









 
 
 

 
 

  

  
  

    
           

           
           


 

 
  



  
  

 
 

 شاعر و عارف مرحوم صغیر اصفھاني
سید بن : نگاشته ، فرموده   جالءالعیون  مجلسى در كه من در اين فصل اكتفا مى كنم به آنچه عالمه: لف گويدؤم :منتھي اآلمال

سـالھا ھشـام بـن     ند معتبـر از حــضرت صـادق علیـه السـالم كـه در سـالى از       الّله عنه روايت كرده است به سـ  طاووس رضى
من در مكه روزى در مجمع مـردم گفـتم كـه حمـد      عبدالملك به حج آمده در آن سال من در خدمت پدرم به حج رفته بودم ، پس

 ستاد و ما را به آن حضـرت گرامـى  الّله علیه و آله و سلم را به راستى به پیغمبرى فر مـى كـنـم خـداونـدى را كـه مـحّمد صلى
پـس سـعادتمند   . خلیفـه ھـاى خـدا در زمـین      گردانید، پس مايیم برگزيدگان خدا بر خلق او و پـسـنـديـدگان خـدا از بنـدگان او و  

كسى اسـت كـه مخالفـت مـا نمايـد و بـا مـا دشـمنى كنـد، پـس بــرادر             كسى است كه مـتـابـعـت مـا كند، و شقى و بدبخت
مـا بـه سـوى  او رسانید و در مكه مصلحت در آن نديد كه متعرض ما گردد و چـون بـه دمـشـق رسـیـد و خـبر را بهھـشـام ايـن 

پدرم را و مرا بـه نـزد او بـه دمشـق فرسـتد، چـون وارد        مـديـنـه مـعـاودت كـرديـم پـیـكـى بـه سـوى عـامـل مـديـنه فرستاد كه
تـخــت   روز چـھـارم مـا را بـه مـجـلس خـود طـلبـیـد چــون داخــل شـديــم ھـشــام بــر      نـداد، دمشق شديم سـه روز مـا را بـار

خود باز داشته بود و آماج خانه يعنى محلى كه  پـادشـاھـى خـود نـشـسـتـه و لشـكـر خـود را مـسـّلح و مـكـّل دو صف در برابر



چون در  داده بود و بزرگان قومش در حضور او به گرو تیر مى انداختند،در بـرابـر خـود ترتیب  نشانه تیر در آن نـصـب كـرده بـودنـد
بـه نـزديـك رسـیـديـم بـه پدرم گفـت كـه    ساحت خانه او داخل شديم پدرم در پیش مى رفت و من از عقب او مـى رفـتـم چـون

 نمى آيد اگر مرا معاف دارى بـھـتـر اســت، من پیر شده ام و اكنون از من تیراندازى  با بزرگان قوم خود تیر بینداز، پدرم گفت كه
گردانیده تو را معاف نمى گردانم ، پس  ھشام سوگند ياد كرد كه به حق آن خداوندى كه ما را به دين خود و پیغمبر خـود عـزيـز

  .تیر خود را به او بده تا بیندازد به يكى از مشايخ بنى امیه اشاره كرد كه كمان و
 از او بگرفت و در زه كمان گذاشت و به قـوت امـامـت كـشـیـد و بـر مـیـان نـشـانـه آن مـرد گرفت و يك تیر پـس پـدرم كـمـان را از

نـیـم كـرد و در مـیـان تـیـر اول قـرار گـرفـت ، پــس   زد پـس تـیـر ديـگـر بـگـرفـت و بـر فـاق تیر اول زد كـه آن را تـا پـیـكـان بـه دو
چنین پیاپى افكند  دوم زد كه آن را نیز به دو نـیـم كـرد و در مـیـان نـشانه محكم شد تا آنكه نه تیر فاق تیرتیر سوم را گرفت و بر 

تیر كه آن حضرت مى افكند بر جگر ھـشـام مـى نـشست و رنگ  كه ھر تیر بر فـاق تـیـر سـابـق آمـد و آن را به دو نیم كرد و ھر
 نیـك انـداختى اى ابـوجعفر و تـو مـاھرترين عـرب و عجمـى در       : بى تاب شد و گفت  در تیر نھم شومش متغیر مى شد تا آنكه

پـشـیـمـان شـد و عـازم قتل پدر من گرديد و سر به  پـس ، از آن تـكـلیـف. تیراندازى چرا مى گفتى كه من بر آن قـادر نـیـسـتـم 
  . پدرم در برابر او ايستاده بوديم زير افكند و تفكر مى كرد و من و

