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���ل ��رت �وال ع�ی 
  

مـشـهـور ميان علماى شـيعه آن اسـت كـه در شـب نـوزدهم مـاه  :�دث ق�

در وقــت طــلوع صــبح حـ�ت سـيّد  مبارك ر�ضان سنه چهلم از هجـرت

ابـن مـلجـم مـرادى  اوصياء � �رت� عليه ا�ّسالم از دست ش� تر�ن اّمت

ل� از شب ب�ست و
ُ
  ي�ـم آن مـاه گذشـت روحلع� ، ��ت خورد و چون ث

سـش بـه ر�ـاض ِجنـان پـرواز كـرد
ّ
  .مـقـد

ت عـمـر شـر�ـفـش شـصـت و ســه ســال
ّ
بــوده ، ده ســا� بــود كـه  و مـد

م به پيغم�ى
ّ
مـبـعـوث گـرديــد و بــه  ح�ت رسول ص� اهللاّ عليه و آ� و سل

ا آن حـضـرت بــ آن حضـرت ايـمـان آورد و بـعـد از بـعـثـت سـيـزده ســال

ـّه مـانـد و بـعـد از هجـرت بـه مـديـنـه بـا آن حضـرت ده ســال در  در مـك

مـديـنـه بـود و پـس از آن بـه مـصـيـبـت حضـرت رسـول صـ� اهللاّ عـليــه 

م مـبـتـال شـد و بـعــد از آن حـضـرت ســى ســال زنـدگـانــى  و
ّ
آ� و سـل

ر خالفــت ابـو�ـكــر و يــازده ســال در سـال و چـهــار مــاه د فـرمـود، دو

ـُمـر و دوازده   . سـال در خالفـت عـثـمـان بـه � برد خالفـت ع

سـال كــشـيـد و در اكـثــر  و خالفت ظاهرّ�ه آن حضـرت قـر�ـب بـه پـنـج

ت بـا مـنـافـقـان مـشـغـول قـتـال و جدال بــود و
ّ
پـيـوسـتــه بـعــد  آن مـد

م مـظــلوم بـود واز حـضـرت رســول 
ّ
اظهـار  صــ� اهللاّ عـليــه و آ� و ســل

مظلوميّت خو�ش � فر�ود و از ك�ت نافرما� و نفاق �ردم خو�ش د�نگ بـود 



 ٣

ّرٍة از شـهـادت خود بــه دســت ابــن  و طلب
َ
د ك

ْ
 َ�ع

ً
ّرة

َ
�رگ از خدا � نمود و�

خـت تـر�ــن خ� � داد و �� � فر�ود كه چه مانع شده است بـدبـ مـلجـم

ـّت را كـه مـحـاسن �را از خون �م خضاب كند؟ و در آن ماه ر�ضا� كـه  ام

فاق افتاد بر منـ� اصـحاب خـو�ش را واقـعـه شـهـادت آن جناب
ّ
 در آن ماه ات

   .رفت و من در ميان شما �واهم بود اعالم فر�ود كه امـسال به حج خواهيد

ـّالم و يــك شــب در  ـهو در آن ماه يك شب در خانه امـام حـسن عـليـ ا�ـس

ز�نـب  خانــه امــام حـسـيـن عـليــه ا�ـّسالم و يـك شـب در خانـه جنـاب

 عليهاا�ّسالم دخ� خود كه در خانه عبداهللاّ بن جعفـر بـود افطـار � فر�ـود و

: ز�اده از سه لقـمـه تـنـاول ن� فر�ود، از سبب آن حالت � پرسيدند � فر�ود

 خواهم خدا را �القات كنم و ش�م من از طعـام خدا نزديك شده است � ا�ر

ن�شته اند كه يك روز از باالى من� به جانب فرزندش امـام  پر نباشد و بع�

ـّد: افكند و فر�ود حسن عليه ا�ّسالم نظرى از اين مـاه ر�ـضان ! اى ابا مـحـم

س�ده روز؛ �س به جانـب امـام حـسـيـن  :چند روز گذشته است ؟ عرض كرد

اباعبداهللاّ از اين ماه ر�ـضان چنـد روز  اى: �ّسالم نظرى كرد و فر�ودعـليـه ا

�اسـن ��ـف خـود زد و  هفده روز؛ �س ح�ت دست بر: مانده ؟ عرض كرد

� : در آن روز �يه آن جناب سفيد بود و فر�ود   َواهللا
َ

بََعـث
ْ
ـِضبُه ا بَِدِمـه ا ِاِذ ا�

ْ
َخ َ�

ق يه ا؛ به خدا قسم كه اش� اّمت ، اي
ْ
ش

َ
�وى سـفيد را بـا خـون � خـضاب  نا

 : شعر :�س اين شعر را ا�شاد فر�ود! خواهد كرد

�
ْ
ت
َ
ُه َوُ�ر�ُد �

َ
ر�ُد َحيات

ُ
 ِمْن ُ�رادٍ  = ا

َ
ليِلك

َ
 َعذيَرَك من خ



 ٤

ـّت مـقـتـل آن حـضـرت چـنـانـكــه �ـاعـتــى از بـزرگــان  ا كـيـفـي ـّ وام

از آن �له عبدا�رّ�ن بـن اند چن� است كه گرو� از خوارج كه  نـقـل كرده

ه �ع شـدند و هـر روز اجتمـا� �  �لجم بود بعد از
ّ
واقـعـه نـهـروان در �ك

بر كشت�ن نهروان � گر�ـس�ند، يـك روز در �  كردند و ا�م� � ساختند و

ـُلجم لع� گفت : سخن ه� گفتند سخن بر اين  � را من � كشم ؛ و: ابـن م

 اه ر�ضان هن�م نماز بامداد كه ا�شان حا� �سجدنهادند كـه شب نوزدهم م

شوند در ا�ام اين ا�ر اقدام نمايند؛ ابـن مـلجــم لعـيــن بــه جانــب كوفـه 

 عبدا�ر�ن بن �لجم به قصد قتل ام�ا�ؤ من� عليه ا�ـّسالم بـه وق�روان شد 

َده كه قاعدين خوارج در آ�ا جاى داش�ند 
ْ
ه ب� ِكن

ّ
فرود شـد كوفه آمد و در �ل

ول�ن از خوارج قصد خو�ش را �� � داشت كه مبادا من�ـ� شـود در ايـن 

ايّام كه به انتظار كش� ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم روز بـه � � بـرد وقـ� بـه 

طـ از اصـحاب خـو�ش ز�ارت ي�ى 
َ
اِم بنـت اخـ� تيميّـه را  رفـت در آ�ـا ق

طـاِم ،�له خوارج بـود�القات كرد و او و پدر و برادر او را كه از 
َ
 خواست�رى ق

ر من خوا� كـرد؟ گفـت كر
ْ
: گفـت ! هرچـه بگـو� : د، قطام گفت كه چه َ�ه

! صداق من سه هزار درهم و كـنـ�� و غال� و كش� � بن ا� طالب اسـت 

به خدا : ابـن مـلجـم دا�ست كه آن �لعونه با او در مذهب �وافقت دارد گفت 

ه اين شهر نيامده ام مگر براى اين �ر، قطام گفت كه من از سوگند كه من ن� ب

قبيله خود �ـعـى را با تو همراه � كنم كه تو را در اين ا�ر معاونت كنند، �ـس 

ا� كه از قبيله او بـود و او را بـراى يـارى ابـن 
ُ

كس فرستاد به نزد َورْدان بـن �

 قتل � عليه ا�ّسالم بـود و ابن �لجم ن� در اين اوقات كه �صمم. �لجم طلبيد

َره را كه از قبيله اشجع بود و مذهب خوارج داشت ديدار كرد 
ْ َ
وق� ش�يب بن �



 ٥

! يابن �لجم : در قـتـل عـ� ، �را ا�نت ك� ، ش�يب گفت ! اى ش�يب : گفت 

مادر به عزاى تو بگر�د اند�شه �را هو�ـاك كــرده اى چـگـونــه بـدين آرزو 

 در �ـسجد  چندين ترسان و بـددل مبـاش : ابن �لجم گفت دست توان يافت ؟ 

جامع كم� � ساز�م و هن�م نماز فجر بر وى � تاز�م و �ر او را بــا شـمـش� 

چندان از ايـنگونه سخن كرد كـه شـ�يب .  ساز�م و دل خود را شفا � �شيم�

 نـزد را قوى دل ساخت و با خود همدست و همداستان نمـود و او را بـا خـود بـه

طاِم برد و در اين هن�م آن �لعونه در �سجد اعظم بود و قبّه و خيمـه از بـراى 
َ
ق

او برپا كرده بودند و به اعت�ف �شغول بود، �س ابن �لجم از اتفـاق شـ�يب بـا 

هرگـاه كـه خواسـتـيــد او را : خود، قطام را آگـهـى داد آن مـلعـونـه گـفـت 

مـن آئيـد؛ �ـس آن دو �لعـون از �ـسجد بـ�ون بـه قـتل آر�د در اينجا به نزد 

شدند و چند روزى به سـر بـردند تا شب چهارشـ�به نـوزدهم رسـيد، �ـس ابـن 

طام در مــسـجـد حاضــر شــدند آن �لعونـه 
َ
�لجم با ش�يب و َورْدان به نزد ق

بافته اى چند از حر�ر طلبيد و بـر سـ�نه هـاى ا�ـشان مـحـكــم بـبــسـت و 

 آب داده را بـداد تـا �ايل كردند و گفت چون �ردان �ـرد شـمـشـيـرهاى زهر

انتها زفرصت بر�د و چون هن�م رسيد وقت را از دست نـدهيـد؛ آن ســه تــن 

از نـزد آن مـلعـونـه بـيـرون شـدنــد و در مـقـابــل آن درى كــه حـضـرت 

ـّالم از آن داِخـل �ـسجد � شـد، ب�شـس �ند و امـيـرا�ـؤ مـنـيـن عـليـه ا�س

و هم در اين ايّام كـه ايـن . انتظار ح�ت ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم را � بردند

