
 















 

 





 









ی     س   ن  ا  ابا   مد ا  ا یک یا  ع   یص   

خود را به حج فرستاد و او را خبر داد به وفـات  ، والدهالم سامام حسن علیه ال حضرتپـس در سال دويست و پنجاه و نه ھجرت 
ـى و مـواريـث پیغمبران و اسـلحه و  سم اعـظـم الھا خـود در سـال ديـگـر و فـتنه ھايى كه بعد از وفات او واقع خواھد شد، پس 

  . كتب حضرت رسالت را به صاحب االمر علیه السالم تسلیم كرد و مادر آن جناب متوجه مكه شد
عسـكرى سـالم اهللا    -بنابر مشھور، وفات كرد سید ما حضرت ابى محمد حسن بن على : ٢٦٠، سنه )ربیع األّول ٨( در اين روز

بوده شھادت آن حضـرت بـه اتفـاق اكـثــرى از مـحـدثــان و مـورخــان در       ) معتمد بن متوكل( يطاغوت عباسو آن در ايام  ماعلیھ
اول مــاه مـذكــور نـیــز گـفـتــه، و     ) مصـباح  ( ھـشـتـم مـاه ربـیـع االول دويـسـت و شـصـتـم ھـجـرت بـود، شـیـخ طـوسـى در 

  ى يـكـشـنـبـه نـیـز گـفـتـه انـد، ضى چھارشنبه و بـعـضـعاكـثـر گفته اند كه روز جمعه بود، و ب
و در وقت وفات از سن شريف آنحضرت ، بیست و ھشت و سال گذشته بود و از عـمـر شـريـف آن حـضـرت بـیـسـت و نـه سـال 

  .گـذشـته بود و بعضى بیست و ھشت نیز گفته اند و مدت امامت آن حضرت نزديك به شش سال بود
  

   خا   ن   کالم  رت امام   ن  س  ی 
از مردى از اھل قم كه  :ابن بابويه رحمه الّله و ديـگـران روايـت كـرده اند :فرموده) جـالءالعیون(رحـمـه الّله در  یعـالمـه مـجـلس

كه از جانب خلفاء والى اوقاف و صدقات بـود در قـم و    ناصبي احمد بن عـبـیـدالّله بـن خاقان روزى حاضر شدم در مجلس: گفت
ى أوت نـسـبـت بـه اھـل بـیـت رسـالت داشـت، پـس در مـجـلس او مـذكـور شـد احوال سادات علوى كه در سّر من رنھايت عدا

   .مى بودند و مذھبھاى ايشان و صالح و فساد و قرب و منزلت ايشان نزد خلیفه ھر زمان
در  علیه السالمحسن بن على عسكرى مانند ى نديدم از سـادات علوى كسى أمن در سّر من ر :احمد بن عبیدالّله گفت كه

علم و زھد و امراء و سادات و وقـار و مـھـابـت و عـّفت و حیا و شرف و قدر و منزلت نزد خلفـاء و امـراء و سـادات و سـاير بـنــى      
امـراء و سـاير   ھـاشـم او را مـقـّدم مـى داشـتـنـد بـر پیران خود، و صغیر و كبیر ايشان تعظیم او مى نمودنـد و ھمچنـین وزراء و   

 .اھل عسكر و اصناف خلق در اعزاز و اكرام او دقیقه اى فرو نمى گذاشتند
ابن اّلرضا : مـن روزى در بـاالى سـر پـدر خـود ايـسـتـاده بـودم در روز ديـوان او، نـاگـاه دربـانـان و خـدمـتـكـاران دويـدنـد و گـفـتند

  . رخـصـت دھـیـد او را و بـه مـجـلس در آوريـد: صـداى بـلنـد گـفـتعلیه السالم در در خانه ايستاده است پدرم با 
نـاگـاه ديـدم مـردى داخـل شـد گـنـدم گـون و گـشـاده چـشـم و خـوش قـامـت و نـیـكـو روى و خـوش بـدن در اّول 

ى جـسـت و بـه اسـتـقبال او چون نظر پدرم بر او افتاد از جـا .سـّن جـوانـى و مـن در او مھابتى و جاللتى مشاھده كردم
شتافت و ھرگز نديدم كه چنین كارى نسبت به احدى از بنى ھاشم يا امرا خلیفه يا فرزندان او بكنـد چـون بـه نزديـك او رسـید      

گرفت و در جاى خود نشانید و با ادب در خدمت او نشست و بــا   ااو ر تدست در گردن او در آورد و دستھاى او را بوسید و دس
  . ـن مـى گفت و از روى تعظیم او را به كنیت خطاب مى نمود و جان خود و پدر و مـادر خـود را فـداى او مى كرداو سـخ

