صالح؛ فرزندش، میر محمد حسین در بیان احوالت

  او گفته: جّدم سید عبدالواسع، عاِلم عامل، َوِرع متعّبد، ماهر در فنون علوم و انحاء 

مه ابوالقاسـم 
ّ

نحـو و سـایر علـوم و فنـون ادبیـات زبان عربـی بود. از محضر فاضل عال

 گلپایگانی دانش آموخته و از جماعتی از فاضالن عصر خویش، بخصوص از جّدم 

کرده است. مه محمد تقی مجلسی رحمه اهلل، اخذ حدیث 
ّ

عال

کـرده و در آنجـا مانـدگار شـد.  کـوچ   در خاتـون آبـاد زاده شـد ولـی بـه اصفهـان 

یسـت، مـاه رمضـان سـال 1109 درگذشـت و در مقبـره بابا رکـن الدین  نـود و ُنـه سـال ز

کـرده و در  گشـت. پـس از چنـد سـال، جنـازه شـریفش را بـه نجـف منتقـل  مدفـون 

ک سـپردند. نزدیکـی قبـر مطهـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه خـا

کـردم و نـزد او ُمصحـف شـریف )قـرآن مجیـد( و مقـداری  مـن محضـر او را درک 

از نحـو و صـرف و منطـق را خوانـدم. او مـرا در دامـان خویش تربیت کرد و حقوقش بر 

حَسـَن الَجزاِء َوَحَشـَرُه َمـَع َمواِلیِه1�  
َ
مـن فـراوان اسـت. جـزاُه اهلُل َعّنی أ

فرزنـد جلیلـش، میـر محمـد صالـح بـن میـر عبدالواسـع، عاِلـم جلیل القـدر و دامـاد 

مه مجلسی روایت
ّ

مه مجلسی بوده است. در اصفهان شیخ اإلسالم بوده و از عال
ّ

 عال

یعـة"،  ی دارای تألیفاتـی از جملـه "حدائـق المقّربیـن"2، "ذر  نقـل می کـرده اسـت. و

 1. خداونـــد بـــم )واطـــسم و دعـــری( تـــن بـــم او بلترين پـــرداش را عســـر باتریـــد و او را بـــر تواهیرنش 
تحشور نمرید.

 2. حدائق اهممربين کتربی اطم در بيرن احوال تالئکم،  پيرتباان و اترترن شیعم کم در ضمن آن 
شـاح حـرل صـد و چلـل و طـم نفـا از صحربـم، تربعین، یـرران هاکدام از ائمة تعصـوم _ صلوات 

اهَّلل علیلم _ و علمری شـیعم از کلینی تر تجلسـی دوم آتده اطـم.
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"شرح من ال یحضره الفقیه" و "شرح استبصار" بوده است1�

فرزنـد جلیلـش، میـر محمـد حسـین خاتـون آبادی2، سـبط3 عالمه مجلسـی، امام 

جمعـه اصفهـان، عاِلـم عامـل، کامـل فاضـل، ماهـر در فقـه و حدیث و تفسـیر و خط 

بـوده و از پـدرش و از میـر محمـد اسـماعیل و پسـر او میـر محمـد باقـر مـدّرس، اخـذ 

حدیـث نمـوده اسـت. کتابـی در اعمـال سـال و رسـائلی در فقـه دارد. ایـن بزرگوار در 

گریختـه و در َجـوَرت پنهـان شـده بـود. در  زمـان سـلطه افاغنـه بـوده و الجـرم از آنهـا 

کـرد. شـب دوشـنبه بیسـت و سـوم شـوال سـال 1151 وفـات 

ی )میر محمد حسین بن میر محمد صالح(، دو فرزند معروف است:  از و

که بعد از پدر بزرگوارش، امام جمعه اصفهان شـد� او پدر میر  میر محمد مهدی؛ 

که او )میر سید مرتضی( پدر میر محمد مهدی )که امام جمعه   سید مرتضی است 

کاسـه گران بـوده اسـت.  کـه مـدّرس مدرسـه  تهـران بـوده( و میـر محمـد صالـح اسـت 

ایـن دو بـرادر، هـر دو عقیـم بوده اند. برادر سـوم ایشـان، میر محسـن اسـت که پدر میر 

سـید مرتضـی صدرالعلمـاء تهـران و میـرزا ابوالقاسـم امـام جمعه تهران اسـت.

میـرزا ابوالقاسـم عاِلـم عامـل، تقـّی نقّی، ماهـر در فقه و حدیـث و غیره، صاحب 

1. بنگریـدن اهفیـض اهمدطـی ص 84؛  زندگـی نرتـم عالتـم تجلسـی ج 2 ص 46؛ تالتـذة اهعالتـة 
اهمجلسی و اهلمجرزون تنم ص 110. )نمل ازن حرشیۀ اطترد نرصا برقری بيدهندی با تنتلی 

التـرل چـرپ دهیل تـر، ج 2 ص 1254(.  
نـزد  بـود.  دوازدهـم  قـرن  اترتـی  بمیـم  1151ق(،  )درگذشـتم  آبـردی  خرتـون  تحمدحسـین  تیـا   .2
گادی نمـود. پـس از  اطـرتیدی همچـون تحمدبرقـا تجلسـی و  جمـرل اهديـن خوانسـرری شـر
پـدرش، اتـرم جمعـم اصفلـرن شـد و در اواخـا عمـا، تنصـف شـیخ االطـالتی ايـن شـلا را نیز با 

گابـم. علـده 
3. نـوه؛ برزنـد زاده، اغلـف نـوه دختـری را طـبط تی گوینـد. تـردر وی، دختـا عالتـم تجلسـی بـوده 

اطم.
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کـرده و  کـه ایثـار  اخـالق حسـنه و صاحـب جـود و سـخاوت بـوده اسـت. بـه حـدی 
دیگـران را بـر خـود ترجیـح مـی داده و در رفـع حوائـج مـردم جـّد و جهد داشـته اسـت. 
کبـر، مرحـوم شـیخ جعفـر  گردان صاحـب جواهـر1 و نیـز شـیِخ ا ایـن جنـاب، از شـا
کـرد و در تهـران دفـن شـد. قبـر آن جنـاب در تهـران،  اسـت. در سـال 1271 وفـات 
مـزاری معـروف بـه قّبـه عالیـه2 اسـت. آن بزرگـوار پـدر مرحـوم آمیـر زین العابدیـِن امـام 

جمعـه و جـّد امـام جمعـه فعلـی اسـت3� 

فرزنـد دیگـر میـر محمـد حسـین بـن میـر محمـد صالـح، میـر عبدالباقـی اسـت کـه 
بعـد از فـوت بـرادرش میـر محمـد مهدی، امام جمعه اصفهان گردیـد. مقام آن جناب 
مـه 

ّ
در علـم و عمـل و زهـد و تقـوی، بـر همـگان آشـکار اسـت. او یکـی از اسـاتید عال

مه مجلسـی روایت 
ّ

طباطبایـی بحرالعلـوم بـوده و از پـدرش، از جـّدش، از مرحوم عال
کـرد. نقـل می   کـرده اسـت. در سـال 1211 وفـات 

 فرزند جلیلش، حاج میر محمد حسین سلطان العلماء و امام جمعه اصفهان

کرده است. که در سال 1233وفات   است 

1. تحمدحسـن شـریف اصفلرنی )1202-1266ق( تعروف بم صرحف جواها، از بملری اصوهی 
شـیعم در قـرن طـیزدهم در نجـف اطـم. تلمتريـن اثـا او کتـرب جواهـا اهـکالم اطـم و از ايـن 
گادان طـید تحمـد  جلـم در تیـرن بـزرگرن شـیعم بـم صرحـف جواهـا شـلات دارد. وی از شـر
کرشـف اهغسـرء بـود، درس وی پـس  جـواد عرتلـی )صرحـف تفتـرح اهکااتـم( و شـیخ جعفـا 
از شـریف اهعلمـرء ترزندرانـی، از تلمتريـن دروس حـوزه نجـف بـم شـمرر تی آتـد و عرهمـرن و 
بضـالی بسـیرری در آن شـاکم تی کادنـد. بـم توصیـم او، شـیخ انصرری، زعرتـم و تاجعیم 

شـیعیرن را بـم علـده گابم.
2. تدبـن وی در تلـاان بـر نـرم "طـا قبـا آقـر" در داخـل بربـم قدیمی تلـاان در ضلع جنوبـی چلرر راه 
توهـوی انتلـری خیربـرن شـلید تصسفی خمینی )طـیروس طـربق( در تیرن برغـی تمريبر بزرگ 

و قدیمـی قاار دارد.
ين اهعربديـن اطـم کـم پـس از بوت  3. تـااد حـرج شـیخ عبـرس قّمـی، طـید ابواهمرطـم برزنـد تیـا ز

پـدرش اترتـم جمعـم را علـده دار شـد.



گزارشی مختصر و روان از زندگانی حضرت امام سجاد؟ع؟354

فرزنـد جلیلـش، حـاج میـرزا حسـن امـام جمعـه و سـلطان العلماء اسـت که سـه 

فرزند داشـته اسـت:

کرده است. که در سال 1254 فوت  میر محمد مهدی؛ امام جمعه اصفهان 

کرده است. که در سال 1291 وفات  میر سید محمد امام جمعه؛ 

 میر محمد حسین امام جمعه؛ که فاضل ماهر در اغلب علوم بخصوص در کالم

کرده است.  و تفسیر بوده و در سال 1297 وفات 

بعـد از آن جنـاب، میـرزا محمـد علـی، بـن میـرزا جعفـر، بن میر سـید محمد، بن 

میـر عبدالباقـی، بـن میـر محمـد حسـین خاتون آبادی امـام جمعه اصفهـان گردید.

گرد میـر   ایـن سـید جلیـل )میـرزا محمـد علـی(، عاِلـم عامـل، فقیـه محـدث، شـا

ی صاحب تألیفاتی است از جمله:   محمدرضا و حاج مال علی تویسرکانی است. و

ـزات مریـض، رسـاله تقلیـد میـت، و غیـر ذلـک. در سـال 1300 وفـات  ُمَنِجّ رسـاله 

کـرده و قبـرش در کنـار مـزار خانـدان مجلسـی )مجلسـِی پدر: محمد تقی و مجلسـِی 

پسـر: محمـد باقـر( اسـت. 

 میر سید محمد بن حاج میرزا حسن، پدر جناب حاج میرزا هاشم، امام جمعه 

اصفهان است که در سال 1321 قمری وفات کرد. رحمةاهلل و رضوانه علیهم اجمعین.

عبداهلل بن حسن بن على اصغر بن اإلمام زین العابدین؟ع؟

 حسین بن عبداهلل أبیض1 از جمله نوادگان علی اصغر بن االمام زین العابدین؟ع؟

که در ری مدفون است.  است 

1. در ابتـدای خیربـرن طـم راه وراتیـن، بمعـم و بـررگره بـر شـکوهی وجـود دارد کـم تتعلـق بـم اترتـزادة 
جلیـل اهمـدر و عظیـم اهشـرن حضـات ابوعبداهَّلل حسـین، بن عبداهَّلل االبيـض، بن عبرس، بن 
ين اهعربديـن؟ع؟، تعروف  عبـداهَّلل اهشـلید، بـن حسـن االبسـس، بـن علی الصغـا، بن التـرم ز

بـم اترتـزاده عبداهَّلل تی برشـد.



355بصل هفتمن برزندان و دودترن اترم زين اهعربدين؟ع؟

گفته: عبداهلل الشهید بن حسن افطس، در واقعه فّخ1  صاحب عمدة الطالب 

 حضور داشته و دو شمشیر با خود حمایل کرده و کوششی درخور نموده است. برخی 

گر من کشته شدم،   گفته اند که حسین، صاحب فّخ، او را وصّی خود قرار داده و گفته: ا
کرده بود(.2 این امر، بعد از من برای توست. )عبداهلل را به جانشینی خود منصوب 

 مؤلف )حاج شیخ عباس قمی( گوید: من در احوال بنی الحسن در جلد اول )کتاب 

که در اولین مرحله قیام صاحب فخ  کرده ام  منتهی اآلمال( در بیان واقعه فخ، نقل 

بودند، چون وقت  کرده  که علوّیین اجتماع  وقتی  )بر علیه عباسیان در مدینه(، 

 نماز صبح رسید و مؤذن بر باالی مناره رفت که اذان گوید، عبداهلل بن حسن افطس 

 با شمشیر آخته، باالی مناره رفت و به مؤذن گفت که در اذان "َحّیَ َعلی َخیِر الَعَمل"3 

گفت. را بگوید. مؤذن از ترس شمشیر، »َحّیَ َعلی َخیِر الَعَمل« 

کـه فرمانـدار مدینـه معظمـه بـود5، از شـنیدن ایـن عبـارت  عبدالعزیـز ُعَمـری4 

1. قیـرم شـلیِد َبـّخ یـر واقعـم بّخ یکی  از قیرم هری علویرن علیم عبرطـیرن اطـم کـم در ذی اهحجم 
طـرل  169 هجری بم رهبری یکی از نوادگرن اترم حسـن؟ع؟ بم نرم »حسـین بن علی« تعروف 
بم »صرحف بخ« در تدینم شـکل گابم و بم کشـتم شـدن او و بيشـتا یررانش انجرتید. از آنجر 
کـم ايـن قیـرم در تنسمـم بـخ در نزدیکـی تکـم رخ داد بـم قیـرم بـخ یـر قیـرم صرحـف بـخ تشـلور 
کرظـم؟ع؟ ضمـن خـودداری از شـاکم در ايـن قیـرم، از  شـده  اطـم. بنربـا تنربـع روايـی، اتـرم 
عـدم توبیـق آن خبـا داده بـود. در روایتـی از اتـرم جواد؟ع؟ آتده  اطـم کم پس از واقعم عرشـورا، 

جنریتـی بزرگ تـا از واقعـم بـخ نبود.
2. عمدة اهسرهف بی انسرب آل ابيسرهف، ص 426

3. َحـَیّ َعلـی َخیـِا اهَعمـل، از باازهـری اذان و اقرتـم اطـم بم تعنـری »بشـترب بم طـوی بلتريـن 
ـالُة َخیـٌا  عمـل«. ايـن عبـررت بم دطـتور خلیفـم دوم از اذان و اقرتـم حـذف شـد و جملـم »َاهَصّ
گادیـد. »َحـی َعلـی َخیـِا اهَعمـل« بـم یکـی از شـعررهری شـیعم تبدیـل  ـوم« جریگزيـن آن  ِتـَن اهَنّ

شـده اطـم.
4. چون از دودترن عمربن خسرب و با طیاۀ او بود، او را ُعَمری گفتم اند.