سه �لعون به اين خيال بودند وق� اشعث بن ق�س را ديدار كـرده بودنـد و او را 

ه نهاده بـود تـا 
ّ
از عزم خو�ش� آ�� داده بودند اشعث ن� ا�نت ا�شان را بر ذم

. م بود او ن� حسب ا�وعده خو�ش به نزد ا�شان آمـددر ايـن شـب كه �له نوزده



 ٦

ر بن عدى ر�ـه اهللاّ كـه از بزر�ن شيعيان بود آن شب را در �ـسجد بـه 
ْ
و ُحج

! يـابن �لجـم : رسـيـد كـه اشـعـث مـى گـو�ـد� � برد ناگهان به گـوش او 

در �ر خو�ش �شتاب و �عت �ـن در انـجــاح حاجـت خـو�ش كـه صـبح 

ر از اين سخن غرض ا�شان را فهميد و با اشعث . ا خوا� گرديددميد و رسو
ْ
ُحج

 گـذشـت چــون بــه مــسـجـد رسـيــد صــداى  ...اى : ، گفت 
ّ
كـار از حد

 .دهندمـردم را شـنـيـد كـه بـه قتل آن ح�ت خ� � 



 ٧

اكـنـون بـيـان كـنـيـم حال حضـرت امـيـرا�ـؤ مـنـيـن عليـه ا�ـّسالم را در 

�ثوم نقل شده كه فر�ود چون شب نـوزدهم مـاه ر�ـضان رسـيد  از امّ : آن شب 

پدرم به خانه آمد به نماز ا�ستاد، من براى افطار آن جناب طب� حا� گذاشتم 

َ� و مقدارى از نمك سوده در آن بـود چـون 
َ
كه دو قرصه نان جو با �سه اى از ل

بـراى ! اى دخ�: وداز نماز فارغ شد، چون آن طبق را نگر�ست بگر�ست و فر�

 حاِ� كرده اى مگر ن� دا� كه من مـتـابـعــت  من در يك َطبَق دو نا�ورش 

م � كـنم ؟ اى دخـ�
ّ
! برادر و �� عّم خود رسول خدا ص� اهللاّ عليه و آ� و سل

هر�ـه خوراك و پوشاك او در دنيا نيكوتر است ا�ـستادن او در قيامـت نـزد حـق 

در حالل دنــيا حـساب اسـت و در حـرام دنيـا ! ى دختـرتعا� ب�ش� اسـت ، ا

م را . عذاب 
ّ
�س بر� از زهد حـ�ت رســول صــ� اهللاّ عـليــه و آ� و ســل

بـه خـدا سـوگند افـطــار ن�ـنم تـا از ايـن دو : تـذكـره فـرمـود آنـ�ه فر�ود

َ� را برداشتم و آن حـ�ت انـد� از 
َ
خورش ، ي�ى را بردارى ؛ �س من �سه ل

نان جو با نمك تناول فر�ود و �د و ثناى الـ� بـه جـا آورد و برخاسـت و بــه 

نـمـاز ايـسـتـاد پـيـوسـتـه مــشـغـول ر�ــوع و سـجــود بــود و تــضـّرع و 

ابـتـهـال بـه در�ه خالق متعال � نمود و نقل شده كه آن حـ�ت در آن شـب 

اطـراف آسـمان نظـر � �سيار از بيت خود ب�ون � رفت و داخل � شـد و بـه 

كرد و اضطراب � نمود و تـضـّرع و زارى مــى كــرد و سـوره �ـس را تـالوت 

ُهم� ب: فر�ود و � گفت 
ّ
�ل

َ
َموِْت ؛ يع� خداوندا مبـارك گـردان بـراى ا

ْ
 � � ا�

ْ
ارك

ْـِه ر: من �رگ را، �سيار � گفت 
َ

ا ِا�
ّ
� َوِان ا هللا

ّ
 و كـلمــه مـبــار�ه الِان

َ
ـُون  اِجعـ

َعظيِم را �سيار �كرر � كـرد و �ـسيار صـلوات � 
ْ
� الَعِ�� ال  ِاال بِاهللا

َ
ة و�

ُ
 َوال ق

َ
َحْول

  .فرستاد و استغفار � نمود



 ٨

و ابـن شـهـر آشـوب و غ�ه روايت كرده اند كه ح�ت در تمام آن شـب بيـدار 

  .بود و براى نماز شب ب�ون نرفت به خالف �دت هم�شه خو�ش 

ايـن بـيـدارى و اضـطــراب شــما در ايـن ! اى پـدر: عـرض كـرداّم كـلثـوم 

: عرض كرد! در صبح اين شب من شهيد خواهم شد: شب براى چ�ست ؟ فر�ود

جعــده فـرزنــد (بفرمائيد جعده به �ـسجد رود و بـا مــردم نـمــاز گــزارد، 

ـّالم اســت  ) هبـيـره است و مادرش اّم ها� خـواهر ام�ا�ـؤ منـ� عليـه ا�ـس

؛ �س � تـوانــى )د جعده به �سجد رود و با �ردم نماز گزارديئبـگـو(: فـرمـود

فـرمـود كـه از قـضـاى ا�ـى نـمـى تـوان گـر�ـخـت و خود آهنـگ رفـ� بـه 

   .�سجد نمود

و روايـت شـده كـه در آن شـب آن حضـرت بيدار بود و �سيار ب�ون � رفـت 

به خـدا قـسم كـه دروغ نـ� گـو�م و :و به آسمان نـظـر مـى افكند و � فر�ود

ـْده شــهادت داده  دروغ به من گفته �شده ايـن اسـت آن شـبـى كــه مــرا وَعـ

 بر� گشت �س زمـانـى كــه فـجــر طــالع شــد   به �ضجع خو�ش اند، �س

ـّاح ( ـَب ـْن ن ن آن ح�ت درآمد و نداى نماز در داد، حضـرت به آهنـگ)ِاب
ّ
  �ؤ ذ

�سجد برخاست چون به صحن خانه آمد �ر�بيان چند كه در خانه بودنـد بــه 

ر�ـاد و خالف عـادت از پـيـش روى آن حـضـرت درآمدنـد و پـر � زدنـد و ف

: صيحه ه� كـردنـد بـعـضـى خواسـتند كه ا�شان را براننـد حـ�ت فر�ـود

ـَوآئحُ ( ـُهـا ن ـَع ـْب ـَت ُهن� َصوآئُح ت
�
ن� فاِ�

ُ
ُعوه

َ
  يـعـنـى بـگـذار�ـد ايـشـان را بــه)د

و بـه . حال خود همانا ا�شان صيحه زنند�نند كه از � ، نوحـه كننـد�ن دارنـد

ـّالم عــرض كــرد ! اى پــدر: رواي� ام كـلثـوم يـا امـام حسـن عـليــه ا�ـس

ـهــادت فـال بـد نـمـى زنـم و�كــن دل ش: چـرا فـال بـد مـى زنـى ؟ فـرمـود
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 بود كـه بـه ز�ـانم : مـى دهد كـه كـشته � شوم يا آن�ه فر�ود
ّ

اين سخن ح�

�ثوم نمود و فر�ود
ّ
! اى دخ�ك مـن : جارى شـد؛ آن�ه سفارش �ر�بيان را به ام

به حق من بـر تـو كـه ايـنـهـا را رها ك� ؛ ز�را كه �بوس داش� چ�ى را كـه 

گف� ، هر�ه گرسنه يا �شنه شود �ـس آنهـا را ز�ان ندارد و قادر ن�ست بر سخن 

غذا ده و س�اب �ن و اگر نه رها �ن بروند و از گياههـاى زمـ� �ورنـد و 

چون بـه در خانـه رسـيد قـالب ، در كمر�نـد آن حـ�ت بنـد شـد و از كمـر 

مبار�ش باز شد ح�ت كمر را ��م �ست و اشعارى چند ا�شاد كـرد كـه از 

  :�له اين دو بيت است 

  گـفـته در خانه آن ح�ت از تنه درخـت خرمـا)مـسـعـودى (مـوّرخ امـيـن (

بود و چون خواست بـيـرون برود در باز ن� شـد و �ـش� شـده بـود فـتح ، آن 

ح�ت در را از جا كند و كنـارى نـهــاد و ِازار خـود بـگــشـود و مـحـكــم 

  : بـسـت و ايـن دو شـعـر را انـشـاد فـرمـود

 َحي
ْ
د ُ
د

ْ
ش

ُ
َموِْت ا

ْ
 �ِل

َ
َ ال قي� = از�َمك

 ا�َموت
�
ن

َ
 فِا

 َعِن ا�َموِْت 
ْ
َزع

ْ َ
 بِن = َوال �

�
 اادي�ِاذ ا َحل

رِ 
ْ
ه � با��

َ
�

ْ
غ

َ
 �=  َوال �

ْ
 يُوَو� ن

َ
 افي�ن

م
َ
رُ ك

ْ
ه  ا��

َ
ك

َ
َحك

ْ
ض

َ
ذ = ا ا

َ
بْكي�ك

ُ
ُر �

ْ
ه  اَك ا��

ب�ند ميان خود را بـراى �ـرگ ، �ـس همانـا ! اى � : ن اشعار آن�ه مـضـمـو

�القات خواهد نـمـود، و َجَزع مـكـن از مـرگ وقـتــى كــه نــازل  �رگ ترا

تـو، و مـغـرور مـشـو بـه دنيا هرچند با تـو �وافقـت نمايـد،  شـود بـه مـنـزل

 گر�ـه خواهـد گردانيـده اسـت ، همچنـ� تـرا بـه همچنان كه دهر ترا خندان
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�ـن و لقـاى خـود را بـر مـن  ال� �رگ را بر من مبـارك: رآورد؛ �س گفت د

  . خجسته فرماى

م
ُ
  ا

ْ
ـوْث اهُ �

َ
بَتـاُه و و اغ

َ
ـُوم از شـنـيـدن ايـن كـلمـات فــر�اد و ا ا برداشـت و  ث

امام حسن عليه ا�ّسالم از قفاى پدر ب�ون رفـت چـون بـه آن حـ�ت رسـيد 

 شما بـاشـم ، ح�ت فر�ود كه ترا سوگند � دهم بـه ه� خواهم با عرض كرد

 كه از براى من
ّ

است بر تو كه برگردى ، امام حسن عليه ا�ّسالم بـه خانـه  ح�

و غمگـ� �شـس�ند و بـر احـوال و اقـوا� كـه از  باز شد و با اّم �ثـوم �ـزون

 .پدر�زرگوار �شاهده كرده بودند� گر�س�ند

ـّالم وارد مــسـجـد گــشـت و و از آن سـوى امـيـرا�ـؤ مـن ـيـن عـليـه ا�ـس

هاى مـسـجد خا�وش بود، آن ح�ت در تار��ى ر�ع� چند نمـاز  قـنـديـل

تعقيب گشت ، آن�ه بر بـام �ـسجد آمـد و انگـشتان  بگزاشت و �� �شغول

و چـون آن حضـرت اذان مـى گـفــت  مبارك بر گوش نهاد و بانگ اذان در داد

آنـجــا مــى رسـيــد،   بـه  نبود مگر آن�ه صداى اذا�ـش هيچ خانه در كوفه

نـه بـه ز�ــر آمــد و خـداى را تـقـديــس و
َ
اْءذ ـَ تـهـليــل مــى  آنـگـاه از م

قرائـت  گـفـت و صـلوات � فرستاد آن�ه از بام به ز�ر آمد و اين چند بيـت را

 :فر�ود

 
ُ
ِمن ا�

ْ
 ا�ُمؤ

َ
وا َس�يل

�
ل

َ
تُب وَذى ا�شاهد� اهللاّ ذى  = جاِهدِ خ

ُ
 ا�ك

واِحد
ْ
ْ�َ ا�

َ
بُُد �

ْ
ع

َ
َمساِجدِ =  ِ� اهللا� ال �

ْ
 ا�

َ
 َو يُوقُِظ ا�ّاَس ِا�

لوة و خفـت�ن را بـراى : آمد و ه� گفت �س به صحن �سجد در
�

لوة ا�ـص
�

ا�ـص

بـرمـى انگيخت و ابن �لجم �لعون در تمام آن شب بيدار بود و  نماز از خواب

ر � كرد؛ اين هن�م كه ام�ا�ؤ من� عليـه  در آن ا�ر عظيم كه اراده
ّ
داشت تفك
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فـت�ن بـه روى بيدار � كرد او نـيـز در مــيان خ ا�ّسالم خفت�ن را براى نماز

