
    

��ا� �	
ه� �� و �اول

يرگسعنسحمامازاناتسادلهچوثيدحچهل

يحلاصهللادبع

�
����

���
��ا

يرگسعنسحمامازاثيدحلهچوناتسادلهچ:عنوان
ثيدح:وضوعم

يحلاصهللادبع:نويسنده

www.p30download.com    www.amouzgar.com



    

  

پيشگفتار
آفرين جهان بخش هستى نام به

اهل واليت ، مستقيم صراط به و داد قرار مرحومه امت از را ما كه را، بزرگ خداى منتها، بى سپاس و شكر
اللّه صلوات طهارت و عصمت نمودبيت هدايت اءجمعين .عليهم

و عصمت بيت اهل بر و ، آله و عليه اهللا صلى اسالم عاليقدر پيامبر پاك روان بر درود و تحيت بهترين و
حقّش بر خليفه يازدهمين خصوصا ، السالمطهارت عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، .حضرت

كه رسالت بيت اهل مخالفان و دشمنان بر نفرين و لعن هستندو قرآن و خدا دشمنان حقيقت .در
آن آموزنده سراسر زندگى از است شده برگرفته دارد قرار محترم خواننده شما اختيار در كه نوشتارى
عليها اللّه سالم زهراء فاطمه حضرت لوح حديث ضمن متعال خداوند كه ممتازى و واالمقام شخصيت

است عليه:فرموده عسكرى حسن امام ؛ يعنى واو سعادت سوى به ، است اُمت كننده دعوت السالم
باشد مى من اسرار و علوم مخزن او و ؛ .خوشبختى

فرمود طوالنى حديث يك ضمن آله و عليه اهللا صلى اسالم گرامى رسول ، بزرگوارش جد متعال:و خداوند
ا عليه حسن عنوان به ، خويش نزد را او و داد قرار پاكيزه و طيب را او هدايتنطفه نور او نهاد، نام لسالم

گر هدايت شخصيتى او بود، خواهد اسالمى امت سربلندى و عزّت موجب و باشد مى بندگان تمام ميان در
باشد مى قيامت در شفيع و دنيا .در

در متعدد سندهاى با ، السالم عليه معصوم امام آن عظمت و منقبت در بسيارى روايات و قدسيه احاديث
استكتابهاى شده وارد .مختلف

و برگزيده كه باشد، مى همام امام آن كامل و جامع وجود كران بى اقيانوس قطره از اى ذره مختصر اين و
معتبر كتاب ها ده از است مختلف)1(گلچينى هاى جهت ،:در اقتصادى ، فرهنگى ، سياسى ، عقيدتى

و تربيتى ، اخالقى ، .اجتماعى ...
ذر اين كه گيردباشد قرار عزيز جوانان خصوصا ، عموم إفاده و استفاده مورد بخش لذّت و دلنشين .ه

باشد اى ذخيره علَي((و لَه لِمنْ و يلِوالِد و لى سليمٍ بِقَلْبٍ اللّه اءتَى منْ إِالّ البنُون و مالٌ نْفَعالي لِيومٍ
تعالى))حقّ .انشاءاللّه

مؤلّف
حاال إمامتخالصه اختر يازدهمين ، معصوم سيزدهمين ت

سال ، الثّانى ربيع هشتم ، جمعه يا دوشنبه روز مشهور، طبق حضرت آن سعادت با هجرى232والدت
سنين در نقلى طبق بزرگوارش پدر ، هنگام آن در كه شد، واقع منوره مدينه شهر در سالگى26قمرى

است )2.(بوده
اللّه)3(حسن:نام عليهصلوات سالمه .و

.ابومحمد:كنيه
و:لقب هاشم بنى سراج الرّضا، ابن ، سراج ، خالص ، رفيق ،تقى ،زكى ، هادى ، صامت ، .عسكرى ...
أجمعين:پدر عليهم اللّه صلوات ، البيت أهل فقيه ، هادى على .امام
است:مادر شده گفته حضرت مادر براى اسم سليل:سه و حديث ، باشد،سوسن مى ولد اُم اش كنيه كه ،

است بوده صالحه و عارفه هاى زن از .او
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انگشتر از:نقش عبارتند ترتيب به كدام هر نقش كه بود، انگشتر دو داراى ((حضرت :قاليدم لَه منْ سبحانَ
رضِ واالْ شَهيد((،))السمواتِ اللّه )).إنَّ

پسر:دربان و عمرى سعيد بن عمرىعثمان عثمان بن محمد .ش
شديدتر بلكه و خطرناك و حساس موقعيتى در بزرگوارش پدر همچون السالم عليه عسكرى حسن امام

اسالم گرامى رسول حقّ بر خليفه دوازدهمين و متعال خداوند حجت آخرين بود بنا كه چرا ، داشت قرار
، آله و عليه اهللا اللّ-صلى عجل موعود ؛ مهدى آيديعنى دنيا به او نسل از الشّريف فرجه .ه

را خود مأمورين تمام ، وقت حكومت جهت همين مرد(به و زن بود)از كرده بسيج مختلفى هاى شكل به
باشند داشته نظر زير و كنترل را حضرت حركات تمام .تا

بنى خلفاء گرانه حيله سياست اساس بر نشود، دار خدشه عمومى افكار كه آن براى درولى ، العباس
دادند مى قرار احترام نوعى مورد را حضرت رياكارانه طور به خاصى هاى .موقعيت

كردند شهيد و مسموم زهر وسيله به را حضرت آن خود، درونى هاى كينه و ها عقده جهت به نهايت .در
ت و بازداشتگاه در يا و زندان در يا السالم عليه عسكرى امام شريف عمر مرتّب چون ،و ماءمورين نظر حت

داشتند خود كنترل در را حضرت آمدهاى و رفت تمام گرديد، .سپرى
سالمه و اللّه صلوات اطهار ائمه ديگر به نسبت حضرت آن گهربار فرمايشات و كلمات ، اساس همين بر و

خورد مى چشم به كمتر احاديث و تاريخ كُتب در ، .عليهم
إمامت مور:مدت بين مشهور سالبنابر ، رجب ماه سوم روز ، محدثين و از254خين پس ، قمرى هجرى

هدايت و امامت ، ماه هشت و سال پنج حدود و آمد نائل واليت و امامت منصب به بزرگوارش پدر شهادت
بود دار عهده را .جامعه

عمر مدت:مدت حضرت همچني23آن ، السالم عليه هادى امام بزرگوارش پدر حيات در سالسال پنج ن
را حضرت آن پربركت عمر ، مورخين مجموع در و نمود؛ حيات ادامه پدر، شهادت از پس ماه هشت و

اند29حدود گفته .سال
است:خلفاء شده مصادف معتمد، و مهتدى معتّز، حكومت با زمان هم حضرت آن .امامت

اخت:شهادت محدثين و مورخين بين حضرت آن شهادت روز در مشهورهمچنين ولى ، است نظر الف
اند سال:گفته ، االول ربيع ماه هشتم ، صبح نماز از پس ، جمعه روز ، حضرت آن هجرى260شهادت

است)4(قمرى شده .واقع
اجداد به و مسموم معتمد، توسط زهر وسيله به عباسى معتمد حكومت زمان در عليه اللّه سالم حضرت

ا پس و گرديد؛ ملحق هادىبزرگوارش على امام بزرگوارش پدر كنار ، حضرت آن خود منزل در شهادت ز
گرديد دفن السالم .عليه

پيغمبر:فرزندان با كنيه هم و نام هم كه است بوده پسر فرزند يك داراى تنها ، شهادت هنگام حضرت آن
باشد مى آله و عليه اهللا صلى .اسالم

السالم عليه عسكرى حسن امام ركع:نماز مرتبهدو صد حمد، سوره قرائت از پس ركعت هر در ، است ت
شود مى خوانده توحيد )5.(سوره

و نيازها سپس و شود؛ مى گفته السالم عليها زهراء فاطمه حضرت تسبيحات ، سالم آخرين از پس و
خو برآورده تعالى انشاءاللّه كه نمايد، مى درخواست متعال خداوند درگاه از را خود مشروعه شدحوائج .اهد

السالم عليه عسكرى حسن امام حضرت ميالد در
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برون آورده گهر واليت بحر از ايزد
برون آورده قَمر ، امامت برج از كه يا
خورشيدى عيان گشت نبوى سپهر از
برون درآورده ديده وشان خفّاش ز كه

بطن ز زيبا نرجس ، حسنى فروغ با
برون آورده پدر واال ثانى پسرى

تماشاى بينبه نرجس و عسكرى گل
برون آورده سر چرخ از مه و آب از ماهى

بشر جان دين حجت آن رخ طلوع ز
برون آورده پر بود پرى و بال بى مرغ

را عيسى فلك ز حقّ عيسويان بر تو گر
برون آورده گر جلوه رخش تماشاى به

برون آورده گهر واليت بحر از ايزد
ب آورده قَمر امامت برج از كه )6(رونيا

واليت و هدايت نور ظهور
و امامت تابناك اختر يازدهمين والدت نور، طلعت چگونگى با رابطه در حديث و تاريخ هاى كتاب در

اند نشده آن متعرّض و است نشده وارد چيزى ، تأسف كمال با ، .واليت
كلّى احاديث ديگر از ع)7(ولى حسن امام ابومحمد، حضرت كه شود مى السالماستفاده عليه سكرى

به پا دنيا اين در مادر، رحم از شده ختنه و پاكيزه و پاك عليهم اللّه صلوات أوصياء و ائمه ديگر همچون
است بخشيده روشنائى خويش مقدس نور به را ظلمانى اى جامعه و نهاده وجود .عرصه

عنوا به وقتى كه شد، متولّد القدر جليل و بافضيلت مادرى از حضرت امامآن ، ابوالحسن حضرت همسر ن
فرمود السالم عليه امام شد، وارد حضرت آن بر ، السالم عليه ها)8(سليل:هادى آفت و عيوب تمام از ،

بود خواهد منزّه و پاكيزه ظاهرى و درونى هاى پليدى و ها زشتى از همچنين باشد؛ مى تميز و .پاك
خ فرمايش ادامه در السالم عليه هادى امام فرمودسپس و نمود خطاب همسرش به زودى:ود، همين به

باشد مى خاليق تمام بر خداوند حجت او كه نمايد مى عطا تو به فرزندى ، متعال .خداوند
تابناك اى ستاره واليت و امامت نطفه ، روزى چند از پس حسن-و امام ابومحمد، حضرت ؛ يعنى

السالم عليه ع-عسكرى نمونه مادر آن رحم گرديددر آبستن و حامله وى و منعقد ، خويش .صر
هشتم ، جمعه روز در حضرت آن ، محدثين و مورخين بين مشهور طبق ، حمل دوران گذشت از پس و

گشود جهان به ديده منوره مدينه شهر در ، الثّانى ربيع )9.(ماه
كودكى در دهنده تكان سخنانى

تاريخ از اندبسيارى آورده :نويسان
بازىروزى مشغول كه ديد را هائى بچه كرد، مى عبور محلّى از بهلول نام به سامراء شهر بزرگان از يكى

.هستند
ديد را السالم عليه عسكرى على بن حسن ابومحمد حضرت بود-و خردسال كودكى كه حالى كنارى-در

كند مى گريه و .ايستاده
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بازى اسباب ، كودك اين چون كه كرد گمان مىبهلول گريه حسرت با و نمايد مى ها بچه به نگاه ندارد،
داشت اظهار و آمد جلو جهت همين به فرزندم:كند؛ اسباب!اى نوع هر من ، نكن گريه و مباش ناراحت

كنم مى تهيه برايت ، بخواهى كه .بازى
ق مخاطب را بهلول و گشود سخن به لب كودكى زبان همان با و موقعيت همان در اظهارحضرت و داد رار

عقل:نمود كم مى!اى سخن چنين اين من با كه ، ايم شده آفريده بازى و سرگرمى براى ها انسان ما مگر
.گوئى

كرد سؤال ؟:بهلول ايم شده آفريده چيزهائى چه براى پس
فرمود او به پاسخ در السالم عليه ع:حضرت سپس و معرفت و دانش فراگيرى براى خدا، بندگان وما بادت
ايم شده آفريده متعال پروردگار .ستايش