و  آزار  و  رنـج  را در  اتیااهمؤتنیـن؟ع؟  نـوادگرن  باترنـداری تدینـم،  از تنصـف  اطـتفرده  بـر  5. وی 
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کـه مرکـب مـرا در خانـه حاضـر  کـرده و وحشـت زده فریـاد زد  در اذان، احسـاس خطـر 
کـرد و از تـرس، ضرطـه  کنیـد و مـرا بـه دو حّبـه آب، طعـام دهیـد. ایـن را گفـت و فـرار 

مـی داد!! تـا خـود را از تـرس علوییـن نجـات داد.1

 باری، هارون الرشید، عبداهلل بن حسن افطس را دستگیر کرد و نزد یحیی بن جعفر 
)برمکـی( حبـس نمـود. عبـداهلل از سـختی زنـدان، سـینه اش تنـگ شـد. نامـه ای بـه 
رشـید نوشـت و در آن بـه او دشـنامهای زشـت نوشـت. رشـید بـه آن نامـه، اعتنایـی 

گشایشـی دهنـد.  کـه در زنـدان بـر او وسـعتی و  نکـرد و فرمـان داد 

گفتـه بـود: خدایـا! امـر او )جعفـر( را بـه   عبـداهلل روزی در حضـور جعفـر )برمکـی( 
دسـت دوسـتی از دوسـتان من و دوسـتان خودت کفایت کن. جعفر پس از شنیدن 
کردنـد.  کشـتند و سـرش را از تـن جـدا  ایـن سـخن، فرمـان داد در شـب نـوروز، او را 

سـپس آن سـر را در جملـه هدایـای نـوروزی بـرای رشـید فرسـتاد.

ی سـر برداشـتند و نظر رشـید بر آن سـر افتاد، و متوجه این  چون سـرپوش را از رو
گـران آمد. شـقاوت از جعفـر شـد، ایـن امـر بر او 

جعفـر گفـت: هـر چـه اندیشـیدم، هیـچ چیـز را بـرای هدیـه بـه پیشـگاه تـو در ایـن 
کـه سـِر دشـمن تـو و دشـمن پدرانـت  جشـن نـوروز و روز دل افـروز، بهتـر از ایـن ندیـدم 
کـه هـارون  را بـه حضـورت بفرسـتم. ایـن )کـدورت و نگرانـی در هـارون بـود( تـا وقتـی 

الرشـید قصـد کشـتن جعفـر نمـود.

یختن خون مـرا روا  جعفـر بـه مسـرور کبیـر گفـت: امیرالمؤمنیـن2 بـه کـدام جـرم، ر

شـمرده است؟

کوترهـی نمی کـاد.  یرنـم بـااوان قـاار داده بـود و از هیـچ طـتم و تحمیـری در حـق آنـرن  شـکنج و ترز
1. شـاح تفّصـل واقعـم بـّخ، در تجلـد تربـوط بم اترم حسـن تجتبی؟ع؟ بم صورت روان و طـلیس 

کنند. برزنویسـی شـده اطـم. عالقم تندان بم آن تنبع رجوع 
2. اشرره بم خلیفم عبرطی اطم کم در پی تحریف آتوزه هری دینی بم آنلر چنین خسرب تی شد.
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گفـت: بـه جهـت اینکـه بـدون اذن او، پسـر عمویـش، عبـداهلل بـن حسـن  مسـرور 
بـن علـی را کشـتی.

گفتـه: قبـر عبـداهلل در بغـداد، در سـوق الطعـام اسـت. جماعـت  عمـرِی نّسـابه 
ی هستند. نسل او از دو فرزندش باقی ماند: عّباس و  بسیاری در مدائن از نوادگان و
 محمد امیر. محمد امیر جلیل شهید، که معتصم، خلیفه عباسی او را به زهر کشته

 است. و عباس بن عبداهلل شهید، نسلش اندک است.1 

یخ قم آمده است: عبداهلل، پسر عباس بن عبداهلل، همراه با علی بن محمد   در تار
علـوِی صاحـب زنـج در بصـره بـود. وقتـی علی بن محمـِد صاحب الزنج را کشـتند، 
گریخته و به قم آمدند و در آنجا ماندگار شدند.   عبداهلل و برادرش حسن بن عباس 

در قم، از عبداهلل بن عباس، ابوالفضل العباس ابو علی احمد متولد شد.
ابو عبداهلل ابیض به ری رفت و نسل او در ری هستند.2

گفته: حسین بن عبداهلل بن عباس ابیض، در سال 319 در ری   ابونصر بخاری 
یارت   وفات کرد و قبرش در نزدیکی مزار حضرت عبدالعظیم؟ع؟ مشخص و محل ز

است. نسلش منقرض شد ولی نسل محمد بن عبداهلل به جای ماند.3

توضیـح مؤلـف: یکـی از افـراد از نسـل محمـد بـن عبـداهلل، ابومحمـد یحیـی، بـن 
محمـد، بـن احمـد، بـن محمـد، بن عبـداهلل، بن الحسـن، بن علی، بن الحسـین بن 
ی از بنـدگان صالـح خداونـد و از فقهـاء و علمـاء  علـی بـن ابـی طالـب؟مهع؟ اسـت. و
کتبی در موضوع امامت و فرائض و غیره  کن نیشـابور بوده و  و متکلمین اسـت. سـا
کتابهای  مه و دیگر دانشـمندان رجالی از او در 

ّ
نگاشـته اسـت. شـیخ نجاشـی و عال

خـود یـاد کـرده و نامـش را آورده اند.

1. عمدة اهسرهف بی انسرب آل ابی طرهف، ص 427.
یخ قم، ص229. 2. ترر

3. طا طلسلة اهعلویة، ص 80.
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مستندات فصل هفتم

]1[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، شیخ مفید، ج 2، ص: 155

دًان
َ
ُحَسْیِن؟امهع؟ َخْمَسَة َعَشَا َوه

ْ
ُد َعِلّيِ ْبِن اه

ْ
َو ُوه

َحَسـِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن 
ْ
ّمُ َعْبـِد اهَّلِل ِبْنـُم اه

ُ
ـُم أ ّتُ

ُ
َبرِقـَا؟ع؟ أ

ْ
َبـر َجْعَفـٍا اه

َ
ـی أ ُمَکّنَ

ْ
ـٌد اه ُتَحّمَ

ِبـي َطرِهـٍف؟امهع؟.
َ
أ

ٍد.
َ
ّمُ َوه

ُ
ُلْم أ ّتُ

ُ
ُحَسْیُن أ

ْ
َحَسُن َو اه

ْ
َو َعْبُد اهَّلِل َو اه

ٍد.
َ
ّمِ َوه

ُ
ْیٌد َو ُعَمُا ِل َو َز

ٍد.
َ
ّمِ َوه

ُ
ْیَمرُن ِل

َ
ْحَمِن َو ُطل ْصَغُا َو َعْبُد اهّاَ

َ ْ
ُحَسْیُن ال

ْ
َو اه

ٍد.
َ
ّمُ َوه

ُ
ُلَمر أ ّتُ

ُ
ُحَسْیِن َو َخِدیَجُة أ

ْ
ِد َعِلّيِ ْبِن اه

ْ
ْصَغَا ُوه

َ
َکرَن أ َو َعِلّيٌ َو 

ٍد.
َ
ّمُ َوه

ُ
ُلّنَ أ ّتُ

ُ
ُثوٍم أ

ْ
ُکل ّمُ 

ُ
ُة َو أ ّیَ

َ
ٍد. َو َبرِطَمُة َو ُعل

َ
ّمُ َوه

ُ
ُم أ ّتُ

ُ
ْصَغُا أ

َ ْ
ٌد ال َو ُتَحّمَ

نیز؛ الفصول المهمة فی معرفةاالئمه، المالکی المکی، ج2، ص 874�

]2[ رجال نجاشى، ص 304، شماره 832
کتاب رواه أبو جعفر محمد بن عبد  یة بنت علـ بن حسـین )الحسـین( لها 

ّ
ِعِل

اهلل بـن القاسـم بـن محمـد بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن عقیـل قـال: حدثنـا رجـاء بـن 

یة  ِ
ّ
 جمیـل بـن صالـح قـال: حدثنـا أبي جمیل بـن صالح، عن زرارة بن أعیـن، عن ِعل

بنت علـ بن حسین )الحسین( بالکتاب�

]3[ بحار األنوار، عالمه مجلسى، ج 46، ص: 166، ح10

ِبـي َجْعَفـٍا؟ع؟ َیِلـي َصَدَقرِت َرُطـوِل 
َ
ُخـو أ

َ
ُحَسـْیِن أ

ْ
....َکرَن َعْبـُد اهَّلِل ْبـُن َعِلـّيِ ْبـِن اه

ى َعـْن آَبرِئـِم َعـْن  َکرَن َبرِضـاًل َبِمیلـًر، َو َرَو ُمْؤِتِنیـَن؟ع؟، َو 
ْ
ِتیـِا اه

َ
اهَّلِل؟ص؟ َو َصَدَقـرِت أ

َثـرر.
ْ

ـوا َعْنـُم ال
ُ
ـرُس َعْنـُم َو َحَمل َث اهّنَ

َ
َکِثیـَاًة، َو َحـّد ْخَبـررًا  

َ
َرُطـوِل اهَّلِل؟ص؟ أ
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]4[ معاني األخبار، شیخ صدوق، ص: 246،ح8

 اهَّلِل؟ص؟ن  
ُ

 َرُطول
َ

ن َقرل
َ

ِه؟مهع؟ َقرل ِبيِم َعْن َجّدِ
َ
ُحَسْیِن َعْن أ

ْ
 َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َعِلّيِ ْبِن اه

. ّيَ
َ
ْم ُیَصّلِ َعل

َ
َبِخیُل َحّمًر َتْن ُذِکْاُت ِعْنَدُه َبل

ْ
اه

]5[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، شیخ مفید، ج 2، ص: 170

ْیٍس  َعْن َعْبِد اهَّلِل  َو
ُ
ِبـي  أ

َ
ُبو َبْکِا ْبُن أ

َ
َثَنر أ

َ
ن َحّد

َ
َحَسـِن ْبـِن ِعیَسـی َقـرل

ْ
ْیـُد ْبـُن اه ى َز َو َرَو

ِه  ِبيـِم َعـْن َجّدِ
َ
َثِنـي َعـْن أ

َ
ُحَسـْیِن َبَحّد

ْ
ِمیـُم َعْبـَد اهَّلِل ْبـَن َعِلـّيِ ْبـِن اه

َ
ن ه

َ
ْبـِن ِطـْمَعرَن َقـرل

ِل  َطـِاَقِتِم ، َبِإْن َطـَرَق  ّوَ
َ
ُیْمَنی  ِبي  أ

ْ
ـرِرِق  اه ـُم َکرَن َیْمَسـُع َیَد اهّسَ ّنَ

َ
ُمْؤِتِنیـَن؟مهع؟ن أ

ْ
ِتیـِا اه

َ
َعـْن أ

ـْجن . َدُه  اهّسِ
َّ
ُیْسـَاى، َبِإْن َطـَرَق َثرِهَثًة َخل

ْ
ُم اه

َ
َثرِنَیـًة َقَسـَع ِرْجل

]6[ عمدةالطالب، ابن عنبه، ج1، ص253و254
 و منهـم )مـن ُولـد محمد بن اسـماعیل بن األرقط( عبـداهلل بن أحمد الدخ، ظهر

 بمصـر فــ أیـام المسـتعین أیضـًا، فأخـذ و ُحمـل الـی سـُرّ مـن رأى بعد خطـب، و فـ 

ینب. فأقاموا مّدة مات فیها عبد اهلل، و صار عیاله الی الحسن بن   جملة عیاله بنته ز

ینب، و وهب لها خاتمه  علـ العسکري؟ع؟؛  فبارك علیهم و مسح یده علی رأس ز

ینب  ینب و الحلقة فـ أذنها؛ و بلغت ز کان فضة، فصاغت منه حلقة. و ماتت ز  و 

کانت سوداء شعر الرأس.  بنت عبد اهلل مائة سنة، و 

]7[ عمدةالطالب، ابن عنبه، ج1، ص254و 255

یعـاف برهممـي، هـم عمـف و تنلـم أبـو  وتـن بنـي أحمـد اهـدخ حمـزة بـن أحمـد و

اهحسـن علـي اهزکـي نمیـف اهـري بـن أبـي اهفضـل تحمـد اهشـریف اهفرضـل بـن أبـي 

اهمرطـم علـي نمیـف قـم _ ابـن تحمـد بـن حمزة اهمذکـور ... و تن بني أحمـد اهدخ أبو 

جعفـا تحمـد بـن أحمـد یعـاف برهکوکبـي، هم عمـف تنلم أبو اهحسـن أحمد بن علي 

یم، و تنلم أبو عبد اهَّلل   بن تحمد اهمذکور نمیف اهنمبرء ببغداد أیرم تعز اهدوهة بن بو
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 جعفا بن أحمد اهدخ، هم عمف تنلم اهشریف اهنسربة اهمصنف أبو اهمرطم اهحسین 

 بـن جعفـا الحـول بـن اهحسـین بـن جعفـا اهمذکـور، اهمعـروف بربـن خـداع _ و هـي 

اتـاأة ربـم جـّده اهحسـین بـن جعفـا بعـاف بلـر کرن بمصـا، و هـم کتـرب اهمعمبیـن و 

هـم عمـف و تنلـم أبـو اهحسـن علي الشـط بن اهحسـین بـن جعفا اهمذکـور، هم عمف، 

و تنلـم اطـمرعیل بـن تحمـد بـن توطـی بـن جعفـا اهمذکور، هـم عمف.

یخ قم، ص780 و ص619، در ذکر سادات حمزیه نیز؛ تار

]8[ عمدةالطالب، ابن عنبه،  ج1، ص254

و تن ُوهد تحمد بن اطـمرعیل بن الرقط، أحمد اهدخ بن تحمد بن اطـمرعیل، 

و  اهمسـتعین  أیـرم  بـي  خـاج  اهـدخ،  أحمـد  بـن  اهکوکبـي  اهحسـین  تنلـم  عمـف  هـم 

يـن و أبلـا و زنجـرن، و ذهـك بـي طـنة خمـس و خمسـین و ترئتیـن، و  تغلـف علـی قزو

کرن تعـم إبااهیـم بـن تحمـد بـن عبـد اهَّلل بـن عبیـد اهَّلل بـن اهحسـن بـن عبیـد اهَّلل بـن 

اهعبـرس بـن علـي بـن أبـي طرهـف؟ع؟ .بخـاج اهیـم طرهـا بن عبـد اهَّلل بن طرهـا، بمتل 

يـن و انلـزم اهحسـین اهکوکبـي اهـی طباطـترن و اهتجـأ اهـی  إبااهیـم بموضـع تـن قزو

یـد، ثـم بلـغ اهداعـي عنـم کالم بغاقـم بـي باکـة، و ال عمـف هـم. اهداعـي اهحسـن بـن ز

]9[ الفهرست، منتجب الدین، ج1، ص131، شماره 538، حرف الیاء

 اهسید االجل اهماتضی عز اهدين یحیی بن تحمد بن علی بن اهمسلا أبو اهمرطم 

ر رحی اهشیعة، تتع اهَّلل  نمیف اهسرهبیة برهعااق.  عرهم، علم، برضل، کبیا، علیم تدو

االطالم و اهمسلمین بسول بمرئم و حااطة حوبرئم. 