شد و چون آن حضرت در خشم مى شد نظر به سوى آسمان مى كرد و آثار  ـون ايـسـتادن ما به طول انجامید پدرم در خشمچ
او را بـر   ظاھر مى گرديد، چون ھشام آن حالت را در پـدرم مـشـاھده كـرد از غضـب آن حضـرت ترسـید و     غضب از جبین مبینش

برخاست و پدرم را در برگرفت و در دسـت راسـت خــود     چـون به نزديك او رسیدباالى تخت خود طلبید و من از عـقـب او رفـتـم 
پیوسته  : درآورد و مرا در جانب راست پدرم نشانید، پس رو به سـوى پـدرم گـردانـید و گفت نـشـانـیـد، پس دست در گردن من

، مرا خبر ده كه اين تیراندازى را كى تعلیم  ھست بايد كه قبیله قريش بر عرب و عجم فخر كنند كـه مـثـل تـويى در میان ايشان
اسـت و مـن    مـى دانـى كـه در مـیـان اھل مدينه اين صنعت شايع: آمـوخـتـه اى؟ پـدرم فـرمـود تو نموده اسـت و در چـه مـدت

داديد امروز كمـان   ام و چون مبالغه كرديد و سوگند در حداثت سن چند روزى مرتكب اين بودم و از آن زمان تا حـال تـرك آن كرده
  تـو ھـسـت ؟  مـثـل ايـن كـمـانـدارى ھـرگـز نـديـده بـودم اى ابـاجـعـفـر در ايـن امـر مـثـل :ھـشـام گـفـت. به دست گرفتم 

 :كه حق تعالى در آيه حـضـرت فـرمـود كـه مـا اھـل بـیـت رسـالت عـلم و كمال و اتمام دين را
 

   
يكى از ما كه در او كامل باشد آنچه ديگران در  از يكديگر میراث مى بريم و ھرگز زمین خالى نمى باشد از ،به ما عطا كرده است

و روى نـحـسـش سرخ شد و ديده راستش كج شد، و اينھـا   شنید بسیار در غـضـب شـد آن قاصرند، چون اين سخن را از پدرم
نسـب مـا و شـما كـه      غضب او بود و سـاعتى سر به زير افكند و ساكت شد، پس سر برداشت و به پدرم گفت كـه آيـا   عالمت

نـون  تعالى مـا را مــخصوص گردانیـده اسـت از مك    ھمه فرزندان عبدمنافیم يكى نیست ؟ پدرم فرمود كه چنین است و لكن حق
را به آن مـخـصـوص نـگـردانیده است، ھشام گفت كه آيا چنین نیست كه حق تعالى  سّر خود و خالص علم خود به آنچه ديگرى

گردانیـده از سـفید و سـیــاه و ســرخ      صلى الّله عـلیـه و آله و سـلم را از شـجـره عبد مناف به سوى كافه خلق مبعـوث  محّمد
 گـردانـیـده اسـت و حـال آنـكـه حـضـرت رسـول صلى الّله علیه و آله و سلم بر ھمه ـصـوص شـمـاپـس از كـجـا ايـن مـیـراث مـخ

س به چـه سـبب میـراث علـم مخصـوص      پ َواَالْرِض َو لّلِه میراُث السَّمواِت  :، خدا در قـرآن مـجـیـد مـى فرمايدخلق مبعوث است
  .پیغمبران نیستید ه و سلم پیغمبرى مبعوث نگرديد و شماشد و حال آنكه بعد از محّمد صلى الّله علیه و آل شما

و امر كرد  ؛ ِبِه الُتَحرِّك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل  گردانیده كه به پیغمبر خود وحى فرستاد كه از آنجا خدا ما را مخصوص :پـدرم فـرمـود
صلى الّله علیه و آله و سلم برادر خود على  رسالت پیغمبر خود را كه مـخصوص گرداند ما را به علم خود و به اين سبب حضرت

 مى گردانید به رازى چند كـه از سـايـر صـحـابـه مـخـفـى مـى داشـت و چـون ايـن آيـه بن ابى طالب علیه السالم را مخصوص
حـضـرت رسـول  يـعنى حفظ مى كند آنھا را گـوشـھـاى ضـبـط كـنـنـده و نـگـاه دارنـده ، پـس   َو تـَعـِیـَھـا ُاْذٌن واعـِیـٌَة  نـازل شـد