در ز�ر جامه داشـت ، چــون امـيـرا�ــؤ  در افتاده بود و شمش� �سموم خود را

براى نماز و چن� �واب كـه ايــن  !برخ�: من� عليه ا�ّسالم بدو رسيد فر�ود

خواب �ؤ منان اسـت  خواب شـيـاطـيـن اسـت ، بـر دسـت راسـت �واب كه

 ت و بر �ـشت �ـواب كـه خـوابيا به طرف چپ �واب كه خواب حكماء اس

 . پيغم�ان است

قـصدى در خاطر دارى كه نزديـك اسـت از آن آسـمانها فـرو : آنـگـاه فـرمـود

چاك شود و كوهسارها نگون گردد و اگر �واهم � تـوانم خـ� داد  ر�زد و زم�

و از او در گـذشـت و بـه مـحراب رفت و بـه نمـاز ! دارى  كه در ز�ر جامه چه

ّرٍة گـوشــزد او گــشـته بـود كـه  و اّما ابن �لجم با. ا�ستاد ـَ ـَد كـ
ْ
ّرًة َ�ع

َ
اينكه ك

ـَطــاِم را �  ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم شقاى اّمت شهيد � كنـد و گــا� ق
َ
را ا

و آن شـب تــا . بـر آرزو نـ� دسـت نيـابم  گفت � ترسم من آن كس باشـم و

سيالب شـقاوت او ايـن خيـاالت  بـامـداد در اند�شه اين ا�ر عظيم بود �قبت

عــزم خو�ــش را  گوناگون را چـون خس و خاشـاك بـه طـوفـان فـنــا داد و

پهلـوى آن  در قـتـل امـيـرا�ـؤ مـنـيـن عليه ا�ّسالم درسـت كـرد و بيامـد در

ـ�يب نـ� در
َ
 استوانه كه در پهلوى مـحـراب بـود جـاى گـرفــت ، َورْدان و ش

  گوشه اى خز�دند، 



 ١٢



 ١٣

ـّالم در ر�ـعـت اّول سـر از سـجـدهچون  بـرداشــت  ام�ا�ؤ من� عـليـه ا�س

ـَْره اّول آهنـگ قـتـل آن حضـرت كـرد و بانـگ زد كـه ـَج  : ، شـبـيـب ابـن ب

؛ يـعـنــى حكــم خـاص خداونــد
َ

 َوال ال ْصـحابِك
َ

ك
َ
م ي ا � ال �

ْ
�ُ

ْ
� ا�  هللا

 اسـت تـو نـتوا� از خو�ش� ح�م كـ� و �
ْ

َمـ�
َ
ر ديـن را بـه حكومـت َحك

از �س . اين بگفت و تيغ را براند شمش� او بر طاق آمد و خطا كرد . بازگذارى

� توا� شمـش� خـود را حـر�� داد ايـن �مـات بگفـت و   او، ابن �لجم آمد 

آورد و از قـضـا ضــر�ت او بـه جـاى زخـم  شمش� بر فرق آن حضـرت فـرود

 � اهللاِ  :حـ�ت فر�ـود �وضع سجده را �ـش�فت آنعمرو�ن عبدود آمد و تا 

ِة رَُسوِل اهللاِ و�ِاهللاِ 
�
 ِ�ل

َ
بَةِ  َو�

ْ
ع

َ
ْزُت َورَب� ا�ك

ُ
 . ف

و صيحه ��فه اش بلند شد كه ! سـوگـنـد بـه خداى كـعـبه كه رست�ر شدم 

يـهـوديـه ابـن مـلجم �را كشت او را ماءخوذ دار�د، اهل �ـسجد چـون  فرزند

ش�يدند در طلب آن �لعون شدند و صداها بلند شد و حـال  ى آن ح�تصدا

سوى �ـراب دو�دنـد كـه آن حـ�ت در  �ردم ديگرگون شده بود �س همه به

ْرق مبـار�ش 
َ
بـر� گـ�د و بـر �واضـع   شـ�فته شـده و خـاك �راب افتاده و ف

  :جراحت � ر�زد و اين آيه مبار�ه � خواند

ن
ْ
ق
َ
ل

َ
ْم َوفيهِمنها خ

ُ
ْم تا�

ُ
رُِج�

ْ ُ
ْم َوِمنها �

ُ
عيُد�

ُ
رىا ن

ْ
خ

ُ
  . اَرًة ا

؛يـعـ� از زم� خلق كردم شما را و در زمـ� بـر� گـردانم شـما را و از زمـ� 

آورم شـمـا را بـار ديـگــر؛ پــس فـرمــود كــه آمــد امــر خـدا و  ب�ون �

ّ  راسـت شـد گـفـتـه م ؛ �ردمـان ديدنـد رسـول خدا ص� اهللا
ّ
 عليه و آ� و سـل

��فش جارى است و ر�ش مبار�ش به خـون  كه خون �ش بر روى و �اسن

 :خضاب شده و � فرمايد
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ُ؛ ايـن همـان وعـده اسـت كـه خدا وا مذه
ُ

ـُو� � َورَس ا اهللا ـَ ن
َ
ـَد رسـول صـ�  ا وَع

م به من داده اند؛ 
ّ
  اهللاّ عليه و آ� و سل

فرق آن حضـرت زمـيـن بـلرز�ــد و در�ــاها  ��ت ابن ُ�لجم برو هم هن�م 

گـشـت و درهـاى مــسـجـد بــه هـم  بـه مـوج آمـد و آسـمـانـهـا مـتـز�زل

سـيـا� سـخــت بـوز�ــد  خورد و خروش از �الئ�ه آسمانها بلند شد و باد

 در داد زمـ� نـدا كـه جهـان را تـار�ـك سـاخت و ج�ئيل در ميـان آسـمان و

َطَمَسْت : چنان�ه �ردمان �ش�يدند و گفت
ْ
ـُدى َوا�

ْ
 ا�

ُ
ْركـان

َ
� ا ـَْت َواهللا م

�
ـَد ـَه ت

الُم ا���
ْ
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َ
  ا

َ
ل ـِ ـُتـ ـَفـى ق ـُـصـط م� ا�ْ ـَ ـُْن عـ  ابـ

َ
ِتـل

ُ
� ق

ْ
ـُوث

ْ
ُعـْرَوُة ا�

ْ
ـَصَمِت ال

َ
ف

ْ
 َوا�

 
َ
ُه ا

َ
تَل

َ
� �

َ
ُمْرت

ْ
� ا� ِ

َ
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َ
ِتل

ُ
تَ� ق

ْ
ـُج ى� ا�ْ ـِ وَص

ْ
ِقيا�

ْ
ش

َ
 اال

َ
�

ْ
 اِء؛ش

به خدا سوگند كه در هم شكست ار�ن هدايت و تار�ك شد سـتاره هـاى علـم 

شـد نـشـانـه هاى پـرهيـز�ـارى و گـسـيـخـتـه شـد عــروة  نبّوت و برطرف

م� �ّمد �صط� ص� اهللاّ عليـه و آ�  ا�وثـقـاى ِال � و
َ
كـشـتـه شـد پـسـر �

م و شهيد شد سـيّد
ّ
صـياء � �رتـ� شـهيد كـرد او را بـد�ت تـر�ن او و سل

 .اشقياء

چـون اّم كـلثـوم ايـن صـدا را شـنـيد طپا�ه بر روى خود زد و گر�بـان چـاك 

ـَ  كـرد و ب
َ
اه و ا مـحــّمدفر�ـاد بـرداشــت و ا ا ـّ ـَليـ  تــاه و ا ع

ْ
�

َ
 اه �ـس َحـَس�

ه و فر�ـاد � عليهماا�ّسالم از خانه به سوى �سجد دو�دند، ديدند كه �ردم نوح

ُمؤاه َو وامو اِام: � گو�ند كنند و
ْ
م�ا�

َ
من� به خدا سوگند كه شهيد شـد امـام ا ا

�اهد كه هرگز اصنام و اوثان را سجده ن�رد و اشـبـه مــردم بــود بــه  �بد

م پـس چــون داخـل �ـ رسـول خدا صـ�
ّ
سجد شـدند اهللاّ عـليـه و آ� و سـل

بَتاه و و ا
َ
برآوردنـد و � گفتنـد �ش �ـرده بـوديم و ايـن روز را  َعليـاهفر�اد و اا
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آمدند پدر بزرگوار خـو�ش را ديدنـد كـه  نـمـى ديديم ؛ چون به نزديك �راب

از اصحاب و انصار آن حـ�ت  و ابوجعده َو �اع�. در ميان �راب در افتاده 

دم نمـاز تـا بـا �ـر حا�ند و ه� خواهنـد تـا مگر آن ح�ت را بر پا دارنـد

امـام حـسن  گزارد و او توانا� ندارد، پـس ح�ت ام�ا�ؤ من� عليـه ا�ـّسالم

 عليه ا�ّسالم را به جاى خود باز داشت كه با �ـردم نمـاز گـزارد و آن حـ�ت

نماز خو�ش� را �شسته تمام كرد و از ز�ت زهر و شدت زخم بـه جانـب يمـ� 

 ا�ّسالم از نماز فارغ شد ســر متمايل � گشت ، چون امام حسن عليه و شمال

�شت �را شكس� چگونـه تـرا ! اى پدر: گرفت و ه� گفت  پـدر را در كـنـار

اى : من� عليـه ا�ـّسالم چـشم بگـشود و فر�ـودبه اين حال توانم ديد؟ ام�ا�ؤ

 تـو �ّمـد  از �س ا�روز پـدر تـرا رنـجــى و! فرزند
ّ
ـ� ن�ـست ، اينـك جـد

َ
ل
َ
ا

ه تــو�صط� ص� اهللاّ علي
ّ
م و جد

ّ
خديـجــه كـبــرى و مـادر تـو  ه و آ� و سل

انـتـظــار پــدر تــرا  فاطمه زهرا عليهاا�ّسالم و حور�ـان بهـشت حا�نـد و

آسـمــان را  دارنـد تـو شاد باش و دست از گر�س� بدار كه گر�ه تو، �الئ�ـه

�  تبـه گـر�ه درآورده است ؛ �س با رداى ام�ا�ؤ من� عليـه ا�ـّسالم جراحـ

را مـحـكـم بـبـسـتند و آن ح�ت را از �راب به ميـان �ـسجد آوردنـد و از 

خ� شهادت امـيـرا�ـؤ مـن� عليه ا�ـّسالم در شـهر كوفـه پراكنـده  آن سوى ،

به سوى �سجد شتاب كردند، ام�ا�ؤ من� عليـه ا�ـّسالم  شد زن و �رد آن ب�ه

و بـا آن�ـه جـاى . ّسالم اسـت َحَسن عليه ا� را ديدند كه �ش در دامن امام

و �گونه مبـار�ش از زردى بــه  ��ت را ��م �سته اند خون از آن � ر�زد

مبـار�ش بـه  سفيدى مايل شده است به اطـراف آسـمان نظـر � كنـد و ز�ـان

 :�س�يح و تقد�س ال� �شغول است و � گو�د
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 ُ�رِال
َ

ك
ُ
ئَل

ْ
س

َ
ِ�ي� ا

ْ
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َ
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َ
ة