]10[  الفهرست، منتجب الدین، ج1، ص372

و بعـــد بمـــد حضاُت عرهـــی تجلس طـــیدنر وتوالنر اهصـــدر اهکبیا، االتیـــا االترم، 

اهســـید االجـــل اهائیس، االنور االطلا االشـــاف، اهماتضی اهمعظم، عـــز اهدوهة و اهدين، 
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شاف االطـــالم و اهمسلمین، رضی اهملوك و اهسالطین، تلك اهنمبرء بي اهعرهمین، 

اختیـــرر االیـــرم، ابتخرر االنـــرم، قسف اهدوهة، رکـــن اهملة، عمرد االتـــة، عمدة اهملك، 

طـــلسرن اهعتـــاة اهسرهاة اهشـــریعة، رئیس رؤطـــرء اهشـــیعة، و صـــدر علمـــرء اهعااق، و 

کربـــا، تعیـــن اهحـــق، حجةاهَّلل علـــی اهخلق، ذى اهشـــابین، کریـــم اهسابین،  قدوةاال

نظرم اهحضاتین، جالل االشـــااف، طـــید اتااء اهســـردات، شـــاقر وغربر، قوام آل رطول 

اهَّلل )صلـــی اهَّلل علیـــم وآهم( ابی اهمرطـــم یحیی بـــن اهصدر اهســـعید اهماتضی اهکبیا، 

شـــاف اهدوهة و اهدين، عز االطـــالم و اهمســـلمین، ابی اهفضل تحمد بن اهسید االترم 

اهکبیا. اهماتضی 

]11[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 2، ص: 170

ي صدقرت اهنبي؟ص؟ و صدقرت 
ّ
 و کرن عما بن علي بن اهحسین برضاًل جلیاًل و وه

ُحَسْیُن 
ْ
َثَنر اه

َ
 َحّد

َ
َمرِطِم َقرل

ْ
ى َداُوُد ْبُن اه رعًر طخیًر. َو َقْد َرَو  أتیا اهمؤتنین؟ع؟، و کرن و

ی َتـِن اْبَتـرَع َصَدَقرِت  
َ
ُحَسـْیِن َیْشـِاُط َعل

ْ
ـي ُعَمـَا ْبـَن َعِلـّيِ ْبـِن اه ْیـُم َعّمِ

َ
ن َرأ

َ
ْیـٍد َقـرل ْبـُن َز

ُکُل ِتْنـم. 
ْ
ـُم َیـأ

َ
 َیْمَنـَع َتـْن َدَخل

َ
َمـًة، َو ال

ْ
ا ُثل

َ
َکـذ ا َو 

َ
َکـذ َحرِئـِط 

ْ
ْن َیْثِلـَم ِبـي اه

َ
؟ع؟ أ َعِلـّيٍ

]12[ احكام النساء، شیخ مفید، ص13

وبعـدن بإنـي همـر عابـم تـن آثـرر اهسـیدة اهجلیلـة اهفرضلـة أدام اهَّلل إعزازهـر جمـع 

یختـّص اهنسـرء تنلـم علـی اهتمیيـز  الحـکرم اهتـي یعـّم بـي اهمکلفیـن تـن اهنـرس، و

هلـن و االبـااز، هیکـون تلّخصـًر بـي کتـرب یعتمد هلدين، و ياجع إهیـم بیمر یثما اهعلم 

بـم و اهیمیـن، و أخبانـي باغبتلـر أدام اهَّلل توبیملـر بـي ذهـك، تـن طـکنم إهـی خباه، و 

طـأهني االیجـرز بیمـر أثبتـم تنـم، هیخّف حفظم علـی تتأّتلم و تعتباه، اطـتخات اهَّلل 

یـم هـذا اهکتـرب تمـر تمـدم بذکـاه اهخسـرب، واهَّلل  تعرهـی بـي ذهـك، و أتلیـم تـر یحو

اهموبـق هلصواب.
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]13[ شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج 1، ص: 41

و حدثنـي بخـرر بـن تعـد اهعلـوي اهموطـوي رحمـم اهَّلل قـرلن رأى اهمفیـد أبـو عبـد 

کأن برطمـة بنـم رطـول اهَّلل؟ص؟  اهَّلل تحمـد بـن اهنعمـرن اهفمیـم التـرم بـي تنرتـم، 

دخلـم علیـم و هـو بـي تسـجده برهکـاخ، و تعلـر وهداهـر اهحسـن و اهحسـین؟امهع؟ 

ملمـر اهفمـم. برنتبـم تتعجبـًر تـن ذهـك. 
ّ
متلمر إهیـم و قرهـم هـمن عل

ّ
صغیريـن. بسـل

إهیـم  دخلـم  یـر،  اهرؤ بیلـر  رأى  اهتـي  اهلیلـة  تلـك  صبیحـة  بـي  اهنلـرر  تعرهـی  بلمـر 

يلـر، و بيـن یديلـر ابنرهـر تحمـد اهاضـي  اهمسـجد برطمـة بنـم اهنرصـا و حوهلـر جوار

م علیلـر، بمرهـم هـمن أيلر اهشـیخ هذان 
ّ
و علـي اهماتضـی صغیريـن. بمـرم إهیلـر و طـل

ملمـر اهفمـم. ببکـی أبـو عبـد اهَّلل و قـّص علیلـر اهمنـرم و 
ّ
وهـداي، قـد أحضاتلمـر هتعل

ـی تعلیملمـر اهفمـم ، و أنعـم اهَّلل علیلمـر، و بتـح هلمـر تـن أبواب اهعلـوم و اهفضرئل 
ّ
توه

تـر اشـتلا عنلمـر بـي آبـرق اهدنیـر و هـو بـرٍق تـر بمـي اهدهـا.

]14[ مروج الذهب ج4 ص 278

ـٌة َو ِمنُهـم َمُجوٌس،  ـم َو الَجَبـِل ِسـنیَن، َو ُهـم جاِهِلّیَ
َ
یل قـاَم ِفـی الّدِ

َ
کاَن أ .... َو َقـد 

ِدِهم َمسـاِجٌد ....
َ

ُموا .... َو َبنـی ِفـی ِبال
َ
سـل

َ
ـی َفاسـَتَجاُبوا َو أ

َ
ـی اهلِل َتعال

َ
َفَدعاُهـم ِإل

]15[  مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ج1، ص385

 یسـیاًا حتـی اطـتجرب هـم أربعون 
ّ

تفاقنـر بـي اهنـرس ندعوهـم إهیـم، بلـم نلبـث إال

اهفـر، و اخذنـر علیلـم اهبیعـة و کنـر انزهنـره بـي رطـترق تـن رطـرتیق تـرو و اهلـم شـیعة 

کللـم، بأحلـوه بـي قلعـة ال يبلغلـر اهسیـا، بـي جبـل حريـز. بلمـر اجتمـع اتـاه وعدهم 

هلیلـة بعینلـر، برجتمعـوا إهیـم و نـزل تـن اهملعـة إهیلـم، ببینـر نحـن عنـده إذ طـمع 

بـکرء رجـل و اطـتغرثتم، بمـرل هـين یـر إبااهیم قم برنظا تر هذا اهبـکرء. بأتیم اهموضع 

بوقفـم بیـم برطـتمربم اهبـکرء حتـی انتلیـم إهـی رجـل حرئـك، قـد أخـذ تنـم رجـل 
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تـن اصحربنـر تمـن بریعنـر هبـدا، و هـو تتعلـق بـم، بملـمن تـر هـذا و تر شـأنك؟ بمرلن 

أخـذ صرحبکـم هـذا هبـدي. بملمن اردد علیم هبده بمد طـمع أبـو جعفا بکرءه. بمرل 

هي اهاجلن إنمر خاجنر تعکم هنکتسف و ننتفع و نأخذ تر نحترج إهیم، بلم أزل اربق 

بـم حتـی اخـذت تنـم اهلبـد و رددتـم إهـی صرحبـم، و رجعـم إهـی تحمـد ابـن اهمرطـم 

 بأخباتـم بخبـاه و أنـی قـد انتزعـم تنـم اهلبـد و رددتم علـی صرحبم، بمرلن یـر إبااهیم، 

ى رأيـی. بخاجنر  أبمثـل هـذا ینصـا ديـن اهَّلل؟ ثـم قـرل هنـرن بّاقـوا اهنـرس عنـي حتـی أر

إهـی اهنـرس بملنـر هلـمن إن صـورة االتـا قـد اوجبم أن تنفاقـوا بي هذا اهوقـم، بتفّاقوا.

]16[ مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ج1، ص 388
ز، و ذهـك بـي طـنة تسـع عشـاة و ترئتیـن،  .... و دخـل اهشمرطـیة بـي يـوم اهنیـرو

و هـو بـي اهمبـة و هـي تکشـوبة و هـو حرطـا، و عدیلـم شـیخ تـن أصحـرب عبـد اهَّلل 

بـن طرهـا، و اصحـرب اهسـمرجة بيـن یدیـم یلعبـون، و اهفااغنـة ياقصـون. بلمـر رآهـم 

تحمـد بکـي. قـرلن اهللـم إنـك تعلـم أنـي هـم ازل حریصـر علـی تغیيـا هـذا و إنـکرره. 

قـرلن و جعلـم اهفااغنـة یحملـون علی اهعرتة و ياتونلم برهمـذر واهمیتة، و اهمعتصم 

یضحـك، و تحمـد بـن اهمرطـم یسـبح و یسـتغفا اهَّلل و یحـّاك شـفتیم یدعـو علیلـم، 

کرن هـم برهشمرطـیة ینظـا إهیلـم، و تحمـد واقـف.  و اهمعتصـم جرهـس بـي جوطـق 

ر اهکبیـا،  و همـر بـاغ تـن هعبـم تـروا بمحمـد بـن اهمرطـم علیـم، بأتـا بدبعـم إهـی تسـرو

بدبـع إهیـم، بحبـس بـي طـاداب شـبیم برهبئـا، بـکرد ان یمـوت بیـم. و انتلـی ذهـك 

إهـی اهمعتصـم بأتـا برخااجـم تنـم، بأخاجـم و حبـس بـي قبـة بـي بسـترن توطـی تـع 

ر عـدة تـن غلمرنـم و ثمرتـم.... اهمعتصـم بـي داره، و وّکل بـم تسـرو

]17[ مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ج1، ص392

ى تحمد بن اهمرطم ایرم اهمعتصم، و ایرم اهواثق، ثم اخذ بي ایرم اهمتوکل،   و توار

بحمل إهیم بحبس حتی ترت بي تحبسم. 
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]18[ معجم البلدان، حموی، ج4، ص 305

رن تشـلد بظرهـا بغـداد علـی نصـف تیـل تـن اهسـور، يـزار و ینـذر هـم.  قبـا اهنـذو

کنـم تـع عضـد اهدوهـة و قـد أراد اهخـروج إهـی همـذان. بوقـع نظـاه  قـرل اهتنوخـين 

ر، بمـرل هـين یـر قرضـي تر هـذا اهبنـرء؟ قلـمن أطرل  علـی اهبنـرء اهـذي علـی قبـا اهنـذو

هـذا.  دون  تـن  بتسیـاه  هعلمـي  قبـا  أقـل  هـم  و  ر،  اهنـذو تشـلد  هـذا  توالنـر!  بمـرء  اهَّلل 

ر و إنمـر أردت شـاح أتـاه. بملـم  برطتحسـن اهلفـظ و قـرلن قـد علمـم أنـم قبـا اهنـذو

هـمن هـذا قبـا عبیـداهَّلل بـن تحمـد ابـن عمـا بـن علـي بـن اهحسـین بـن علـي بـن أبـي 

بيـة  طرهـف، رضـي اهَّلل عنلـم، و کرن بعـض اهخلفـرء أراد قتلـم خفیـة، بجعـل هنـرك ز

ر الّنم ال  و طـتا علیلـر و هـو ال یعلـم بوقـع بیلـر و هیـل علیـم اهتـااب حیر. و شـلا برهنـذو

یـکرد ینـذر هـم شـئ إال و یصـّح و يبلـغ اهنـرذر تـر يریـد، و أنر أحد تن نذر هـم و صّح تاارا 

 علـی أن هـذا وقـع اتفرقـر، بتسـوق 
ّ

ال أحصیلـر، بلـم یمبـل هـذا اهمـول و تکلـم بمـر دل

کرن بعـد أیـرم  اهعـوام بأضعـرف ذهـك و يـروون االحردیـث اهبرطلـة، بأتسـکم. بلمـر 

یسـیاة و نحـن تعسـکرون بـي توضعنـر اطـتدعرني و ذکا هـي أنم جّربم التـا عظیم و نذر 

هـم و صـّح نـذره......

]19[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، شیخ مفید، ج 2، ص: 171و 172

 ن 
ُ

ُحَسْیِن َیُمول
ْ
ن َطِمْعُم ُعَمَا ْبَن َعِلّيِ ْبِن اه

َ
رِن َقرل َمّسَ

ْ
يٍا اه َعْن ُعَبْیِد اهَّلِل ْبِن َجِر

ُلـْم،  َو 
َ
ْبَضل

َ
ِبـي  َجْعَفـٍا؟ع؟ َو أ

َ
ُحَسـْیِن َعْیـَن  ِإْخَوِتـِم  َبْعـَد أ

ْ
ْیـُد ْبـُن َعِلـّيِ ْبـِن اه َکرَن َز َو 

َمْعـُروِف َو َیْنَلـی َعـِن 
ْ
ُتـُا ِبره

ْ
ـْیِف َیأ ِرعـًر َبِمیلـًر َطـِخّیًر ُشـَجرعًر، َو َظَلـَا ِبرهّسَ َکرَن  َعرِبـدًا َو

ُحَسـْیِن؟ع؟.
ْ
ُمْنَکـِا َو ُیَسرِهـُف ِبَثـرَراِت اه

ْ
اه

ُم 
ْ
ه

َ
َمـر َطـأ

َّ
ُکل ـُم 

ْ
َمِدیَنـَة، َبَجَعل

ْ
ن َقِدْتـُم اه

َ
ُمْنـِذِر َقـرل

ْ
َیـرِد ْبـِن اه َجـرُروِد ِز

ْ
ِبـي اه

َ
َعـْن أ

ُمـْاآن .
ْ
، ِقیـَل ِهـين َذِهـَك َحِلیـُف اه ْیـِد ْبـِن َعِلـّيٍ َعـْن َز
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]20[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، شیخ مفید، ج 2، ص: 172

َکاَن  َو  ـٍّ  َعِلـ ْبـِن  ْیـِد  َز َعـْن  َصْفـَواَن  ْبـَن  َخاِلـَد  ُت 
ْ
ل

َ
َسـأ  :

َ
َقـال ُهَشـْیٌم   ى  َرَو َو   ....