و قاعده چنان بود كه چون . ال تعّجب مى كردم ناگاه دربانان گفتند مـوّفق كه خلیفه آن زمان بود مى آيدومن از مشاھده اين اح
ان و يساوالن و خدمتكاران مخصوص او مى آمدند و از نزديك پدرم تا درگـاه خـلیـفــه دو   خلیفه به نزد پدرم مى آمـد بیشتر حاجب

و با وجود استماع آمـدن خـلیـفـه باز پدرم روى بـه او داشـت و بـا    . صـف مـى ايـستادند تا آنكه خلیفه مى آمد و بیرون مى رفت
اكنـون اگـر خـواھى برخیـز، غالمـان      ! ى تو شومفدا :پس گفت. اوسخن مى گفت تا آنكه غالمان مخصوص او پـیدا شدند

باز پـدرم بـرخـاســت   . خود را امر كرد كـه او را از پـشـت صـف مـردم بـبـريـد كـه نـظـر يـساوالن بر آن حضرت نیفتد
اجبـان و  و بــه اسـتقبال خلیفـه رفـت، مـن از ح      او را تـعـظـیـم كـرد و مـیـان پـیـشـانـیـش را بـوسـیـد و او را روانـه كـرد

او مردى است از اكابر  :گفتند ؟كى بود كه پدرم ايـن قـدر مبالغه در اعزاز و اكرام او نمود غالمان پدر خود پرسیدم كه اين مرد
پس تعّجب من زياد گرديد و در تمام آن روز در فكـر و تحّیـر    عرب حسن بن على نـام دارد و مـعـروف اسـت بـه ابـن الّرضا

رم بـه عـادتـى كـه داشـت بـعـد از نـمـاز شـام و خـفـتـن نـشـسـت و مـشـغـول ديـدن كاغـذھا و عـرايض   چـون شـب پـد .بودم
بـلى، اگـر رخـصـت فـرمـايـى : گـفـتـممن نزد او نشستم پـرسـیـد كـه حـاجـتـى دارى؟ . مردم شد كه روز به خلیفه عرض نمايد

ّــ           !اى پدر :گـفتمچـون رخـصـت داد . سـؤ ال كـنـم  دكـى بـود آن مـردى كـه امـروز بامـداد در تعظـیم و اكــرام او مـبـالغــه را از ح
اين امام رافضـیان اسـت، پـس سـاعتى سـاكت      ! اى فرزند :گفتگـذرانیدى و جان خود و پدر و مادر خود را فداى او مى كردى؟ 

غیر آن مرد مستحّق آن نیست،  اگر خـالفـت از بـنى عّباس به در رود كسى از بنى ھاشم به! اى فرزند :گفتشد و 
زيرا كـه او سـزاوار خـالفـت اسـت بـه سـبـب اتـّصـاف او بـه زھـد و عـبـادت و فضل و علم و كمال و عّفت نفـس و  
شرافت نسب و عّلو حسب و ساير صفات كمالّیه، اگـر مـى ديــدى پــدر او را مــردى بــود در نـھـايــت شـرافــت و         

پس از اين سخنان كه از پدرم شنیدم خشم من زياده گرديد و تفّكر و تحّیر مـن   م و فضل و كمال،جـاللت و فـضـیـلت و عـل
ــّان و   تنیدم از وزراء و كّتـاب و امـراء و ســادا   شـ بعد از آن پیوسته از مردم تفّحص احوال او مى نمودم، پس ن .افزون شد و عـلوي

پس قدر و منزلت او در نظر . جاللت و علم و بزرگوارى او امام رافضیان استسـايـر مـردم بـه غـیـر تـعـريـف و تـوصـیـف و فضل و 
  . ن او را دانـسـتـم، زيـرا كـه از دوسـت و دشـمن به غیر نیكى و بـزرگـى او چـیـزى نـشـنـیـدمأمن عـظـیـم شـد و رفـعـت و ش

كه كسي از حـال او سـؤال   جعفر كیست  : گفت ون بود؟چكرد كه حال برادرش جعفر پـس مـردى از اھـل مـجـلس از او سـؤال 
جـعـفر مردى بود فاسق و فاجر وشـرابـخـوار و بدكردار، مانند او كسى  !؟كـنـد يـا نـام او را بـا نـام امـام حـسـن مـقـرون گـردانـد

  آن حضرت برگشت  باز به ذكر احوال در رسوايى و بى عقلى و بدكارى نديده بودم، پـس جـعـفـر را مـذمـت بـسـیار كرد



  یس   امام   ن       ھادت     مد  با ی و  ه  
  
  

  .آن حضرت را به زھر شھید نمودملعون  معتمد :ابـن بـابـويه و ديگران گفته اند كه
  :آيت اهللا عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني در اين باب سروده