َ
ق

َ
وِْصياِء ا�

َ
رَجآِء َواال

َ
 د

ْ
�

َ
و اِت َوا

ْ
َما

ْ
ِة ا�

�
 . ىَجن

َطرات َع�ات 
َ
�س زما� مدهوش شد و امام حسن عليه ا�ّسالم بگر�ست و از �

بـر روى پـدر بـزرگـوارش ر�ـخـت آن حضـرت به هوش آمـد  آن ح�ت كه

چرا � گر� و َجَزع � ك� ؟ همانا تو بعـد ! فرزند اى: و چشم بگشود و فر�ود

  ر ستم شهيد � شوى واز من به زه
ّ
بـرادرت حسـيـن به تيغ و هر دو تن به جـد

امام حسن عليه ا�ّسالم از قاتل پدر  آن�ه. و پدر و مادر خود �لحق خواهيد شد

ـُرادى ضـر�ـت زد و  �را �� يهوديّه عبدا�رّ�ن بن: پرسش كرد، فر�ود ُجم م
ْ
ُ�ل

ـَده و پيوسـته زهـر  اكنون او را بـه �ـسجد درآورنـد و اشـاره كـرد بـه بـاب
ْ
ِكن

�ـان � كـرد و آن حـ�ت را � خو�ـش� �  شـمـشـ� بر بدن آن ح�ت َ�َ

ـَْده مـى نـگر�ـس�ند و بـر ام�ا�ـؤ منـ� ن ـِ عليـه  نمود و مـردمـان بـه بـاب ك

ِر مــسـجـد بـلنــد شــد و ابـن 
َ
ا�ّسالم � گر�س�ند كه نـاگــاه صــدا� از د

ـَده بـه �ـسجد درآوردنــد و مــردمان گـوش و را دست �سته از باب كِ  �لجم
ْ
ن

� گز�دند و بر رو�ش � زدند و آب دهان بر روى �ـسش  گردن او را با دندان

ترا چه بـر ايـن داشـت كـه ام�ا�ـؤ ! واى بر تو :� افكندند و او را ه� گفتند

ن
ْ
و او خـا�وش ! اسالم را در هـم شكـس� ؟ من� عليه ا�ّسالم را كش� و ُر�

آ�ـش خـشم افروختـه تـر �  �ى نـمـى گـفـت و مـردم را هر سـاعــتبود چ

� با شمـش�  .گشت و ه� خواس�ند او را با دنـدان پـاره پـاره كنند
َ َ
يْفه �

َ
ُحذ

به حضور حـ�ت  كشيده از پ�ش روى � شتافت و �ردم را � ش�فت تا او را

 اى: افتـاد فر�ـودامام حسن عليه ا�ّسالم آوردند، چون نظر آن حـ�ت بـر او 

 كش� ام�ا�ؤ من� و امام ا�سلم� را به جاى آن�ه ترا پناه داد و تـرا! �لعون 
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بـر ديـگران اختيار كرد و عطاها فر�ود، آيا بد اما� بـود از بـراى تـو و جـزاى 

 .!او به تو اين بود كه دادى ؟ نيك هاى

 ، �س در آن وقـت ابـن مـلجم همچنان � به ز�ر افكنده بود و سخن ن� گفت

بـه گـر�ه و نوحه بلند شد، �س امام حسن عليه ا�ّسالم پرسـيد  صداهاى �ردم

را آورده بــود، كــه ايــن دشـمــن خـدا را در كجـا  از آن �ردى كه آن �لعون

�لجـم را بــراى آن حـضـرت نـقــل  ياف� ؟ �س آن �رد ح�يـت يـاف� ابـن

خداونـدى را ســزا  �د و سـپاس: نـمـود، �س امام حسن عليه ا�ّسالم فر�ود

. گرفتار نمـود اسـت كـه دوسـت خود را يـارى كـرد و دشـمـن خود را �ذول و

 :فر�ود بعد از �� ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم چشم بگشود و اين �مه �

 � ؛ يع� اى فرشت�ن خدا، با من رفق و مـدارا
ّ

 َر�
َ
ة

َ
وا ي ا َ�الئِ�

ُ
ق ـَ . كنيـد ِاْرف

ـّالم بـه آن حضـرت عـرض كـردآن ايــن دشـمــن : �ه امام حسـن عـليـه ا�س

و رسـول و دشـمن تو، ابن �لجم است كه حق تعا� ترا بر او نـ�و داد و در  خدا

ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم به جانب آن �لعون نگر�ـست . ساخت  نزد تو حا�

 بـزرگ آوردى و �رت�ـب امـرى! يـابـن مـلجـم  :و به صداى ضعي� فر�ود

اما� بـودم كـه مـرا چـنـ� جـزا دادى ؟  �ر عظيم گش� ، آيا من از بهر تو بد

ديگران برنگز�دم ؟ آيا بــه تــو احـسـان  آيا من ترا َ�ْورِد �ر�ت ن�ردم و از

دا�ـستم كـه تـو �ـرا خـوا�  طاى تو را افزون ن�ردم با آن�ـه �نـكردم و ع

ب�ـشد و  ر تو تمام شود و خدا انتقام �ـرا از تـوكشت ل�ن خواستم حّجت ب

ن� خواستم كه از ايـن عقيدت برگردى و شـايد از طر�ـق ضـاللت و گمـرا� 

بتا� ، �س شقاوت بر تـو غـالب شـد تـا �ـرا ب�ـش� ، اى شـ� تـر�ن  روى

 َمـْن � ا�ّـاِر؟ يعـ� : وقت بگر�ست و گفت  ابن �لجم اين! اشقياء
ُ
ِقذ

ْ
ن
ُ
َت �

ْ
ن
َ
ا
َ
ف
َ
ا
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 آتــش اســت ؟  يا تو �ات �آ
ّ

توا� داد ك� را كه در جهـنم اسـت و خـاص

! اى �ـ�: امام حسن عليه ا�ّسالم كرد و فر�ـود آنـ�ه ح�ت سفارش او را به

ر�ـت پـ�ش دار، آيـا نـ� ب�ـ�  با اس� خود مـدارا �ـن و طر�ـق شـفقت و

 � �ـضطرب چشمهاى او را كه از ترس چگونه گردش � كند و د�ش چگونـه

ايـن مـلعـون تـرا كـشته اسـت و : باشد؟ امام حسن عليه ا�ّسالم عـرض كـرد

اى : فر�ـود! ما را به درد آورده است ا�ر � ك� كـه بـا او مــدارا كـنــيم ؟ دل

اهل بيت ر�ت و مغفرتيم ، �ـس �ـوران بـه او از آ�ـه خـود مــى  ما! فرزند

ا� ، �س اگر مـن از دنيـا رفـتم از را از آنـچـه خود � آش خورى و بـيـاشـام او

لـه  او قـصاص �ن و او را ب�ـش و
ْ
جـسد او را بـه آ�ـش �ـسوزان و او را ُمث

سـايــر اعــضـاى او را قـطــع  م�ن ـ يع� دست و پا و گـوش و بـيـنــى و

 ّ  تــو رســول خـدا صــ� اهللا
ّ
م  مـكـن ـ كـه مـن از جـد

ّ
عـليــه و آ� و ســل

و اگـر زنـده  . �كنيد اگر چه به سگ گـزنـده بـاشـدمثله  :شـنيدم كه فر�ود

ْو� � باشم به
َ
عفـو كـردن ؛  مـاندم من خود داناترم كه با او چه �ر كنم و من ا

 چه ما اهل ب�� � باشيم كه با گناه�ر در حق ما جـز بـه عفـو و كـرم رفتـار

ف و � اين وقت آن ح�ت را از �سجد برداشته با نهايـت ضـع. ديگر ننمائيم 

را به خانه بردند و ابن �لجم را دست به گـردن �ـسته در خانـه  حا� آن جناب

در گــرد ســراى آن حـضـرت فـر�ــاد گـر�ــه و  �بوس داش�ند و مـردمــان

را هـالك كننـد و حـ�ت امـام  عـو�ـل در هم افكندند و نزديك بود كه خـود

قرارى با پدر بزرگـوار  �حسن عليه ا�ّسالم در عـيـن گـر�ـه و زارى و نـا� و 

مــصـيـبـت تــو  بعد از تـو بـراى مـا كـه خواهـد بــود! اى پدر: خود گفت 

است ،  بـراى مـا امـروز مـثـل مـصيبت رسول خدا ص� اهللاّ عليه و آ� و سلم
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 گو�ا گر�ه را از براى �صيبت تـو آ�وخته ايم ؛ �س ح�ت ام�ا�ؤ من� عليـه

د را به نزديك خو�ش طلبيد و ديـده هـاى او را ديـد كـه از ا�ّسالم نور ديده خو

گر�ه �روح گرديده �س به دست مبارك خود آب از چـشـمـان حسـن  �سيارى

ـّالم پـاك اى : كـرد و دسـت بـر دل مـبـار�ـش نـهــاد و فـرمــود عـليـه ا�س

 تـو و دل تـرا بـه صـبـر سـاكـن فــرمايد و �ـزد خداونـد عـا�ـيـان! فـرزنـد

و سـاكــن فــرمايد اضـطراب تـرا و  برادران ترا در �صيبت من عظيم گرداند

دهد تـرا بــه قــدر  جر�ان آب ديد�ن ترا، �س به درس� كه خداوند �زد مـى

 مـصـيـبـت تـو؛ پـس آن حضـرت را در حجــره اى نــزديك �ـصالى خـود

�شـس�ند و نوحـه و خوابانيدند، ز�نب و ام �ثوم آمدند و در پ�ش آن حـ�ت ب

حضـرت مـى كـردنــد و مــى گـفـتـنــد كــه بـعــد از تــو  زارى براى آن

تــر�يت خواهـد كـرد؟ و بـزر�ن ا�ـشان را كـه  كـودكـان اهل بـيـت را كــه

انـدوه مـا بـر تو دور و دراز اسـت و    !�افظت خواهد نمود؟ اى پدر بـزرگـوار

مــردم از بـيــرون حجـره  صـداى  �س ! آب ديده ما هرگز سا�ن �واهد شد

حـ�ت بـه  بلند شد به نا� و آب از ديده هاى آن حـ�ت جـارى شـد و نظـر

 عليهماا�ـّسالم را نزديـك خـود طلبيـد و
ْ

�
َ
 سوى فرزندان خود افكند و حـس�

شـيـــخ  ايـــشـان را در بـر�ـــشـيـد و رو�ـهـــاى ايـــشـان را مـــى بـوسـيـــد

و شيخ طو� روايت كرده اند از اصـبغ بـن نباتـه كـه چـون حـ�ت   مـفـيـد

گـر�ه م�ـن كـه  ! اصـبـغ.: ؤمن� ديد كه اصبغ كر�ان است فر�ودامـيـرا�ـ

�  فداى تو شوم � دانم كه تو بـه بهـشت: من راه بهشت در پ�ش دارم ، گفتم 

  .نت�اروى من بر حال خود و بر مفارقت تو � گر�م 



 ٢٠

با�مله ؛�س ساع� مدهوش شد به سبب زهرى كـه در بـدن مبـار�ش جـارى 

م بـه سـبب زهـرى  شده بود چنان�ه
ّ
حضـرت رسـول ص� اهللاّ عليه و آ� و سل

  وش � شد و �� به هوش باز � آمد، مـده كه به او داده بودند ��

  

ـّالم  چون ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم به هوش آمـد امــام حـسـن عـليــه ا�ـس

اند� تناول فر�ـود و  كـاسه اى از ش� به دست آن ح�ت داد، ح�ت گرفت

حـ�ت امـام  بقيّه آن را براى ابن �لجم ا�ر فر�ود، ديگر باره سفارش كرد بـه

�ه آن �لعونحسن عليه ا�ّسال ْ ُ
ل و �

ْ
�

َ
 . م در باب ا
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شيخ مفيد و ديگران روايت كرده اند كه چون ابن �لجم را به حـ�س بردنـد ام 