َکاَن   :
َ

َکاَن؟ َفَقال ّيَ َرُجٍل 
َ
ُت: أ

ْ
َصاَفِة. َفُقل : ِبالّرُ

َ
ِقیَتُه؟ َقـال

َ
ْیَن ل

َ
ـُت: أ

ْ
ُثَنـا َعْنـُه، َفُقل ُیَحّدِ

َکِثیـٌر  ـی َتْخَتِلـَط ُدُموُعـُه ِبُمَخاِطـِه . َو اْعَتَقـَد ِفیـِه  َمـا َعِلْمـُت َیْبِکــ ِمـْن َخْشـَیِة اهلِل َحّتَ

ی 
َ
ـْیِف، َیْدُعو ِإل َکاَن َسـَبُب اْعِتَقاِدِهـْم َذِلـَك ِفیِه ُخُروَجُه ِبالّسَ َماَمـَة، َو  ِ

ْ
ـیَعِة اإل ِمـَن الّشِ

یُدَهـا ِبـِه؛ ِلَمْعِرَفِتـِه؟ع؟  ـْم َیُکـْن ُیِر
َ
ِلـَك َنْفَسـُه َو ل

َ
یـُد ِبذ ـوُه ُیِر ـٍد، َفَظّنُ َضـا ِمـْن آِل ُمَحّمَ الّرِ

ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟.
َ
ـی أ

َ
ِتـِه ِعْنـَد َوَفاِتـِه ِإل َماَمـِة ِمـْن َقْبِلـِه َو  َوِصّیَ ِ

ْ
ِخیـِه ِلل

َ
ِباْسـِتْحَقاِق أ

]21[ ریاض السالكین في شرح صحیفة سید الساجدین، سید علیخان مدنى، ج 1، 
ص: 73

ید بن علّي بن اهحسین بن علي بن أبي طرهف )علیلم  اهسالم(، أّتُم    أبو اهحسن ز

کرن یمرل هم حلیف اهماآن. کرن جّم اهفضرئل عظیم اهمنرقف و  أّم وهد 

]22[ ریاض السالكین في شرح صحیفة سید الساجدین، سید علیخان مدنى، ج 1، 
ص: 73 به نقل از سر السلسلة العلویة، ابو نصر سهل بن عبداهلل البخاری، ص57

ى أبونصـــا اهبخـــرري عن ابـــی اهجررود قـــرلن قدتم اهمدینة بجعلـــم کّل تر   رو

یـــد بن علي، قیل هـــين ذاك حلیف اهماآن، ذاك أطـــسوانة اهمســـجد تن   طـــأهم عن ز

کثاة صالتم ....

یـــخن کرن اهّســـبف بـــي خروجـــم و خلعـــم طرعـــة بنـــي تـــروان اّنم  و قـــرل أهـــل اهّترر

کیر تـــن خرهد بن عبـــد اهملك بـــن اهحاث بن  وبـــد علی هشـــرم بـــن عبد اهملك شـــر

مر 
ّ
ید يابع إهیم اهمصـــص، و کل اهحکـــم، أتیـــا اهمدینة. بجعل هشـــرم ال یأذن هـــم، و ز

یـــدن و اهَّلل ال أرجع  ربـــع إهیم قّصة کتف هشـــرم بي أطـــفللر ارجع إهـــی أرضك، بیمول ز

إهـــی ابن اهحـــاث أبدا.
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یـل، بلّمر قعد بين یدیم قرل هم هشـرمن بلغني   .......... ثـم أذن هـم بعـد حبـس طو

یـدن إّن هك جوابر،  اّنـك تذکـا اهخالبـة و تتمّنرهـر و هسـم هنـرك لّنـك ابن أتـة، بمرل ز

م. قرلن إّنم هیس أحد أوهی برهَّلل تن نبّي بعثم، و هو إطمرعیل بن إبااهیم و هو 
ّ
 قرلن تکل

ابـن أتـة قـد اختـرره اهَّلل هنبّوتـم و أخـاج تنـم خیـا اهبشـا. بمرل هشـرمن بمـر یصنع أخوك 

یـد حّتـی کرد یخاج تـن إهربم. اهبمـاة! بغضـف ز

 ثّم قرلن طّمره رطول اهَّلل اهبرقا و تسّمیم أنم اهبماة، هشّد تر اختلفتمر، و هتخرهفّنم

کمـر خرهفتـم بـي اهّدنیـر، بیـاد اهجّنـة و تـاد اهّنـرر. بمـرل هشـرمن خـذوا بيـد   بـي الخـاة 

یـد و أشـخص إهـی اهمدینـة و تعـم نفا یسـیا  هـذا الحمـق اهمرئـق ، بأخاجـوه. بأخـاج ز

حّتـی طـادوه عـن حـدود اهّشـرم. بلّمـر بررقـوه عـدل إهـی اهعـااق و دخـل اهکوبـة ببریعـم 

کثـا أهللـر، و اهعرتـل علیلـر و علـی اهعـااق يوطـف بـن عمـا اهثمفـي، بـکرن بينلمـر  أ

یـخ. تـن اهحـاب تـر هـو تذکـور بـي کتـف اهتوار

]23[ األمالي)للصدوق(، ص: 392، مجلس 62، ح3

 ِهين 
َ

ٍد؟امهع؟، َبَمرل رِدِق َجْعَفِا ْبِن ُتَحّمَ ی اهّصَ
َ
ُم ِإه

ْ
ن َدَخل

َ
 َعْن َحْمَزَة ْبِن ُحْمَااَن َقرل

ـْم ُدُتوُعـُم 
َّ
ـی َبل ن َبَبَکـی؟ع؟ َحّتَ

َ
ُکوَبـِة. َقـرل

ْ
ـُمن ِتـَن اه

ْ
ـَم؟ ُقل

ْ
ْقَبل

َ
ْيـَن أ

َ
َیـر َحْمـَزُة ِتـْن أ

ْیدًا  ي َز ن َذَکـْاُت َعّمِ
َ

ُبَکرَء؟ َبَمرل
ْ
ْکَثـْاَت اه

َ
َك أ

َ
ـُمن َیـر اْبَن َرُطـوِل اهَّلِل! َتر ه

َ
ـُم ه

ْ
 ِهْحَیَتـُم. َبُمل

ِذي َذَکْاَت ِتْنُم؟
َّ
ُمن َو َتر اه

َ
ُم ه

ْ
َو َتر ُصِنَع ِبِم، َبَبَکْیُم. َبُمل

ْیِم 
َ
َصرَب َجِبیَنُم َطـْلٌم، َبَجـرَءُه اْبُنُم َیْحَیی َبرْنَکّفَ َعل

َ
ـُم َو َقْد أ

َ
ن  َذَکـْاُت َتْمَتل

َ
  َبَمـرل

ُحَسـْیِن 
ْ
َحَسـِن َو اه

ْ
ی َرُطـوِل اهَّلِل َو َعِلّيٍ َو َبرِطَمَة َو اه

َ
َك َتِاُد َعل َبَترْه َبِإّنَ

َ
ْبِشـْا َیر أ

َ
ُمن أ

َ
 ه

َ
َو َقرل

ِتـْن  ـْلَم  اهّسَ َبَنـَزَع  اٍد 
َ

ِبَحـّد َدَعـر  ُثـّمَ  ؛  ُبَنـّيَ َیـر   
ْ

َجـل
َ
أ ن 

َ
َقـرل اجمعیـن.  علیلـم  اهَّلل  صلـی 

ـی َطـرِقَیٍة َتْجـِري ِعْنـَد ُبْسـَترٍن َزاِئـَدٍة، َبُحِفـَا 
َ
َجِبیِنـِم، َبَکرَنـْم َنْفُسـُم َتَعـُم. َبِجـي َء ِبـِم ِإه

ی 
َ
َهَف ِإه

َ
َکرَن َتَعُلْم ُغاَلٌم ِطـْنِدّيٌ ِهَبْعِضِلْم َبذ َمـرُء. َو 

ْ
ْیـِم اه

َ
ْجـِرَي َعل

ُ
ـُم ِبیَلـر َو ُدِبـَن َو أ

َ
ه
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َبـُم 
َ
ْخَاَجـُم ُيوُطـُف ْبـُن ُعَمـَا، َبَصل

َ
ـرُه. َبأ ْخَبـَاُه ِبَدْبِنِلـْم ِإّیَ

َ
َغـِد،  َبأ

ْ
ُيوُطـَف ْبـِن ُعَمـَا ِتـَن اه

ُم َو 
َ
َعـَن اهَّلُل َقرِتل

َ
َیرِح. َبل رِر َو ُذِرَي ِبـي اهّرِ ْحـِرَق ِبرهّنَ

ُ
َتـَا ِبـِم َبأ

َ
َبـَع ِطـِنیَن؛ ُثـّمَ أ ْر

َ
ُکَنرَطـِة أ

ْ
ِبـي اه

ِم َبْعَد َتْوِتِم، َو ِبِم َنْسـَتِعیُن  ْهَل َبْيـِم َنِبّیِ
َ
 ِبَنر أ

َ
ْشـُکو َتـر َنـَزل

َ
 اْطـُمُم أ

َ
ـی اهَّلِل َجـّل

َ
ـُم، َو ِإه

َ
َخرِذه

َنـر َو ُهـَو َخْیُا ُتْسـَتَعرٍن . ـی َعُدّوِ
َ
َعل

]24[ عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص: 252

ِرّيُ 
َ

ـــّک َحَســـُن  ْبـــُن َعِلـــّيٍ اهّسُ
ْ
َثَنـــر اه

َ
 َحّد

َ
ـــرُن َقـــرل َمّسَ

ْ
ُحَســـْیِن  اه

ْ
ْحَمـــُد ْبـــُن اه

َ
َثَنـــر أ

َ
َحّد

ِبيـــِم 
َ
ـــِن ُعَمـــرَرَة َعـــْن أ ـــِد ْب ـــِن ُتَحّمَ ـــِا ْب ـــِرّيُ َعـــْن َجْعَف َجْوَه

ْ
ـــر اه ّیَ ـــُن َزَکِر ـــُد ْب ـــر ُتَحّمَ َثَن

َ
 َحّد

َ
ـــرل َق

ـــْبَعُة  ـــر َو َنْحـــُن َط ن َخَاْجَن
َ

ـــرل ـــَیرَبَة َق ـــُن َط ـــُد اهَّلِل  ْب ـــي َعْب َثِن
َ

 َحّد
َ

ـــرل ـــٍد َق ـــِن َخرِه ـــِرو ْب ـــْن َعْم َع

 ِعْنَدُکـــْم 
َ
َنـــرن أ

َ
 ه

َ
ـــرِدِق؟ع؟. َبَمـــرل ِبـــي َعْبـــِد اهَّلِل اهّصَ

َ
ـــی أ

َ
َنـــر َعل

ْ
َمِدیَنـــَة، َبَدَخل

ْ
َتْیَنـــر اه

َ
َنَفـــٍا، َبأ

ْخِبُروِنـــي. 
َ
ُکـــْم َخَبـــٌا َبأ َتر

َ
ن َبـــِإْن أ

َ
ْو ُهـــَو َخـــرِرٌج. َقـــرل

َ
َنـــرن َقـــْد َخـــَاَج أ

ْ
ْیـــٍد؟ َبُمل ـــي َز َخَبـــُا َعّمِ

ــَن  ــَد ْبـ ْیـ ــِإّنَ َز ــُد َبـ ــر َبْعـ ـ ّتَ
َ
ــِمن »أ ــرٍب ِبیـ ــّيِ ِبِکَتـ ْیَاِبـ ــرٍم اهّصَ ـ  َبّسَ

ُ
ــول َتـــی َرُطـ

َ
ــًر َبأ رتـ ّیَ

َ
ــر أ َبَمَکْثَنـ

َخِمیـــَس َو ُقِتـــَل 
ْ
ِبَعـــرَء َو اه ْر

َ ْ
َة َصَفـــٍا، َبَمَکـــَث ال ــّاَ ِبَعـــرِء ُغـ ْر

َ ْ
ــْوَم ال ــَاَج َيـ ؟ع؟ َقـــْد َخـ َعِلـــّيٍ

ــر  ــرِدِق؟ع؟، َبَدَبْعَنـ ـ ــی اهّصَ ـ
َ
ــر َعل َنـ

ْ
ــاَلٌن«. َبَدَخل ــاَلٌن َو ُبـ ــُم ُبـ ــَل َتَعـ ــِة، َو ُقِتـ ُجُمَعـ

ْ
ــْوَم اه َيـ

ُه َو َبَکـــی.
َ
ِکَترَبـــَة، َبَمـــَاأ

ْ
ْیـــِم اه

َ
ِإه

 . َعّمُ
ْ
ُم َکرَن ِنْعَم اه ي، ِإّنَ ْحَتِسُف َعّمِ

َ
ی أ

َ
ْیِم  راِجُعوَن ، ِعْنَد اهَّلِل َتَعره

َ
ر ِإه ر هَّلِلَِّ  َو ِإّنَ  ن ِإّنَ

َ
  ُثّمَ َقرل

َکُشَلَداَء اْطُتْشِلُدوا َتَع ي َشِلیدًا  َکرَن َرُجاًل ِهُدْنَیرَنر َو آِخَاِتَنر، َتَضی َو اهَّلِل َعّمِ ي   ِإّنَ َعّمِ

ُحَسْیِن صلوات اهَّلل علیلم.
ْ
َحَسِن َو اه

ْ
 َرُطوِل اهَّلِل؟ص؟ َو َعِلّيٍ َو اه

]25[ اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج 2، ص: 173

َتَاِني 
َ
َف ِدیَنرٍر َو أ

ْ
ه

َ
ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ أ

َ
ّيَ أ

َ
َم ِإه

َّ
ن َطـل

َ
ن َقرل َواِطـِسّيُ

ْ
ُبو َخرِهٍد اه

َ
ى َذِهَك أ َرَو

ِخـي 
َ
َبْيـِا أ  َعْبـِد اهَّلِل ْبـِن اهّزُ

َ
َصـرَب ِعَیـرل

َ
ْیـٍد، َبأ ِصیـَف َتـَع َز

ُ
ْقِسـَمَلر ِبـي ِعَیـرِل  َتـْن أ

َ
ْن أ

َ
أ

َبَعـُة َدَنرِنیا. ْر
َ
ـرِن ِتْنَلـر أ ّطَ ُبَضْیـٍل  اهّاَ
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]26[ إعالم الورى بأعالم الهدى )ط-الحدیثة(، ج 1، ص: 495

ثنین  هلیلتین  خلتر تن  صفا  ید بن علی بن اهحسین(  يوم  اال  ....  و کرن تمتلم  )ز

کرن طّنم يوم قتل اثنین و أربعین طنة....  طنة عشرين  و ترئة، و 

]27[ اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج4، ص146، فصل اول، ح36.