گفت ؟:بهلول اى آموخته چگونه و كجا از را مطلب !اين
؟ دارى دليلى آن اثبات براى آيا و

فرمود فرمايد:حضرت مى كه جائى آن ، ام آموخته او حكيمانه گفتار از و سبحان خداوند أنَّما:از تُمسِبأفَح
عبثاً ونَخَلَقْناكُمعتُرْج ال إلَينا أنَّكُم 10.(و(

كنيد مى گمان نيز و ، ام آفريده هدف بدون و بيهوده را شما كه ايد كرده گمان ها انسان شما آيا ؛ يعنى
كنيد نمى بازگشت ما سوى به گفتار و اعمال بررسى .؟!براى

ت القدر عظيم كودك آن از داشت كه شخصيتى و موقعيت آن با بهلول نصيحتسپس و موعظه قاضاى
.نمود

فرمود و داد قرار خود مخاطب را بهلول آن از بعد و سرود؛ را آميز حكمت شعرى چند ابتداء در :حضرت
بهلول قطعه!اى چند غذا پختن براى خواست مى كه ديدم را او ، بودم مادرم كنار در من ، باش عاقل

روش ها آن ولى كند؛ روشن اُجاق زير را ضخيم راهيزم كوچك و باريك هيزم مقدارى كه آن تا شد نمى ن
گرديد روشن ها آن وسيله به ضخيم و بزرگ هاى هيزم آن سپس و كرد .روشن

گيريم قرار دوزخيان ريز و كوچك هاى هيزم آن از جزئى ما مبادا كه است جهت اين از من گريه .و
نزد حرفى ديگر و ماند ساكت بهلول ، مطالبى چنين بيان )11.(با

قمى احمد به معرّفى و پدر دوش بر خدا حجت
اند آورده سنّى و شيعه محدثين و مورخين از ديگر برخى و صدوق شيخ :مرحوم

كند حكايت قمى اشعرى اسحاق بن احمد نام به قم بزرگان از حضرت:يكى مبارك محضر به روزى
خواستم و شدم شرفياب السالم عليه عسكرى حسن امام آنابومحمد، از پس خليفه و خدا حجت درباره

كنم ال سؤ ايشان از ، .حضرت
، باشم گفته سخنى كه آن بدون ، كردم سالم و شدم وارد السالم عليه امام شريف محضر در كه همين

فرمود و داد قرار مخاطب مرا بود، آگاه من افكار و نيت از كه اين :مثل
اسحاق بن احمد تعا!اى و تبارك ،خداوند قيامت برپائى تا السالم عليه آدم حضرت خلقت زمان از لى

است نكرده رها راهنما و حجت بدون را خود .بندگان
زمانى هر در لطف-و باب به-از كه است داده قرار ها انسان بر حجت را خود شايسته بندگان از يكى

رحمت باران شود، مى برطرف خطرناك حوادث او مبارك وجود بركتوسيله به زمين و آيد مى فرود خدا
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موجودات ديگر و بندگان اختيار در و سازد مى ظاهر را خود درون بركات ، متعال خداوند حجت وجود
دهد مى .قرار
كردم اللّه:عرض رسول ؟!ياابن است كسى چه شما از بعد خليفه و امام ، گردم فدايت

حسن امام ، كردم طرح را سؤال اين كه درونهنگامى و برخاست خود جاى از سريع السالم عليه عسكرى
و بود، گرفته خود آغوش در را خردسال كودكى كه حالى در ، بازگشت اى لحظه از پس و رفت منزل

درخشيد مى و بود نورانى چهارده شب ماه .همانند
نمود اظهار شد، اتاق وارد حضرت كه احمد:موقعى نيز!اى و بودى نمى معرفت اهل خداونداگر نزد اگر

كردم نمى عرضه تو بر را عزيزم فرزند هرگز ، بودى نمى گرامى .متعال
فرمود سپس وسيله:و به جهان و باشد مى آله و عليه اهللا صلى خدا رسول نام هم كه است من فرزند اين

باشد گرفته فرا را جا همه ستم و ظلم كه طورى همان شد، خواهد داد و عدل از پر او .وجود
احمد علمش!اى ، ذوالقرنين مانند همچنين و ؛ السالم عليه خدا پيامبر خضر حضرت همانند ، فرزندم اين

بود خواهد طوالنى عمرى داراى ، است الهى معارف و علوم سرچشمه از .برگرفته
فرزندم كه زمانى آن خدا-در دي-حجت نگهدارى گيرد، قرار غيبت در عال، و جلّ خداوند طرف ناز

كه اشخاصى مگر دهند، مى دست از را خود اعتقاد و ايمان همگان و بود خواهد سخت جامعه افراد براى
ياشند اندك و .محدود

كردم اللّه:عرض رسول ؟!ياابن چيست او نشانه و عالمت
قرار خويش مخاطب مرا ارزشمند، مطالبى ضمن و گشود سخن به لب عزيز، خردسال كودك آن ناگهان

فرمودداد :و
اسحاق بن احمد خواهم!اى انتقام دشمنان از من ، هستم زمين در متعال پروردگار خليفه آخرين من

.گرفت
افزود سپس ات:و عقيده بر و باش خداوند شكرگزار بود، نخواهد من از غير اى خليفه و امام پدرم از بعد

بود خواهى ما همنشين قيامت فرداى تو ، بمان )12.(پايدار
چموش اسب شدن رام

تلعكبرى هارون ابومحمد نام به شخصى از نقل به ، بزرگان از دبگر بعضى و كلينى ، طوسى شيخ مرحوم
كنند :حكايت

عبور پيرمردى ، بوديم صحبت مشغول و نشسته همام بن محمد ،ابوعلى مغازه جلوى سامراء شهر در روزى
گفت من به مغازه صاحب شناخ:كرد، را او ؟آيا تى

شناسم:گفتم نمى را او .خير،
مى:گفت السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت خدمتكار كه ، است شاكرى به معروف او

كند؟ بازگو برايت را حضرت آن از داستانى تا دارى دوست باشد،
.بلى:گفتم

گفت او به آمد وقتى كرد، صدا را شخص آن از:پس اى خاطره و السالمسرگذشت عليه ابومحمد حضرت
كن تعريف ما .براى

گفت ؛:شاكرى نديدم حضرت آن مثل به نيكوكارتر و بزرگوارتر شخصى هاشم بنى و علوى سادات بين در
گرديد مى احضار عباسى متوكّل دارالخالفه به شنبه پنج و دوشنبه روزهاى ، هفته .در
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ش از بسيارى مردم روزها، همين در معموالً خيابانو و آمدند مى عباسى خليفه ديدار جهت مختلف هرهاى
براى جائى ، حيوانات ديگر و قاطرها و اسبان صداى و سر و جمعيت إزدحام اثر در اطراف هاى كوچه و

نبود آمد و رفت و .آسايش
صد و سر تمام رسيد، مى انبوه جمعيت نزديك السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت اهاوقتى

عليه امام و گشودند مى راه حضرت براى اختيار بى و شدند مى آرام و ساكت حيوانات نيز و خاموش
نمود مى عبور راحتى به .السالم

فروش محلّ سمت به ديگر، يك اتّفاق به آمد، بيرون عباسى خليفه قصر از حضرت كه آن از پس روزى
بسي مردم فرياد و داد جا آن در ، رفتيم افرادحيوانات همه ، رسيديم محلّ آن نزديك كه همين بود، ار

شدند آرام هم حيوانات نيز و .ساكت
دنباله به نمود، را استرى يا اسب خريد درخواست و نشست دالّالن از يكى كنار السالم عليه امام سپس

نداشت را اسب آن به شدن نزديك جرأت كسى كه آوردند را چموشى اسب يك ، حضرت .تقاضاى
فرمودا من به و نمود خريدارى مناسبى قيمت به را آن السالم عليه شاكرى:مام كن!اءى زين را اسب اين

شويم سوار .تا
بسيار چموش اسب آن ، حضرت اشاره با ، گرفتم را افسارش و رفتم نزديك ، حضرت دستور طبق من و

كردم زين را آن مشكلى هيچ بدون و راحتى به و گرديد رام و .آرام
گفت و آمد جلو و شد پشيمان معامله از ديد، چنين چون نيست:دالّل فروشى اسب .اين

فرمود و نمود موافقت داد:حضرت صاحبش تحويل را اسب آن سپس و ندارد؛ .مانعى
رسيد ما به چون و آيد مى ما دنبال دالّل كه شديم متوجه ، آمديم راه مقدارى و برگشتيم كه هنگامى

فروشدصاح:گفت مى شما به را اسب و است شده پشيمان اسب .ب
من و خريد را آن و بازگشت محلّ به مرتبه دو سوار-حضرت و نزديك جرأت هيچكس كه حالتى در

نداشت را اسب آن بر گردن-شدن و سر بر دستى و آمد جلو حضرت ، آن از بعد و ؛ كردم زين را آن
چيزى و گرفت را راستش گوش و كشيد آناسب چپ گوش در هم سخنى سپس و گفت گوشش در

در اى صحنه چنين مشاهده از همه و شد حضرت آن تسليم راحتى به كه گرديد آرام بسيار حيوان و گفت
گرفتند قرار حيرت و )13.(تعجب

خفته خواب در واقفى هدايت
كند حكايت منذر بن احمد نام به شيعه بزرگان از :يكى

وا افراد از يكى ،روزى امامت مسئله پيرامون مناظره جهت ، داشت نام زياد بن ادريس كه را مذهب قفى
فرزندانش و الرّضا موسى بن على حضرت امامت و شد نمى قانع كردم صحبت او با چه هر و كردم احضار

پذيرفت نمى را السالم .عليهم
به تا دادم پيشنهاد ، شناختم مى معرفت با و فقيه شخصى را او چون ابومحمد،و حضرت با و برود سامراء

كند مذاكره السالم عليه عسكرى بن حسن .امام
از كه يافتم اطّالع مدتى گذشت از پس شد، ديار آن رهسپار و بست سفر بار و پذيرفت مرا پيشنهاد نيز او

و دست روى و آمد من نزد زودتر او ولى ، بروم ديدارش به كه خواستم ، است بازگشته منمسافرت پاى
گريستم او گريه از نيز من شد، گريان و .افتاد
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داشت اظهار و كرد من به خطاب حسن:سپس امام ابومحمد، حضرت نزد كه القدرى عظيم شخصيت اى
هستى عزيز و محبوب السالم عليه كه!عسكرى امامتى و واليت نور با و دادى نجات جهنّم آتش از مرا تو

آوردى وجود به درونم يافتمدر هدايت ،.
گفت و كرد بيان حضرت با را خود برخورد داستان ، آن از گذراندم:بعد خود ذهن و فكر در را اى مسئله

خواند؟ نماز شده جنب آن در كه لباسى با توان مى ، جنابت حالت با آيا كه
و شدم سامراء شهر عازم ، كنم مطرح كسى با را موضوع و مسئله اين كه آن بدون سامراءو به چون

مشغول و اند نشسته مردم ديدم ، رسيدم منزل نزديك كه همين ، رفتم حضرت منزل طرف به رسيدم
بسيار چون و انديشيدم مى مسئله همان پيرامون خود با من و باشند؛ مى حضرت ورود درباره صحبت

برد خوابم ، بودم .خسته
متوجه ناگهان ، گذشت منوال همين به كوتاه هاىمدتى چشم ، گرفت قرار ام شانه بر دستى كه شدم

ايستاده كنارم السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت كه ديدم ، كردم نگاه و گشودم را خود
.است

فرمود حضرت زياد:پس بن ادريس افزود!اى سپس و ؛ هستى أمان در گرفته:تو انجام حالل راه از اگر
صحيح و ندارد اشكالى استاست خالف و حرام كه بدان باشد، حرام راه از چنانچه ولى ؛ .است
گفتم خود با و كردم گذرانده:تعجب خود ذهن و فكر در فقط بلكه ، ام نكرده مطرح كسى با كه را مطلبى