امـيــرا�ؤ منـ� عليـه ا�ـّسالم را كـش� ؟ ! اى دشـمــن خـدا : �ثوم گفـت

��ت شفا يابد و حق تعا� ترا در دنيا و آخـرت   كه آن ح�ت از ايناميدوارم

ب دارد؛ ابن �لجم گفت كه آن شمش�
ّ
بـا هـزار درهـم خر�ـده ام و هـزار  معذ

و ��ـ� بـر او زده ام كـه  درهم ديـگـر داده ام كـه آن را به زهر آب داده انـد

  !هالك كند ااگر ميان اهل زم� قسمت كنند آن ��ت را هر آينه همه ر

من� عليـه ا�ـّسالم اطبّـاء ابوالفرج نقل كرده كه به جهت معا�ه زخم ام�ا�ـؤ

ان در عمل جّرا� شخ� بود كه او را اثـ� بـن �ع كردند و ��م تر آن كوفه را

مـنـيـن عـليـه ا�ّسالم نگر�ـست چون در جراحت امـيـرا�ـؤ عمرو � گفتند،

ش گوسفندى طلبيد كه
ُ
تازه و گرم بـاشـد، چـون آن شـش را حا� كردنـد  ش

ش�ف زخم كرد و در آن دميد تـا اطـرفش  ر� از آن ب�ون كشيد آن�ه او را در

صاى جرحت رسيد و �ـ� بگذاشـت �ـس برداشـت
ْ
ق
َ
و در آن نــظر كـرد  به ا

من� بع� از سفيدى مغز � آن حـ�ت را در آن ديـد آن وقـت بـه ام�ا�ـؤ

ـّالم عـرض كرد كه وصيت خود را ب�ن كه ��ت اين دشـمن خـدا  عليه ا�س

 يده و ديگر �ر از تدب� ب�ون شدهكرده و به مغز � رس �ر خود را

از مـحـّمد بن حنفيه روايت شده كه چون شب ب�ستم ماه مبـارك ر�ـضان شـد 

مهاى مـبـارك پـدرم رسيد و در آن شب �شسته نماز � كـرد و بـه اثر زهر به قد

 � داد تا آن�ه صبح طالع شد، �س �ـردم را رخـصت 
ّ

ما وصيّتها � كرد و �س�

 برسند، �ردمـان � آمدنـد و سـالم � كردنـد و جـواب �  داد كه به خدم�ش 

 :فر�ود و � فر�ود
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ْ
ن

َ
 ا

َ
ـْل ـَب ونـى ق

ُ
ل ـَ اُس س ـّ ا ا� ـَ ي�ه

َ
ونـى ؛ ســؤ ال كنيـد و ب�سـيد از مـن ا

ُ
د ـِ ـْق ـَف ت

پ�ش از آن�ه �را نيابيد، و سؤ ا�اى خود را سبك كنيد بـراى �ـصيبت امــام 

ـر بـن َعـدى برخاسـت و . �ردم خروش برآوردند و سـخت بنا�دنـد. خود
ْ
ُحج

شعرى چند در مـصـيـبـت امـيـرا�ؤ منـ� عليـه ا�ـّسالم ا�ـشاد كـرد؛ چـون 

ر: ت فر�ودساكت شد آن ح�
ْ
چـون بـاشـد حال تـو گــا� كـه تـرا ! اى ُحج

بـه :  كـرد بطلبند و ت�ليف نمايند كه از من برائت و ب�ارى جـو� ؟ عــرض 

اگر �را با شمش� پاره پاره كنند و به آ�ش عـذاب نـمـايـنــد از تــو ! خدا قسم 

نـدت از آل تـو به هـر خـ� �وفـق بـا� ، خداو: فـرمـود. بـيـزارى نـجـو�ـم 

آن�ه ��� از ش� طلبيد و اند� بياشاميد و فر�ود كـه . پيغم� جزاى خ� دهد

   .اين آخر روزى من است از دنيا، اهل بيت به هاى هاى بگر�س�ند

! اى دشـمـــن خــداى : نـقــل شـــده كـــه مــردى ابـــن مـلجـــم را گـفــت 

ـّالم را بـهـبـــودى  خوشــدل مـبــاش كـــه امـيـرا�ــؤ مـنـيــن عـليـــه ا�ـس

�س اّم �ثوم بر چـه كـس � گر�ـد، بـر مـن � : حاصل شود؛ آن �لعون گفت 

؟ سوگند به خداى كه اين شمـش� را بـا گر�د يا بر عـ� سـوگـوارى مـى كـند

هزار درهم خر�دم و با هزار درهم آن را به زهر س�اب ساختم و هر نقصان كـه 

داشت به اصالح آوردم و با چنان شـمــشـيـر ضـر�ـتــى بــر عــ� زدم كــه 

   !اگـر قـسـمـت كـنـنـد آن ضـر�ـت را بـر اهل ��ق و مغرب هم�ن بم�ند

بـا�ـمـله ؛چـون شـب بـيـسـت و يـكـم شـد فـرزنـدان و اهل بيـت خـود را 

 او �ـس �ع كرد و ا�شان را وداع كرد و فر�ود كه خدا خليفه من است بـر شـما

اسـت مـرا و نيكو و�ي� است و ا�شان را وصيّت به خ�ات فر�ود و در آن شـب 

اثر زهر بر بـدن مـبـار�ـش بـسـيـار ظـاهر شـده بـود هر چـنــد خوردنــى و 
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 به ذكر خدا حر�ـت  آشـامـيـدنـى آوردنـد تـنـاول نـفـرمـود و �هاى مبار�ش 

 نـازنـيـنـش مـى ر�ـخـت و بـه دســت � كرد و مانند �روار�د عرق از جب�

شـنـيـدم از رسـول خدا صـ� اهللاّ : مـبـارك خود پـاك مـى كـرد و مـى فـرمـود

م كه چون وفات �ؤ من نزديك � شود عرق � كنـد جبـيــن او 
ّ
عليه و آ� و سل

�س صغ� و كب� فرزنـدان خـود . مـانـنـد مـروار�د تر و نا� او سا�ن � شود

لبـيـد و فـرمـود كـه خدا خليفه من است بـر شـما، شـما را بـه خـدا � را طـ

: سپارم ؛ �س همه به گـر�ـه افـتـادنـد، ح�ت امام حسن عليه ا�ّسالم گفـت 

اى : چن� سخن � گو� كه گـو�ــا از خـود نااميـد شـده اى ؟ فر�ـود! اى پدر

ت رسـو! فرزند گرا� 
ّ
ل خـدا صـ� يك شب پ�ش از آن�ه اين واقعه �شود جد

م را در خواب ديدم از آزارهاى اين اّمـت بـا او شـكـايــت 
ّ
اهللاّ عليه و آ� و سل

بــدل ! خداونـدا: نـفـر�ـن كـن بـر ايـشـان ، پـس گـفـتـم : كـردم ، فـرمـود

مـن بـدان را بر ا�شان �سلط �ـن و بـدل ا�ـشان بهـ� از ا�ـشان �ـرا روزى 

 ّ م فر�ود كـه خـداى د�ى گردان ، �س حضـرت رسول ص� اهللا
ّ
 عليه و آ� و سل

ترا �ستجاب كرد بعد از سه شب ترا به نزد من خواهـد آورد؛ اكنـون سـه شـب 

ترا وصيّت مـى كـنـم به برادرت حس� و فر�ـود كـه ! گذشته است ، اى حسن 

شماها از من ايد و من از شمايم ؛ آن�ه رو كرد به فـرزنـدان ديـگـر كــه غــ� 

دند و ا�شان را وصيّت فر�ود كه �الفـت حـسن و حـس� �كنيـد، از فاطمه بو

�س گفت حق تعا� شما را ص� نيكو كرامت فرمايـد ا�ـشب از ميـان شـما � 

م �لحـق � شـوم 
ّ
روم و بـه حبيب خود �مد �صط� ص� اهللاّ عليه و آ� و سل

   .چنا�ه �را وعده داده است 
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شـيـخ مـفيد و شيخ طو� از ح�ت امام حسن عليه ا�ّسالم روايت كرده انـد 

كه فر�ود چون پـدر بـزرگـوار مـرا هنـگـام وفات رسـيد چنـ� مـا را وصـيّت 

ـّت مــى كـنــد بــه آن عــ� بــن ا�  كرد كه اين چـيـزى اسـت كـه وصـيـ

م ، طالب برادر و �� عّم و �صاحب رسـول خدا صــ� اهللاّ عـليــه و آ� و
ّ
 سـل

ـّت خـدا و ايـنـكــه  اّول وصيّت من اين است كه شهادت � دهم بـه وحدانـيـ

م بـنــده خـدا و رســول و بـرگــز�ده 
ّ
ـّد صـ� اهللاّ عـليــه و آ� و ســل مـحـم

اوست و خدا او را به علم خو�ش اختيار كرد و او را �سنديد و گوا� مـى دهـم 

د بـرانـگـيـخــت و از اعـمــال مــردم كـه خدا مـردگـان را از گــور خواهـ

پـرسـش خواهد نـمـود و دانا است به آ�ه در س�نه هاى �ردم پنهان اسـت ، اى 

ـّت مـى كـنـم بـدانـچـه رســول خـدا صــ� ! فـرزنـد مـن حسـن  تـرا وصـي

م �را وصيّت فر�ـود و تـو �� هـس� از بـراى وصـايت ، 
ّ
اهللاّ عـليـه و آ� و سل

ن از دنيا بروم و اّمت با تو در طر�ق �الفـت باشـند �ـالزم خانـه خـود چون م

باش و بـر خطيئه خود گر�ه �ن و دنيا را مقـصود بـزرگ خـو�ش �ـساز و در 

طل�ش متاز و نماز را در اّول وقــت آن بـه پـا دار و ز�ت را در وقـت خـود بـه 

 رضـا بـه اهلش برسان و در �رهاى شبهه ناك خامـوش بـاش و هـن�م خـشم و

عدل و اقتصاد رفتار �ن و با همساي�ن نيكو سلوك كـن و مـهـمان را گـرا� 

ت و بـال تـرحم �ـن و صـله رحـم �ـن و �ـسكينان را 
ّ
دار و بر ار�اب �شق

دوسـت دار و بـا ايـشـان مـجـا�سـت كـن و تـواضـع و فـروتـنـى كــن كــه 

 و �ـرگ را يـاد � آن افـضل عبادات است و آرزو و آمال خو�ش را كوتاه �ن

�ن و ترك �ن دنيا را و طـر�ـقـه زهد پ�ش آر؛ ز�ـرا كـه تـو رهينـه �ـر� و 

هدف بال� و افكنده رنج و عنا� و ترا وصيّت � كـنم بـه خـشيت و تـرس از 
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خداوند جبّار در پنهان و آش�ر و ن� � كنم تـرا از آنـكــه بــى انـديــشـه و 

ــ ـــردن سـرع ـــن و ك ـّل در گـفـت ــ ــدا و تـاءم ــرت ابت ـــ� و در �ر آخ ـت ك

تـعـجـيـل نـمـا و در ا�ر دنيا تاء� و �سا�ه نما تا رشد و صالح تـو در آن بـر 

 تـهـمــت اســت و از . تو معلـوم شــود
ّ

و بـپـرهيــز از جاهـا� كــه مـحــل

مـجـلسـى كـه گـمـان بـد بـه اهل آن بـرده مـى شـود؛ چه همانا هم�ش� بـد 

از بـراى خدا كــار � �ـن و از ! هم�ش� خود را، اى فرزند من �ر � زند 

فحش و هرزه گو� ز�ان خود را زجر مي�ن و ا�ر به معـروف و نـ� از منكـر 

�ن و با برادران دي� از براى خدا برادرى �ن و صالح را بـه جهـت صـالح 

او دوسـت مـيـدار و بـا فـاسـقــان مــدارا كــن كــه ضــرر بــه ديــن تــو 

نـرسـانـنـــد و در دل ، ايـــشـان را دشـمـــن دار و كـــردار خــود را از كـــردار 