.... و بي اهصحیفة اهکرتلة اهسجردیة، و إطنردهر أشلا تن أن یذکا، عن علي بن 

 اهنعمـرن العلـم، عـن عمیـا بـن اهمتـوکل اهثمفي اهبلخي عـن أبيم اهمتـوکل بن هررون 

یـلن أنم قرل هـمن قد کرن  یـد بـن علـي بن اهحسـین؟ع؟ بـي حدیث طو  عـن یحیـی بـن ز

 عّمي تحّمد بن علي اهبرقا؟ع؟ أشرر علی أبي بتاك اهخروج، و عابم إن هو خاج و بررق 

 اهمدینـة تـر یکـون إهیم تصیا أتاه، بلل همیم ابن عّمي جعفا بن تحّمد؟ع؟؟ قلمن 

نعم، قرلن بلل طمعتم یذکا شیئر تن أتري؟ قلمن نعم، قرلن بم ذکاني؟ خّباني. قلمن 

 جعلـم بـداك تـر أحـف أن أطـتمبلك بمر طـمعتم، بمـرلن أ برهمـوت  تخّوبني؟ هرت 

کمـر قتـل أبـوك و صلـف،  تـر طـمعتم، بملـمن طـمعتم یمـولن إنـك ُتمتـل و ُتصلـف 

ِکتـرِب .....
ْ
ّمُ اه

ُ
بتغیـا وجلـم و قـرلن َیْمُحـوا اهَّلُل تـر َیشـرُء َو ُیْثِبـُم َو ِعْنـَدُه أ

]28[ الصحیفة السجادیة، ص 14-12

ن 
َ

ِل ْبِن َهـرُروَن. َقرل ِبيـِم ُتَتـَوّکِ
َ
ِخـّيُ َعـْن أ

ْ
َبل

ْ
َمِفـّيُ اه ٍل اهّثَ َثِنـي ُعَمْیـُا ْبـُن ُتَتـَوّکِ

َ
ن َحّد

َ
َقـرل

ْمُم 
َّ
ِبيِم، َبَسـل

َ
ی ُخَااَطـرَن َبْعَد َقْتِل أ

َ
ٌم ِإه ؟ع؟ َو ُهَو ُتَتَوّجِ ْیـِد ْبـِن َعِلّيٍ ِمیـُم َیْحَیـی ْبـَن َز

َ
ه

ـِم  ْهِلـِم َو َبِنـي َعّمِ
َ
ِني َعـْن أ

َ
ه

َ
. َبَسـأ َحـّجِ

ْ
ـُمن ِتـَن اه

ْ
ـَم؟ ُقل

ْ
ْقَبل

َ
ْيـَن أ

َ
 ِهـين ِتـْن أ

َ
ْیـِم َبَمـرل

َ
َعل

ـٍد؟ع؟. َبأْخَبْاُتـُم ِبَخَبـِاِه َو َخَبِاِهـْم َو   َعـْن َجْعَفـِا ْبـِن ُتَحّمَ
َ

ـَؤال ْحَفـی اهّسُ
َ
َمِدیَنـِة، َو أ

ْ
ِبره

؟ع؟  ـُد ْبـُن َعِلـّيٍ ـي ُتَحّمَ َکرَن َعّمِ  ِهـين َقـْد 
َ

ْیـِد ْبـِن َعِلـّي؟ع؟. َبَمـرل ِبيـِم َز
َ
ـی أ

َ
ُحْزِنِلـْم َعل

ْیِم َتصیُا 
َ
َمِدیَنَة َتر َیُکـوُن ِإه

ْ
َبـُم ِإْن ُهـَو َخـَاَج َو َبـرَرَق اه ُخـُروِج َو َعّاَ

ْ
ِبـي ِبَتـْاِك اه

َ
ـی أ

َ
َشـرَر َعل

َ
أ

ـُمن َنَعـْم.
ْ
ـٍد؟ع؟؟ ُقل ـي َجْعَفـَا ْبـَن ُتَحّمَ ِمیـَم اْبـَن َعّمِ

َ
ْتـِاِه، َبَلـْل ه

َ
أ
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ْاِنـي،  ن ِبـَم َذَکَاِنـي؟ َخّبِ
َ

ـُمن َنَعـْم. َقـرل
ْ
ْتـِري؟ ُقل

َ
ُکـُا َشـْیئًر ِتـْن أ

ْ
ن َبَلـْل َطـِمْعَتُم َیذ

َ
َقـرل

ُبِني! َمْوِت ُتَخّوِ
ْ
 ِبره

َ
ن أ

َ
َك ِبَمر َطِمْعُتُم ِتْنُم. َبَمرل

َ
ْطَتْمِبل

َ
ْن أ

َ
ِحّفُ أ

ُ
ُم ِبَداَك! َتر أ

ْ
ُمن ُجِعل

ْ
 ُقل

َو  ُبـوَك 
َ
أ ُقِتـَل  َکَمـر  ـُف 

َ
ُتْصل َو  ُتْمَتـُل  ـَك  ِإّنَ ن 

ُ
َیُمـول َطـِمْعُتُم  ـُمن 

ْ
َبُمل َطـِمْعَتُم،  َتـر  َهـرِت   

ُل  ِکترِب . َیر ُتَتَوّکِ
ْ
ّمُ اه

ُ
ن َیْمُحوا اهَّلُل تر َیشـرُء َو ُیْثِبـُم َو ِعْنَدُه أ

َ
ـَا َوْجُلـُم َو َقـرل ُصِلـَف. َبَتَغّیَ

َنـر، َو ُخـّصَ 
َ
ـْیَف َبُجِمَعـر ه ـَم َو اهّسَ

ْ
ِعل

ْ
َنـر اه

َ
ْتـَا ِبَنـر، َو َجَعـَل ه

َ ْ
ا ال

َ
ـَد َهـذ ّیَ

َ
 أ

َ
ِإّنَ اهَّلَل َعـّزَ َو َجـّل

ـِم َوْحـَدُه.
ْ
ِعل

ْ
َنـر ِبره َبُنـو َعّمِ

ْتَیَل ِتْنُلْم 
َ
َك َجْعَفـٍا؟ع؟ أ ی اْبـِن َعّمِ

َ
ـرَس ِإه ْیـُم اهّنَ

َ
ـُم ِبـَداَءَك! ِإّنِـي َرأ

ْ
ـُمن ُجِعل

ْ
 َبُمل

ـاَلُم  ْیِلَمـر اهّسَ
َ
ـَد ْبـَن َعِلـّيٍ َو اْبَنـُم َجْعَفـاًا َعل ـي ُتَحّمَ ن ِإّنَ َعّمِ

َ
ِبيـَك.  َبَمـرل

َ
ـی أ

َ
ْیـَك َو ِإه

َ
ِإه

 ُهْم 
َ
ُمن َیر اْبَن َرُطـوِل اهَّلِل! أ

ْ
َمْوِت. َبُمل

ْ
ی اه

َ
َحَیـرِة، َو َنْحـُن َدَعْوَنرُهْم ِإه

ْ
ـی اه

َ
ـرَس ِإه َدَعـَوا اهّنَ

ُلـْم  ّنَ
َ
ـٌم، َغْیـَا أ

ْ
ـُم ِعل

َ
َنـر ه

ُّ
ُکل ن 

َ
َطـُم َو َقـرل

ْ
ْرِض َتِلّیـًر، ُثـّمَ َرَبـَع َرأ

َ ْ
ـی ال

َ
ْطـَرَق ِإه

َ
ْنُتـْم؟ َبأ

َ
ْم أ

َ
ـُم أ

َ
ْعل

َ
أ

ُمـوَن. 
َ
 َتـر َیْعل

َ
ُکّل ـُم 

َ
ـُم، َو ال َنْعل

َ
 َتـر َنْعل

َ
ُکّل ُمـوَن 

َ
َیْعل

ْخَاْجـُم 
َ
ِرِنیـِم. َبأ

َ
ن أ

َ
ـُمن َنَعـْم . َقـرل

ْ
ـي َشـْیئًر؟ ُقل َکَتْبـَم ِتـِن اْبـِن َعّمِ  

َ
 ِهـين أ

َ
ُثـّمَ َقـرل

ّنَ 
َ
َثِني أ

َ
ُبـو َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َو َحّد

َ
ـّيَ أ

َ
ْتـاَلُه َعل

َ
ـُم ُدَعـرًء أ

َ
ْخَاْجـُم ه

َ
ـِم، َو أ

ْ
ِعل

ْ
ْیـِم ُوُجوهـًر ِتـَن اه

َ
ِإه

ِبيـِم َعِلـّيِ ْبِن 
َ
ـُم ِتـْن ُدَعـرِء أ ّنَ

َ
ْخَبـَاُه أ

َ
ْیـِم َو أ

َ
ْتـاَلُه َعل

َ
ـاَلُم أ ْیِلَمـر اهّسَ

َ
ـَد ْبـَن َعِلـّيٍ َعل َبـرُه ُتَحّمَ

َ
أ

َتـی 
َ
ـی أ ـِة. َبَنَظـَا ِبیـِم َیْحَیـی َحّتَ

َ
َکرِتل

ْ
ِحیَفـِة اه ـاَلُم ِتـْن ُدَعـرِء اهّصَ ْیِلَمـر اهّسَ

َ
ُحَسـْیِن َعل

ْ
اه

ِذُن ِبـي َتـر 
ْ
 َتْسـَتأ

َ
ـُمن َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل! أ

ْ
َذُن ِبـي َنْسـِخِم؟ َبُمل

ْ
 َتـأ

َ
 ِهـين أ

َ
ـی آِخـِاِه، َو َقـرل

َ
َعل

ن
َ

ُهـَو َعْنُکـْم! َبَمـرل

ِبي 
َ
ِبيِم. َو ِإّنَ أ

َ
ِبي َعْن أ

َ
ر َحِفَظُم أ َکرِتِل، ِتّمَ

ْ
َعرِء اه

ُ
ْیَك َصِحیَفًة ِتَن اهّد

َ
ْخِاَجّنَ ِإه

ُ َ
َتر ل

َ
أ

َطـُم، 
ْ
ُم َرأ

ْ
ل ْیِم َبَمّبَ

َ
ِبـين َبُمْمُم ِإه

َ
 أ

َ
 ُعَمْیـٌان َقرل

َ
ْهِلَلـر. َقـرل

َ
ْوَصرِنـي ِبَصْوِنَلـر َو َتْنِعَلـر َغْیـَا أ

َ
أ

ْن 
َ
ْرُجـو أ

َ َ
ُکـْم َو َطرَعِتُکـْم، َو ِإّنِـي ل ِديـُن اهَّلَل ِبُحّبِ

َ َ
ـُمن َو اهَّلِل َیـر اْبـَن َرُطـوِل اهَّلِل ِإّنِـي ل

َ
ـُم ه

ْ
َو ُقل

ی ُغاَلٍم 
َ
ْیـِم ِإه

َ
ِتي َدَبْعُتَلر ِإه

َّ
َیِتُکـْم. َبَاَتی َصِحیَفِتـَي اه

َ
ُیْسـِعَدِني ِبـي َحَیرِتـي َو َتَمرِتـي ِبَوال
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ْحَفُظُم؛
َ
ـي أ ِ

ّ
َعل

َ
ّيَ ه

َ
ـٍن َحَسـٍن، َو اْعِاْضـُم َعل َعـرَء ِبَخـّطٍ َبّيِ

ُ
ا اهّد

َ
ْکُتـْف َهـذ ن ا

َ
 َکرَن َتَعـُم َو َقـرل

ـی َتـر 
َ
ٌلن َبَنِدْتـُم َعل  ُتَتـَوّکِ

َ
ُبـُم ِتـْن َجْعَفـٍا  َحِفَظـُم اهَّلُل َبَیْمَنُعِنیـِم. َقـرل

ُ
ْطل

َ
ُکْنـُم أ  َبِإّنِـي 

َحـٍد.
َ
ـی أ

َ
ْدَبَعـُم ِإه

َ
 أ

َّ
ال

َ
ـّيَ أ

َ
َم ِإه

َ
ُبـو َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َتَمـّد

َ
ـْم َیُکـْن أ

َ
ْصَنـُع، َو ه

َ
ْدِر َتـر أ

َ
ـْم أ

َ
ـُم َو ه

ْ
َبَعل

ُم 
َ
ل َخرَتـِم َو َقّبَ

ْ
ی اه

َ
ًة َتْخُتوَتـًة، َبَنَظَا ِإه

َ
ُثـّمَ َدَعـر ِبَعْیَبـٍة َبرْطـَتْخَاَج ِتْنَلـر َصِحیَفـًة ُتْمَفل

ی 
َ
َهـر َعل َتّاَ

َ
ـی َعْیِنـِم َو أ

َ
ِحیَفـَة َو َوَضَعَلـر َعل ُمْفـَل، ُثـّمَ َنَشـَا اهّصَ

ْ
ـُم َو َبَتـَح اه

َ
َو َبَکـی، ُثـّمَ َبّض

ُف، 
َ
ْصل

ُ
ْقَتـُل َو أ

ُ
ِني أ ي ِإّنَ  َتـر َذَکـْاَت ِتـْن َقـْوِل اْبـِن َعّمِ

َ
ـْو ال

َ
ُل ه ن َو اهَّلِل َیـر ُتَتـَوّکِ

َ
َوْجِلـِم. َو َقـرل

ُه َعـْن آَبرِئـِم َو 
َ

َخـذ
َ
ـُم َحـّقٌ أ

َ
ّنَ َقْوه

َ
ـُم أ

َ
ْعل

َ
ـي أ ِکّنِ

َ
ُکْنـُم ِبَلـر َضِنینـًر. َو ه

َ
ْیـَك َو ه

َ
َمـر َدَبْعُتَلـر ِإه

َ
ه

ِخـُروُه ِبـي 
َ

ـَة، َبَیْکُتُمـوُه َو َیّد َتّیَ
ُ
ـی َبِنـي أ

َ
ـِم ِإه

ْ
ِعل

ْ
ا اه

َ
ْن َیَمـَع ِتْثـُل َهـذ

َ
، َبِخْفـُم أ ـُم َطـَیِصّحُ ّنَ

َ
أ

ْنُفِسـِلْم.
َ
َخَزاِئِنِلْم ِل

َمـْوِم َتـر 
ْ
ِء اه

َ
ْتـِا َهـُؤال

َ
ْتـِري َو أ

َ
ـْص ِبَلـر؛ َبـِإَذا َقَضـی اهَّلُل ِتـْن أ ّبَ ْکِفِنیَلـر َو َتَر   َبرْقِبْضَلـر َو ا

