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عسكرى سالم اهللا علیه و آن در ايام  -بن على  بنابر مشھور، وفات كرد سید ما حضرت ابى محمد حسن: ٢٦٠در اين روز، سنه 
گذشته بود و آنجناب  و سال معتمد احمد بن جعفر متوكل بوده و در وقت وفات از سن شريف آنحضرت، بیست و ھشت خالفت

السالم، مدفون ست و صدمات و گرفتاريھا كه براى جـوارى و   را دفن نمودند در ھمان خانه كه پدر بزرگوارش حضرت ھادى علیه
 و اعتقال و شدت صعوبت طلب سلطان زمان در پیدا كردن حجة بن الحسن زمام علیه السالم و زنان آنحضرت روى داد از حبس

  .و غیره مسطور است ارشاد مفید ھا و اخافه شیعیان و تشريد ايشان درتفتیش خانه 
 

: قم، روايـت كـرده، گفـت    احمد بن عبداهللا خاقان ناصبى كه از جانب خلفاء والى اوقات و صدقات بوده در حديث شیخ صدوق در
نداشتم كه در وفات ھیچكس حالتى بر خلیفه ديگران عارض شد كه من گمان ) ع) حسن بن على وفاتبخدا سوگند در ھنگام 

پدرم . رنجور شده) ع(ابن الرضا تواند شد و اين واقعه چنان بود كه روزى براى پدرم كه وزير خلیفه بود خبر آوردند كه چنین امرى
خلیفه پـنج نفـر از معتمـدان و مخصوصـان خـود را او ھمـراه كـرد، يكـى از          .بسرعت تمام بنزد خلیفه رفت و خیر را به خلیفه داد

پیوسـته مـالزم خانـه آنحضـرت باشـند و بـر احـوال         نحرير خادم بود كه از محرمان خاص خلیفه بود، امر كرد ايشان را كـه  يشانا
 .مقرر كرد كه ھر بامداد و پسین نزد آنجناب بروند و از احوال با خبر باشند آنحضرت مطلع گردند و چند نفر طبیب را

گرديده است، پس بامداد سوار  مرض آنحضرت، صعب شده است و ضعف بر او مستولىدو روز براى پدرم، خبر آوردند كه  بعد از
ده نفـر از علمـاى   : آنحضرت دور شوند و قاضى القضـاة را طلبیـد و گفـت    شد و نزد آنحضرت رفت و اطباء را امر كرد كه از خدمت

بعد از گذشتن از ايامى  نحضرت بودند تا آنكهو پیوسته ايشان مالزم خانه آ گردان كه پیوسته نزد آنحضرت باشند مشھور را حاضر
  .، آن حضرت وفات كرد٢٦٠از ماه ربیع االول، سنه 

 
مـردم، صـداى نالـه و شـیون بلنـد       از جمیـع . سامره منتشر شد، قیامتى در آن شھر برپـا شـد   وفات آنحضرت در شھر چون خبر

ا فرستاد كه بر دور خانه آن حضـرت حراسـت نماينـد و    جمعى ر. آمد خلیفه در صدد تفحص فرزند سعادتمند آن حضرت در. گرديد
حضرترا تفحـص كننـد    مھر نمايند، شايد آن حضرترا بیابند و زنان قابله را فرستاد كه كنیزان آن -كنند و  جمیع حجره ھا را تفحص

نحريـر   خلیفـه، . كنیزان آن جنـاب را احتمـال حملـى ھسـت     كه مبادا، حملى در ايشان باشد، پس يكى از زنان گفت كه يكى از
  .شود بر او موكل گردانید كه بر احوال او مطلع باشد، تا صدق و كذب آن سخن، ظاھر خادم را

 
وضیع و شريف خاليق در جنازه آن برگزيده خالق جمع  بعد از آن، در تھیه جنازه بر آمدند و جمیع بازارھا بسته شد، صغیر و كبیر،

سـامره   آنـروز،  نويسندگان و اتباع خلیفه و بنى ھاشم و علويان به تجھیز آن جناب حاضر شدند و در پدرم با ساير وزراء و. آمدند
 .مانند صحراى قیامت بود از كثرت ناله و شیون و گريه

فرستاد كه بر آن جناب نماز كند، چون جنازه شريف را براى  ابوعیسى را مردم چون از غسل و كفن آن جناب فارغ شدند، خلیفه
رفع تھمت خلیفه، جماعت حاضرين  ابوعیسى نزديك آمد و كفن را از روى مبارك آن حضرت دور كرد و براى بر زمین گذاشتندنماز 