و در مع� و راهها م�ـش� . ايـشـان جدا كـن تـا آنـكـه مـثـل ايـشـان نبا� 

و با سفيهان و جاهالن �اد� و �ارات م�ن و در مـعـيـشـت خود ميانه روى 

 و بر تو باد در عـبـادات بــه �ن و در عبادت خو�ش ن� به طر�ق اقتصاد باش

عباد� كه بر آن مداومت نمـا� و طاقـت آن داشـته بـا� و خـا�و� اختيـار 

�ن تـا از مـفـاسـد ز�ان سا�م بما� و زاد خو�ش را در سـفر آخـرت از پـ�ش 

فرست و يادگ� نـيـكـوئيـهـا و خيـر را تـا دانـا بـاشـى و ذكــر كــن خـدا را 

ردان اهل خـو�ش رحـم �ـن و پـ�ان ا�ـشان را تـوق� و در همـه حال و بـ
ُ
ر خ

تعظيم �ن و هيچ طعا� را مـخور تـا آن�ـه پـ�ش از خـوردن از آن ، قـدرى 

م اسـت 
ّ
تصدق ك� و بر تو باد به روزه داش� كه آن ز�ت بدن و س� آ�ش جهـن

و با نفس خود جهاد � �ن و از جل�س خود در حذر باش و از دشمن اجتناب 

. و بر تو باد به �ا�ـ� كـه ذكـر خـدا در آن � شـود و د� �ـسيار كــن جوى 
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ـّتـهـاى مـن است و من در نصيحت تو اى فرزند تقص� ن�ـردم  ايـنـهـا وصـي

، اينك هن�م مـفـارقـت و جدا� اسـت ، ترا وصيّت � كنم كه بـا بـرادر خـود 

ست و � 
ُ
دا� كه من او را دوسـت �مد نيكو� ك� ؛ چه او برادر و فرزند پدر �

ـست و تـرا 
ُ
� دارم و اّما برادرت ُحس� ، �س پـسـر مـادر تـو و بـرادر اعيا� �

در باب او احتياج به وصيّت ن�ست و خداوند خليـفـه مـن اسـت بـر شـمــا و 

از او مـسـئلت مـى كـنـم كـه احوال شما را به اصالح آورد و ّ� سـتم�ران و 

 بگرداند، بر شما اسـت كــه شـكـيـبــا� كـنـيــد و پــاى طاغيان را از شما

اصـطـبـار اسـتـوار دار�ـد تـا امـر خدا نـازل شـود و فـرح شـمــا در رســد و 

   .نـيـسـت قـّوت و قـدرتـى مـگـر بـه خداوند ّ� عظيم 

من� عليه ا�ـّسالم وصـيّتهاى خـود را ت ام�ا�ؤوايـت سـابـقه چون ح�بـه ر

ـّالم نـمـود پـس فـرمـود چـون مــن از ! اى حسـن : به امام حسن عـليـه ا�س

ـُـسـل ده كـفــن مـيـكــن و حنــوط ـّه دنـيـا بـروم مـرا غ  كــن بــه بـقـيـ

م كــه از كـافــور 
ّ
ت رســول خـدا صــ� اهللاّ عـليــه و آ� و ســل

ّ
حنـوط جد

بـهـشـت اسـت و جبـرئيـل آن را آورده بـود بـراى آن ح�ت و چون �ـرا بـر 

روى ��ـر گذار�ـد پـ�ش روى سـر�ــر را �ــل نـكــنيد بلكـه دنبــال او را 

 متابعت كنيد و به هر �وضـع كـه با�ـستد بگ��د و به هر سو كه ��رم � رود

بدانيد ق� من آ�ا است ، �س جنازه �را بر زم� گذار�د و تـو اى حسـن ، بــر 

مـن نـمـاز كـن و هفـت تـكـبـيـر بـگوى و بدان كه هفت ت�ب� جز بر مـن 

 بـر فـرزنـد بـرادرت حسـيـن كــه او قــائم آل مـحــمد و 
ّ
حالل نـبـاشـد اال

ت است و ناراح� هاى خلق را او درست خواهد كـرد؛ و چـون از مهدى 
ّ
اين ام

نماز بر من فارغ شدى جنازه را از �وضع خود بردار و خاك آ�ـا را حفـر �ـن 
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ر خوا� يافت كه پدرم حـ�ت نـوح 
ّ
ق� كنده و �دى ساخته و �ته چو� منق

ه بـزرگ براى من ساخته ، �س �را بر روى آن �ته بگذار و هفت خشت ساخت

 انـدكـى صـبـر كـن آنـ�ه يـك  آ�ا خوا� يافت آنها را بر روى من �� ، �س 

خشت را بردار و به ق� نظر �ن ، خوا� يافت كه من در ق� نـيـسـتـم ؛ ز�ـرا 

م �لحق خواهم شـد؛ چـه اگـر 
ّ
 تو رسول خدا ص� اهللاّ عليه و آ� و سل

ّ
كه به جد

 او را در مغرب مدفون سـازند ا�تـه پيغم�ى را در ��ق به خاك س�ند
ّ

 و و�

 او �ـع نمايـد و �ـس از 
ّ

حق تعا� روح و جسد پيغم� را با روح و جـسد و�

زما� از هم جدا شـونـد و بـه قـبـرهاى خو�ش بر� گردند، �س آن�ه قـ� �ـرا 

با خاك انباشته �ـن و آن مـوضــع را از مــردم پـنـهــان كــن و چــون روز 

ود نـعـشـى بـر نـاقـه �ـل كـن و بـده بــه كــ� كـه بـه جانـب روشـن شـ

   .مدينه كشد تا �ردمان ندانند كه من در كجا مدفونم 

ت امام جعفر صادق عليه ا�ّسالم �روى است كه ام�ا�ؤ منـ� عليـه و از ح�

: از براى من چهار ق� در چهار �وضع حفـر �ـن : ا�ّسالم امام حسن را فر�ود

ـَه ، ســوم در نـجــف ، چـهــارم در  ب
ْ
ي�ى در �سجد كوفه ، دوم در ميان رَح

ـَيـره تـا كـس در قـبـر مـن را ب
ُ
ة بـن ه

َ
ـْد    .ه ن�دخانـه ُجع

زود باشـد كـه : �س ح�ت ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم با فرزندان خـود فر�ـود

ت كينه هاى دير�نـه خـود 
ّ
فتنه ها از هر جانب رو به شما آورد و منافقان اين ام

ند، �س بر شما باد بـه صـ� كـه را از شما طلب نمايند و انـتـقـام از شما ب�ش

 عليهماا�ـّسالم نمـود فر�ـود 
ْ

�
َ
�قبت ص�، نيكو است ؛ �س رو به جانب َحَس�

كه بعد از من بر خصوص شما فتنه هاى �سيار واقع خواهد شـد از جهـت هـاى 

�تلفه ، �س ص� كنيد تـا خـدا ح�ـم كنـد ميـان شـما و دشـمنان شـما و او 
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�س به امام حـس� عليـه ا�ـّسالم رو كـرد و بـهـتـر�ـن ح�م كنند�ن است 

ت شهيد � كنند �س بر تو باد به تقوى و صـ� ! اى ابا عبداهللاّ : فر�ود
ّ
ترا اين ام

اينك رسول خـدا صـ� : در بالد �س �� � هوش شد چون به هوش آمد فر�ود

م و عّم مـن �ــزه و بــرادرم جعفـر نزديـك مـن آمدنـد و 
ّ
اهللاّ عليه و آ� و سل

�س ديـده هـاى مبـارك خـود را ! فتند زود �شتاب كه ما �شتاق و منتظر توايم گ

گردانيد و به اهل بيت خود نظر كرد و فر�ود كه همه را به خـدا � سـپارم خـدا 

همه را به راه حّق و راست دارد و از ّ� دشمنان حفظ نمايد، خـدا خليفـه مـن 

بـر : ـ�ت ، آن�ه فر�ـوداست بـر شـمـا و خدا بـس اسـت بـراى خالفـت و ن

ـُم� قـال  !شما باد سالم اى فرشت�ن خدا   : ث

ـِْل ه( ث ـِ عِ�
ْ
ِل ال ـَ ـْم ـَع ي

ْ
ل ـَ  ذا ف

َ
ون

ُ
ل ـِ ينَ ( = )ام

�
ْوا َوا�

َ
ق

�
يَن ا�

�
� َمَع ا�  اهللا

�
 ِان

َ
ِسنُون

ْ ُ
   )ُهْم �

ننـد عمـل كننـد�ن ، بـه از بـراى مـثـل ايـن مـقـام و مـنـزلت بايد عمـل ك

�ـس جبـ� مبـار�ش در . درس� كه خداوند با پـره��ران و نيكـو�ران اسـت 

عرق �شست و چشم هاى مبارك را بر هم گذاشت و دست و پـاى را بـه جانـب 

 ال ِا�َ  :قبله كشيد و گفت 
ْ
ن

َ
 ا

ُ
َهد

ْ
ش

َ
ـداا م�

َ ُ
� 

�
ن

َ
 ا

ُ
ـَهد

ْ
ش

َ
ُ َوا

َ
� 

َ
�ك

َ
ُه ال �

َ
� وََحد   ِاال اهللا

 ُ
ُ

بُْدُه َورَُسو�
َ
ـت خراميـد  .�

ّ
ايـن بـگـفـت و بــه قــدم شــهادت بـه سـوى جن

ِله  ـِ و ايــن واقـعــه هايــله در شــب  .صلوات اهللاّ عليـه و لعنـة اهللاّ � قـاتـ

  .�ـعـه بـيـسـت و يـكـم شهر ر�ضان سال چهلم از هجرت بود

پـس در آن حال صـداى شـيـون و گـر�ـه از خانـه آن حـضـرت بـلنــد شــد 

پـس اهل كـوفـه دانـسـتند كه �صيبت آن ح�ت واقـع شـده از تمـا� شـهر 

 مانند روزى كه رسـول خـدا صـ� اهللاّ كوفه صداى شيون و گـر�ـه بـلنـد شـد

عليه و آ� و سلم از دنيا رحلت فـرمـوده بـود و نـيـز در آن شـب آفـاق آسـمان 
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متغّ� گشت و زم� بلرز�د و صداى �س�يح و تـقـديـش فـرشـتـگــان از هـوا 

شـنـيده � شد و قبائل جّن نوحه � كردند و � گر�س�ند و �رثيه � خواندنـد، 

  .ل غسل آن ح�ت شدند�س �شغو

ـّه روايــت كــرده كــه چــون بـرادرانــم مــشـغـول  مـحـمـد بـن ا�ـنـفـي

ـّالم آب مــى ر�ـخــت و امــام  غـسـل شـدنـد امـام حـسـيـن عـليــه ا�ـس

ـّالم غـسـل مـى داد و احتياج نداش�ند به ك� كـه جـسد  حسـن عـليـه ا�س

 غسل خود از اين سـوى بـدان سـوى آن ح�ت را بگرداند و بدن مبارك هن�م

َ� از جسد مطهرش ش�يده � شـد
ْ
ن
َ
چـون از . � شد و بو� خوش� از ُ�شك و �

بيـاور ! �ر غسل فارغ شدند، امام َحَسن عليه ا�ّسالم صـدا زد كـه اى خـواهر

م را، �ـس ز�نـب عليهاا�ـّسالم 
ّ
م رسول خدا ص� اهللاّ عليه و آ� و سل

ّ
حنوط جد

 حنوط ام�ا�ؤ من� عليه ا�ّسالم را كه بعد از پيغمـ� صـ� مبادرت كرد و سهم

ـّالم بـه جاى مـانــده بــود و  م و فـاطـمـه عـليـهـمـاا�س
ّ
اهللاّ عليه و آ� و سـل