 فسمه المعتمد العباسي* حتى قضى العمر بما يقاسي 
 مضطھدا محتسبا مظلوما* مسموما قضى على شبابه 

 وصبت الدموع في مصابه* فناحت الحور على شبابه 
 والمأل األعلى نحیبه عال* تضعضعت لرزئه السبع العال 

 األھوال كأنه الساعة و* انصدعت لرزئه الجبال  و
 بكاه كل ملة ونحلة* لرزئه اقشعرت األظلة 

 ستباحوالما استحلوا منه وا* لقد بكاه الروح واألرواح 
 رأيت في الوجود أرضا وسما* لو لم يكن بقیة اهللا لما 

 وشرعة المختار والطريقة* بكته عین الحق والحقیقة 
 والصبر في الرزء الجلیل أجمل* صبرا جمیال أيھا المؤمل 

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

  
  

در ھنگام وفات حسن بن على علیه السالم حالتى بر خلیفه و ديگران ! به خدا سـوگـنـد :گفتاحمد بن عبد اهللا خاقان ناصبي 
اين واقعه چنان بود كه : دھد كه ادامه مي سبس .عارض شد كه من گمان نداشتم كه در وفات ھیچ كس چنین امرى تواند شد

خلیفه داد، خلیفه  اّلرضا رنجور شده، پدرم بـه سـرعـت تـمـام نـزد خـلیـفـه رفـت و خبر را بهروزى براى پدرم خبر آوردند كه ابن 
حرير خادم بود كه از محرمان خاّص خـلیـفـه بـود، امـر نپنج نفر از معتمدان و مـخـصـوصـان خود را با او ھمراه كرد يكى از ايشان 

آن حـضـرت بـاشند و بر احـوال آن حـضـرت بـرود و از احـوال او مّطلع گردند و طبیبى كـرد ايـشـان را كـه پـیـوسـتـه مـالزم خـانـه 
 را مقّرر كرد كه ھر بامداد و پـسـیـن نـزد آن حـضرت برود و از احوال او مّطلع باشد بعد از دور روز براى پدرم خبر آوردنـد كـه مـرض

  . ه استآن حـضـرت صـعـب شـده اسـت و ضعف بر او مستولى گرديد
پس بامداد سوار شد نزد آن حضرت رفت و اطبا را امر كرد كه از خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضى القضاة را طلبید و گفت ده 

  . نفر از علماى مشھور را حاضر گردان كه پیوسته نزد آن حـضـرت باشند
بـر مـردم مـعـلوم نشود و نزد مردم ظاھر سازند كه ايشان اينھا را براى آن مى كردند كه آن زھرى كه به آن حضرت داده بـودنـد 

  .كه آن حضرت به مرگ خود از دنیا رفته
پیوسته ايشان مالزم خانه آن حضرت بودند تا آنكه بعد از گذشتن چند روز از مـاه ربـیـع االول آن امـام مـظـلوم از دار فـانــى بــه   

  .ن رھايى يافتسـراى بـاقـى رحلت نمود و از جور ستمكاران و مخالفا

  ا سالم اع   م و ش  وا د  رت   ة  ن ا   ن   با  ن 
كه داخل شدم بر امام حسن عسكرى علیه السالم در مرضى كه به ھمان مرض از دنـیـا رحـلت فـرمـود  پـس ابوسھل گفت

اھـل نـوبـه و خدمت كرده بود حضرت و در نـزد آن حـضـرت بـودم كه امر فرمود خادم خود عقید را ـ و اين خـادمـى بـود سـیـاه از  
  امام على نقى علیه السالم را و پـروريـده و بـزرگ كـرده بـود امـام حـسـن علیه السالم را ـ

جـوشـانـیـد و صـیـقــل جـاريــه آن آب را بـراى امـام حسـن       بجوشان از بـراى مـن آب را بـا مـصـطـكـى، پـس ! اى عقید :فرمود
پـس ھـمـین كه قدح را به دست آن حضرت داد و خواست بیاشامد و دست مـباركش لرزيد و قدح . آورد عسكرى عـلیـه السـالم

خورد پس قدح را از دست نھاد و به عـقـیـد فـرمـود داخــل ايــن اطــاق مــى شــوى مــى بـیـنــى         به دندانھاى ثناياى نازنینش 
   .كـودكـى را بـه حـال سـجـده ، او را بـیـاور نـزد مـن 

ابـوسـھـل گـويـد كـه عـقـیـد گـفـت مـن داخل شدم به جھت پیدا كردن آن طفل ناگاه نظرم افتاد به كودكى كه سر بـه سـجده   
نھاده بـود و انـگـشت سبابه را به سوى آسمان بلند كرده بود پس سالم كردم بر آن جناب آن حضرت مختصر كرد نماز را و چون 