آنھا را گوش تو گرداند و به اين جھـت علـى بـن    مـن از خـدا سـؤال كردم كه ! يـا عـلى : صـلى الّله عـلیـه و آله و سـلم فـرمـود
ھــر بـابى    فـرمـود كـه حضرت صلى الّله علیه و آله و سلم ھزار باب از علم تعلیم مى نمـود كـه از   ابى طالب علیه السالم مى

داريــد  گـويـیــد و از ديـگــران پـنـھــان مــى      ھزار باب ديگر گشوده مى شـود؛ چنانچـه شـما راز خـود بـه مخصوصـان خـود مـى        
 عـلیـه و آله و سـلم رازھـاى خـود را بـه عـلى عـلیـه السـالم مى گفـت و ديـگــران را   ھـمـچـنـیـن حـضـرت رسـول صـلى الّله

بـیت خود را كه محرم آن اسرار بود و  مـحـرم آنـھـا نـمـى دانـسـت ، ھـمـچـنـین على بن ابى طالب علیه السالم كسى از اھـل
على دعوى ايـن مـى   : عـلوم و اسرار به ما میراث رسیده است ، ھشام گفت  ص گردانید، و به اين طريق آنبه آن رازھا مخصو
از كجا اين دعـوى  غیب مـى دانـم و حـال آنـكـه خـدا در علم غیب احدى را شريك و مطلع نگردانیده است پس كرد كه من علم

الّله علیه و آله و سلم كتابى فرستاد و در آن كتاب بیان كرده  رسول صلىمـى كـرد؟ پـدرم فـرمـود كـه حـق تـعـالى بـر حـضـرت 
 َشى ء َو ُھدًى َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَّقیَن َو َنزَّْلنا َعَلْیَك اْلِكتاَب ِتْبیاَنا ِلُكّل : تا روز قیامت چنانچه فرموده است آنچه بوده و خواھد بود
    .َفرَّْطنا ِفى اْلِكتاِب مِْن َشى ٍء ما  و فرموده است كهن ْحَصْیناُه ِفى ِاماٍم ُمبیَشى ٍء َا َو ُكلُّ  : و بـاز فـرمـوده است

عـلیــه   فـرسـتـاد به سوى پیغمبر خود كه ھر غیـب و سـّر كـه بـه سـوى او فـرسـتــاده البـتــه عــلى         پـس حـق تـعـالى وحـى
آله و سلم امر كرد على علیه السالم را كـه بعـد از او    ّله عـلیـه والسـالم را بـر آنـھـا مـطـلع گـردانـد و حـضـرت رسـول صـلى ال

 غسل و تكفین و حنوط او شود و ديگرا را حاضر نكند و به اصحاب خـود گفـت كـه حـرام اسـت بـر       قرآن را جـمـع كـن و مـتـوجـه
اويم و از او است مال من و بر  از اصحاب و اھل من كه نظر كنند به سوى عورت من مگر برادر من على كـه او از من است و من

كننده قرض من و وفا كننده به وعده ھاى من ، پس بـه اصـحاب خـود گفـت كـه       او الزم است آنچه بر من الزم بود و او است ادا
ـتـال كــردم  ويـل قـرآن چـنـانـچـه مـن قأتـ طـالب عـلیـه السـالم بـعـد از مـن قـتـال خـواھـد كـرد بـا مـنـافـقـان بـر على بن ابـى

الســالم و بــه ايــن     ويـل قـرآن مـگــر نــزد عــلى عـلیــه    أنـبـود نـزد احـدى از صـحـابـه جـمـیـع تـ بـا كـافـران بـر تـنـزيـل قـرآن و
داناترين مردم به علم قضا علـى بـن ابـى طالـب علیـه السـالم        سـبـب حـضـرت رسـول صـلى الّله علیه و آله و سلم فرمود كه

شد، عمر  اگـر عـلى نـمـى بـود عـمـر ھـالك مى: و عمر بن خّطاب مكّرر مى گـفـت . شما باشد عنى او بايد كه قاضىاست ، ي
  .گواھى به علم آن حضرت مى داد و ديگران انكار مى كردند

  
كه اھل گفت  ھر حاجت كه دارى از من طلب كن ؟ پدرم: طويل سر به زير افكند پس سر برداشت و گفت  پس ھشام ساعتى

رخصت دادم : رخصت مراجعت دھى ، ھشام گفت  و عیال من از بیرون آمدن من ، در وحشت و در خوف اند استدعا دارم كه مرا
ــدرم دســـت در گـــردن . در ھمـــین روز روانـــه شـــو ــديم  پـــس پـ  . او آورد وداع كـــرد و مـــن نیـــز او را وداع كـــرده و بیـــرون آمـ

  