از همـان كـافـورى بـود كـه ج�ئيل از بهشت آورده بود حـا� سـاخت چـون 

وش معّطر سـاخت آن حنوط را � بگشودند شهر كوفه را به �له اى از بوى خ

، �س آن ح�ت را در پنج جامه كفن كردند و در تابوت نـهـادنـد و بـه حكــم 

ـْن  ـَي ـَن ـّالم دنـبــال سـر�ــر را َحـس وصـيـت امـيـرا�ـؤ مـنـيـن عـليـه ا�ـس

ـّالم بـرداشـتـنــد و مـقــدم آن را جبـرئيــل و مي�ئيـل �ـل  عـليـهـمـاا�س

ــر كوفــه اســت شــتافتند و بعــ� از �ــردم دادنــد و بــه جانــب �ــف كــه َظ 
ْ
ه

خواسـتـنـد كه به �شايعت ب�ون شوند امام حسن عليه ا�ـّسالم ا�ـشان را بـه 

و حضـرت امـام حسـ� عليه ا�ـّسالم � گر�ـست و � . �راجعت فرمان كـرد
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َعظـيِم، اى پـدر بزرگـوار �ـشت: گفت 
ْ
َعـّ� ال

ْ
� ال  بِـاهللا

ّ
 ِاال

َ
ة و�

ُ
 َوال ق

َ
 مـا را ال َحْول

  .شكس� گر�ه را از جهت تو آ�وخته ام 

به خدا سوگند كه من � ديدم كه جنازه آن ح�ت بر : و �مد بن حنفيّة گفته 

هر ديوار و عمارت و درخـ� كـه � گذشـت آنهـا خـم � شـدند و خـشوع � 

  شيخ طو� چون جنـازه)اما� (كردند نزد جنازه آن ح�ت و مـوافـق روايـت 

ت به قائم غّرى و آن در قديم بنا� بود گو�ا ش�يه به ميل كه آن آن ح�ت گذش

ـّر كــج  م ن� � ناميدند �س به جهت تعظيم و احتـرام آن نـعـش مـطـهـ
َ
را َعل

ـــدن  ــل ش ـــت داخ ه در وق
َ
ـَْره ــ ب

َ
ـــر ا ـــه سـر� ـــد چـنـانـچ ـــى ش و مـنـحـن

ـّلب بـر ابـرهه بـه جهـت تـعـظـيـم آن جنـاب  ، مـنـحـنـى و كـج عـبـدا�ـط

انـه � 
ّ
شد و ا�ـال بـه جاى آن قــائم ، مــسـجـدى كــه آن را مــسـجد حن

  .نامند و در �� �ف به فاصله سه هزار ذرع تقر�با واقع است 

بـا�ـمـله ؛ چـون جنـازه بـه �وضع ق� آن ح�ت رسيد فرود آمد، �س جنـازه 

م به �اعت بر آن ح�ت نماز كرد را بر زم� نـهادند و امام حسن عليه ا�ّسال

ـر 
ْ
و هفت ت�ب� گفت و بعد از نـمــاز جنـازه را برداشـ�ند و آن �وضـع را َحف

كردند نا�ه ق� ساخته و �د پرداخته ظـاهر شـد و تـخـته اى در ز�ر ق� فـرش 

كرده بود كه بر آن �وح به خّط ��ا� دو سطر نقش بود كه ايـن �مـات تر�ـه 

ِـ  :آن است  ٍد صـ� سِم اهللاِ ب م�
َ ُ
 ا��ِ�� ِلَعِ�ٍ وَِ�� �

ٌ
َرُه نوح

َ
 ا�رّ�ن ا�رّحيِم هذا ما َحف

وفاِن �َِسبِعِماَءة �مٍ   الط�
َ

ل
ْ
ب
َ
م �

ّ
  .اهللاّ عليه و آ� و سل

و بـه روايـتـى نـوشـته بود كه اين آن چ�ى است كه ذخـ�ه كـرده اسـت نـوح 

ـّرپيغم� براى بـنـده شـايــسـتـه طــاه و چــون خواسـتـنــد آن . ر و مـطـهـ

حضـرت را داخل ق� نمايند صداى هات� ش�يدند كه � گفت فـرو بر�ـد او را 
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ر كه حبيب به سـوى حبيـب خـود �ـشتاق گرديـده 
ّ
به سوى تر�ت طاهر و مطه

حّق تعـا� شـما را صـ� : و نـيـز صـداى مـنـادى شـنيده شد كه گفت  .است 

  .نيكو كرامت فرمايد در �صيبت سيّد شما و حّجت خدا بر خلق خو�ش 

و از امـام مـحمد باقر عليه ا�ّسالم منقول است كه ح�ت ام�ا�ؤ من� عليـه 

 دفـن كردنـد و در قـ� آن ا�سّ 
ْ

ـِر���
َ
الم را پ�ش از طـلوع صـبـح در نــاحيه غ

ـّالم و مـحـمــد  ح�ت امام حسن عليه ا�ّسالم و امـام حسـيـن عـليـه ا�ـس

  .حنـفـيـه وعـبـداهللاّ بـن جعـفـر داخل شدند

با�مله ؛ �ـس از آن�ـه قـ� را پوشـيده داشـ�ند يـك خـشت از بـاالى � آن 

اش�ند و در قـبـر نـظـر كـردنــد كــسـى را در قـ� نديدنـد نـا�ه ح�ت برد

امـيـرا�ؤ من� بنده شا�سته خـدا بـود، حـق : صداى هات� را ش�يدند كه گفت 

تعا� او را به پيغم� خود �لحق گردانيد و چن� كـنـد خداوند با اوصـياء �ـس 

و در مغـرب رحلـت از ان�ياء حّ� آن�ه اگر پيغم�ى در ��ق بمـ�د و و� ا

  !نمايد خدا آن و� را با پيغم� �لحق خواهد ساخت 

  از امام حسن عليـه ا�ـّسالم حـديث كـرده كـه)�شارق االنوار(صاحب كتاب 

 عليه ا�ّسالم فر�ود كه چـون �ـرا 
ْ

�
َ
ح�ت ام�ا�ؤ من� عـليه ا�ّسالم با َحَس�

 نماز به جـا آور�ـد و به ق� گذار�د پ�ش از آن�ه خاك بـر ق� بر�ز�د دو ر�عت

�س چون آن ح�ت را داخـل قـ� نمودنـد و دو . بعد از آن ، در ق� نظر نمائيد

ر�عت نماز گزاردند و در ق� نگر�س�ند ديدند كه پـرده اى از سـندس بـر روى 

ق� گس�ده است امام حسن عليه ا�ّسالم از فراز � آن پرده را بـه يـك ســوى 

رد، ديـد كـه رسـول خدا و آدم صّ� و ابراهيم خليـل كـرد و در قـبـر نـگـاه كـ

ـّالم از  عليهماا�ّسالم با آن ح�ت سخن � گو�ند و امام حسـيـن عـليـه ا�ـس
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ـّالم  جانب پاى آن ح�ت پرده را برگرفت ديد كه ح�ت فاطمه عـليـهـاا�ـس

  . و حّوا و مـر�ـم و آسيه بر آن ح�ت نوحه � كنند

آن حضـرت فارغ شدند، صعصعة بن ُصوْحان عبدى نزد قـ� و چون از �ر دفن 

مقدس آن ح�ت ا�ستاد و �ش� از خاك برگرفت و بر � خود ر�ت و گفـت 

گـوارا بـاد تـرا كرامتهـاى خـدا اى ! پدر و مادرم فداى تو باد يا ام�ا�ؤ من� : 

بود و جهـاد ابوا�سن عليه ا�ّسالم به �قيق كه �و� تو پاك�ه بود و ص� تو قوى 

تو عظيم بود و به آ�ه آرزو داش� رسيدى و �ارت سـودمـند كـردى و بـه نـزد 

پرورد�ر خود رف� و از اين نوع �مات �سيار گفت و �سيار گر�ست و ديگـران 

را به گر�ه آورد، �س رو كردنـد بـه سـوى حـ�ت امـام حـسن وامـام حـس� 

 و عـون و سـاير فرزنـدان آن عـليهماا�ّسالم و �ّمد و جعفر و عبّـاس و �ـ�

. ح�ت و ا�شان را تـعـز�ـت گـفـتـنـد و بــه كـوفــه مـراجعــت كـردنــد

چون صبح طالع شد براى �صلح� تـابـوتـى از خانـه حضـرت بـ�ون آوردند 

به ب�ون كوفه ، ح�ت امام حس� عليه ا�ّسالم بر آن تـابوت نمـاز كـرد و آن 

  .به جانب مدينه روان داش�ندتابوت را بر ش�ى �س�ند و 

ف گو�دمـؤ
ّ
ادا �العـ� خـوارج و بـ� كه اين اخفاى ق� براى آن بود كه َمب: ل

وت آن ح�ت بودند بر ق� مطلع شـوند اميه كه در نـهـايـت دشـمـنـى و عدا

و اراده كنند جسد مطهر آن حـ�ت را از قـ� بـ�ون آورنـد و پيوسـته آن قـ� 

ـّالم كه بع� از اصـحاب و شـيعيان  �� بود تا زمان ح�ت صادق عليه ا�س

 خود را و نـمــودن قــ� را دا�ـس�ند و در 
ّ
به توسط ز�ارت كردن آن ح�ت جد

اهر والئح شد �وضع آن �ضجع منّور به تفـصي� كـه  بر همه ظلع�زمان رشيد

  .مقام را گنجا�ش ذكر ن�ست 
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تعدد ارسال سبب ا�اد تعدد اقـوال در مـدفن حـ�ت �ـوال شـد، از �لـه اين 

ان را ر بلخ افغا�ستان �زار عظي� است بنام �زار��ف كه �له افغانـا�روزه د

آثار و كرامتهـاى �ـسيار ديـده شـده و  و .�استآعقيده بر بودن مدفن �وال در 

  .ندي�ا � آآهم به ز�ارت صدها فرسخ با بياده �ردم 

ا�ـؤ   بن عباس اين اشعار را در �رثيـه حـ�ت امـ�نـقـل شـده كـه عـبـداهللا

  :شعر  :من� عليه ا�ّسالم ا�شاد كرد
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 : شعر :وداع جهان گفت ؛ �س اين شعر را تذكره كرد
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 ّ  و ديگران به سندهاى معت� روايت كـرده انـد شـيخ �ي� و ابن بابو�ه ر�ه اهللا