  ،ى فرمايد تو را كه نـزد او بـروىتمام كرد عرض كردم كه سید من م
  ،م حـسن علیه السالمپـس در ايـن ھنگام صیقل امد و دستش را گرفت و برد او را به نزد پـدرش امـا

  
ِن َو  وَو ِاذا ھَُو ُدرِّىُّ اللُّچون آن كودك به خدمت امام حسن علیه السـالم رسـیـد سـالم كـرد نـگاه كردم بر او،: ابوسھل مى گويد

دارد و موى سـرش بـه ھــم پـیــچیده و    ؤل ديدم كه رنگ مباركش روشنايى و تأل :يعنىَشْعِر َراْءِسِه قـَطـَُط مـُفـَلَُّج اَالسـْناِنفى 
ھمین كـه امـام حسـن علیـه الســالم نـگـاھــش بــه كـودكــش افـتــاد           مجعد است و مابین دندانھايش گشاده است،

  : بـگـريـسـت و فـرمـود



 
  ،م ھستمبه سوى پروردگار در حال رفتنمرا آب بده ھمانا من ! خود خاندان رورساى 

پس آن آقازاده آن قدح آب جوشانیده با مصطكى را گرفت به دست خويش و حـركـت داد لبھايش را و . يعنى وفاتم نـزديـك شده
پــس در كـنــار آن حـضــرت    . مرا مـھـیـا كـنـیـد از بـراى نـمـاز: فرمود ش كرد، چون امام حسن علیه السالم آب را آشامیدسیراب

دسـتـمـالى افـكـنـدنـد و آن طـفـل وضـو داد پـدر خـود را بـه يـك مـرتـبـه، يـك مـرتـبـه، يـعـنـى بـه اقـل واجـب و مسـح كـرد بـر    
   سر و قدمھاى او،

تويى صاحب الزمان و تويى مھدى و حجت خدا بر ! بشارت بـاد تـو را اى پـسـرك من: الم به وى فرمودسامام حسن علیه ال پس
روى زمین و تـويـى پسر من و كودك من و منم پدر تو، تويى محّمد بن الحسن بن على بن محّمد بن علـى بــن مـوســى بــن     

ن ابى طالب علیھم السالم و پـدر تـو اسـت رسـول خـدا صـلى الّلـه عـلیــه و   جـعفر بن محّمد بن على بن الحسین بن على ب
آله و سـلم و تـويى خاتم ائمه طاھرين و بـشـارت داد به تو رسول خدا صلى الّله علیه و آله و سلم و نام و كنیه داد تو را، و اين 

پـس وفـات كــرد   )َحمیٌد َو َمجیٌد  َرّبنا ِانَُّهْھِل اْلَبْیِت َأ َعلَى َصلَّى اُهللا(  .عھدى است به سوى من از پدرم و از پدرھاى طاھرين تو
   .امام حسن علیه السالم در ھمان وقت صلوات الّله علیھم اجمعین
حضـرت امـام حسـن عسـكرى علیـه الســالم در روز جــمعه         ايـضـا بـه سـنـد مـعـتبر از محّمد بن حسن روايت كرده اسـت كـه  

  ول سال دويست و شصتم از ھجرت وقت نماز بامداد بـه سـراى بـاقـى رحـلت فـرمـود ھشتم ماه ربیع اال
و در ھـمـان شب نامه ھاى بسیار به دست مبارك خود به اھل مدينه نوشته بود و در آن وقـت نـزد آن حضـرت حاضـر نبـود مگـر       

مـى نامیدنـد و آن كسـى كــه مــردم بـر او مطلـع        ) عقید(آن جناب كه او را  ممى گفتند و غال) صـیـقل(جاريه آن جناب كه او را 
عقید گفت كه در آن وقت حضرت امام حسـن علیـه السـالم آبـى طلبیـد كـه بـا        . نى حضرت صاحب االمر علیه السالمنبودند يع

   مصطكى جوشانیده بودند خواست كه بـیـاشـامـد، چـون حـاضر كرديم
چون آب آورديم دستمالى در دامن خود گسترده و وضو سـاخت و نمـاز بامـداد را ادا كـرد و     . اول آبى بیاوريد كه نماز كنم: فرمود

مـى لرزيـد و قــدح بــر      قدح آب مصطكى كه جوشانیده بودند گرفت كه بیاشامد از غايت ضعف و شـدت مـرض دسـت مبـاركش     
  . را بـیـاشـامـیـد و صیقل قدح را گرفت روح مقدسش به عالم قدس پرواز نموددنـدانـھـاى شـريـفـش مـى خـورد، چـون آب 