ايشان كیستند؟  نتھاى میدان جماعت كثیرى ديديم كه نشسته اند، پدرم پرسید كهخانه او رسیديم در م چـون به میدان بیرون
دارنـد كـه دانـاتـريــن عـلمــاى ايـشــان اســت و ھــر       قّسیسان و رھبانان نصارى اند در اين كوه عـالمـى: حاجب ھشام گفت 

پس پدرم به . اند مـى كـنـنـد و امروز براى آن جمع شدهال نـد و مـسـائل خـود را از او سـؤمـى آيـ سـال يـك مـرتـبـه بـه نـزد او
پیچید كه او را نشناسند و با آن گروه نصارى به آن كـوه بـاال رفـت  نزد ايشان رفت و من نیز با او رفـتم ، پدرم سر خود را به جامه

انداختنـد و او را بیـرون    ى عـالم خـود  نـشـسـتند پدرم نیز در میان ايشان نشست و آن ترسايان مـسـندھا برا ، و چـون نـصـارى
بعضى حواريون اصحاب عیسى را دريافته بود و از پیرى ، ابروھاى  آوردند و بر روى مسند نشاندند و او بسیار مـعـّمر شده بود و

عى به حركت ديده ھاى اف افتاده بود، پس ابروھاى خود را به حرير زردى بر سر بست و ديده ھاى خـود را مانند  او بر ديده اش
حضرت به دير نصارى رفت كسى از مخصوصان خود فرستاد  درآورد، و به سوى حاضران نظر كرد، و چون خبر ھشام رسید كه آن

  مرحومه ؟  تـو از مـايى يا امت: مى گذرد او را خبر دھد، چون نظر آن عالم بر پدرم افتاد گفت  كه آنچه مـیـان ايـشان و آن حضرت

  ،از امت مرحومه امبلكه  :حضرت فرمود
  ؟ ايشان از علماى ايشان يا از جھال :پرسید كه
  از جھال ايشان نیستم،  :فرمود كه

  ال مـى كـنـى؟ ال كـنـم يـا تـو از مـن سـؤؤسـمـن از تـو : پس بسیار مضطرب شد و گفت
   ! ال كـنتـو سـؤ :پـدرم فـرمـود

مـى گـويـد كـه و آله و سـلم بـه مـن  از امت محّمد صلى الّله عـلیـهغريبه است كه مردى ! اى گروه نصارى :نـصـرانـى گـفت
  ، ال كنؤاز مـن سـ

  چند از او بپرسم،  له اىأسزاوار است كه مس
  از روز؟  خبر ده مرا از ساعت كه نه از شب است و نه! اى بنده خدا :پس گفت

  مابین طلوع صبح است تا طلوع آفتاب ،  :پدرم فرمود
  ساعتھا است؟  كدام پـس از :گـفـت

  مى آيند، كه از ساعات بھشت است و در اين ساعات بـیـمـاران ما به ھوش :پدرم فرمود
  و دردھا ساكن مى شود، 

  رود  و كسى را كه شب خواب نبرد در اين ساعت به خواب مى
  و حق تعالى اين ساعت را موجب رغبت رغبت كنندگان به سوى آخرت گـردانـیـده 

  مـل كـنـنـدگـان بـراى آخـرت دلیـل واضـحـى سـاخـتـه بـراى عـ و از
  .كـنـنـدگـا و مـتـكـبـران كـه عـمـل بـراى آخـرت نـمـى كنند حجتى گردانیده و بـراى انـكـار

و از  دخـورنــد و مــى آشـامــن    راست گفتى ، مرا خبر ده از آنـچـه دعـوى مـى كـنـیـد كـه اھـل بـھـشـت مــى  :گفت نصرانى
  آن ھست؟  ايـشـان بـول و غـايـط جدا نمى شود، آيا در دنیا نظیر



  . و از او چیزى جدا نمى شود بلى جنین در شكم مـادر مـى خـورد از آنـچـه مـادر او مى خورد :حضرت فرمود
  ! نـیـسـتـم ؟ تو نـگـفـتـى كـه مـن از عـلمـاى ايـشـان :نصرانى گفت

  . ـفـتـم از جـھـال ايـشـان نـیستمكـه مـن گ :حـضـرت فـرمـود
ھـرچـنــد از آن تـنــاول مــى     مرا خبر ده از آنچه دعوى مى كنید كه میوه ھاى بھشـت بـرطــرف نـمــى شــود     :گفت نصرانى