من� عليه ا�ـّسالم صـداى شـيون از روز شـهـادت حضـرت امـيـرا�ـؤ كه در

دهش� عظيم در �ردم افتاد مانند روزى كه رسـول خـدا صـ�  �ردم بلند شد و

  جهان برفت و در آن حال پ��ردى اشك ر�زان و  اهللاّ عليه و آ� و سلم از



 ٣٤

  
ـّا هللاِ  : بيامد � گر�ست و � گفتشتاب كنان   ِان

َ
ـِْه ر اِجُعـون ـ

َ
ا ِا� ـّ ا�ـروز  َوِان

ِر خانه امـيـرا�ــؤ مـنــ� عليـه
َ
 خالفت نبّوت انقطاع يافت �س بيامد و بر د

ا�ّسالم با�ستاد و �سيارى از مناقب ح�ت ام�ا�ؤ من� عليه ا�ـّسالم تـذكــره 

گر�س�ند چون سخن را بـه پـاى آورد، از مـردمـان سـاكـت بودند و �  كـرد و

  !�ردمان هرچه او را طلب كردند او را نيافتند نظر ناپديد شد

ز�ــارت  آن پ��رد ح�ت خ� عليه ا�ّسالم بود و �مات او را كـه بـه مـ��

من� عليه ا�ـّسالم اسـت و در روز شـهادت آن حـ�ت ، در حضـرت امـ�ا�ؤ

ـّه كـتـاب ـاب ز�ــارات آن حـضـرت ذكــر كــردم و ايــن در بـ ا�زائـر  هدي

 .  نقل آن ن�ست گـنـجـا�ش  مـخـتـصـر را



 ٣٥

  بند اول

 �ت اواژ�ون کام باده �وشان �= �ت  ا�ون �م ��دون دون ��ر�

 �ت ا��ون از ا�ن ��نای �م جا�ی= ا��ون  ���ب � � با�د ���ش

 �ت ا�ون ���ن ��ه �ی �ند و= �ون  �ی ���ف �ج�س ��بای

 �ت ا��ون � از آغاز ���ی �= را  �ت ا�ن جام بال ا� ا�جام

 �ت ا�ون � �ور دور او از �د= را  فلک ��ب ر��ی ا�ت دوران

گارنگ ���ت= ��دون  ��ا ا�ن ��ش �و��ون  �ت ا���ونر � ر�

 �ت ا��ون ز �ور عا�م ��ب= �ھادت  �ت � ملک ا� آ�و�ی

رد ��ل  �ت؟ ا��ا �ر ���ه د�ت ��ون = ��رر ا�� �وری �دا

 �ت؟ از ��غ ا�ن م��م �رن�ون = د�ن م�� باال ب�ندرا��

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٣٦

  بند دوم    

گار�د �ی خال�ق ���ه � �ون = اش�بار�د ����� مالئک ز�ن � 

 �ھار�د  ا�ز ��ل ا� �ون = ��دم ��ان گ��ن د�ن �د �

 �بار�د �جای ا� باید �ون = �ت ااش�باری  � جای ��� ا�ت و

 ز �وز �و�واران یادگار�د = ر�د �ما� �وز �ق و ��

ر�د ���زان ز�ن ����� = ��ا�ند �ی �م ان روی از ا�ن��  دا�دا

 بار�د � یک عا�م بال را ز� = �وا�ی �وا�ن ��ر � �ھد

 �ار�د زار�د و ��شان �وی و = مال�ت ی�وا��س اما�ت � 

 آر�د �زد ملک �اق از �ن � = آ�وب   ز     �وا��ن �جازی را 

 �ار�د �وز ���ی و �ور � = ان��ز �وان با�وان �ورش   �وا 

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٣٧

  بند سوم

 ز ��گ ���ت ��ت آ�مان �م؟ =  ؟ز��ن از ���ت �وان ��ه و �م

 ما�م ���ط �� و آه ا�ت و = افالک ���ط خاک � ا�وان

 ���م � ��� � ��وا�د �د � = د�ھا � �دنگ ���ه ز��ی زد

 �قدم�س از ا�ن � �د�� ما = ���ت ق�م زد ���ی د�وان

 خا�م دو � �د ��ت ی�تای = و�دت ز ��ل ��ح اق��م

ن �و�باردو ��م ���  �م ��ن را با ���ن ��ند � با = ��دد دا

 آدم م�و از ��ل ا� ��م = ��ر�ل ��رس از �� جا��وز

 �مدم �ود �وح ��ی با �و� = آه خ��ل اهللا ���ن �ع�ه

 ���م ��دون ���ه زد ���ی ا�ن � = �و�ی �ور �م دل از �ف داده �

 �ت ا�ون ا��ؤ���ن ��با��ر= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٣٨

  بند چهارم

ل و �ض = �ور پا از یک �ھان �وری �د ��ُ
��

 ���ور � از �ی 

 �ور ز �ور سا�نان عا�م = �د �را ظ��ت ��ب �وری � ا�ن

کا�� �ی = ��ر�ل �وش ا�ل دل ��یاد �  �ور �ند از ���ه �

 ���ور ��ن �ق �ماید ��� � = خاک ز ��ل ا� �وزان ��ه

 ���ور؟ ��ا و�ان ن��دد ��� = ���وع ��ا از �م ��د ��ف

 ���ور؟ ��ا ��ود �تاب اهللا = خا�وش کالم اهللا ��ق ��ت

 ر���ور �ِ�ج�ی ��د �ّر  = خاک ��ور ��ب م��ون ر�� �

 �ور ز �م آ�ش �شان �د �خ�ه =�و�ی ش��ت از ���ه ��ن شاخ

 �ور �ند ���� �ی�ر خاک �  � = ا� �وراء ا��ی�خما�  �

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٣٩

  بند پنجم

�ی �تاد از ���ه �ی  �و�ی �ثا�ی   "����م"  ز باغ  =ا�تدا

 �ھا�ی ��ت از گ��ن ح��ت = ا�تاد �و �رو �و�بار ر��ت

����ر ���ن �م �ل
 �ا�ی �ون رن��ن �مال ال � = �د ز 

 ھال�ی ا�وی و�ی�ن � � = �د غ م��دی �ق ا����ز �� 

گال �ما�د  با�ی  ����ت � ویز ��قا = ���س از ��زی ��

 ا��وا�ی  �و�ی؛� �ند �نده ای  = آ�د ��غ از ��دش ��دون �

 ا��عا�ی  رب؛د�ت �ف�ه ای � = ا�تاد �غان از ���ی د�یا �

ک�ی ��ی �دش �ج�ی �� دی ��ر، ر = �  �جا�ی و� را �دا

 �نا�ی وی  � � شام ا�د � = را  ���ن �قد� �د ��ح ازل

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٤٠

  بند ششم

����ر ��ن �ق ا����
 �د ز��ن و آ�مان ز� و ز� = �د � از 

 �د � ا�واح �عا�ی و �ور = ����� ق�م ���ق �د و ���ش

 �د �ھان را جا� ما�م � � = ا�شا�د م� دون ��ل �م ��

 �د �� آه و �� ��یاد �در = ر��ت �ضا ��ح �سا�ی از �ا

 �د � دیده و �ون ج���ر = ما�م �وان ���ب ا�ل دل ز�ن

 �د بال و � � ��قا ازل �ی = ر�� بادی �ف � �ف ا�د �

����ر �  = �و�ت داغ ���ادی � د�ی �
 �د �ادی �ع�ه ور� 

گا�ی �و ن  �د از ا�ن آ�ش � � و�� ��� = ا�ت ��وم ���م ���

د کا�� �ری از �ر�ر �یدا  �د � خاک �م �ھا�ی را ��ر = ��

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٤١

  بند هفتم

 و�ت�  ���شاه ����ت را ج�� = �و�ت � س�طان �ما را بال و �

 �و�ت � � ��ھا شاخ �ل � �شک و = د�ن ��وم ��ن � زد � گ��ن

 �و�ت �تاب و ��� ��ر ا���ر = ح��ت ز داغ ال� زار ع�م و

 �و�ت �ما� حا�ل دور ��� = �عارف ��ه �د ���ن ��س

 �و�ت �ضا را خا� و �وح و �در = �قد� ز �وز ���ی د�وان

 �و�ت�� �� � � ر�ن و �ِ=  �بارد �زد �� ��م ز��م �ون

 �و�ت � ا��م را�� ��ح و ��� = ا�مان م�و از رو�ق اسالم و

 �و�ت و گ��ن و�دت ز �ر� �ر = ����� �ر �و�ی �ند خاک �

ر �و ��س � � �ب را �ود  �و�ت د�ش از �ع�ه آه ��� = �یدا

 �تا �ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٤٢

  بند هشتم

 ا�ن �ود � ماوراء ���ه = ��ن ��ون و � � �ش ا�ت و ��ش ا�ن

 ا���ن �اب ا���ن ��نام ا�ت �ی = �ور گ��ن � ���ی را �ود � آن

و�د = زد ز �ر �ج رسا�� � ز��ن  �و��ن �ر� �ب و �دا

 د�ن  ��ی؛د�ن ز ��ل ���ی = �رع ��ا از دل �نا�د صا�ب

 ز�ن � �ودی ��ت ز�ن رواروی او = �زی  �رک آن ی�هدو� �د 

 ����ن �قد ا��ی ���ف ا��ور = ا�صاف �ر ��ند ���ن �دل و

 ���ن ���یده � یک ��� ا���ن؟ = �عارف ��ا ��� ح�م ��ن

کانم�� ��ما�وای �ُ  � آ�وب ا�ت � اق��م �و��ن؟ = ر�� ن �

 ا���ن �س � �ودی ��ی ن��� آ  = �نا�د �زد ��آن � از و�دت

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٤٣

  بند نهم

 م�� ر�� از �یان شاه وال��؟ = رعا�� ��ا ��ود ر��ت را 

 م�� �ق را ن�و �سار ا�ت را��؟ = ����ت ��ا آ���ه �د �مل

��؟�د ارکان � م�� و�ان = �د ��ا از �و ���م ��� ا���م  دا

 م�� ر���ش ز �ر �ل �ما��؟ = ��� ��د ز ��ا اسالم �ی

 م�� � �وره �د ��و و � آ��؟ = ا�ت و ساز ��ا ��آن ���ن �وز

 م�� از حاد�ی دارد روا��؟ = �ر ��ا ��� ز�د � ���ه و

کا��؟ = ا�ت ��ا آ���ه �ور�ید ��ره  م�� از ��ه ای دارد �

کا��؟ = ون��د بارد ز ��ا �و�� �ی  م�� از ��ه ای دارد �

 �نا��؟ �ور و داد از ا�ن ن�غان ز�  = جا�ن جان ز ��ل جان �ھان �ی

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٤٤

  بند دهم

 �ت ا�����م � از ��غ ��ش د�ن = �ت ا��م شا�ی دو ��ا دل ��� آن

 �ت ا���م � ��ش راه او �ش = هللا؟�ع ا) �ی(� �د ��ند ���ن 

و�د ��م؛��م �الن �� زو = �و؟  �دا  �ت ا�و�م � ارکان �دا

 �ت ا���م � �و�ش ���جار ا�ت و = �و؟ �طاف ز�ه روحا�یان

 �ت؟ او ��م د  � � ���اب طا�ت �ر = ر�� � � �ر �ب�ه �و�ید را 

 �ت اک��م نا و� ���ی �ور ��  = د�ت �نا�ش �د از �ج�ی آن

 �ت؟ ا� جای �م�ه د�و ر��م = آ����ی و ��� � س��مان

 �ت ار��م �ت و اسگ ا�حاب ��ف = �ون �ھا � آ�تا�� �����

 �ت ا���م � ��ف عام و ا�عا�ت = زارش ���ما یک ��� � حال

 �ت ا�ون ا��را��ؤ���ن ��ب= �ت  ا�ون ز�ون ���اب و ���د ال�



 ٤٥
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