 
چون خبر وفات آن حضرت در شھر سامره منتشر شد قیامتى در آن شھر برپا شد از جمیع مـردم صـداى نـاله و فـغـان و شیون 

بر دور خانـه آن حضـرت حراسـت نماينـد و     بلند گرديد، خلیفه در تفحص فرزند سعادتمند آن حضرت درآمد، جمعى را فرستاد كه 
جمیع حجره ھا را تـفـحـص نـمـايـنـد شـايـد آن حضرت را بیابند و زنان قابله را فرستاد كه كنیزان آن حـضـرت را تـفـحــص كـنــند   

ت، خـلیـفــه  كه مبادا حمل در ايشان باشد پس يكى از زنان گفت كه يكـى از كـنـیــزان آن جـنــاب را احـتـمــال حـمــلى ھـســ      
نـحـريـر خـادم را بـر او مـوكل گردانید كه بر احوال او مطلع باشد تا صدق و كذب آن سخن ظاھر شود بعد از آن مـتـوجـه تــجھیز  

  . آن جناب شد
  

فـه  پدرم كه وزير خلی. جمیع اھل بازارھا مطلع شدند صغیر و كبیر و وضیع و شريف خاليق در جنازه آن برگزيده خالق جمع آمدند
بود با ساير وزراء و نويسندگان و اتباع خلیفه و بنى ھاشم و علويان به تجھیـز آن امـام زمـان حاضـر شـدند و در آن روز سـامــره       
مانند صحراى قیامت بود از كثرت ناله و شیون و گريه مـردم چـون از غــسل و كفـن آن جنـاب فـارغ شـدند خلیفـه ابوعیسـى را          

چون جـنـازه آن جناب را براى نماز بر زمین گذاشتند ابوعیسى به نزديك حضرت آمده و كفن را از كه بر آن جناب نماز كند  دفرستا
روى مـبـارك دور كـرد و بـراى رفـع تـھـمـت خلیفه علويان و ھاشـمیان و امـراء و وزراء و نـويـســندگان و قضـات و علمـاء و سـاير       

  اشراف و اعیان را نزديك طلبید 
  

ر كنید كه اين حسن بن على فرزندزاده امام رضا علیه السالم است بر فراش خود به مرگ خود مرده است و بیايید و نـظ: و گفت
كسى آسیبى به او نرسانیده است و در مدت مرض او اطباء و قضات و مـعـتمدان و عدول حاضر بودند و بر احوال او مطلع گرديده 

  .اند و بر اين معنى شھادت مى دھند
  بر آن حضرت نماز خواند بعد از نماز، آن جناب را در پھلوى پدر بزرگوار خود دفن كردند پیش ايستاد و پس

  

  



    ا سالم ماع      دن         رت امام   ن  س  ی   ھدی    رت  اردن  ماز 
  

  :هروايت كرده است كحسن عـسـكرى علیه السالم  سفیر امامبصري  ابـن بـابـويـه بـه سـند معتبر از ابواالديان
پس روزى در . من خدمت حضرت امام حسن عـسـكرى علیه السالم را مى نمودم و نامه ھاى آن جناب را به شھرھا مى بردم

 بـیـمـاريـى كـه در آن مـرض بـه عالم بقاء رحلت فرمودند مرا طلبیدند و نامه اى چند نـوشـتـنـد بـه مـدايـن و فـرمـودنـد كـه بـعـد
اخـل سـامـره خـواھـى شـد و صـداى شـیـون از خـانــه مــن خـواھــى شـنـیــد و مــرا در آن وقــت غـســل        از پـانـزده روز بـاز د

  دھـنـد، 
  ھرگاه اين واقعه ھائله روى دھد امر امامت با كیست؟ ! اى سید :ابـواالديان گفت

  ھـركـه جواب نامه مرا از تو طلب كند او امام است بعد از من،  :فـرمـود
  عالمتى بـفرما،  ديگر :گفتم
  ھر كه بر من نماز كند او جانشین من خواھد بود، :فرمود
  ديگر بفرما،  :گفتم
  .ھـركـه بگويد كه در ھمیان چه چیز است او امام شما است :فرمود

مـداين   مھابت حضرت مـانـع شـد كـه بـپـرسـم كـدام ھـمـیـان، پـس بـیــرون آمــدم و نـامــه ھــا را بــه اھـل       :ابواالديان گفت
  .رسانیدم و جوابھا گرفته برگشتم چنانچه فرموده بود

  
روز پـانـزدھـم داخـل سـامـره شـدم صـداى نـوحـه و شـیـون از مـنـزل منور آن امام مطھر بلند شده : پس ابواالديان مي گويد

انـد و او را تعزيـت بـه وفـات بـرادر و      بود چون به در خانه آمدم جعفر را ديدم كه به در خانه نشسته و شیعیان برگـرد او بـر آمـده    
  تھنیت بـه امـامـت خـود مى گويند،