ـٍد َو ِإْبَااِهیـَم  ـين ُتَحّمَ ـی اْبَنـْي َعّمِ
َ
َلـر ِإه

َ
ـی ُتوِصل َترَنـٌة ِهـي ِعْنـَدَك َحّتَ

َ
ُهـَو َقـرٍض، َبِلـَي أ

َمرِئَمرِن ِبي 
ْ
ُلَمـر اه ـاَلُم، َبِإّنَ ْیِلَمر اهّسَ

َ
َحَسـِن ْبـِن َعِلـّيٍ َعل

ْ
َحَسـِن ْبـِن اه

ْ
اْبَنـْي َعْبـِد اهَّلِل ْبـِن اه

ْتـِا َبْعـِدي. 
َ ْ
ا ال

َ
َهـذ

ـی 
َ
ِإه ِصـْاُت  ْیـٍد  َز ْبـُن  َیْحَیـی   

َ
ُقِتـل ـر  ّمَ

َ
َبل ِحیَفـَة،  اهّصَ َبَمَبْضـُم  ن 

ُ
ل ُمَتـَوّکِ

ْ
اه  

َ
َقـرل

 
َ

َحِدیـَث َعـْن َیْحَیـی، َبَبَکـی َو اْشـَتّد
ْ
ْثُتـُم اه

َ
َبـر َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟، َبَحّد

َ
ِمیـُم أ

َ
َمِدیَنـِة، َبل

ْ
اه

ْجـَداِدِه.
َ
أ َو  ِبآَبرِئـِم  َحَمـُم 

ْ
ه

َ
أ َو  ـي  َعّمِ اْبـَن  اهَّلُل  َرِحـَم  ن 

َ
َقـرل َو  ِبـِم.  َوْجـُدُه 
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 روایـة ابـن عمـرر. قـرلن ..... بلمـر دخـل بغـداد، جعـل أهللـر یصیحـون تـن ذهـك 

کرن  إنـکررًا هـم و یموهـونن إن یحیـی هـم یمتـل، تیـاًل تنلـم إهیـم، و شـرع ذهـك حّتـی 

اهغوغـرء و اهصبیـرن یصیحـون بـي اهساقـرتن تـر قتـل و تـر بـّا، و هکـن دخـل اهبـا. و 

همـر أدخـل رأس یحیـی إهـی بغـداد اجتمـع أهللـر إهـی تحمـد بـن عبـد اهَّلل بـن طرهـا 
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يلّنئونـم برهفتـح، و دخـل بـي تـن دخـل علـی تحمـد بن عبـد اهَّلل بن طرها، أبو هرشـم 

داود بـن )اهمرطـم( اهجعفـري و کرن ذا عررضـة و هسـرن، ال يبرهـي تـر اطـتمبل اهکبـااء 

و أصحـرب اهسـلسرن بـم. بحّدثنـي أحمـد بـن عبیـداهَّلل بـن عمرر، و حکیـم بن یحیی 

اهخزاعـي، قـرالن دخـل أبـو هرشـم علـی تحمـد بـن عبـد اهَّلل بـن طرها بمـرلن أيلـر االتیا، 

کرن رطـول اهَّلل؟ص؟ حّیـر هعـزى بـم، بلـم یجبـم تحمـد عـن  قـد جئتـك تلّنئـر بمـر هـو 

هـذا بشـئ و أتـا تحمـد بـن عبـد اهَّلل حینئـذ أختـم و نسـوة تـن حاتـم برهشـخوص إهـی 

خااطـرن، و قـرل إن هـذه اهـرؤس تـن قتلـی أهـل هـذا اهبیـم هـم تدخـل بيـم قـوم قـّط 

إال خاجـم تنـم اهنعمـة و زاهـم عنـم اهدوهـة، بتجلـزن هلخـروج. قـرل ابـن عمـرر بـي 

ى  ى تـن أصحـرب یحیـی إهـی بغـداد، و هـم یکـن بـي تـر رؤ حدیثـمن و أدخـل االطـرر

کرنـوا  ى أحـد هحمـم تـر هحملـم تـن اهعسـف و طـوء اهحـرل و  قبـل ذهـك تـن االطـرر

کتـرب اهمسـتعین  یسـرقون و هـم حفـرة طـوقر عنیفـر بمـن تأخـا ضربـم عنمـم، بـورد 

کرن صرحـف شـاطة  بتخلیـة طـبیللم بخلـوا، اال رجـال یعـاف برطـحرق بـن جنـرح 

یحیـی ابـن عمـا بـرن تحمـد بـن اهحسـین االشـنرني حّدثنـين أنـم هـم يـزل تحبوطـر 

حتـی تـرت، بخـاج توقیـع تحمـد بـن عبـد اهَّلل بـن طرهـا )بـي أتـاه( یدبـن اهاجـس 

ی علیم، 
ّ
اهنجـس إطـحرق بـن جنـرح تـع اهیلـود، و ال یدبن تـع اهمسـلمین، و ال یصل

کسـرء قوتسـي علی نعش  و ال یغسـل، و ال یکفن. بأخاج رحمم اهَّلل بثیربم تلفوبًر بي 

حتـی جـرءوا بـم إهـی خربـة، بسـاح علـی االرض و أهمی علیـم حرئط، رحمـم اهَّلل تعرهی.

]30[ خاتمه مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج2، ص296

کمل، الرشد اهمؤّید، اهعاّلتة اهنحريا، بلرء اهدين علي  بن اهسید  اهسید الجل ال

  غیرث اهدين عبد اهکریم بن عبد اهحمید بن عبد اهَّلل ابن أحمد بن حسن بن علي 

 بن تحّمد بن علي غیرث اهدين _ اهذي خاج علیم جمرعة تن اهعاب بشط طوراء برهعااق، 

یلم بضربم أحدهم بمتلم. و حملوا علیم و طلبوه، بمرنعلم عن طلف طااو
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]31[ عمدةالطالب فى أنساب آل أبی طالب، ابن عنبة، ص 278

 و اتر أبو اهحسن تحمد اهشریف اهجلیل بن عما بن یحیی بن اهحسین اهنسربة، 

 هم یملك أحد 
ً
 و هو اهشریف اهجلیل؛ و ربمر قیل لبيم عما بن یحیی، وکرن وجیلًر تتمّوال

يين تر تلك تن التالك و التوال واهتنریر؛ قیل إّنم زرع بي طنة واحدة ثمرنیة   تن اهعلو

یم علی أهف أهف دینرر عینر و اعتملم   و طبعین أهف جريبر و صررده بلرء اهدوهة بن بو

طنتین و عشاة أشلا و أهزتم يوم إطالقم تسعین أهف دینرر.

يا  و تـــن أغـــاب حکریرتـــم اّنـــم کرن جرهســـر بي اهديـــوان و اهمسلـــا بن عبـــد اهَّلل وز

 عضـــد اهدوهة بن بویـــم بي اهديوان، بورد علیم توقیع بیمن ان رطـــول اهمااتسة یصل اهی 

يا اهشـــریف ذهك  ى اهوز اهکوبـــة بینبغـــي أن تکتف اهی اهکوبة بي تلیئة أطـــبربم. بأر

اهتوقیع و أشـــرر اهیم بأن ياطـــل اهـــی اهکوبة تن یمیم باطـــم اهخدتة تع ذهك اهاطـــول 

يا ببعض تلمـــرت اهديوان   و يلیـــیء هـــم تنزال ینزهم و تـــر یحترج إهیم، ثم اشـــتغل اهوز

 طرعة و اهتفم باأى اهشریف جرهسر بمرلن أيلر اهشریف إن هذا التا هیس تّمر یتلرون

  بم و ال یتکرطل بیم، بمرل اهشریفن قد أرطلم اهی اهکوبة برهخبا و أتی اهجواب بتلیئة 

يا تن ذهك و طأهم بأخباه ان عنده ببغداد طیورا کوبیة و برهکوبة   الطبرب. بتعجف اهوز

يا بمر أتا بم أشات بأن یکتف اهی اهکوبة علی اهسیا بذهك،   طیورا بغدادیة. بلمر أتا اهوز

و جرء اهخبا بوصول اهکترب و اتتثرل االشررة.

]32[ مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ص 269
کان عیسـی أفضـل مـن بقـی مـن اهلـه دینـا و علمـا و ورعـا و زهـدا و تقشـفا، و  و 

کثیر، و روایة للحدیث و طلب له، صغره  أشـدهم بصیرة فـ امره و  مذهبه مع علم 

ى عـن أبیـه و جعفـر بـن محمد، و اخیه عبد اهلل بن محمد، و سـفیان   و کبـره و قـد رو

ابـن سـعید الثـوري الحسـن بـن صالـح بـن حــ و شـعبة بـن الحجـاج و یزیـد بن ابي 
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یـاد و الحسـن بـن عمـارة و مالـك بـن أنـس، و عبـد اهلل بـن عمـر العمري و نظـراء لهم  ز

کثیـر عددهم ....

]33[ مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ص 270، 271
کتبه  کرة، فحفظته عنه لم أ  حدثنا احمد بن محمد بن سعید علی سبیل المذا

 من لفظه، و الحدیث یزید و ینقص و المعنی واحد. قال: حدثنـ محمد بن المنصور 

ید: قلت البي: یا أبة، إنی أشتهـ أن أرى   المرادي قال: قال یحیی بن الحسین بن ز

ید، فانه یقبح بمثلـ أن ال یلقی مثله من اشـیاخه، فدافعنـ عن   عّمـ عیسـی بن ز

 ذلك مدة و قال: إن هذا أمر یثقل علیه، و اخشی أن ینتقل عن منزله کراهیة للقائك 

یه و الطف به حتی طابت نفسه لـ بذلك. إیاه فتزعجه، فلم ازل به أدار

 بجّلزنـــي إهـــی اهکوبـــة و قرل هـــين إذا صات إهیلر برطـــأل عن دور بنـــي حي، بإذا 

دهلم علیلر برقصدهر بي اهســـکة اهفالنیة، و طـــتري بي وطـــط اهســـکة دارًا هلر برب 

کـــذا، برعابم و اجلس بعیدا تنلر بي اول اهســـکة، برنم طـــیمبل علیك  صفتـــم کذا و 

عنـــد اهمغـــاب کلل طویـــل تســـنون اهوجم، قد أثا اهســـجود بـــي جبلتـــم، علیم جبة 

صـــوف،  یســـتمي اهمرء علـــی جمل، و قـــد انصاف یســـوق اهجمل ال یضـــع قدتر و ال 

يابعلـــر إال ذکا اهَّلل عزوجـــل، و دتوعم تنحدر.

 بمـــم و طـــلم علیم و عرنمم، برنم طـــیذعا تنك کمر یذعا اهوحش، بعّابم نفســـك 

و انتســـف هم، برنم یســـکن اهیـــك و یحدثك طویال، و یســـأهك عنر جمیعـــر و یخباك 

بشـــأنم و ال یضجـــا بجلوطـــك تعم، و ال تســـل علیم و وّدعم، برنم طـــوف یســـتعفیك 

ى عنك  تـــن اهعـــودة إهیـــم، بربعل تـــر یأتاك بـــم تن ذهـــك، برنك إن عـــدت إهیم تـــوار

و اطـــتوحش تنـــك و انتمـــل عن توضعـــم و علیم بي ذهك تشـــمة. بملـــمن أبعل کمر 

أتاتني. 
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ردت اهکوبـة قصـدت طـکة  ثـم جّلزنـي إهـی اهکوبـة و وّدعتـم و خاجـم. بلمـر و

بنـي حـّي بعـد اهعصـا، بجلسـم خررجلر بعـد ان تعابم اهبرب اهـذي نعتم هي. بلمر 

کمـر وصـف هـي أبـي، ال يابـع  غربـم اهشـمس إذ أنـر بـم قـد أقبـل یسـوق اهجمـل و هـو 

قدتـر و ال یضعلـر إال حـّاك شـفتیم بذکـا اهَّلل و دتوعـم تاقرق بي عینیم و تذرف احیرنر، 

بممـم بعرنمتـم. بذعـا تنـي کمـر یذعـا اهوحـش تـن النـس. بملـمن یـر عـم انـر یحیـی 

یـد بـن اخیـك. بضّمنـي إهیـم و بکـی حتی قلـم قد جرءت نفسـم،  بـن اهحسـین بـن ز

ثـم انـرخ جملـم و جلـس تعـي بجعـل یسـأهني عـن اهلـم رجـال رجـال، و اتـاأة اتـاأة، و 

صبیـر صبیـر، و انـر اشـاح هـم اخبررهـم و هو يبکـي. ثم قرلن یر بني انر اطـتمي علی هذا 

اهجمـل اهمـرء، بأصـاف تـر اکتسـف، یعنـي تـن اجـاة اهجمـل، إهـی صرحبـم و اتموت 

برقیـم. و ربمـر عرقنـي عرئـق عن اطـتمرء اهمرء، بأخاج إهی اهبریـة، یعني بظلا اهکوبة، 

بأهتمـط تـر ياتـي اهنـرس بـم تـن اهبمـول بأتموتـم. و قد تزوجم إهـی هذا اهاجـل ابنتم، و  

هـو ال یعلـم تـن أنـر إهـی وقتـي هـذا، بوهـدت تنـي بنتـر، بنشـأت و بلغـم، و هـي ایضر 

ال تعابنـي، و ال تـدري تـن انـر. بمرهـم هـي اتلـرن زوج ابنتـك بربـن بـالن اهسـمرء هاجل 

تـن جیااننـر یسـمي اهمـرء برنـم أیسـا تنـر و قـد خسبلـر، و اهّحـم علـّي بلـم اقـدر علـی 

إخبررهـر بـأن ذهـك غیـا جرئـز، وال هـو بکـفء هلـر بیشـیع خبـري. بجعلـم تلـّح علـّي 

بلـم أزل اطـتکفی اهَّلل أتاهـر حتـی ترتـم بعـد ایـرم. بمـر اجدنـي آطـی علـی شـئ تـن 

اهدنیـر اطـرى علـی أنلـر ترتـم و هـم تعلـم بموضعلـر تن رطـول اهَّلل؟ص؟. قرلن ثم اقسـم 

کرن بعـد ذهـك صـات إهـی اهموضـع  علـّي ان انصـاف و ال اعـود إهیـم و وّدعنـي. بلمـر 

اهـذي انتظاتـم بیـم الراه بلـم أره، و کرن آخـا علـدي بـم.