است كه بـر فـراش خـود، بمـرگ خـود مـرده        امام رضا بن على، فرزند زاده بیائید و نظر كنید، اين حسن: را نزديك طلبید و گفت
اند و بر احوال او مطلـع   مدت مرض او، اطباء و قضاة معتمدان و عدول حاضر بوده آسیبى باو نرسانیده است و در است و كسى

و بر آن حضرت نماز كرد و بعد از نماز، آن حضرت را در پھلوى پـدر   گرديده اند و بر اين معنى، شھادت میدھند، پس پیش ايستاد
  .كردند بزرگوار خود دفن

 
بود كه فرزند آن جناب بر عالم، مستولى خواھد  حضرت شد، زيرا كه شنیده بعد از آن، خلیفه متوجه تفحص و تجسس فرزند آن

 چندانكه تفحـص كردنـد، خبـرى از آن حضـرت نیافتنـد و آن كنیـز را كـه گمـان حمـل بـاو           .شد و اھل باطل را منقرض خواھد كرد
 .میبردند، تا دو سال تفحص احوال او میكردند و اثرى ظاھر نشد

ايستاد كه بر آن حضرت نماز بخواند، چون  جعفر پیش )ع(در وقت نماز بر جنازه امام حسن  :ابواالديان روايت فقیر گويد كه موافق
او را از  را كشید و جعفر موى، گشاده دندان و مانند پاره ماه، بیرون آمد و رداى خواست كه تكبیر بگويد، طفلى گندمگون، پیچده

خـود را   خـدمتكاران  معتمـد  خلیفـه نقـل كـرد،    معتمد را براى اين واقعه جعفر چون. آن موقف دور كرد و بر پدر بزرگوارش نماز كرد
او انكار كرد و از براى رفع مظنه ايشـان،  . را بما نشان ده را گرفتند كه آن طفل) ع(صیقل كنیز حضرت امام حسن  فرستاد و آنان

. متولد شـد، بكشـند   سپردند كه چون آن فرزند الشوارب قاضى ابن ابى باين سبب او را به. آن حضرت من حملى دارم از: گفت
بخانـه   بصره خروج كرد و ايشان بحال خود، در ماندند و كنیز از خانـه قاضـى   صاحب الزنج در يحیى وزير، مرد و عبداهللا ابن بناگاه

  .خود آمد
 

نـه نوشـت و در وقـت    مدي بسیار بدسـت مبـارك، بـه اھـل     در شب وفات خود، نامه ھاى) ع(در روايت ديگر است كه امام حسن 
 .)ع(صاحب االمريعنى  غالم او و آنكسى كه مردم بر او مطلع نبودند، عقید صیقل و مگر جاريه او وفات، نزد حضرت حاضر نبود،

جوشانیده بودند و خواست كه بیاشامد، چون حاضر كرديم، فرمود كه  كه با مصطكى یدگفت كه در آنوقت، حضرت آبى طلب عقید
را ادا كـرد و قـدح آب    نماز كنم، چون آب آورديم، دستمالى در دامن خود گسترد و وضوء ساخت و نماز بامداد كهاول آبى بیاوريد 

مصطكلى جوشانیده بودند، گرفت كه بیاشامد از غايت ضعف و شدت مرض، دست مباركش میلرزيد و قدح بر داندنھاى شريفش 
  .علیه صلوات اهللا. مقدسش به عالم قدس پرواز كردصیقل قدح را گرفت، روح  میخورد، چون آب را بیاشامید و

  



  
 كما محي من بعدھم آثارھم* فتبر اهللا  به أعمارھم 

 فسمه المعتمد العباسي* حتى قضى العمر بما يقاسي 
 مضطھدا محتسبا مظلوما* قضى على شبابه مسموما 
 وصبت الدموع في مصابه* فناحت الحور على شبابه 
 والمأل األعلى نحیبه على* عال تضعضعت  لرزئه السبع ال

 األھوال كأنه الساعة و* انصدعت لرزئه الجبال  و
 رأيت في الوجود أرضا وسما* لو لم يكن بقیة اهللا لما 

 وشرعة المختار والطريقة* بكته عین الحق والحقیقة 
 بكاه كل ملة ونحلة* لرزئه اقشعرت األظلة 

 واستباحوا لما استحلوا منه* لقد بكاه الروح واألرواح 
 والصبر في الرزء الجلیل أجمل* صبرا جمیال أيھا المؤمل 

 مصیبة لیس لھا من خلف* وأحسن اهللا لك العزاء في 
  أغث موالیك إلى متى الفرج* يا حجة اهللا وخاتم الحجج 

 
   آيت اهللا عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني

  

 
 