اين فاسق كى اھلیت امامت دارد؛ زيرا كه پیشتر او را پس من در خاطر خود گفتم كه اگر اين امام است امامت نوع ديگر شده، 
رفتم و تعزيت و تھنیـت گفـتم و ھـیچ     پس پیش. مى شناختم كه شراب مى خورد و قـمـار مـى بـاخـت و طـنـبـور مـى نـواخـت

  سؤال از مـن نـكـرد،
بیرون آمد و به جعفر خطاب كرد كه بـرادر تـو را كـفـن كـرده انـد بـیـا و بر او نماز كن، جعفر برخاست و ) عقید خادم(در ايـن حال 

ه السـالم را كفـن كــرده بــر     شیعیان با او ھمراه شدند چون به صحن خانه رسیديم ديديم كه حضرت امام حسن عسكرى علی
روى نعش گذاشته اند پس جعفر پیش ايستاد بر برادر اطھر خود نماز كند چون خواست تكبیر گويـد طفلـى گنـدم گـون پیچیـده      

بايست كه من سزاوارترم به نماز بر  عقب! اى عمو :و گفتموى گشاده دندانى مانند پاره ماه بیرون آمد و رداى جعفر را كشید 
آن طـفـل پـیـش ايـستاد و بر پدر بزرگوار خود نماز كرد و آن جناب را در  .ايستاد و رنگش متغیر شد بز تو، پس جعفر عقپدر خود ا

  اى بصرى بده جواب نامه را كه با تو است،  :تو گفپھلوى امام على نقى علیه السالم دفن كرد و متوجه من شد 
ز آن نشانھا كه حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم فرموده بود ظاھر پس تسلیم كردم و در خاطر خود گفتم كه دو نشان ا

  شد و يك عالمت مانده بیرون آمدم 
جعفـر  كى بـود آن طفـل؟    :گفتبـراى آنـكـه حـجـت بـر او تـمـام كـنـد كـه او امـام نـیست،  :گـفـت ـرفبه جــع پس حاجز وشا

  . شناختممن او را ھرگز نديده بودم و نمى ! كه والّله :گفت
  

و سـؤال كردنـد از احـوال حضـرت امـام حسـن عسـكرى علیـه السـالم چـون            پس در اين حالت جـماعتى از اھل قم آمدند
دانـسـتـنـد كه وفات يافته است پرسیدند كه امامت با كیست؟ مردم اشاره كردند به سوى جـعـفـر، پـس نزديك رفتند و تعزيت و 

مـا  ] تـا [الى چند ھست بگو كـه نـامـه ھـا از چــه جــماعت اسـت و مالھـا چـه مقـدار اسـت        تھنیت دادند و گفتند با ما نامه و م
   !مـردم از ما علم غیب مى خواھند: جعفر برخاست و گـفـت. تسلیم كنیم

  
بـا شـما نامـه فـالن شـخص و فـالن و فـالن         :و گفـت  علیه السالمدر آن حال خادم بیرون آمد از جانب حضرت صاحب االمر 

آن جماعـت   د،انى ھست كه در آن ھـزار اشـرفى ھست ؛ در آن میان ده اشرف ھست كه طال را روكش كرده انـ ھست و ھمی
و گـفـتـند ھر كه تو را فرستاده است كـه ايـن نامـه ھـا و مالھـا را بـگـیــرى او امــام زمــان         نامه ھا و مـالھـا را تـسـلیـم كـردنـد 

   .ھمین ھمیان بود اسـت و مـراد امـام حسن عسكرى علیه السالم
  
  

از احمد بن اسحاق روايت كرده است كـه روزى بــه خـدمــت امــام حـســن عـسـكــرى عـلیــه        ) عـیـون المعجزات ( و در كتاب 
  السـالم رفـتـم 

  كـه چـگـونـه بـود حـال شـمـا و آنـچـه مـردم بـودنـد از شـك و ريـب در بـاب امـام بـعـد از مـن؟  حـضـرت فـرمـود
چون خبر والدت سید ما و صاحب ما در قم به ما رسید صغیر و كبیر و شیعیان قـم ھـمـه اعـتـقـاد بـه ! يابن رسول الّله :ـفـتـمگ

  امامت آن جناب نمودند، 
  .مگر نمى دانى كه ھرگز زمین خـالى از امـام نـمـى بـاشـد كـه حـجـت خـدا بـاشـد بـر خـلق: حضرت فرمود

  
خواندم نـزد ابوسـھل اسـماعیل بـن     : سـند خود روايت كرده از ابوسلیمان داود بن غسان بحرانى كه گفت شـیـخ طـوسـى بـه