فرمود مطرح مرا جواب بنمايد، سؤالى كه آن بدون و است بوده آگاه آن از كامالً حضرت چگونه ، !ام
ح به يافتمپس نجات گمراهى از و يافتم هدايت حضرت آن امامت بر اعتقاد با و بردم پِى حضرت قانيت

).14(
ذهنى ازاشكال جواب و پدر جنازه تشييع در پيراهن يقه زدن چاك

بن فضل از نقل به ، بزرگان از ديگر بعضى و بحرانى هاشم سيد ، شهرآشوب ابن ، طوسى شيخ مرحوم
نمايند حكايت .حارث

بودند گرفته تصميم و بود رسيده شهادت به السالم عليه هادى امام ، ابوالحسن حضرت كه روزى آن در
داشتم حضور سامراء شهر در نيز من نمايند، تدفين و تشييع را حضرت .كه

عظيم فيض اين در هم من كه گفتم خود با السالم-پس عليه هادى امام جنازه تشييع ؛ مشاركت-يعنى
.نمايم

افراد ديگر همچون و-لذا يافته حضور مختلف اقشار از در-كه نيز من بودند، تشييع مراسم منتظر
مقدس و مطهر جنازه خروج منتظر و ايستاده شدمكنارى حضرت .آن

منزل از پياده پاى با السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت فرزندش كه گشتم متوجه ناگهان
گر بودخارج زده چاك را خود پيراهن يقه كه حالى در .ديد،

رنگ و زيبا شمايل از ولى ؛ گشتم السالم عليه عسكرى امام جالل و عظمت ديدار جذب كه آن ضمن پس
حضرت آن بود-چهره نمكين و گون گندم دلم-كه نيز و ؛ بودم گرفته قرار حيرت و تعجب در بسيار

پد كه چون ، سوخت مى حضرت رسيدبراى مى نظر به خسته بسيار و داده دست از !ر
كه ديدم را السالم عليه عسكرى امام خواب عالَم در ، گاه شبان و بازگشتم منزل به ، جنازه تشييع از بعد

فرمود و كرد خطاب من به و يافته اطّالع من افكار فضل:از و!اى تعجب به را تو كه ، من چهره رنگ

www.p30download.com    www.amouzgar.com



    

ا رنگى ، داشت وا بندهحيرت اختيار در آن انتخاب و گزيند مى بر بندگانش براى متعال خداوند كه ست
.نيست

باشند شعور و عقل داراى كه افرادى آگاهى براى است اى نشانه و عبرت خود اين .و
افزود خود فرمايش ادامه در حضرت سپس طهارت-ما:و و عصمت بيت ،-اهل نيستيم افراد ديگر مانند

و كار از رسدكه مى متعال خداوند طرف از كه بالهائى و مصائب به نسبت كه آن يا و ؛ شويم خسته تالش
صبراحساس و ثبات كه نمائيم مى درخواست پروردگار ربوبى درگاه از بلكه ؛ كنيم نارضايتى و ناراحتى

فرمايد .عطا
ا و نفكّر موجودات ديگر و جهان آفرينش و خلقت در مواقعى چنين در ما نمائيمو مى .نديشه

فرمود ، خواب عالَم همان در السالم عليه عسكرى حسن امام ، آن از فضل:بعد سخن!اى كه باش متوجه
ندارد تفاوتى و است يكسان بيدارى و خواب در )15.(ما

اند آورده :همچنين
بزرگو پدر جنازه تشييع در السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت كه حضرتهنگامى ارش

بود زده چاك را خود پيراهن يقه ، السالم عليه هادى امام ، .ابوالحسن
اءبرش ابوالعون نام به شخصى مانند برخى و گشودند، اعتراض به سخن و كرده تعجب افراد بعضى لذا

داشت ارسال السالم عليه عسكرى امام براى و نوشت آميز توهين اى نامه در را خود .اعتراض
در فرمودحضرت مرقوم ، اءبرش ابوالعون آميز اعتراض نامه به :پاسخ
نادان ؟!اى دارى خبر چه مسائل گونه اين از !تو

زد چاك را خويش پيراهن يقه هارون برادرش فوت در السالم عليه موسى حضرت كه دانى نمى .مگر
افزود سپس كاف:و اسالم دين به نسبت كه آن مگر مرد نخواهى تو كه ازهمانا نيز را خود عقل و شوى ر

داد خواهى .دست
كه طورى به گرديد، ديوانه نيز و گشت كافر مرگش از قبل مدتى ، اءبرش ، حضرت گوئى پيش طبق و

بود كرده زندانى را او محلّى در و كرد؛ مى جلوگيرى مردم با پدرش مالقات از ، )16.(فرزندش
بدخوابى شفاى و قلم دادن هديه

اصحاب از كنديكى حكايت اسحاق فرزند احمد، نام به السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، :حضرت
برايم خطّ نمونه عنوان به را مطلبى تا كردم خواهش و شدم وارد حضرت آن شريف محضر در روزى

.بنويسد
فرمود و پذيرفت مرا تقاضاى السالم عليه احمد:امام خ!اى متفاوت باشد كه كسى هر از بود،خطّ، واهد

نمود درخواست را دواتى و قلم حضرت سپس دارد، درشت و ريز و نيست يكسان قلم .چون
را قلم كه وقتى ، كردم مى نگاه تمام دقّت با من و گرديد نوشتن مشغول شد آماده دوات و قلم چون و

اض جوهر تا كشيد مى دوات لبه به را قلم سر كند خارج خواست مى و نمود مى دوات شودداخل پاك افى
درآيد زيبا و تميز خطّ .و

گفتم خودم با شود متوجه حضرت كه آن بدون ، بين همين به:در را قلم اين السالم عليه امام كاش اى
كرد مى لطف من به ، هديه و يادبود .عنوان

، صحبت ضمن در و كند صحبت من با مختلف مسائل درباره نمود شروع شد، فارغ نوشتن از چون پس
فرمود و نمود پاك بود كنارش كه دستمالى با را بگير:قلم را قلم اين احمد، .بيا
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داشتم عرضه گرفتم حضرت مبارك دست از را قلم كه دارم:هنگامى ناراحتى يك من ، گردم شما فداى
عرض را آن بفرمائى اجازه ن اال چنانچه نشد، ممكن ولى كنم مطرح شما با داشتم قصد مرتبه چند كه

؟ك نم
فرمود السالم عليه بگو:امام را خود مشكل و .ناراحتى

داشتم كمر:اظهار روى بر عليهم اللّه صلوات الهى پيامبران خواب كه است شده روايت بزرگوارت پدران از
رو بر شياطين و بود خواهد چپ سمت بر منافقين خواب و باشد مى راست سمت بر مؤمنين خواب و است

به پشت و ؟دمر است صحيح روايت اين آيا خوابند؛ مى آسمان
فرمود السالم عليه كردى:امام نقل كه است طور همين ، .بلى

داشتم عرضه مواليم:سپس و سرور نمى!اى ممكن بخوابم راست سمت بر كه كنم مى تالش چه هر من
فرما؟ معالجه و درمان مرا است ممكن اگر برد، نمى خوابم و شود

لحظه نمودحضرت اظهار ، آن از بعد و نمود سكوت پس:اى بيا، ،جلو رفتم السالم عليه امام نزديك
كن:فرمود پيراهنت داخل را خود .دست

و درآورد پيراهنش داخل از را خويش دست حضرت گاه آن ، كردم پيراهنم داخل را دستم كه موقعى
با و چپ پهلوى بر راست دست با و نمود من پيراهن مرتبهداخل سه ، من راست پهلوى بر چپ دست

.كشيد
بخوابم چپ پهلوى بر توانستم نمى و خوابيدم مى راست پهلوى بر راحت و ساده طور به هميشه آن از بعد

).17(
زندان خبرچين موضوع

كنند حكايت جعفرى ابوهاشم از نقل به بزرگان از ديگر برخى و طبرسى ، راوندى :مرحوم
متوكّ حكومت زمان شيعياندر از ديگر اى عده همراه به و گير دست حكومتى مأمورين توسط ، عباسى ل

شدم .زندانى
همراه به نيز را عليه سالمه و اللّه صلوات عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت مدتى گذشت از پس

آوردند ما نزد زندان در و محكوم جعفر، .برادرش
و را السالم عليه عسكرى حسن امام جعفرچون و نشاندم خود پالس روى را حضرت من كردند، زندان ارد

كشيد فرياد جعفر اى لحظه گذشت از پس ، نشست زمين روى كنارى نيز ، حضرت نزديكى از:در واى
شيطان بود-دست كنيزانش از يكى .-منظورش

مس جعفر كه شدند متوجه همه و گردانيد ساكت را او تهديد با السالم عليه بوىامام دهانش و كرده ت
دهد مى .شراب

دانست مى علوى سادات به منسوب را خود و بود زندانى ما جمع در نيز ناشناس شخصى ، ضمن در .و
فرمود آزاد:حضرت زمانى چه شما از يك هر كه دادم مى خبر بود، نمى شما جمع در اى بيگانه چنانچه

شد .خواهيد
ج از اى لحظه ناشناس شخص آن كه فرمودهمين السالم عليه امام ، رفت بيرون ما شماها:مع از مرد اين

مى را شما سخنان و حركات هايش لباس البالى در او باشيد، خود حركات و سخنان مواظب ، نيست
فرستد مى سلطان براى و .نويسد
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كردند بررسى بود، گذاشته كنارى كه را شخص آن لباس و كردند حركت سريع افراد، از بعضى وپس
است افزوده و كرده ثبت را ها آن هاى صحبت و مسائل تمام كه كردن:ديدند سوراخ و حفر با ها آن

كنند فرار خواهند مى زندان .ديوار
شد ثابت همگان بر السالم عليه عسكرى حسن امام فرمايشات و بينى پيش صحت )18.(و

پذيرد نمى را لوطى و شرابخوار ، امام
كوفه اهالى از كندشخصى حكايت حسينى محمد ابوالفضل نام :به

سال شدم258در كربال عازم السالم عليه حسين امام زيارت قصد به شعبان ماه نيمه ،.
مهدى حضرت مسعود والدت چون به-موعود-و هركس و بود شده منتشر شيعيان بين در السالم عليه

ك من مادر بود، عزيز مولود آن ديدار مند عالقه گفتنوعى بود السالم عليهم بيت اهل عالقمندان از نيز :ه
حسن امام خدمتگذارى تا كن طلب خداوند از رفتى السالم عليه الحسين اباعبداللّه حضرت زيارت به چون
داشت را حضرت خدمتگذارى توفيق مدتى پدرت كه طورى همان گرداند، تو روزىِ را السالم عليه عسكرى

.
كربال به كه هنگامى آنپس زيارت و شدم مطهر حرم وارد السالم عليه حسين امام زيارت براى و رسيدم

آرزويم به تا دادم قرار واسطه متعال خداوند پيشگاه در را او ، دادم انجام را خدمت-حضرت به ؛ يعنى
برسم السالم عليه عسكرى حسن امام مواليم در-گزارى بودم خسته بسيار و شد سحر نزديك چون و

كردم استراحت اى .گوشه
داشت اظهار و زد صدا مرا ، سرم باالى شخصى كه ، شدم متوجه ابوالفضل:ناگهان حضرت!اى مواليت

فرمايد مى السالم عليه حسن امام و:ابومحمد، آرزو به تا بيا ما سوى به و كن حركت شد، مستجاب دعايت
برسى خود .خواسته

داشتم مو:عرضه در ن اال برگردممن بايد ، برسم مواليم خدمت و بيايم سامراء به بتوانم كه نيستم قعيتى
كنم آماده ، حضرت منزل در خدمت جهت را خودم و .كوفه

داد بده:پاسخ انجام بودى مايل آنچه تو و رساندم را مواليم پيام .من
با مادرم ، دادم قرار جريان در را مادرم و بازگشتم كوفه به آن از ازبعد پس و شد شادمان خبر اين شنيدن

گفت ، الهى ثناى و پسرم:حمد سريع!اى ، نيست نشستن و ماندن جاى ديگر شد، مستجاب دعايت
برسى مقصد به تا كن .حركت

چون و شدم بغداد روانه ذهبى على به معروف زرگر شخصى همراه به و كردم آماده را خود جهت همين به
ب تجربه بى جوانى كردمن زرگر آن به مرا سفارش مادرم ، .ودم