]34[ مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ص 273

 حدثني أحمد بن تحمد، قرلن حدثني أحمد بن یحیی اهحجري، قرل حدثني 

یـد  کرن تـن أصحـرب ز اهحسـن بـن اهحسـین اهکنـدي، عـن خصیـف اهوابشـي، و 
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یـد علـی تیمنـة  کرن عیسـی بـن ز یـد، قـرلن  کرن خصیصـًر بعیسـی بـن ز بـن علـي و 

إبااهیـم بـکرن تعـم علـی  إهـی  ابـن اهحسـن يـوم قتـل، ثـم صـرر  تحمـد بـن عبـد اهَّلل 

تیمنتـم حتـی قتـل، ثـم اطـتتا برهکوبـة بـي دار علـي بـن صرهـح بـن حـي، بکّنـر نصیـا 

إهیـم حـرل خـوف، و ربمـر صردبنـره بـي اهصحـااء یسـتمي اهمـرء علی جمـل هاجل تن 

یحدثنـر. وکرن یمـول هنـرن و اهَّلل هـوددت اني آتـن علیکم  اهـل اهکوبـة، بیجلـس تعنـر و

تشـوقکم  هـؤالء بأطیـل تجرهسـتکم بأتـزود تـن تحردثتکـم و اهنظـا اهیکم، بواهَّلل إني ال

و اتذکاکـم بـي خلوتـي و علـی بااشـي عنـد تضجعـي، برنصابـوا ال یشـلا توضعکـم و 

اتاکـم بیلحمکـم تعـاة و ضـرر.

]35[ مقاتل الطالبیين، ابوالفرج اصفهانى، ص 281

 ..... بلم يزاهوا بي دار اهخالبة إهی ان قتل تحمد االتین و انتشا أتا دار اهخالبة، 

ید تاض قبل ى، و کرن اخوه ز  و خـــاج تن کرن بیلر، بخاج أحمد بن عیســـی بتـــوار

 ذهك و ترت....  

]36[ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص 429

ِبـــي 
َ
ـــی أ

َ
ِکَترِبـــي ِإه  ِبـــي 

َ
ل

َ
ْطـــأ

َ
ْن أ

َ
 ن َعَزْتـــُم أ

َ
َخْثَعِمـــّيُ َقـــرل

ْ
ـــُد ْبـــُن َصرِهـــٍح اه ُتَحّمَ

ْنِســـیُم، َبَوَرَد 
ُ
ْنـــِج ، َبأ يِق َو َعـــْن َصرِحِف اهّزَ ـــی اهّرِ

َ
یـــِخ َعل ِبّسِ

ْ
ْکِل اه

َ
ـــٍد؟ع؟ َعـــْن أ ُتَحّمَ

ْیَس  
َ
ْنِج  ه َفرِهـــَج، َو َصرِحُف  اهّزَ

ْ
ُم ُيوِرُث اه يِق َبِإّنَ ی اهّرِ

َ
یـــُخ  َعل ِبّسِ

ْ
 ُيْؤَکُل اه

َ
ـــّيَ َجَواُبُمن ال

َ
 َعل

َبْیم. 
ْ
  اه

َ
ْهل

َ
ر أ ِتّنَ

]37[ نهج البالغة، ص 186

َجٌف َو 
َ
 ه

َ
ـــُم  ُغَبـــرٌر َو ال

َ
 َیُکوُن  ه

َ
ـــِذي  ال

َّ
َجْیِش  اه

ْ
ـــي ِبـــِم َو َقْد َطـــرَر ِبره ّنِ

َ
َکأ ْحَنـــُف! 

َ
َیـــر أ

َعرِم.  ُثّمَ  ْقـــَداُم اهّنَ
َ
َلر أ ّنَ

َ
َکأ ْقَداِتِلْم 

َ
ْرَض ِبأ

َ ْ
 َحْمَحَمُة َخْیٍل ُیِثیـــُروَن ال

َ
ُجـــٍم َو ال

ُ
 َقْعَمَعـــُة ه

َ
ال

ُســـوِر ْجِنَحِة اهّنُ
َ
َکأ ْجِنَحٌة 

َ
َلر أ

َ
ِتي ه

َّ
ُمَزْخَاَبِة اه

ْ
ِر اه و

ُ
َعرِتَاِة َو اهّد

ْ
ْیٌل ِهِســـَکِکُکُم اه ؟ع؟ن َو

َ
 َقرل
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 ُیْفَمُد َغرِئُبُلْم 
َ

ُلـــْم َو ال
ُ
 ُیْنَدُب َقِتیل

َ
ِذيَن ال

َّ
ِئَك اه

َ
وه

ُ
ِة، ِتـــْن أ

َ
ِفَیل

ْ
 َو َخَااِطیـــُم َکَخَااِطیـــِم  اه

ْنَیر ِهَوْجِلَلر َو َقرِدُرَهر ِبَمْدِرَهـــر َو َنرِظُاَهر ِبَعْیِنَلر.
ُ

َکرّبُ اهّد َنـــر 
َ
أ

]38[ نهج البالغة، خطبه 102، ص 148

ِتیُکْم َتْزُتوَتًة 
ْ
َلر َراَیـٌة. َتأ

َ
 ُتـَاّدُ ه

َ
َلـر َقرِئَمـٌة َو ال

َ
 َتُمـوُم ه

َ
ُمْظِلـِم، ال

ْ
ْیـِل اه

َّ
َکِمَسـِع اهل ... ِبَتـٌن 

ُبُلْم، 
َ
ُبُلـْم َقِلیـٌل  َطـل

َ
َکل َلـر َقـْوٌم َشـِدیٌد 

ُ
ْهل

َ
ِکُبَلـر. أ ـًة َیْحِفُزَهـر َقرِئُدَهـر َو َیْجَلُدَهـر َرا

َ
َتْاُحوه

ِبـي  َو  ـوَن 
ُ
َتْجُلوه ْرِض 

َ ْ
ال ِبـي  يـَن  ِر ُمَتَکّبِ

ْ
اه ِعْنـَد  ـٌة 

َّ
ِذه

َ
أ َقـْوٌم  اهَّلِل  َطـِبیِل  ِبـي  ُیَجرِهُدُهـْم 

ُم َو 
َ
 َرَهـَج ه

َ
ـِك َیـر َبْصـَاُة ِعْنـَد َذِهـِك ِتـْن  َجْیـٍش  ِتْن  ِنَمـِم  اهَّلِل، ال

َ
ْیـٌل ه ـَمرِء َتْعُروُبـوَن. َبَو اهّسَ

ْغَبـا.
َ ْ
ُجـوِع ال

ْ
ْحَمـِا َو اه

َ ْ
َمـْوِت ال

ْ
ـِك ِبره

ُ
ْهل

َ
ی أ

َ
؛ َو َطـُیْبَتل  َحـّسَ

َ
ال

]39[ کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، ج 2، ص 505، ح 36

ِخي َطرِهـٍا ِبَبْغَداَد 
َ
ـِوّيُ اْبُن أ

َ
َعل

ْ
ـِد ْبِن َیْحَیی اه َحَسـُن ْبـُن ُتَحّمَ

ْ
ـٍد اه ُبـو ُتَحّمَ

َ
ْخَبَاَنـر أ

َ
َو أ

َعِمیِمّيُ 
ْ
ْحَمـَد ْبـِن َعِلـّيٍ اه

َ
َحَسـِن َعِلـّيُ ْبـُن أ

ْ
ُبـو اه

َ
ن َقـِدَم أ

َ
ُمْسـِن ِبـي َداِرِه َقـرل

ْ
َطـَاِف ُطـوِق اه

اِح، َو ُهـَو  َجـّاَ
ْ
ـی َعِلـّيِ ْبـِن ِعیَسـی ْبـِن اه

َ
ِبَبْغـَداَد ِبـي َطـَنِة َثَمـرٍن َو ِتْسـِعیَن َو ِترَئَتْیـِن ِإه

َکِثیـٌا؛  ـِد 
َ
َبل

ْ
ا اه

َ
 َبْيِتـَك ِبـي َهـذ

َ
ْهـل

َ
ـُمن ِإّنَ أ

َ
 ه

َ
ُم َبَمـرل

َ
ه

َ
ـُم، َبَسـأ

َ
ْتـِا َضْیَعـٍة ه

َ
يـٌا ِبـي أ ِز َيْوَتِئـٍذ َو

 
ُ

ل
َ
ْطـأ

َ
َعِمیِمُين  َبِإّنِي أ

ْ
ـُم  اه

َ
 ه

َ
. َبَمرل

َ
َکَمـر َقرل ْو 

َ
 َذِهـَك أ

َ
وَنر َطـرل

ُ
ه

َ
َمـر َطـأ

َّ
ُکل َبـِإْن َذَهْبَنـر ُنْعِسـي 

 ،
َّ

ن اهَّلُل َعـّزَ َو َجل
َ

ـُم َعِلـّيُ ْبـُن ِعیَسـین َتْن ُهَو؟ َبَمـرل
َ
 ه

َ
َتـْن ِبـي َیـِدِه َقَضـرُء َحرَجِتـي. َبَمـرل

 ِ
ّ

ِ َهرِهـٍك َو َدَرٌك ِتْن ُکل
ّ

ن ِبـي اهَّلِل َعَزاٌء ِتْن ُکل
ُ

ُقـول
َ
َنـر أ

َ
ن َبَخَاْجـُم َو أ

َ
َو َخـَاَج ُتْغَضبـًر.  َقـرل

ُت َذِهـَك َو َخَاْجـُم.
ْ

َخـذ
َ
ن َبأ

َ
ُتِصیَبـة ..... َقـرل

َعِمیِمّيُ 
ْ
ْحَمـَد اه

َ
َحَسـِن َعِلّيُ ْبُن أ

ْ
ُبو اه

َ
َثَنر أ

َ
ـٍدن َبَحّد َحَسـُن ْبـُن ُتَحّمَ

ْ
ـٍد اه ُبـو ُتَحّمَ

َ
 أ

َ
 َقـرل

َلر،  ْم ُیَسّمِ
َ
ِتي ُباَلَنَة ه  ِهَعّمَ

َّ
َحُنوُط ِإال

ْ
ا اه

َ
 ِهين َتر َخَاَج َهذ

َ
ا َو َقرل

َ
 َرِحَمُم اهَّلُل ِبَنِصیِبیَن ِبَلذ

ْتِلـُك 
َ
ُحَسـْیُن ْبـُن َرْوٍح َرِضـَي اهَّلُل َعْنـُمن ِإّنِـي أ

ْ
 ِهـَي اه

َ
َمـْد َقـرل

َ
ـّيَ َنْفِسـي.  َو ه

َ
َو َقـْد ُنِعَیـْم  ِإه

ـی 
َ
ِإه  

َ
ُخـول

ُ
اهّد یـُد  ِر

ُ
أ َخْیـٍان  ِهُغاَلِتـِم  ـُم 

ْ
َبُمل  . َعِمیِمـّيِ

ْ
اه َبـرِب  ـی 

َ
ِإه َبِصـْاُت  ْیَعـَة ....ِ  

َ
اهّض
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ْعَسْیَتِني
َ
ِذي أ

َّ
ْرَهُم اه ِدي! اهّدِ ُمن َیر َطّیِ

ْ
َك؟ َبُمل

َ
 ِهين َتر ه

َ
ْیِم، َبَمرل

َ
ِني ِإه

َ
ْدَخل

َ
ْیِخ. َبأ  اهّشَ

ِة. ّاَ َصْبُتُم ِبي اهّصُ
َ
رُه َتر أ  ِإّیَ

ـْم َیُکـْن 
َ
ْزنـًر، َو ه َراِهـَم. َبـِإَذا ِهـَي ِترَئـُة ِدْرَهـٍم َعـَددًا َو َو

َ
ْخـَاَج اهّد

َ
َجـِة َو أ

َ
ْنِفیل  َبَدَعـر ِبرهّزِ

ْیَعـَة، ُثـّمَ 
َ

 اهّض
َ

َخـذ
َ
ـی ِتْصـَا َو أ

َ
َبـی، ُثـّمَ َخـَاَج ِإه

َ
ـّيَ َبأ

َ
ِه ِإه ُتُم ِبـي َرّدِ

ْ
ه

َ
ِلُمـُم. َبَسـأ ّتَ

َ
َحـٌد أ

َ
َتِعـي أ

َن  ُکّفِ ـَي َرِضَي اهَّلُل َعْنـُم َو  َکَمـر ِقیَل،ُثّمَ ُتُوّبِ ـرٍم  ّیَ
َ
ـُد ْبـُن ِإْطـَمرِعیَل ِبَعَشـَاِة أ ـُم ُتَحّمَ

َ
َتـرَت َقْبل

ْیِم.
َ
ـِذي ُدِبَعـْم ِإه

َّ
ْکَفـرِن اه

َ ْ
ِبـي ال

]40[ رجال النجاشى، ابوالعباس النجاشّى، ج 1، ص64

اهحسـن بـن حمـزة بـن علـي بـن عبـد اهَّلل بـن تحمـد بـن اهحسـن بـن اهحسـین بـن 

علي بن اهحسین بن علي بن أبي طرهف؟مهع؟  أبو تحمد، اهسبري، یعاف برهماعش، 

کرن تـن أجـالء هـذه اهسرئفـة وبملرئلـر، قـدم بغـداد و همیـم شـیوخنر بـي طـنة طـم و 

خمسین و ثالثمرئة، و ترت بي طنة ثمرني و خمسین و ثالثمرئة.  هم کتف تنلرن کترب 

اهمبسـوط بـي عمـل يـوم و هیلـة، کتـرب االشـفیة بي تعرنـي اهغیبة، کتـرب اهمفتخا، 

 کترب بي اهغیبة، کترب جرتع، کترب اهماشد، کترب اهدر، کترب تبرشیا اهشریعة. 

أخبانر بلر شیخنر أبو عبد اهَّلل و جمیع شیوخنر رحملم اهَّلل.