  دارد؟  كـنـنـد بـاز بـه حـال خـود ھـسـت آيا در دنیا نظیرى
  . بیفروزند كم نمى شود و ھمیشه ھست ھـزار چـراغ از آنكه بلى نظیر آن در دنیا چراغ است كـه اگـر صـد  :حضرت فرمود
   كـنـم كـه نـتـوانـى جـواب گـفـت، ال مـىؤاى سـ ألهاز تـو مـسـ :نصرانى گفت

  ال كـن،ؤحـضـرت فـرمـود كـه سـ
ر يك ساعت متولد و ھر دو د له شـدممرا خبر ده از مردى كه با زن خود نزديكى كرد و آن زن به دو پـسـر حـا :گـفـت نـصـرانـى

از عـمـر او گـذشـتـه بـود و ديـگـر صـد و پـنـجـاه سـال زنـدگانى  شدند و در يك ساعت مردند و در وقت مردن يكى پـنـجـاه سـال
  كرده بود؟ 
و در يـك سـاعـت حـامــله شــد    كه آن دو فرزند عزير و عزر بودند كه مادر ايـشـان بـه ايـشـان در يـك شـب در :فرمود حضرت

میراند و بعـد از صـد سـال او را     زنـدگـانـى كـردنـد پـس حـق تـعـالى عـزير را يك ساعت متولد شدند و سى سـال بـا يـكـديـگـر
  . كرد و بیست سال ديگر با برادر خود زندگانى كرد و ھر دو را يك ساعت فـوت شـدنـد زنده

  
سوگند كه تا اين مرد در شام است ديگر  ايد كه مرا رسوا كـنـد بـه خدااز من داناترى را آورده  :آن نصرانى برخاست و گفت پس

  .ال كنیدؤس من با شما سخن نخواھم گفت ھرچه خواھید از او
معجزات مشاھده كرد و مـسـلمـان شـد، چـون ايـن خبـر بـه ھشـام        به نزد آن حضرت آمد ونصرانى چـون شـب شـد آن عـالم 
بــر اھــل شــام     رت امام محمدباقر عـلیـه السـالم بـا نـصـرانـى در شـام مـنـتـشـر شـده ومباحثه حض رسید و به او گفتند خبر

  ، عـلم و كـمـال او ظـاھر گرديده
  

او جايزه اى  فـرسـتـاد، بـه ھـمـان مـلعـون گـفـتـنـد كـه اھل زندان ھمه مريد او گرديده اند پس آن حـضـرت را بـه حـبـس ھشام 
   به زودى روانه مدينه كرد و ما رابراى پدرم فرستاد 

كه در سر راه است ندا كنند در میان مردم كـه دو پسـر جـادوگــر ابـوتــراب      و پیش از ما پـیـك مـسـرعـى فرستاد كه در شھرھا
را  ترسـايان و ديـن ايشـان    عـلى و جـعفر بن محّمد كه من ايشان را به شام طبیده بودم مـیـل كـردنــد بــه سـوى    مـحـمـّد بـن

سالم كند يا با ايشان مصافحه كند خونش ھدر است ، چـون پیـك    اختیار كردند پس ھركه به ايشان چیزى بفروشد يا بر ايشان
را دشـنام دادنـد و    بـعـد از آن مـا وارد شـھـر شـديـم و اھـل آن شـھـر درھـا بـر روى مــا بــستند و مـا    به شـھـر مـديـن رسـیـد
ما مبالغه مى كردند در نمى گشودند و آذوقه به ما نمـى   ب عـلیـه السـالم گـفتند و ھرچند مالزمانناسزا به على بن ابى طال

شما  رسیديم پدرم با ايشان به مدارا سخن گفت و فرمود از خدا بترسید ما چنان نیستیم كه به دادند، چون ما به نزديك دروازه
مبايعه ما امتناع مى نمايید، آن بـدبختان گفتنـد    مـعـامـله مى كنید، چرا از گفته اند، و اگر چنان باشیم ، شما با يھود و نـصـارى

ايشـان را نصـیحت    ھـرچـنـد پـدرم .كه شما از يھود و نصارى بدتريدنعوذبالّله ؛ زيرا كه ايشان جزيه مى دھند و شما نمى دھید
حضرت چون اصرار آن اشرار . يان شما ھالك شويدچـھـارپا كرد سودى نبخشید و گفتند در نمى گشايیم بر روى شما تـا شـمـا و

شـھــر مـديــن    و كوھى در آن نزديكى بود كه بـر . تـو از جاى خود حركت مكن ! اى جـعـفـر: فـرمـود مشاھده نمود پیاده شـد و
كـه حـق تـعـالى گـوشـھـاى خـود گـذاشـت و آيـاتـى  برمـشـرف بـود حـضرت بر آن كوه برآمد و رو به جانب شھر كرد و انگشت 