مراسم هنگام آن در و رفتم بود، بغداد ساكن كه عمويم منزل به من ، شديم بغداد شهر وارد كه هنگامى
بود نصارى .جشن

غذا سفره ، شديم ها آن جشن و مراسم وارد كه همين برد، نصارى جشن مجلس به خود با مرا عمويم
غ از نيز ما و كردند همپهن من براى و كردند تقسيم افراد بين و آوردند شراب سپس ، خورديم ايشان ذاى

نكردم قبول من ليكن .آوردند،
مجلس وارد سيما خوش نوجوان تعدادى لحظاتى گذشت از بعد ، نوشيدم تا كردند مجبور مرا زور به ولى

خ شراب چون هم من و گشتند لواط زشت عمل مشغول ها آن با مردم و ،شدند بودم مست و بودم ورده
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چند آن از بعد و گشتم بزرگ گناه اين مرتكب ديگران همانند نيز من كه آن تا كرد وسوسه من بر شيطان
ماندم بغداد در را .روزى

شستشو را خود كه آن از بعد و رفتم دجله داخل سامراء شهر به ورود هنگام و شدم سامراء عازم سپس
پو پاكيزه هاى لباس ، شدمدادم السالم عليه عسكرى حسن امام منزل روانه و .شيدم

مشغول و بود حضرت منزل جلوى كه شدم مسجدى وارد ، رسيدم حضرت آن منزل نزديك كه همين
گشتم نماز .خواندن

به من و آمد من نزد دوباره آورد، را حضرت پيام و آمد كربال در كه كسى همان ، كوتاه مدتى از پس
ايست او داشتاحترام اظهار و راند عقب به مرا و نهاد من سينه بر را خود دست او ، .بگير:ادم

گفت و نمود پرتاب من سوى به دينار مقدارى فرمود:و سرورم و را:موال حضرت آن بر ورود حقّ ديگر تو
برگرد اى آمده كجا هر از ، شدى خطرناك گناهى و شراب خوردن مرتكب كه چون ، .ندارى

با من ازو بسيار و كردم تعريف مادرم براى را جريان ، آمدم منزل به چون و برگشتم اندوه و گريه حالت
خود و بستم زنجير با را خود پاهاى و پوشيدم موئى خشن لباس ، شدم شرمنده بغداد در خود زشت كردار

انداختم اى گوشه در )19...(را
دوست و شيعه بين فرق

اما به منسوب تفسير كتاب راوندىدر الدين قطب مرحوم كتاب در نيز و السالم عليه عسكرى حسن -م
سيار بن على و محمد بن يوسف نام به حديث راويان از نفر دو از نقل است-به :آمده

شديم وارد السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت مبارك محضر به ها شب از .شبى
خاص عالقه كه شهر والى بستههمچنين را او هاى دست كه شخصى همراه به ، داشت حضرت به نسبت ى

داشت اظهار و شد السالم عليه امام منزل وارد اللّه:بودند، رسول در!ياابن صرّاف دكّان از را شخص اين
ايم گرفته دزدى و سرقت .حال

داشت اظهار ، كنيم تأديب و شكنجه دزدان ديگر همانند را او خواستيم چون علىو حضرت شيعيان از كه
را ما تا آمديم شما نزد و كرديم خوددارى او تعذيب از ما و است شما شيعيان از نيز و السالم عليه

بفرمائى روشن شخص اين به نسبت را ما تكليف و .راهنمائى
فرمود چن:حضرت خود نجات براى او ، نيست السالم عليه على شيعه او ، برم مى پناه خداوند ادعائىبه ين
است كرده .را

تأديب و تعذيب را سارق آن تا داد دستور خود مأمورين از نفر دو به و برد جا آن از را سارق آن والى سپس
روى زدند مى شالّق چه هر ولى بزنند؛ شالّق بدنش بر كردند شروع و خوابانيدند زمين بر را او پس نمايند،

نم اصابت سارق آن به و خورد مى كردزمين .ى
گفت و آورد السالم عليه عسكرى حسن امام نزد را او مجددا والى ، آن از اللّه:بعد رسول بسيار!ياابن

و شيعيان از البد پس نباشد شما شيعيان از اگر ، نيست شما شيعيان از او كه فرمودى ، است تعجب جاى
بسو متعال خداى قهر آتش در بايد و بود خواهد شيطان .زدپيروان

افزود سپس بود،:و خواهد مهم بسيار كه كردم مشاهده را كرامتى و معجزه مرد اين از من ، اوصاف اين با
اين از افراد تمام و كرد نمى اصابت او بدن بر و خورد مى زمين بر زدند مى تازيانه او بر ماءمورين چه هر

اند گرفته قرار حيرت و تعجب در .جريان
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ح امام موقع اين فرموددر و نمود خطاب والى به السالم عليه عسكرى خدا:سن بنده خود!اى ادعاى در او
باشد مى ما دوستان و محبين از بلكه ، نيست ما شيعيان از او گويد، مى .دروغ

داشت اظهار چيست:والى ها آن بين فرق كه بفرمائيد لطفا باشد، نمى دوست و شيعه بين فرقى ما نظر از
؟

فرم ما:ودحضرت دستورات بر فرمان و مطيع زندگى مسائل تمام در كه هستند كسانى ما شيعيان همانا
ننمايند را ما مخالفت و معصيت موردى هيچ در كه اين بر دارند سعى و .باشند

شيعه نه باشد، مى ما دوست نمايد ما به نسبت محبت و عالقه اظهار و باشد روشى چنين خالف كه هر و
.ما

اما فرمودسپس والى به السالم عليه ؛:م ام ديده معجزه گفتى كه چون ، كردى ادعا را بزرگى دروغ نيز تو
باشى مى جهنّم عذاب مستحقّ باشد ايمان و علم روى از گفتار اين چنانچه .و

افزود خود فرمايش توضيح در حضرت ، آن از طهارت:بعد و عصمت بيت اهل ما و انبياء مخصوص معجزه
با طرفمى از كه حقايقى و واقعيات اثبات براى نيز و داريم ديگران بر ما كه فضيلتى و شرافت براى شد،

است رسيده ما به متعال .خداوند
مرد آن به السالم عليه عسكرى امام ، پايان سرقت-در به فرمود-متّهم و نمود على:خطاب شيعه بايد

شيعه ، زندگى امور تمام در السالم اوعليه پيرو رسالت-و بيت اهل ديگر حال-و هر در را ايشان و باشد
همه در كه آن خالصه و باشد نداشته ايشان با تخلّفى گونه هيچ كه نمايد سعى بايد نيز و نمايد؛ تصديق

بداند ايشان مطيع و هماهنگ را خود )20.(امور،
دوستان جمع در حضور و گرگان به مسافرت

راوندى مرحوم مؤمنينهمچنين و اهالى از يكى نقل به بزرگان از ديگر برخى و اربلى ، طوسى ابوحمزه ،
جعفر نام به گرگانى-گرگان شريف كنند-فرزند :حكايت

شدم معظّمه مكّه و منوره مدينه عازم حج مناسك انجام قصد به ها سال از يكى .در
امام ابومحمد، حضرت ديدار و زيارت جهت ، راه بين ودر رفتم سامراء شهر به السالم عليه عسكرى حسن

كه كنم سؤال خواستم ، شدم حضرت منزل وارد چون ، داشتم همراه به حضرت آن براى نيز هدايا مقدارى
؟ بدهم كسى چه تحويل را هدايا

و داد قرار مخاطب مرا ، كنم مطرح را سؤالى و بزنم حرفى من كه آن از پيش السالم عليه امام ليكن
جعفر:مودفر دهيد!اى خادم مباركِ تحويل ، است ما به مربوط و اى آورده خود همراه كه را .آنچه

گفتم و كردم مراجعت حضرت نزد و دادم خادم تحويل را هدايا آن اللّه:لذا رسول كه!ياابن گرگان اهالى
اند رسانده سالم شما به هستند، شما شيعيان و دوستان .از

السالم عليه فرمودامام ، سالم جواب ؟:ضمن گشت بازخواهى خود ديار به حج مناسك انجام از پس آيا
داشتم .بلى:عرضه

ديار:فرمود و شهر وارد تو كه بود، خواهد جمعه روز ، كنى حساب كه امروز با ديگر روز هفتاد و يكصد
شد خواهى باشد-خود مى الثّانى ربيع ماه سوم روز ، جمعه صبح .-كه

جمعه روز همان عصر من كه بگو و برسان آشنايان و دوستان به مرا سالم بازگشتى خود ديار به چون پس
نمايند آماده دارند مشكالتى و مسائل چنانچه آمد، خواهم گرگان شهر .به
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افزود حضرت و:سپس دارد نگه سالم خود پناه در ، دارى همراه كه آنچه و را تو خداوند برو، و كن حركت
بازگردىان آشنايانت و خانواده نزد خوشحالى و خوبى با .شاءاللّه

چون بگذاريد، صلْت را او نام باشد، مى پسر كه شد خواهى نوزادى داراى ديگر مدتى كه باش متوجه ضمناً
بود خواهد ما مندان عالقه و دوستان از او .كه

گويد كرد:جعفر خداحافظى حضرت با ، زيادى هاى صحبت از وپس مدينه رهسپار خود تصميم طبق و م
گشتم خود ديار و شهر راهى ، دادم انجام را حج مناسك و اعمال چون و شدم .مكّه

وارد الثّانى ربيع ماه سوم ، جمعه روز صبح بود، كرده گوئى پيش السالم عليه امام كه طورى همان و
مال به ، قبولى زيارت براى آشنايان و دوستان و شدم آمدندگرگان من ديدار و .قات

و دوستان با امروز عصر كه است داده خبر السالم عليه عسكرى حسن امام كه دادم خبر ها آن به نيز من
هنگام كه كنيد آماده را خود هاى نيازمندى و مسائل پس ، داشت خواهد ديدار شهر اين در خود شيعيان

كنيد مطرح را خود مشكالت و مسائل حضرت فرمائى .تشريف
براى و يافتند حضور ما منزل در دوستان نماز، از ساعتى گذشت از پس و خوانديم را عصر و ظهر نماز
مبارك قدوم با السالم عليه عسكرى امام ناگهان كه كردند مى شمارى لحظه حضرت فرمائى تشريف

كرد سالم جمعيت بر و شد حاضر دوستان جمع در و منزل وارد .خويش
ح سالم جواب بوسيدندافراد مى را السالم عليه امام دست احترام و أدب كمال با و دادند را .ضرت

فرمود حضرت جعفر:سپس به شريف-من حاضر-فرزند دوستان شما جمع در امروز كه بودم داده قول
و عهد تجديد تا كردم حركت شما سوى به و خواندم سامراء شهر در را عصر و ظهر نماز لذا شد، خواهم

كنيد؟ديدار بيان داريد مشكلى و مسئله چنانچه اكنون ، ام آمده شما جمع در لحظه اين در و باشد ى
تا ، داشت دريافت حضرت آن از كامل طور به را خود جواب و كرد عنوان را مطلبى و سؤالى هركس پس

نضر نام به حضرت دوستان و مندان عالقه از يكى كه جابر-آن داشت-فرزند :اظهار
اللّهياا رسول بخواهيد!بن متعال خداوند از باشد ممكن چنانچه ، است شده نابينا كه است ها مدت فرزندم

شود بينا تا نمايد سالم مرا فرزند چشم كَرَمش و لطف به .كه
فرمود السالم عليه با:امام ايشان آوردند، حضرت نزد را نابينا فرزند وقتى بياوريد، را او ؟ كجاست فرزندت

گرديددس بينا و سالم او هاى چشم ، بالفاصله حضرت بركت به و كشيد او هاى چشم بر خود مبارك .ت
برآورده ها آن حوائج و كردند مطرح مختلف امور در را خود هاى خواسته و ها سؤال مردم كه آن از پس و

همان در و كرد خير دعاى افراد آن حقّ در ، مجلس پايان در السالم عليه امام شهرشد، سمت به روز
نمود مراجعت )21.(سامراء

السالم عليه امام سفره بر إنس و جنّ حضور
كند حكايت محمد بن جعفر نام به اصحاب از :يكى