ى، شیخ طوسى، ج 1، ص593
ّ

]41[ اختیار معرفة الّرجال المعروف برجال الكش

ْیَمرَن ْبـِن َجْعَفٍا 
َ
ِم،... َعْن ُطـل َحَسـِن ْبِن ُبْنـَداَر ِبَخّسِ

ْ
ـِد ْبِن اه ِکَتـرِب ُتَحّمَ ُت ِبـي 

ْ
َقـَاأ

ِبي 
َ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلّيِ ْبـِن أ

ْ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن اه

ْ
 ِهـي َعِلـّيُ ْبـُن ُعَبْیـِد اهَّلِل ْبـِن اه

َ
ن َقـرل

َ
َقـرل

ـُمن َبَمـر 
ْ
ْیـِم! ُقل

َ
َم َعل ِ

ّ
َطـل

ُ
َضـر؟ع؟ أ َحَسـِن اهّاِ

ْ
ِبـي اه

َ
ـی أ

َ
َ َعل

ْدُخـل
َ
ْن أ

َ
ْشـَتِلي أ

َ
َطرِهـٍف؟مهع؟ن أ

ْیِم... 
َ
ِمـي َعل ّتَ

َ
ـُم َو أ

َ
َلْیَبـُة ه

ْ
 َو اه

ُ
ْجـاَلل ِ

ْ
ن ال

َ
َیْمَنُعـَك ِتـْن َذِهـَك؟ َقـرل

ـی  ـَس َحّتَ
َ
َنـا َمَعـُه، َفَجل

َ
َحَسـِن؟ع؟ َو أ

ْ
ُبـو ال

َ
ـُّ ْبـُن ُعَبْیـِد اهلِل، َفَعـاَدُه أ ُثـّمَ َمـِرَض َعِلـ

ـِّ  َة َعِلـ
َ
َمَة اْمـَرأ

َ
ّمَ َسـل

ُ
 أ

َ
ّن

َ
َنـا أ

َ
ٌة ل

َ
ْخَبَرْتِنــ َمـْوال

َ
ـا َخَرْجَنـا أ ّمَ

َ
َبْیـِت. َفل

ْ
َکاَن ِفــ ال َخـَرَج َمـْن 
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ـا َخـَرَج َخَرَجـْت و انکبـت علـی  ّمَ
َ
ْیـِه. َفل

َ
ـْتَر َتْنُظـُر ِإل َکاَنـْت ِمـْن َوَراِء الّسِ ْبـِن ُعَبْیـِد اهلِل 

ـُح ِبـِه. ـُه َو َتَتَمّسَ
ُ
ل َحَسـِن؟ع؟ ِفیـِه َجاِلسـًا ُتَقّبِ

ْ
ُبـو ال

َ
َکاَن أ ـِذي 

َّ
الموضـع ال

ّمُ 
ُ
أ ـْت 

َ
َفَعل ِبَمـا  ْخَبَرِنــ 

َ
َفأ ُعَبْیـِد اهلِل،  ْبـِن  ـِّ  َعِلـ ـی 

َ
َعل ـُت 

ْ
ُثـّمَ َدَخل ْیَماُن: 

َ
 ُسـل

َ
َقـال  

َتُه 
َ
ـَّ ْبَن ُعَبْیِد اهلِل َو اْمَرأ  َعِل

َ
ْیَماُن! ِإّن

َ
: َیا ُسـل

َ
َحَسـِن؟ع؟. َفَقال

ْ
َبا ال

َ
ْرُت ِبِه أ َمَة، َفَخّبَ

َ
َسـل

َفُهُم  ُم ِإَذا َعّرَ
َ

ـال ْیِهَما الّسَ
َ
ـٍ  َو َفاِطَمـَة َعل ـَد َعِل

ْ
 ُول

َ
ْیَماُن ِإّن

َ
ـِة، َیـا ُسـل َجّنَ

ْ
ْهـِل ال

َ
ـَدُه ِمـْن أ

ْ
َو ُول

ـاِس� َکالّنَ ـْم َیُکوُنـوا 
َ
ْمـَر ل

َْ
ا األ

َ
اهلُل َهـذ

]42[ تحفةاألزهار و زالل األنهار فى نسب أبناء األئمةاألطهار، ضامن بن شدقم 
الحسینى المدنى، ج 2 ص 191. 

عمف ابي اهحسن طرها بن ]ابي [ اهحسین یحیی اهنسربةن قرل جدين قرل احمد 

 بـن اهمفضـل بـن ابـي کثیـا ذکـا کتـرب توثیـق الیمـرن. قـرل اهنعمـرنن کرن ابـو اهحسـن

رعـًر زاهـدًا صرهحـًر عربـدًا تمیـًر نمیـًر  یـًر جرتعـًر و کرتـاًل حرو  طرهـا عرهمـًر عرتـاًل برضـاًل 

 تیمونًر، جلیل اهمدر، عظیم اهشأن، ربیع اهمنزهة، عرهي اهلمة، بحیث اّن بني اخوتم 

کل تنلم ابن اخي طرها، واحدهم تمدوح اهمتنبي و هو طرها بن اهحسن بن  یعاف 

طرهـا بـن ....  ، و کرن ابـو اهحسـن طرهـا بـن یحیـی اهنسـربة، کرن بينـم  و بين رجل تن

 اهل خااطرن صحبة و تحّبة و تودة.

 زتـن، و یأتیـم بمرئتـي دینـرر، و 
ّ

کل ر اهنبـي؟لص؟  کرن اهخااطـرني یحـّج و يـزو  و 

هـذا تعینـة هـم تـن عنـده کل طـنة. برعتـاض اهخااطـرني رجـل تـن اهنـرس و قـرلن یـر 

هـذا اّنـك قـد ضیعـم ترهـك بـي غیـا تحلـم، بـرن طرهـاًا یصابـم بـي غیـا طرعـة اهَّلل و 

کـا علیـم اهـکالم، برنصـاف اهخااطـرني و اصـاف اهمرل علـی غیاه و  رطـوهم؟لص؟، و ا

هـم يواجلـم، و کـذا بـي اهسـنة اهثرنیـة.

 بلمـر آن وقـم اهسـفا هلحـج بـي اهسـنة اهثرهثـة رأى اهنبـي؟لص؟ بـي تنرتـم و هـو 
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کالم العـداء، و قسعـم عنـم  یحـك قبلـم بـي وهـدي اهسرهـا  یمـول هـمن یـر بـالن! و

صلتـك و تـر کنـم تبـّاه بـم؛ ال تمسـع صلتـك عنـم و بـاك، اعسـم جمیـع تـر برتـم تنك 

رًا بلـذا اهمنرم، و تجلز هلحـج و اخذ تعم  تـر اطـتسعم. برنتبـم تـن تنرتـم باحًر تسـرو

اهمبلـغ کمـر اتـاه اهنبـي؟لص؟ و کـذا اهلدایـر، بلّمـر حـج و زار اهنبـي؟لص؟ تضـی إهـی 

طرهـا و دخـل علیـم و قّبـل یدیـم و قدتیـم، و جلـس بي اهمجلس تع اهسـردة االشـااف 

کالم العـداء،  و اهفضـالء و العیـرن. بمـرل طرهـا هـم ابتـداًءن یـر بـالن! طـمعم بینـر 

باأیـم جـدي رطـول اهَّلل بـي اهمنـرم برتاك بریصـرل اهسـتمرئة دینـرر، اهمنمسعة ثالث 

طـنین تـع اهلدایـر، بلـو هـم یأتـاك تـر جئـم بلـر، و قـد عزهتلـر عـن ترهـك تـن بـالدك، 

نرشـدتك هـل کرن ذهـك کذهـك؟ قـرلن هکـذا اهمّصـة و اهَّلل یربـن رطـول اهَّلل، هـم یعلـم 

 اهَّلل عـز و جـل.
ّ

بذهـك احـد إال

 قرلن اّن تعي خباك تن اهسنة الوهی و اهثرنیة، و بي اهثرهثة ضرق صدري، باأیم 

جـدي رطـول اهَّلل؟لص؟ بـي تنرتـي و هـو یمـول هـين ال تغتـم، برنـي اتیـم بالنـًر تـن 

قبلك و اتاتم ان یعسیك تر برتك، و ان ال یمسع عنك صلتم تر اطـتسرع، بحمدت 

 تـر 
ّ

اهَّلل عـز و جـل و شـکاتم علـی نعمـم و احسـرنم، بلمـر رأیتـك علمـم تـر جـرء بـك اال

رأیـم بـي تنرتك.

 بمرم اهخااطرني ثرنیًر و قّبل یدیم و قدتیم تلتمسًر تنم ان يبري ذتتم بي تر صغی 

بم هکالم ذهك اهعدو، و قد دبع إهیم اهمرل.

]43[ معجم البلدان، الحموی، ج4،  ص139

و إهـی عمیـق اهمدینـة ینسـف تحمـد بـن جعفـا بـن عبـد اهَّلل ابن اهحسـین الصغا 

ابـن علـي بـن اهحسـین بـن علـي بـن أبـي طرهـف اهمعـروف برهعمیمـي، هـم عمـف و بـي 

یرطـة، و تـن وهـده أحمـد بـن اهحسـین بـن أحمـد بـن علي بـن تحمـد اهعمیمي  وهـده ر
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کرن تن وجوه الشااف بدتشق، و تدحم أبو اهفاج اهواوا، و ترت بدتشق   أبو اهمرطم، 

لربع خلون تن جمردى الوهی طنة 378 و دبن برهبرب اهصغیا.

]44[ تحفةاألزهـار و زالل األنهـار فـى نسـب أبنـاء األئمةاألطهـار، ضامـن بـن شـدقم 
الحسـینى المدنـى، ج 2 ص 182. 

ـَف تحمـدًا جمرل اهّدين، کرَن طـّیدًا عظیمًر نبیاًل هدیِم علٌم 
َّ
  َبَعبـد اهُمّسلـف َخل

حِرَق ِبرهَغِرّیِ ُظلمًر َو ُعدوانًر....
ُ
ة عرِهَیة، أ َو َبضٌل و َاَدٌب ذا ِهّمَ

]45[ سر السلسلة العلوّیة، ص77
 .... و لم یخرج معه أشجع منه و ال أجرا و کان یقال له رمح آل أبی طالب لُطوله 

و َطوله  )قال:( و کان بینه و بین االمام الصادق؟ع؟ کالم و وحشة � طعن علیه لذلك 

کان یوصـی  الشـئ ال فــ نسـبه. )قـال:( و سـمعت جماعـة یقولـون ان الصـادق؟ع؟ 

لعشـیرته عنـد موتـه، فأوصـی لالفطـس الحسـن بـن علـی بثمانیـن دینـارا. فقالـت لـه 

عجـوزا فــ البیـت: أتوصـی لـه بذلـك و قـد قعـد لك بخنجـر یرید ان یقتلـك؟ فقال: 

کـون ممـن قـال اهلل تعالـی »و یقطعـون مـا أمـر اهلل بـه ان یوصـل«؟ واهلل  أتریدیـن ان ا

الصلـّن رحمـه و ان قطـع.... 

و لمـا قتـل محمـد بـن عبـد اهلل المحـض، أختفـی الحسـن االفطـس. فلما دخل 

الصـادق؟ع؟ العـراق قـال للمنصـور: أتریـد أن تسـدى الـی رسـول اهلل؟ص؟ یـدًا؟ فقال: 

بلـی یـا أبـا عبـد اهلل �فقـال: تعفـو عـن االفطس. فعفـا عنه.

]46[ رسالة المواسعة و المضایقة، سید ابن طاووس، ج1، ص512 و 513

کنـم قـد توّجلـم أنـر و أخـي اهصرهـح تحّمـد بـن تحّمـد بـن تحّمـد اهمرضـي   و 

 الوی، ضرعف اهَّلل طعردتم و شّاف خرتمتم تن اهحلة إهی تشلد توالنر أتیا اهمؤتنین

 صلـوات اهَّلل و طـالتم علیـم.... بحّدثنـي أخي اهصرهـح تحّمد بن تحّمد بن تحّمد 
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و  جلیلـة  تکرشـفرت  یـررة  اهز تلـك  بـي  تجـددت  و  طـعردتم....  اهَّلل  ضرعـف  الوي 

بشـررات جمیلـة.

]47[  بحار األنوار، ج 53، ص:221 و 222

قـرل آیـة اهَّلل اهعالتـة اهحلـي رحمـم اهَّلل بي آخا تنلرج اهصـالح بي دعرء اهعبااتن 

 اهدعرء اهمعروف و هو تروي عن اهصردق جعفا بن تحمد؟ع؟، و هم تن جلة اهسید 

اهسـعید رضـي اهديـن تحمـد بـن تحمـد بـن تحمـد الوي قـدس اهَّلل روحـم حکریـة 

تعروبـة، بخـط بعـض اهفضـالء بـي هرتـش ذهـك اهموضـع.

ى اهموهی اهسعید بخا اهدين تحمد بن اهشیخ الجل جمرل اهدين عن واهده    رو

 عن جده اهفمیم يوطف عن اهسید اهاضي اهمذکور أنم کرن تأخوذًا عند أتیا تن أتااء 

یلـة تـع شـدة و ضیـق. بـاأى بـي نوتـم اهخلـف اهصرهـح   اهسـلسرن جاترغـون تـدة طو

اهمنتظا، ببکی و قرلن یر توالي اشفع بي خالصي تن هؤالء اهظلمة.

بـي  إنـم  بمـرل؟ع؟ن  اهعبـاات؟  دعـرء  تـر  بمـرل  اهعبـاات.  بدعـرء  ادع  بمـرل؟ع؟ن 

تصبرحـك. بمـرل یـر تـوالي! تـر بـي تصبرحـي. بمـرل؟ع؟ن انظـاه تجـده. برنتبـم تـن 

رقـة تکتوبـة بیلـر هـذا اهدعـرء بيـن  ـی اهصبـح و بتـح اهمصبـرح،  بلمـي و
ّ
تنرتـم و صل

راق اهکتـرب، بدعـر أربعیـن تـاة. و کرن هلـذا التیـا اتاأتـرن، إحداهمـر عرقلـة تدبـاة  أو

بـي أتـوره و هـو کثیـا االعتمـرد علیلـر. بجـرء التیـا بي نوبتلـر بمرهم هـمن أخذت أحدا 

تـن أوالد أتیـا اهمؤتنیـن علـي؟ع؟. بمـرل هلـرن هـم تسـأهین عـن ذهـك؟ بمرهـمن رأیـم 

شـخصًر و کرن نـور اهشـمس یتـأل تـن وجلـم، بأخـذ بحلمـي بيـن إصبعیـم؛ ثـم قـرلن 

ى بعلـك أخـذ وهـدي و یضیـق علیـم تـن اهمسعـم و اهمشـاب. بملم همن یر طـیدي  أر

تـن أنـم؟ قـرلن أنـر علـي بن أبـي طرهف. قوهي هـم إن هم یخل عنم لخربّن بيتم. بشـرع 

هـذا اهنـوم هلسـلسرن، بمـرل تـر أعلـم ذهـك و طلـف نوابـم، بمرلن تـن عندکـم تأخوذ؟ 
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وا طـبیلم و أعسوه باطـر ياکبلر و دهوه 
ّ
بمرهـوان اهشـیخ اهعلـوي أتـات بأخـذه. بمـرلن خل

علـی اهسريـق، بمضـی إهـی بيتـم. انتلی.

 و قرل اهسید الجل علّي بن طروس بي آخا تلج اهدعواتن و تن ذهك تر حّدثني 

بـم صدیمـي و اهمواخـي هـي تحمـد بن تحمـد اهمرضي الوي ضرعـف اهَّلل جل جالهم 

 طعردتم و شاف خرتمتم ، و ذکا هم حدیثر عجیبر و طببر غريبر؛ و هو أنم کرن قد حدث 

کتبـم، بنسـخ تنـم  بيـن  هـم یجعلـم بیلـر  راق  أو اهدعـرء بـي  هـم حردثـة، بوجـد هـذا   

نسـخة. بلمـر نسـخم بمـد الصـل اهـذي کرن قـد وجـده، إهـی أن ذکـا اهدعـرء. و ذکـا هـم 

نسـخة أخـاى تـن طريـق آخـا تخرهفـم.