ـى تــصنیف كـرده از   ابـ على نوبختى كه شیخ متكلمین از اصحاب ما بوده در بغداد و صـاحـب جـاللت بـوده در ديـن و دنـیــا و كـت 
كه فرمود والدت بـا سـعادت حضـرت حجـة بـن الحـســن عـلیــه        ) یـھـم السالم كتاب االنوار در تـواريـخ ائمـه اطـھـار عـل( جمله 

و كـنـیـه آن حـضـرت ابـوالقـاسـم بـوده بـه ھـمـیـن كـنــیه وصـیت   . السـالم بـه سامراء واقع شد سال دويست و پنجاه و شش
ه او كنیه من است، لقـب او مـھـدى اسـت كرده بود رسـول خـدا صـلى الّله علیه و آله و سلم و فرموده اسم او اسم من و كنی

  . و او اسـت حـجـت و امـام مـنـتـظـر و صـاحـب الزمـان عـلیـه السـالم
 



  از  ھادت امام   ن  س  ی   سو   
 ، میراث آن حضرت را قسمت كردند براى مادر و جعفر كه بـرادر آن جـنـاب بـود و مـادرش دعـوى كـردعامهپـس مـوافـق مـذھـب 

  . كـه مـن وصـى اويـم و نزد قاضى به ثبوت رسـانیده باز خلیفه در تفحص فرزند آن جناب بود و دست از تجسس بر نمى داشت
آن زمــان بــود و ايــن واقـعــه را نـقــل كــرد، مـعـتـمــد         طـاغوت جعفر رفـت نـزد مـعـتـمـد كـه  )از واقعه كنار زدن او در نماز( پس

فـرسـتـاد كـه صـیـقـل كـنـیـز حـضـرت امـام حـسـن عـسـكـرى عـلیـه السـالم را گـرفـتـنـد كـه آن طفل را  خـدمـتـكـاران خـود را
به ما نشان ده، او انكار كرد و از او براى رفع مظنه ايشان گفت حملى دارم من از آن حضـرت، بـه ايـن سـبب او را بـه ابـن ابـى        

  د بـكـشـنـد، الشوارب قاضى سپردند كه چون فرزند متولد شـ
  

و بعد از آن خلیفه متوجه تفحص و تجسس فرزند حضرت شد؛ زيـرا شـنـیـده بـود كـه فـرزنــد آن جـنــاب بــر عــالم مـسـتــولى      
چندان كه تفحص كردند چیزى از آن حضرت نیافتند و آن كـنـیـز را كـه گـمـان . خـواھـد شـد و اھـل بـاطـل را مـنـقرض خواھد كرد

تا امروز خلیفه تفحص از فرزند آن جناب مى  او بـرده بـودنـد تـا دو سال تفحص احوال او مى كردند و اثرى ظاھر نشد حـمـل بـه
  .كند و بر آثار او مطلع نمى شود و دست بر او نمى يابد

ز از خانه قاضى به خانـه  بـناگاه عبیدالّله بن يحیى وزير مرد و صاحب الزنج در بصره خروج كرد ايشان به حال خود درماندند و كنی
  .خود آمد

زمان در پیدا كردن  طاغوتصدمات و گرفتاريھا كه براى جوارى و زنان آنحضرت روى داد از حبس و اعتقال و شدت صعوبت طلب و 
  .و غیره مسطور است ) ارشاد مفید(السالم و تفتیش خانه ھا و اخافه شیعیان در  ماحجة بن الحسن علیھ

  
مى خواھم منصب برادرم را به من تفـويض نمـايى،   : آمد و گفت منپس جـعـفـر نـزد پدر  :گفتاقان ناصبي احمد بن عبد اهللا خ

  .من تـقبل مى نمايم كه ھر سال دويست ھزار دينار طال بدھم
بـل تـوان مـنـصـب بـرادر تـو مـنـصـبـى نـیـسـت كـه بـه مـال و تـقـ! اى احـمـق: پدرم از استماع اين سخن در خشم شـد گـفـت

از اعتقاد به امامت پدر ] مردم [گـرفت و سالھا است كه خلفاء شمشیر كشیده اند و مردم را مى كشند و زجـر مـى نـمايند كه 
و برادر تو برگردند نتوانستند اگر تو نزد شیعیان مرتبه امامت دارى ھمه به سوى تو خواھند آمد و تو را احتیاج به خلیفه و ديـگرى 

و پــدرم بــه ايــن    . نزد ايشان مرتبه اى ندارى خلیفه و ديگرى اين مرتبه را براى تو تـحـصـیـل نـمــى تـوانـنــد كــرد    نیست و اگر
راه ندھند و بعد از آن به مجلس پدرم  سـخـن خـفـت عـقـل و سـفـاھـت و عدم ديانت او را دانست امر كرد ديگر او را به مجلس 