چند ، رسيديم السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت خدمت عبيداللّه بن على همراه به روزى
جلو در و بودند حضرت حضور در هم ديگر فصلنفر كه آن با و بود خرمائى درخت السالم عليه امام ى

داشت بسيارى خرماهاى ، درخت آن وليكن نبود، .خرما
فرمود حضرت و گسترانيدند اى سفره لحظاتى از جارى:پس زبان بر را خدا نام و بشوئيد را هايتان دست

شويد طعام خوردن مشغول و .كنيد
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غذا سمت به دست و نيامد جلو كسى كهولى بودند منتظر همه و نشد دراز بودند، چيده سفره در كه هائى
السالم-ميزبان عليه عسكرى حسن امام ؛ شود-يعنى .مشغول

فرمود و نمود خطاب من به حضرت ، آن از ابوجعفر:بعد طعام!اى اين كه همانا ، كن ميل مؤمنين طعام از
باشد مى حالل شماها .براى

افزود سپس آن:و چونعلّت كه است اين ، نشدم غذا خوردن مشغول ، ميهمانان شما از قبل من كه
كنيد؛ شروع ديگران از قبل شما خواستم من و دارند حضور شما كنار در شما برادران از جنّ تعدادى

كنم مى شروع خود من .وگرنه
م هم ديگران نمود، دراز غذا سمت به را خود مبارك دست السالم عليه امام چون شدندو .شغول

و شود مى برداشته غذا ما كنار در كه شديم متوجه ، بوديم خرما و غذا خوردن مشغول كه اين ضمنِ در
ديديم نمى را دستى و كسى اما گردد، مى خالى غذا .ظرف

گفتم خود با طورى:من همان ، ببينيم را جنّيان ما كه كند كارى تواند مى بخواهد، السالم عليه امام اگر
كنند مى مشاهده را ما ها آن .كه

و ما بين سدى و كشيد ما صورت بر را خود مبارك دست شد، ديگران و من افكار متوجه حضرت چون و
ديديم مى را جنّيان راحتى به كه كشيد ما هاى چشم بر ديگر دستى سپس آمد، وجود به .جنّيان

مصا ها آن با و شويم بلند كه خواستيم ، هنگام اين بهدر و شد مانع السالم عليه امام ، كنيم معانقه و فحه
نمود اظهار افراد :تمام

جمع را سفره و شد تمام غذا كه هنگامى تا نمائيد صبر ، است مهمتر چيزى هر از طعام و سفره احترام
دهيد انجام خواستيد چه هر و دارند حضور شما برادران .كردند،

نگاه را ها آن دقيق كه موقعى ازولى اشك و بودند الغراندام و ضعيف بسيار كه ديديم ، كرديم بررسى و
داشتند زمزمه آهسته يكديگر با و بود سرازير چشمشان هاى .گوشه

كرديم عرض حضرت خدمت اللّه:به رسول هستند؟!ياابن حالت اين به هميشه جنّيان آيا
و:فرمود هستند گونه همه ها انسان شما همانند ها آن درخير، كه هائى اين دارند، مختلفى هاى حالت

و اذن با مگر آشامند، نمى آبى و خورند نمى غذائى هيچ و باشند مى قانع و زاهد اند، نشسته شما كنار
خود امام و خدا حجت مطيع و تابع امور همه در ايشان كه چون ، السالم عليهم امام يا پيغمبر اجازه

و بود .خواهند ...
صحبت از ديگربعد آن از پس و نهاد ما هاى چشم بر را خود دست السالم عليه امام ، مفصلى هاى

كنيم تماشا را جنّيان .نتوانستيم
و سفره چنين سرِ بر نيز و مجلسى چنين در كه يافتيم توفيق و شد ما نصيب كه توفيقى چنين بر سپس

سپ و شكر ، كنيم شركت خدا حجت و امام مبارك محضر در وطعامى آورديم جا به را متعال خداوند اس
دانستيم امامت هاى نشانه و ها معجزه از يكى را آن

نصرانى اى خانواده از ديدار
كند حكايت بصرى محمد بن جعفر نام به حديث راويان از :يكى

شد وارد خليفه ممورين از يكى ، بوديم السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت محضر در روزى
گفت اءنوش:و چون كه داد پيام نصارىخليفه بزرگان از يكى فرزند-نصرانى دو و است سامراء شهر در
كنيمپسرش دعا ايشان سالمتى براى و برويم كه اند كرده تقاضا هستند، مرگ حال در و .مريض
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ن خاندان و اسالم به نتيجه در تا برويم ايشان نزد باشيد، مايل چنانچه گردنداكنون بين خوش ، .بوت
داشت اظهار السالم عليه اهل:امام خانواده ما به نسبت نصارى و يهود كه را متعال خداوند سپاس و شكر

هستند تر عارف مسلمين ديگر از .بيت
منزل رهسپار و شد شتر سوار السالم عليه امام و كردند مهيا را شترى لذا شد، حركت آماده حضرت سپس

گرديد .نوش
سوى به برهنه پاى و سر نوش شديم متوجه ناگهان رسيد، نصرانى نوش منزل نزديك حضرت كه همين

و نصارى روحانيون ديگر همچنين ، است چسبانده سينه بر را انجيل كتاب و آيد مى السالم عليه امام
هستند حركت حال در او اطراف ، .راهبان

گفت نوش رسيدند، يكديگر به منزل جلوى سرورم:چون كتاب!اى اين حقّ به را نسبت-تو ما از تو كه
هستى مطّلع ما آئين و ما درون از تو و هستى تر آگاه آن انجام-به است داده پيشنهاد خليفه كه را آنچه

هستى السالم عليه مسيح عيسى حضرت همچون خداوند، نزد در تو كه همانا ، .بده
شن با السالم عليه عسكرى حسن واردامام سپس و آورد جاى به را خداوند ثناى و حمد ، سخنان اين يدن

نشست اتاق از اى گوشه در و شد نصرانى .منزل
بعد بودند، آله و عليه اهللا صلى خدا رسول فرزند عظمت و جالل تماشاى و ايستاده پا سر همگى جمعيت و

م فرزند دو از يكى به اشاره و گشود سخن به لب حضرت لحظاتى داشتاز اظهار و نمود :ريض
آن و ميرد، مى ديگر روز سه تا ديگرى آن اما و ؛ باش نداشته آن بر ترسى و ماند مى باقى فرزندت اين
گرفت خواهد قرار بيت اهل ما دوستداران و مؤمنين از و شد خواهد مسلمان ماند مى زنده كه .فرزندت

گفت نصرانى سرورم:نوش اى سوگند، خدا ازآنچ!به يكى كه دادى خبر چون و است حقّ فرمودى ه
آورد مى اسالم پسرم كه اين از هستم خوشحال و ندارم اى واهمه ديگرى مرگ از ماند، مى زنده فرزندانم

گيرد مى قرار رسالت بيت اهل شما مندان عالقه از .و
گفت و داد قرار مخاطب را نوش ، مسيحى روحانيون از نوش:يكى چرا!اى ؟تو شوى نمى مسلمان

داد دارد:پاسخ كامل آگاهى من به نسبت مواليم نيز و ام پذيرفته قبل از را اسالم .من
نمود اظهار السالم عليه عسكرى امام ابومحمد، حضرت ، موقع اين سوئى:در هاى برداشت مردم چنانچه

سالم نيز فرزندت آن كه كردم مى كارى و گفتم مى را مطالبى كردند، بماندنمى زنده .و
گفت سرورم:نوش و موال راضى!اى آن به نسبت نيز من بدانيد، صالح و باشيد مايل شما كه را آنچه

.هستم
گويد بصرى از:جعفر بعد بود، كرده اشاره السالم عليه امام كه طور همين نصرانى اءنوش پسران از يكى

مسلما بهبودى از پس ديگرى آن و رفت دنيا از روز گرفتسه قرار حضرت خادمين از يكى جزء و شد ن
).23(

كتبى درخواست با مريض شفاى
اند كرده حكايت يحيى بن محمد و محمد بن عبدالحميد هاى نام به اصحاب از نفر :دو

بى سخت او ، شديم وارد مالقات و ديدار جهت بِشر، بن على ، ابوالحسن نام به دوستانمان از يكى بر روزى
در و وحال كنيم دعا برايش تا كرد التماس و شد پناهنده ما به ، شديم وارد كه همين بود، افتاده بستر

داشت بومحمد،:اظهار مواليم نزد اطمينان مورد فردى را آن خواهم مى ام نوشته خودم خطّ با اى نامه
ببرد السالم عليه عسكرى حسن .امام
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؟ كجاست نامه كه كرديم سؤال او از
ممك بياوريماگر و بگيريم را آن جواب و ببريم حضرت خدمت خودمان تا بده ما به را نامه آن ، است .ن

داد او:پاسخ اجازه با و آورديم بيرون اش سجاده زير از را نامه و برديم دست پس باشد، مى كنارم در نامه
كرديم باز را نامه كه همين ، است نوشته چه ببينيم تا گشوديم را اش كهنامه افتاد نامه اول به ما نگاه ،

بود مرقوم آن باالى در و بود شده امضاء و :مهر
بشر بن على سالمتى!اى و عافيت متعال خداوند از ، شديم متوجه را ات خواسته و خوانديم را تو نامه ما

طوال ديگر سال نه و چهل تا را تو عمر مدت متعال خداوند نيز و ، نموديم درخواست را گردانيدتو .نى
مصلحت آنچه خداوند كه بدان و نما، عمل خود وظائف به و آور، جاى به را خداوند سپاس و شكر پس

داد خواهد انجام .باشد
گفتيم و كرديم بِشر بن على به خطاب ، خوانديم را نامه چون را:و نامه كه آن بدون ، مواليمان و سرور

و باشيم برده السالم عليه امام مرقومبراى را ات نامه پاسخ و است خوانده باشد ديده را آن كه آن بدون
است .فرموده

و نمود خوشحال را خود كنيز و برخاست خود جاى از و شد سالم و صحيح اثناء، همين در ناگهان پس
گردانيد .آزادش

شهر از العمرى سعد بن عثمان ابوعمر السالم عليه امام وكيلِ طرف از روز سه از رابعد اى محموله سامراء
بود كنيز قيمت برابر سه ، اموال ارزش كرديم محاسبه چون و آوردند، بِشر بن على )24.(براى

دور از ناديدنى اى نامه خواندن
كنند حكايت مسعود ابن حسن و ابراهيم بن حسن هاى نام به حديث راويان و اصحاب از نفر :دو

سال ع256در عسكرى حسن امام محضر بعضىبه از خود همراه را اى نامه و شديم شرفياب السالم ليه
نمائيم حضرت آن تقديم كه بوديم آورده .طوايف

نام به ظالمى شخص از تا نمايد مسئلت متعال خداوند از حضرت كه بودند كرده درخواست نامه آن در
اء در و يابند نجات ، است كرده را ها آن ناموس و مال و جان قصد كه گيرندسرجى قرار .مان

در نيز ما داشتند، حضور حضرت اطراف بسيارى جمعيت ، شديم السالم عليه امام مجلس وارد كه همين
رابطه اين در هم كسى با و نداشت خبرى آن از هم كسى بود، خودمان همراه ، نامه و نشستيم اى گوشه

بوديم كرده صحبتى گونه .هيچ
عسكر امام ابومحمد، حضرت فرمودناگهان و شد ما متوجه السالم عليه براى:ى شما دوستان كه را اى نامه

خودشان خواسته و آرزو به ها آن و شدم آگاه بودند، كرده درخواست آنچه از و خواندم اند، فرستاده من
يابند مى .دست

حضرت آن از تشكّر، ضمن و آورديم جا به را متعال خداوند سپاس و شكر ، سخن اين شنيدن با
آمديم بيرون مجلس از و كرده .خداحافظى

به نامه پائين در ، گشوديم را آن و درآورديم را نامه رسيديم منزل به چون ، شديم منزل راهى سپس و
بود شده نوشته حضرت مبارك :خطّ