 اسـت و مشتمل است بـر مبعـوث گرديـدن شـعیب بـر اھـل مـدين و معـذب گرديـدن ايشـان بـه            در قـصـه شـعـیـب فـرسـتـاده
  .  َلُكْم ِاْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنیَن َبِقیَُّةالّلِه َخْیٌر :يدند تا آنجا كه حق تعالى مى فرمانافرمانى او، بـر ايـشـان خوا

گوش مرد  ، پس حق تعالى باد سیاھى تیره بـرانـگـیخت كه آن صدا را بهسوگند بقیه خدا در زمین م به خداپـس فـرمـود كه مايی
بامھا برآمدند و به جانب آن حضرت نظر مى كردند  و زن و صغیر و كبیر ايشان رسانید و ايشان را دھـشـت عظیم عارض شد و بر

 ده كرد و به صداى بلند ندا كرد در میان شھر كـه از خــدا بـتـرسـیــد اى  آن حالت مشاھ پس مرد پیرى از اھل مدين پدرم را به
كرد در اين موضع ايستاده بود، و  اھـل مدين كه اين مرد در موضعى ايستاده است كه در وقتى حضرت شعیب قوم خود را نفرين

خواھـد شـد، پـس ايشـان ترسـیدند و در را      مـثــل آن عــذاب بــر شـمــا نــازل       به خدا سوگند كه اگر در به روى او نـگـشـايـیــد 
  . رفـتیم  مـا را در مـنـازل خـود فـرود آوردند و طعام دادند و ما روز ديگر از آنجا بیرون گـشـودنـد و

  
و بـه روايـت ديگـر آن مـرد     . را به قتل رسـانید  پس والى مدين اين قصه را به ھشام نوشت آن ملعون به او نوشت كه آن مرد پیر

  . رحـمـت الھى واصل گرديد طلبید و پیش از رسیدن به ھشام به د رامرپیر
  

كـنـد و پـیـش از آنـكـه ايـن اراده بـه عـمـل  پس ھشام لعین به والى مدينه نوشت كه پدرم را به زھر ھالك
 حضرت را ابراھیم بن ولید بـن عـبـدالمـلك بـنبعد از آن  اما  شد آيـد ھـشـام بـه درك اسفل جحیم واصل

، نحوه مسموم كردن حضرت به اين نحو بوده است كه بوسیله عوامل استمـروان بـه زھـر شھید كرده 
حكومتي و منافقین در صحنه زين اسب سواري حضرت را آلوده به زھري بسیار قوي كردند، و در اثر حركت 

  .سم به بدن شريف وارد و حضرتش مسموم َكرديد
چھاردھم به سن پنجاه و ھفـت در مدينـه مشـرفه واقـع شـد و ايــن در ايــام خالفـت          آن حضرت روز دوشـنـبه سنه صد و وفات

در بقیع واقع شده است در پھلوى پدر و عم بزرگوار خود حضرت امام  عبدالملك بود، و قبر مقدس آن حضرت به اتفاق ھشام بن
  .حسن علیه السالم

  
از حضرت امام محمدباقر علیه السـالم شـنیدم كـه     روزى: كـه گـفت  و كـلیـنـى بـه سـنـد صـحـیـح از زراره روايـت كـرده اسـت

ايستاده بودم و مـردم از ھر طرف آن كوه باال مى آمدند به سوى من چون مـردم بسـیار    در خواب ديدم كه بر سر كوھى: فرمود
نـدك جمـاعتى بـر آن كــوه مــى      ا شدند بر اطراف آن كوه ، ناگاه كوه بلند شد و مردم از ھر طرف فرو مى ريختنـد تـا آنكـه    جمع

را به وفات خود تـعـبـیـر فـرمـوده بـود، بـعـد از پـنـج شـب از ايـن خـواب  ماندند و پنج مرتبه چنین شد، و گويا آن حضرت اين خواب
   .رحـمـت ربـّاالربـاب واصل گرديد بـه
  



را در  مام محمدباقر علیه السالم جدا شد آن دندانكرده است كه روزى يكى از دندانھاى حضرت ا و كلینى به سند معتبر روايت
ن كنى اين دندان را با من كه چون مرا دف حضرت امام جعفر صـادق عـلیه السالم را گفت  الحمدلّله ، پس : دست گرفت و گفت