  راه نیافت تا پدرم فوت شد، 
  

مي باشند و در مقطعي از زمان علیه السالم جعفر برادر امام حسن عسكري علیه السالم و عموي حضرت صاحب االمر  :كرتذ
قرار عصر ته و مورد رضايت امام بعد از آن توبه كرده و آن عقايد را نداش ليوو به جعفر كذاب مشھور شده، خطايي داشته اند 

از . براي عمويشان نھي كرده اند "كذاب"وارد شده است كه از به كار بردن عنوان  از حضرت صاحب األمر منه السالم رفته وگ
  .ياد مي شود جعفر تائباينرو از ايشان به 

  

  ر  شان   ھداز   و  ت  یان امام   ن  س  ی 
  

  ست اھمان خانه كه پدر بزرگوارش حضرت ھادى علیه السالم ، مدفون  و آنجناب را دفن نمودند در
  : وسـى روايـت كـرده از حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم كه فرمودشـیـخ طـ

  .ى امان است از براى اھل دو جانب از بالھا و عذاب خداأقبر من در سّر من ر
را به شیعه و سنى معنى كرده و فرموده كه بـركـت آن حـضرت دوست و دشمن را ) اھل دو جانب ( مـجـلسى اول رحمه الّله 

ست چنانكه قبر كاظمین علیھم السالم سبب امان بغداد شداحاطه كرده ا
  

كه در سنه شـشـصـد و ھـفـتـاد ) كشف الغمه ( شیخ اجل على بن عیسى اربلى در كتاب  :كهشـیـخ طـوسـى روايـت كـرده 
سامره رفت و يكسال به  مستنصربالّله خلیفه عباسىلیف كرده نقل نموده كه حكايت كرد براى من بعض اصحاب كه أو ھـفت ت

بــه زيــارت تـربــت خـلفــاء آل      زيارت كرد عسكريین علیھم السالم را، و چـون از روضـه مـقـدسـه آن دو امـام بـیـرون آمـد رفــت 
عباس از پدران و اھل بیت خود و قبور ايشان در قبه اى بود كـه خرابـى و ويرانـى بـه آن رو بــرده بــود و بــاران داخــل آن مــى          

  . ر قبرھا و تربت ايشان فضله ھاى طیور و پرندگان بودگـشـت و بـ
پـس به مستنصر گفتند كه شما خلیفـه  على بن عیسى مى گويد كه من ھم مشاھده كرده ام تربت ايشان را به ھمین حـال 

ن شـمــا بــه ايــن    ھاى روى زمین و پادشاھان دنیا مى باشید و از بـراى شـمـا اسـت فـرمـان و امـر در عـالم و قـبـرھـاى پــدرا 
كـیـفـیـت و حال باشد، نه كسى زيارت كند ايشان را و نه به خاطرى خطور شوند و نداشته باشند يـك كسـى را كـه فضـالت و    

   كثافات را از ايشان دور كند
 و قبور اين علويین مزارى است به ايـن خـوبى و پاكیزگى كه مشاھده مى نمايید با پرده ھا و قنـديلھاى آويختـه و  

   .فرشھا و گـسـتـردنـیـھا و فراش و خادم و شمع و بخور و غیر ذلك
  

اين امرى اسـت آسـمـانـى، يـعنى از جانب خدا است و حاصل نمى شود به كوشـش و اجتھـاد مـا و     :مستنصر خلیفه گفت
و راسـت گـفـتـه زيــرا كــه   . نـمـوداگر ما مردم را بر اين كار واداريم قبول نخواھند كرد و زور و سعى ما در اين باب فايده نخواھد 
  .اعـتـقـادات بـه قـھـر و غـلبـه حاصل نخواھد شد و به اكراه نتوان اعتقاد در كسى پديد آورد

  



گام   ا مال شا   ه ا ن   

  

  . سعي در معرفت بیشتر حضرتش -١
  .مطالعه و تالوت كالم خازنان وحي، درباره حضرتش -٢
يت و معرفت و مذاكره و مصائب آن حضرت و آنچه در كالم شـريف دربـاره شـھادت و فضـائل و     برگزاري مجلس سوگواره و تعز -٣

  .مناقب و آيات الھي حضرتش آمده؛ و برائت از اضداد و غاصبان و ظالمان و قاتالن
ي بلنـدي و  و از دور در امـام بارگـاه و بـاال   ) عسكريدر مشھد (ان و عرض تسلیت، از نزديك شزيارت حضرت و والدين و فرزند -٤

  .منزل خود
  .انجام عبادات از نماز و تالوت و اذكار؛ و ھمچنین اطعام عزاداران و زائران و اھداء ثواب به حضرتش -٥

  

 
  