قب روز سه بخشد، نجات ظالم آن شرّ از را شماها كه هست و بوده متعال خداوند درگاه از ما خواسته لاين
رسيد خواهد هالكت به و شود مى مبتال طاعون مرض به ظالم آن ، صاحبانش دست به نامه رسيدن .از

بود گرديده ممهور ، حضرت مبارك مهر با نامه پائين )25.(و
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اسماعيل به دينار و ابوهاشم به طال اهدائى
جعفرى ابوهاشم نام به السالم عليه عسكرى حسن امام دوستان و اصحاب از كنديكى :حكايت

همراه نيز من و كرد حركت بيابان و صحرا سمت به و شد خود سوارى مركب سوار السالم عليه امام روزى
افتادم راه به و شدم سوار .حضرت

سنگينى بدهى كه رسيد فكرم به ناگهان رفتيم راه مقدارى چون كرد، مى حركت من جلوى حضرت و
ذه در ، بگويم سخنى كه آن بدون و بودمدارم انديشى چاره مشغول خود فكر و .ن

فرمود و شد من متوجه السالم عليه امام ، بين همين خواهد:در اداء را آن متعال خداوند ، نباش ناراحت
فرمود و كشيد خطّى زمين روى ، داشت دست در كه عصائى با و شد خم سپس و ابوهاشم:كرد پياده!اى

ب مواظب ضمنا و بردار را آن و نكنىشو بازگو كسى براى را جريان اين كه .اش
و نهادم خورجين در و برداشتم را آن ، است افتاده ها خاك داخل طال اى قطعه ديدم ، شدم پياده وقتى

دادم ادامه خود راه به السالم عليه امام همراه به و شدم .سوار
گفتم خود با ، رفتيم كه مختصرى مقدار به:باز طال قطعه اين ؛اگر است خوب كه باشد من بدهى اندازه

فصل كه مخصوصاً ، ندارم را ام خانواده و خود زندگى مخارج تمين توان و هستم دست تهى من ولى
ندارند مناسب لباس و آذوقه منزل اهل و است .زمستان

خم و كرد من به نگاهى مجدداً السالم عليه امام ، باشم زده حرفى كه آن بدون لحظه همين بادر و شد
فرمود و كشيد خطّى زمين روى خود ابوهاشم:عصاى نگو!اى كسى به را اسرار اين و بردار را .آن

آن كنار خورجين در و برداشتم را آن ، است افتاده زمين روى نقره اى قطعه ديدم ، شدم پياده چون پس
داديم ادامه خود راه به و شدم سوار سپس و گذاشتم طال .قطعه

اي از بازگشتيمپس منزل سوى به ، رفتيم راه ديگر مقدارى كه .ن
شدم خويش منزل رهسپار نيز من و برد تشريف خود منزل به السالم عليه عسكرى امام .و

بود هايم بدهى مقدار به ، كردم قيمت و برده بازار به را طال ، روزى چند از زياد-بعد نه و كم آن-نه و
فروختم نيز را نقره نمودمقطعه تمين و تهيه را ام خانواده و منزل هاى نيازمندى )26.(و

اند آورده :همچنين
محمد بن باشد-اسماعيل مى عبدالمطّلب بن عباس هاى نوه از يكى كرد-كه :تعريف

و كردم كمك تقاضاى ، حضرت آن عبور هنگام و نشستم السالم عليه عسكرى حسن امام راه سر بر روزى
خوردم ندارمقسم ام عائله آذوقه تهيه براى خرجى حتّى و ندارم پولى هيچ .كه

فرمود و آمد جلو پنهان:حضرت خود منزل حيات وسط در دينار دويست كه اين با ، خورى مى دروغ قسم
خود غالم به حضرت ، آن از پس ، كنم نمى كمك تو به كه نيست معنا آن به من برخورد اين و ، اى كرده

همراهش فرمودكه ؟:بود دارى همراه پول مقدار چه
داد دهد:پاسخ من تحويل را مبلغ آن تا داد دستور حضرت دينار، .صد

فرمود گرفتم را دينارها اسماعيل:وقتى به!اى نسبت و شد خواهى نيازمند اى كرده پنهان آنچه از بيش
گشت خواهى ناكام .آن

گويد در:اسماعيل سخت ، مدتى گذشت از كهپس رفتم دينارى دويست آن سراغ به و گرفتم قرار مضيقه
نيافتم را ها آن كردم بررسى و تفحص آنچه ولى ، بودم كرده .پنهان
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و ناكام من و است برداشته را ها پول و يافته اطّالع محلّ، آن از پسرانم از يكى كه گشتم متوجه بعداً
گشتم )27.(محروم

رمضان ماه تشخيص در محاسبه
ابراهيم بن محمد ، ابوالهيثم نام به اصحاب از يكى نقل به ، عليه تعالى اللّه رضوان طاووس بن سيد مرحوم

كند :حكايت
اختالف روز آن در مردم و شد شرفياب السالم عليه عسكرى حسن امام خدمت پدرم ، رمضان ماه اول روز

رم ماه اول كه آن يا است شعبان ماه آخر آيا كه باشد؟داشتند مى !ضان
فرمود شد، وارد حضرت آن بر پدرم كه ؟:موقعى باشى مى حالى چه در و هستى گروه كدام جزء

داشت عرضه سرورم:پدرم اللّه!اى رسول ام!ياابن كرده روزه قصد را امروز ، گردم شما فداى .من
فرمود السالم عليه ب:امام برايت را كلّى قانون يك كه هستى مايل نيزآيا و باشد مفيد هميشه براى تا گويم

؟ نكنى شك رمضان ماه اول روزهاى به نسبت ، اين از بعد ديگر
داشت اظهار فرما:پدرم راهنمائى مرا و گذار منّت من بر ، .بلى

فرمود هميشه:حضرت براى شناختى را آن اگر كه بود خواهد روزى چه محرّم ماه اول كه كن دقّت
د و است داشتسودمند نخواهى مشكلى رمضان ماه براى .يگر

گفت بود؟:پدرم نخواهد رمضان ماه براى مشكلى ديگر ، محرّم اول شناختن با !چگونه
افزود سپس ؟:و بشوم آشنا آن به نسبت تا بفرما، توضيح برايم باشد، ممكن چنانچه خواهشمندم

فرمود السالم عليه روز:امام كه هنگامى ، كن دقّت رسدخوب مى فرا محرّم ماه تشخيص-اول با كه
باشى آورده دست به كه را آن .-صحيح

بدار نگه را يك عدد باشد، شنبه يك روز ، محرّم اول اگر .پس
شنبه پنج براى و چهار عدد چهارشنبه براى و سه عدد بود شنبه سه اگر نيز دو، عدد باشد، دوشنبه اگر و

ع جمعه براى همچنين ، پنج بگيرعدد نظر در را هفت عدد ، شنبه براى و شش .دد
افزود حضرت ، آن از را:بعد نظر مورد عدد همان است-سپس شده محرّم روز اولين با مصادف با-كه

السالم عليهم اطهار ائمه باشد-عدد مى دوازده عدد كن-كه .جمع
، نهايت در و بكن كم تا، هفت تا هفت اعداد، مجموع از چيستسپس باقيمانده عدد كه باش داشته دقّت

؟
جمعه رمضان ماه باشد شش اگر و بود خواهد شنبه رمضان ماه اول پس باشد هفت باقيمانده عدد اگر

به و بود؛ خواهد چهارشنبه رمضان ماه باشد چهار اگر و است شنبه پنج رمضان ماه باشد پنح اگر و است
بد انجام را محاسبه آخر تا منوال آمدهمين خواهد در واقع با موافق انشاءاللّه كه ، )28.(ه

برگرفت عمامه مرتبه چند ، خراسانى هدايت براى
بن احمد نام به و خراسان اهالى كه شخصى از نقل به عليهما، اللّه رضوان حضينى و مرتضى سيد مرحوم

كنند حكايت باشد مى :ميمون
بر خداوند حجت و امام كه اين بر بودم فرزندششنيده ، عليه اللّه صلوات هادى على امام از بعد ، بندگان

باشد مى السالم عليه عسكرى حسن ابومحمد، .حضرت
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و شدم وارد بودند سامراء ساكن كه دوستانم نزد و رفتم سامراء شهر به موضوع اين پيرامون تحقيق براى
داشتم اظهار ، هائى صحبت از ابومحمد،:پس مواليم تا ام مالقاتآمده را السالم عليه عسكرى حسن امام

.نمايم
شود:گفتند وارد معتّز خليفه دربار به حضرت امروز، كه بوده .بنا

گفتم خود با خبر، اين شنيدن مى:با آرزويم به خداوند خواست به و ايستم مى حضرت راه سر و روم مى
.رسم

بن كه مسيرى همان در آمدم و نمودم حركت جهت همين اىبه گوشه نمايد، عبور جا آن از حضرت بود ا
.ايستادم

، انداخت من بر نگاهى چشم گوشه با رسيد، من نزديك السالم عليه امام كه همين بود، گرم بسيار هوا
گرفتم قرار حضرت سر پشت و رفتم عقب مقدارى .پس

گفتم خود با لحظه همين اطه!خدايا:در ائمه تمام به من كه دانى مى همچنينتو و السالم عليهم ار
هستم مؤمن و معتقد عليه اللّه صلوات موعود مهدى حضرت ايشان .دوازدهمين

خداوندا اى هدايتى!پس تا ، كنم مشاهده تو حجت و ولى از اى معجزه و كرامت تا خواهم مى اكنون
يابم .كامل

فرمود و نمود من به اى اشاره حضرت ، بين همين بن:در محمد شد!ميموناى مستجاب .دعايت
گفتم خود ذهن:با در فكرى چه دانست ، بگويم چيزى كه آن بدون و شد آگاه من درون و فكر از مواليم

بردارد خود سر از را اش عمامه كاش اى دارد، آگاهى من درون از او واقعاً اگر ، .دارم
بر خود مبارك سر روى از را خود عمامه و برد دست ناگهان نهادپس سر بر را آن مرتبه دو و .داشت

انديشيدم خود نيت:با و فكر جهت به نه ، برداشت سر از را خود عمامه حضرت هوا، گرمى جهت به شايد
اش عمامه نيز ديگر بار يك كاش اى و ؛ بگذاردمن قاطر زين بر و بردارد .را

ب خود سر از را خويش عمامه و برد دست حضرت ، لحظه همين داددر قرار زين روى و .رداشت
نهاد:گفتم خود سر بر و برداشت را آن پس بگذارد، سر بر را اش عمامه حضرت كه است .بهتر

گفتم خود با و نكرده مقدار همين به اكتفاء هم از:باز را اش عمامه حضرت ، هم ديگر بار يك كاش اى
قرا خود سر روى سريع و نهاد مى زين بر و داشت مى بر دادسر مى .ر

، فاصله بدون و نهاد قاطر زين روى و برداشت سر از را خود عمامه ، عليه اللّه سالم حضرت نيز بار اين
گذارد خود سر روى و برداشت را آن .سريع

فرمود بلند صداى با احمد:سپس ؟!اى كنى چنين خواهى مى زمانى چه تا و مقدار چه !تا
نرسيدى خود آرزوى و نتيجه به ؟آيا

داشتم سرورم:عرضه و موال كردم!اى درك را حقيقت و ؛ است كافى مرا مقدار )29.(همين
زندان در السالم عليه امام برنامه

كند حكايت جعفرى ابوهاشم از نقل به بزرگان از ديگر برخى و طبرى ، راوندى الدين قطب :مرحوم
زن در سادات از ديگر اى عده با من كه دورانى آن حضرتدر ، بردم مى سر به عباسى معتصم دان

بود زندانى ما با نيز السالم عليه عسكرى حسن امام .ابومحمد،
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آورد، مى حضرت آن براى غذا مقدارى افطار هنگام غالمانش از يكى و داشت روزه دائم طور به حضرت
خود كنار در را ما نمايد، ميل غذا خواست مى و رسيد مى افطار موقع كه همگىهمين و نمود مى دعوت

كرديم مى افطار حضرت آن .با
كَعك مقدارى با تنهائى به من را روز آن بود، گرفته فرا مرا شديدى ضعف و بودم روزه من روزها از روزى

سبحان خداوند به قسم و ؛ كردم در!افطار و آمدم سپس ، نداشت اطّالعى من جريان اين از كسى كه
حضرت كنار افراد، .نشستمجمع