كـه اى جعفـر    الحمدلّله و فرمـود : جدا شد و باز در كف راست گذاشت و گفت  ، بعد از چند سال دندان ديگر آن حضرتدفن كن
  . دنیا بروم اين دندان را با من دفن كن چون من از

 معتبره روايت كرده اند كه حضرت صادق علیه السالم فرموده كه پدرم را بیمارى صعبى و ساير كتب  بصائرالدرجات و كافى  و در
فرمود كه من در ايـن مـرض  حضرت شد كه اكثر مردم بر آن حضرت خائف شدند و اھل بیت آن حضرت گريان شدند، آن  عارض 

پس ، از آن مـرض صـحـت يافت و مدتى صحیح و سالم . چنین خبر دادند نخواھم رفت؛ زيرا كه دو كس به نزد من آمدند و مرا
چون ايشان را  امام جعفر صادق علیه السـالم را طـلبـید و فرمود كه جمعى از اھل مدينه را حاضر كن ماند، پس روزى حضرت

كـنـم مـرا غـسـل بـده و كفن بكن و در سه جامه كه يكى  چـون مـن بـه عـالم بـقـاء رحـلت! اى جـعـفـر: فـرمـود حاضر كردم
را از  در آن مى كرد و يكى پیراھنى كه خود مى پوشید؛ و فرمود كه عمامه بر سرم ببند و عمامه رداى حبره بود كه نماز جمعه

ام و در زمین مدينه براى من لحد نمى  را شّق كن به جاى لحد؛ زيرا كه من فربه جامه ھاى كفن حساب مكن و براى من زمین
  :بلند كن و آب بر قبر من بـريـز، و اھـل مدينه را گواه گرفت، چون بیرون رفتند گفتم توان ساخت و قبر مرا چھار انگشت از زمین

بـراى ايـن گـواه گـرفتم ! فرمود كه اى فرزند اج نبود، حضرتآنچه فـرمودى به عمل مى آورم و به گواه گرفتن احتی! اى پدر بزگوار
 من امروز تو را از ھمه روز صحیح تر مى! اى پدر بزرگوار: پس گـفتم . تو منازعه نكنند كه بدانند تويى وصى من و در امامت با

بر دادند كه صحت مى يابم در اين خ آن دو كس كه در آن مرض مرا: يابم و آزار در تو مـشـاھـده نـمـى كـنـم ، حـضرت فرمود
مگر ! كه اى فرزند: بقاء رحلت مى نمايى ، و بـه روايـت ديـگـر فرمود مرض به نزد من آمدند و گفتند در اين مرض به عالم

ما انتظار تو مى  على بن الحسین علیه السـالم مـرا از پس ديوار ندا كرد كه اى محّمد بیا و زود باش كه نشنیدى كه حضرت
   . ريمب
 

علیه السالم فـرمـود كـه در شـب وفـات پـدر بزرگوار خود به نزد  مـنـقول است كه حضرت امام جعفر صادق  بـصـائرالدرجـات  و در
يـا آنكـه بــا     او سخن بگويم ، مرا اشاره كرد كه دور رو و با كسى رازى مى گفت كه مـن او را نمـى ديـدم    آن حضرت رفتم كه با
مــن در ايــن شــب دار    ! فرمود كه اى فـرزنــد گـرامــى    ـناجات مى كرد، پس بعد از ساعتى به خدمت او رفتمپـروردگـار خـود م

و سـلم   ارتـحـال مـى نـمـايـم و در ايـن شب حضرت رسالت صلى الّله علیه و آلـه   ريـاض قـدس  فـانـى را وداع مـى كـنـم و بـه
علیـه السـالم بـراى مـن شـربتى آورد كـه مـن         پـدرم حـضـرت عـلى بـن الحـســین  به عالم بـقـاء رحـلت نـمـود و در ايـن وقـت
   .آشامیدم و مرا بشارت لقاى حق تعالى داد

 
چون شب وفـات پـدر بـزرگـوارم شـد و حال او  و قـطب راوندى به سند معتبر از حضرت صادق علیه السالم روايت كرده است كه

شب نـزديـك رختخواب او مى گذاشتند دو مرتبـه فرمـود كـه بريـز آب را مـردم گمـان        ھر معتبر گرديد چون آب وضوء آن حضرت را



آب افتـاده بـود و    من رفـتم و آب را ريخـتم ديـدم كـه موشـى در آن     : ، اين سخن مى فرمايدى ھوشى تبرت از بضحـ كردند كه
   .حضرت به نور امامت در آن حالت دانسته بود