داد دستور افراد از يكى به السالم عليه كرده:امام افطار چه گر كند، ميل تا بياور ابوهاشم براى غذا مقدارى
.است

فرمود ، گرفت ام خنده من ابوهاشم:پس ؟!اى كنى مى خنده چرا
افزود سپس و:و يابى نيرو تا كن تناول گوشت مقدارى ، كردى ضعف احساس خود در موقع تقويتهر

نيست قوتى هيچ كَعك در كه باش داشته توجه ضمناً ، .بشوى
داشتم عرضه حضرت به آن از حقيقت:بعد با و صادق ، رسالت بيت اهل شما و پيامبر و خدا همانا

.هستيد
افزود حكايت ادامه در جعفرى عسكرى:ابوهاشم امام كه بود كرده مقدر متعال خداوند كه روزى آن در

داشتعليه اظهار حضرت به و آمد ممورى شود، آزاد زندان از براى:السالم نيز امروز كه دارى ميل آيا
قبل-شما روزهاى ؟-همانند بياورم افطارى

فرمود السالم عليه بخورم:امام آن از باشد، فرصت كه كنم نمى فكر ولى بياور، را آن ، نيست .مانعى
همان را غذائى مقدار ماءمور، روزهپس حضرت كه حالى در غروب نزديك ولى آورد؛ حضرت براى قبل ند

فرمود ما به و شد آزاد باد:بود، گوارايتان كنيد، ميل مرا )30.(افطار
آزادى بينى پيش ، معنويت تثير

ماءمورين ، داشت قرار عباسى معتصم زندان در عليه اللّه صلوات عسكرى حسن امام كه زمانى آن در
انو ، كردندزندان مى اجرا حضرت براى را روحى و جسمى هاى شكنجه اقسام و .اع

شدند السالم عليه عسكرى حسن امام زندانبانِ بر وارد ، حكومتى ماءمورين و ها جاسوس از اى عده روزى
گفتند بده:و قرار گوناگون فشارهاى تحت را او و كن گيرى سخت او بر توانى مى .تا
به-زندانبان شخصى بودكه وصيف بن صالح تحت:گفت-نام را او اى وسيله چه با و چگونه دانم نمى

بدهم قرار فشار و !شكنجه
را شرور و فاسد افراد از نفر دو ، قبل روز سه دو او-همين آزار و شكنجه فرستادم-جهت زندان .به

گرف قرار عبادت و روزه و نماز اهل و شدند دگرگون نفرشان دو هر ووليكن عجيب حالتى با هم آن تند،
گفتم ها آن به و كردم احضار را نفر دو آن وقتى انگيز، فشار:حيرت تحت را مرد آن نتوانستيد نفر دو شما

كنيد؟ منحرف را او و دهيد قرار
؟:گفتند است عادى مرد يك او كه كنى مى فكر تو

تمام و آورد مى جا به نماز و گيرد مى روزه دائم طور به واو باشد مى مناجات و عبادت مشغول شب
و افتاد مى لرزه به ما بدن تمام رفتيم مى او نزد كه هنگامى بگويد، خدا ذكر جز به سخنى ، نيست حاضر

كرد دگرگون نيز را ما او، .حاالت
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سرافكندگى با شنيدند السالم عليه عسكرى حسسن امام زندانبانِ از را مطالب اين ، حكومت ممورين وقتى
برگشتند و شدند )31.(خاموش

و طوسى حمزه ابن ، طبرسى ، كلينى مرحوم كند...همچنين حكايت جعفرى ابوهاشم از نقل :به
ضمن در را خود ناراحتى و شدم طاقت بى بودند، بسته زنجير با مرا چون ، بودم زندان در كه زمانى آن در

برايش و نوشته السالم عليه عسكرى حسن امام به اى نمودمنامه .ارسال
فرمود جواب در السالم عليه آورى:امام مى جا به خود منزل در را ظهر نماز و شد خواهى آزاد امروز همين

كرد آزاد مرا و آمد ممورى آن از بعد لحظاتى ،.
و بفرستم حضرت براى ديگر اى نامه خود، آزادى از قبل خواستم داشتم قرار زندگى فشار در چون و

مقدا ننوشتمتقاضاى را خود تقاضاى و شد مانع حيا و شرم وليكن ، كنم پول .رى
صد مقدار شخصى ، خواندم منزل در را ظهر نماز ، حضرت بينى پيش طبق و رسيدم منزل به كه همين

داشت اظهار و آورد نامه:دينار همراه به السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت را مقدار اين
ا فرستاده .ستاى

بود فرموده مرقوم آن در ، گشودم و گرفتم را ،:نامه كردى پيدا نياز موقع هر و بگذار كنار را حيا و شرم
رسيد خواهى آن به باشى داشته دوست آنچه كه كن .درخواست

سال در كه است افزوده طبرسى مرحوم عسكرى258و حسن امام نيز و سادات از اى عده همراه به
ع اللّه معتزّصلوات زندان در عباسى-ليه اند-خليفه )32.(بوده

پول كيسه يك با دختر چهار مرگ
كند حكايت بود صالح بن احمد به معروف كه كوفه اهالى از :يكى

تمين توان و بودم مضيقه در سخت ها آن زندگى هزينه و مخارج به نسبت و بودم دختر چهار داراى من
نداشتم نيز را ها آن .مايحتاج

سال حسن259در امام ابومحمد، حضرت منزل به ، رسيدم سامراء به چون و گشتم سامراء شهر عازم
و لباس حضرت كمك با بتوانم و بشوم كمكى ، حضرت آن توسط شايد تا شدم وارد السالم عليه عسكرى

كنم تهيه ها آن براى اى .آذوقه
ب سخنى كه آن بدون ، شدم حضرت منزل وارد كه فرمودهمين و نمود خطاب من به ، اءحمد:گويم !اى

هستند؟ وضعيتى چه در دخترانت
كردم سالمتى:عرض و خوبى و خير .در

فرمود السالم عليه به:امام كه ديگرى آن و ، رفت دنيا دار از امروز همين دارد، نام آمنه كه ها آن از يكى
ها آن ديگر دوتاى و ميرد، مى فردا است سكينه فاطمه-نام و خديجه ؛ ماهى-يعنى همين روز اولين در

روند مى دنيا از است پيش در .كه
داشت اظهار السالم عليه امام ، شدم گريان خبر اين شنيدن با چون ؟:و كنى مى گريه چه براى

؟ شدى گريان ها آن مرگ غم و دلسوزى براى آيا
توانى نمى و نيستى ها آن كنار در كه آن براى يا كنىو مى گريه چنين اين ، نمائى دفن و كفن را ها آن

؟
كردم نداشتند:عرض خوراك و لباس و خرجى گونه هيچ آمدم ها آن نزد از كه .هنگامى
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فرمود خود:حضرت وكيل به من ، نباش ناراحت شو، سعيد-بلند بن ام-عثمان پول:گفته مقدارى
چون و بفرستد ها آن دفن و كفن تجهيز ،براى كيسه ته هنوز گرديد، انجام ها آن سپارى خاك هزينه

اى آمده آن درخواست براى تو كه است مقدارى همان اين و ماند مى باقى درهم هزار سه .مبلغ
سرورم:گفتم وليكن!اى ها؛ آن ازدواج و جهيزيه براى كنم تقاضا شما از درهم هزار سه مبلغ داشتم قصد

ب رفتن هزينه را آن دادىشما قرار آخرتشان خانه .ه
كه همين ، رسيدم حضرت خدمت مرتبه دو و رسيد فرا ماه روز اولين تا ماندم سامراء در مدتى حال هر به

فرمود ، نشستم ايشان محضر سالمتى:در و صبر دخترت چهار مرگ در را تو خداوند ، صالح بن احمد اى
كن حركت ، بمانى اينجا نيست صالح ديگر شودهد، روانه كوفه سمت به .و

و داشت صحت ، حضرت هاى گوئى غيب تمام كه دريافتم ، رسيدم كوفه به چون و كردم حركت پس
كردم تقسيم مستمندان و فقراء بين را ها آن كه بود مانده باقى من براى ، كيسه در درهم هزار سه مقدار

).33(
تندرو قاطر يك ، اسب جاى به

الد قطب مرحوم سجادهمچنين امام نوادگان از يكى گفته به بزرگان از ديگر بعضى و طبرسى ، راوندى ين
السالم زيد-عليه بن على نام كنند-به :حكايت

زبان را آن ، مجامع و مجالس در افراد و داشتم مى دوست را آن بسيار كه بود، زيبااندام و چابك اسبى مرا
دادند مى قرار خود .زد

م محضر به نمودروزى اظهار فرمايشاتى ضمن حضرت ، شدم وارد السالم عليه عسكرى حسن امام :بارك
؟ است حالى چه در دارى كه اسبى

داشتم شما:عرضه منزل جلوى را آن و ام آمده شما منزل تا و شدم آن سوار اكنون هم و دارم را اسب
ام .بسته

فرمود آن از غر:بعد خورشيد كه آن از قبل امروز باهمين يا و بفروش را خود اسب توانستى اگر كند، وب
نيندازى تخير امر اين در كه نما سعى و كن تبديل .ديگرى

من و نكرد بيان مطلبى ديگر و نمود قطع را خود كالم حضرت و شد مجلس وارد نفر يك ، بين همين در
حضر منزل از ، بودم رفته فرو فكر در كه حالى در و شدم بلند خود جاى خوداز منزل روانه و خارج ت

كردم بازگو برادرم براى را السالم عليه امام فرمايش جريان و .شدم
گفت دانم:برادرم نمى چيزى السالم عليه عسكرى حسن امام بينى پيش درباره .من

است فروش معرض در من اسب كردم اعالن افراد بين در و بفروشم را اسب كه گرفتم تصميم ، حال اين با
گفت، و آمد خدمتم پيش ، آوردم جا به را مغرب نماز و رسيد فرا آفتاب غروب چون سرورم:ولى !اى

مرد و افتاد و كرد عجيبى صداى ، اسب ن اال .همين
نموده بينى پيش را موضوعى چنين خود فرمايش در حضرت كه فهميدم و شدم غمگين و ناراحت بسيار

نشود وارد من بر ضررى تا .بود
گفتمپس خود با ، شوم شرفياب السالم عليه امام مبارك محضر به كه خواستم روزى چند گذشت اى:از

شدم مى آن سوار تا داشتم سوارى مركب حيوانى يك .كاش
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فرمود ، بگويم سخنى كه آن از پيش نشستم و شدم حضرت مجلس وارد ،:وقتى اسب آن جاى به ما ، بلى
داد؛ خواهيم تو به خودحيوانى غالم به سپس داشت-و نام كُميت فرمود-كه و داد مرا:دستور قاطر

بده زيد بن على .تحويل
فرمود و كرد خطاب من به سپس بود:و خواهد تندروتر و بيشتر عمرش تو اسب از قاطر، )34.(اين
است لذيذتر گوسفند از قسمتى چه

ب نفر دو عليه اللّه صلوات عسكرى حسن امام زمان استقراردر درباره يكديگر با عباس و احمد هاى نام ه
كردند پيدا اختالف نماز حال در آن چگونگى و سجده حال در زمين روى بدن .اعضاء

گويد قرار:احمد زمين روى بايد سجده هنگام هم بينى آيا كه نرسيديم اى نتيجه به مشاجره اين در چون
خير؟ يا گيرد،

عليه عسكرى امام منزل شديمعازم .السالم
شد، ما متوجه حضرت كه همين ، كرديم برخورد بود، خود مركب سوار حضرت كه حالى در راه بين در

سپس و نمود ما طرف به را خود روى و كهايستاد نمود اشاره و نهاد پيشانى بر را خود سبابه انگشت
؛ بينى وسيله به نه يابد، مى تحقّقق پيشانى وسيله به فقط رفتسجده و داد ادامه خود راه به آن از بعد و

.
گوسفند گوشت قسمت كدام كه شد مشاجره گوشت سر بر نيز ، گذشت جريان اين از كه مدتى از پس

نرسيديم نتيجه به همچنين كه ، است سالمتر و .لذيذتر
ك آن بدون و شد وارد ما بر السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت خادم سخنىناگهان ما ه