 
چـنـد مـیـل از مـديـنـه دور بـود در خــواب ديــد كــه     آن حـضـرت روايـت كـرده اسـت كـه مـردى و كـلیـنـى بـه سـنـد صـحـیـح از

   .محّمدباقر علیه السالم كه مالئكه او را در بقیع غسل مى دھند برو نماز كن بر امام] گـفتند[
  
براى تعزيه و ماتم خود وصـیـت  درھمايضا به سند حسن روايت كـرده اسـت كـه حضرت امام محمدباقر علیه السالم ھشتصد  و

از مــال مــن وقــفى    ! اى جـعـفـر: علیه السالم روايت كـرده اسـت كـه پـدرم گـفـت  و بـه سـند موثق از حضرت صادق .فـرمـود
ظلومیـت  را تجديد نمايند و بـر م  كه در سـال در منى در موسم حج بر من ندبه و گريه كنند و رسم ماتمن براى ندبه كنندگا بكن

   .من زارى كنند
  

به دار بقاء رحلـت نمـود حضـرت صـادق      و كـلیـنى به سند معتبر روايت كرده است كه چون حضرت امام محمدباقر علیه السالم
  .در حجره اى كه آن حضرت در آن حجره وفات يافته بود علیه السالم مى فرمود كه ھر شب چراغ مى افروختند

  

  آيین ھنَكام
  :ھنگام اعمال شايسته اين

  . سعي در معرفت بیشتر حضرتش -١
  .مطالعه و تالوت كالم خازنان وحي، درباره حضرتش -٢
  .زاري سوَكواره و مجلس معرفت و مذاكره كالم شريف درباره شھادت و فضائل و مناقب و آيات الھي حضرتشبرَك -٣
  .اه و باالي بلندي و منزل خوددور در امام بارَك و از) بقیع در مشھد(، از نزديك سلیتو عرض ت فرزندانشانزيارت حضرت و  -٤
  .انجام عبادات از نماز و تالوت و اذكار؛ و ھمجنین احسان و انعام به مؤمنین و اھداء ثواب به حضرتش -٥
 

  
  

 شد زمین چون رويش از گلھاى رنگارنگ رنگین=  شد ھار آمد ھوا چون زلف يارم باز مشگینب
 شد چمن رشك ختن از ياسمن و زبوى نسرين=  گوناگون نگارستان چینى شد زمین از نقش

 شد اسیر سنبلى از بوستان آل ياسین=  طاھا دل آشفته شد محو گلى از گلشن
 شد ز فیض لعل دلجويش مذاق دھر شیرين=  مويش رس از سنبلپچگويم از گل رويش؟ م

 شد گوى زرين كه در چوگان حسنش قرص خورد چون=  پھلو كرا نیرو كه با آن آفتاب رو زند
 شد كه با آن خرمن سنبل كم از يكخوشه پروين=  گل بمیزان تعادل با گل رويش چه باشد
 شد دو زلف مشكساى او حجاب عز و تمكین=  بود جمال جانفزاى او ظھور غیب مكنون
 شد ھم از طور جمال او فروغى طور سینین=  برجى ھم از قصر جالل او بود عرش برين

 شد بمیدان كرامت شھسوار ملك تكوين=  قامت ن سرو آنقد وبباغ استقامت اولی
 شد مه انجم خدم، بدر حقیقت، نیر دين=  اعظم شه ملك قدم، مالك رقاب اكرم و

 شد ابو جعفر محمد، باقر علم نبیین=  سرمد سلیل پاك احمد، زيب و زين مسند
 شد خستینكه در ذات و معانى ثانى عقل ن=  سبحانى محیط علم ربانى، مدار فیض

 شد مشاكل از بیان دلستانش حل و تبیین=  الفارق لسان اهللا ناطق و الدلیل البارع
 شد سراج راه حق، كز او رواج دين و آئین=  شد ز جور كینه مروانیان اسب اجل زين

 شد لبش جانبخش و روح افزا، دلش بنیاد حق بین=  سینا درش چون سینه سینا برفعت گنبد
 شد مگر آن تلخ كامى بھر زھر كین به تمرين=  مروان اه خوبان از بنىمرارتھا چشید آن ش

 شد چه او را شاھد بزم حقیقت شمع بالین=  سوخت عجب نبود گر از آن اخگر سوزان سرا پا
  بو حقائق گو، دقائق جو، رقائق جو، شقائق=  جانبازان براى يكه تاز عرصه میدان

  اصفھاني محمد حسین آيت اهللا عظیم شیخ
  
  
  
  
  
  

  

  
  