از بود حيوان دست و كِتف كه گوسفندى گوشت قطعه حضرت خادم ، باشيم كرده سؤالى يا و بگوئيم
گفت و برداشت ما :جلوى

فرمود نمى:مواليم مراض به آغشته و است لذيذتر و سالمتر باشد، گردن و سر به نزديك كه قسمتى آن
مكان اال حتى كه نمود نصيحت را ران اما و نشودباشد، )35.(استفاده

گويد امور:احمد جريان در ، باشيم داده پيامى يا و باشيم كرده سؤالى ما كه آن بدون السالم عليه امام
مشاجره رفع و فرمود مطرح را ما پاسخ شكّى گونه هر بردن بين از و قلوب تقويت براى و داشت قرار

)36.(گرديد
عل ديگر و ها زبان و لغات تمام به ومآشنائى

اند آورده خود هاى كتاب در بزرگان از ديگر يعضى و راوندى ، كلينى مفيد، شيخ :مرحوم
السالم عليه هادى على امام ، ابوالحسن حضرت خادمان از خادم-يكى نصير نام كند-به :حكايت

د السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت كه شنيدم مى و ديدم مى مكرّر طور به حياتبارها ر
و خزرى ، رومى ، تركى لهجه و لُغت به ، مختلف افراد با بزرگوارش گويد...پدر مى .سخن

گفتم مى خود با و بود انگيز حيرت و آور تعجب بسيار من براى ، حاالت اين شخص:مشاهده يعنى-اين
السالم عليه عسكرى امام آشنا-؛ و خانواده نيز و آمده دنيا به مدينه شهر هستند،در و بوده عرب او يان

كامل تسلّط ها آن همه بر و است آشنا ها زبان و ها لغت تمام به چگونه پس ، است نرفته كه هم جائى
!دارد؟

حضرت ، فرزندش كه ديدم مى هم باز و رسيد؛ شهادت به السالم عليه هادى امام پدرش كه آن تا
زبا و مختلف طبقات با السالم عليه عسكرى بهابومحمد روز گويد، مى سخن گوناگون هاى لهجه و ها ن
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شده آشنا ها زبان همه به حضرت اى وسيله چه به و طريقى چه از كه گشت مى افزوده من تعجب بر روز
؟ !است

خود، درون در فقط ، بزنم حرفى كه آن بدون و بودم نشسته حضرت آن مبارك محضر در روزى كه آن تا
حضر كه گذراندم را فكر ؟اين است شده آشنا و آگاه ها زبان و ها لغت همه به چگونه !ت

فرمود و داد قرار خطاب مورد مرا و كرده روى من به السالم عليه عسكرى حسن امام ناگهان خداوند:كه
داراى است نموده تعيين بندگانش سعادت و هدايت براى كه را خود خليفه و حجت تعالى و تبارك

و امتيازهاى و بهخصوصيات حتّى ها لغت و ها لهجه تمام به آشنائى و علم همچنين باشند، مى اى يژه
دارند را حيوانات .زبان

از متعال خداوند كه را آينده و گذشته جريانات و حوادث تمام به آشنائى و شناسى نَسب به معرفت نيز و
لحظه هر كه طورى به دارند ، است كرده عطا خود خليفه و حجت به لطف وباب چيز همه كنند، اراده

داند مى را جريانات .تمام
افزود فرمايشاتش ادامه در السالم عليه عسكرى حسن امام نبود،:سپس ها ويژگى و امتيازها اين چنانچه

تمام در بايد خداوند حجت و امام كه آن حال و ؛ نداشت وجود مخلوق ديگر و ها آن بين فرقى وقت آن
و برتر ديگران از باشدجهات )37.(واالتر

اشياء بر حركات آثار بقاء
كوفى عاصم بن على ، ابوالحسن نام به حديث راويان از است-يكى بوده نابينا نمايد-كه :حكايت

روى و شدم شرفياب السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت خدمت سامراء شهر در روزى
بود لطيف و نرم بسيار كه نشستم كردمزيراندازى عرض حضرت به ايد؟:، آورده كجا از و چيست اين

فرمود السالم عليه عاصم:امام و!اى الهى پيامبران از بسيارى كه اى نشسته و اى نهاده قدم چيزى روى
امامان و اند:اوصياء نشسته آن روى و نهاده قدم آن .بر

داشتم سرورم:عرضه و موال رو!اى كه پوستى اين احترام خودبه با لحظه اين از بعد ، نهادم قدم آن ى
نپوشم را كفشى ديگر ، باشم زنده كه زمانى تا نمايم مى .تعهد

افزود كوفى پوست:عاصم آن پيرامون را مهمى مطالب السالم عليه عسكرى حسن امام كه آن از بعد
شد-حيوانى مى استفاده آن از فرش عنوان به فرمود-كه .مطرح

آ بدون كهمن گفتم و گذراندم خود ذهن و فكر در فقطّ بلكه ، كنم جارى خود زبان بر را چيزى كه اى:ن
ديدم مى را السالم عليهم وصياء و نبياء آثار من داشت امكان .كاش

مرا نظر و شده رنگارنگ نورهاى انواع در غرق ، حضرت منزل گشتم متوجه ناگهان كه ، بودم افكار اين در
جلب خود .كردندبه

فرمود من به السالم عليه امام عاصم:سپس امامان!اى و الهى پيامبران هاى قدم آثار كه هستى مايل آيا
را السالم اند-عليهم نهاده قدم فرش اين بر ؟-كه كنى مشاهده

داشتم اللّه:عرضه رسول ياابن ، سرورم!بلى و موال مشاهده!اى را ها آن كه دارم عالقه .نمايمبسيار
يافتم باز را هايم چشم بينائى و كشيد هايم چشم و صورت بر خويش مبارك دست با حضرت ، آن از .پس

و پيامبران از يك هر پاى جاى السالم عليه عسكرى امام و ديدم فرش آن روى را بسيارى هاى قدم ناگهان
ع اللّه صلوات محمد حضرت پيامبر آخرين تا آدم حضرت از را جاىامامان اثر همچنين و ؛ اجمعين ليهم
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معصوم آخرين تا را السالم عليه على اميرالمؤمنين السالم-پاى عليه موعود مهدى حضرت ؛ -يعنى
نمود ارائه من به و )38.(معرّفى

افزود كوفى خود:عاصم با شود، متوجه السالم عليه عسكرى امام كه آن بدون آثار، آن مشاهده از بعد
نموداين:گفتم خطاب من به حضرت ناگهان ، كنم مى احساس من كه است توهمات و خياالت اى:ها
باشد!اصم مى حقيقت عين بلكه ، نيست توهمات و خياالت ها اين ، .نَه

فرمود خود فرمايشات ادامه در السالم عليه عسكرى امام سپس السالم:و عليهم الهى پيامبران تمامى
ه چهار و بيست و پيامبريكصد اوصياء و هستند؛ خليفه و وصى داراى ايشان كدام هر كه اند، بوده نفر زار

باشند مى نفر دوازده نيز ، عليهم اللّه صلوات .خاتم
داشته شك ها آن از يكى درباره چنانچه ، حتّى يا و نمايد كسر ها آن از يا بيفزايد ها آن به هركس پس

مت خداوند درباره شك همانند باشدباشد، مى او إنكار و .عال
فرمود من به السالم عليه عسكرى امام ، پايان عاصم:در طبق!اى نيز من و بگذار؛ هم بر خود هاى چشم

از نهايت در و ؛ ديدم نمى را جائى ديگر و گشتم نابينا قبل همانند و بستم را هايم چشم حضرت دستور
مر كه آوردم جاى به سپاس و كردم تشكّر حضرت فرمودآن راهنمائى و هدايت )39.(ا

توجه قابل كمك و تصميم از آگاهى
اند آورده عليهم تعالى اللّه رضوان بزرگان از ديگر بعضى و كلينى مفيد، شيخ مرحوم :همچنين

كند حكايت محمد نام به السالم عليه كاظم موسى امام هاى نوه از :يكى
را زندگى الزم هاى هزينه تمين توان ديگر دستى تنگ جهت به و شد سخت ما بر زندگى ، روزگارى در

.نداشتم
ابراهيم بن على پدرم روزها از يكى است-در السالم عليه جعفر بن موسى فرزند داشت-كه به:اظهار

السال عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت نزد ، برويم سامراء درشهر و نمايد؛ كمكى ما به شايد تا م
نمائيم سپرى را خود عادى زندگى بتوانيم .نتيجه

؟:گفتم شناسى مى را حضرت آن آيا
گفت جواب در ام:پدرم شنيده را او اوصاف فقط بلكه ؛ شناسم نمى و ام نديده را او .خير،

را مسير در ؛ كرديم حركت متعال خداوند به توكّل با صورت هر گفتدر پدرم ، كه:ه است خوب چقدر
و كنيم خريدارى پوشاك و لباس را آن درهم دويست تا نمايد عطا ما به درهم پانصد مقدار حضرت

خانواده و خود زندگى هاى هزينه ديگر جهت را اش بقيه دينار يكصد و آذوقه و آرد براى درهم دويست
باشد .مان

ذهن و فكر در نيز من ، پدرم صحبت از كاشپس اى كه گذراندم عطاخويش من به هم دينار سيصد
ديگر براى هم مقدارى و كنم تهيه لباس مقدارى نيز و نموده خريدارى ، سوارى براى را االغى تا نمايد

باشد زندگى مايحتاج و .مخارج
جل چون و ؛ رفتيم السالم عليه عسكرى حسن امام منزل سمت به ، شديم سامراء شهر وارد منزلوقتى وى

بودند كرده اجتماع حضرت آن ديدار و مالقات جهت انبوهى جمعيت ، رسيديم .حضرت
كه بوديم افكار اين در كرد، مالقات السالم عليه امام با توان مى چگونه جمعيت آن با كه بوديم متحير

داشت اظهار و آمد بيرون شخصى و شد باز حضرت منزل درب و:ناگهان ابراهيم بن دعلىمحم فرزندش
شوند حضرت منزل .وارد
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كرديم سالم پس ، است نشسته اى گوشه در كه ديديم را السالم عليه امام ، رفتيم منزل داخل كه همين
نشستيم حضرت روبروى در .و

فرمود ، پدرم به داد، سالم جواب حضرت كه آن از ابراهيم:پس بن على اى!اى نيامده ما نزد تاكنون چرا
؟

داشتپدر عرضه مى:م سر به كه حساسى موقعيت اين در مخصوصاً ، بشويم شما مزاحم نداشتيم دوست
.بريد

و شديم بلند ، گرفت انجام كه هائى صحبت از پس ، نشستيم السالم عليه امام خدمت در مقدارى چون و
رفتيم بيرون حضرت مبارك محضر از و كرديم .خداحافظى

خ مجلس از كه آن از وبعد داد پدرم تحويل كيسه يك و كرد صدا را ما حضرت غالم بالفاصله ، شديم ارج
مى:گفت كه ، ات خانواده و خود زندگى هاى هزينه ديگر و آذوقه و آرد و لباس براى كه درهم پانصد اين

بودى كرده آرزو و .خواستى
گفت و داد من به هم تر كوچك كيسه يك سپس بر:و نيز درهم سيصد واين لباس و االغ خريد اى

است تو منزل .مخارج
افزود آن از بعد رسد:و مى تو به خيراتى زودى همين .به

هزار نيز معامله يك در و گرفتم خوبى همسر ، السالم عليه امام بركت به ، كوتاه مدتى گذشت از پس
بردم سود )40.(دينار

اوقات بدترين در حجامت تثير بهترين
، كلينى اندمرحوم آورده خويش هاى كتاب در بزرگان از ديگر برخى و عاملى حرّ شيخ ، :رواندى

را شخصى السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت روزها از يكى ظهر-در وقت به-هنگام
آيد وى نزد تا فرستاد نصرانى پزشكان از يكى .دنبال

امام شد، وارد حضرت محضر به نصرانى پزشك كه دادهمين دستور وى به السالم بزن:عليه مرا رگ فالن
.

گويد به:پزشك ، شناختم نمى و نشنيده را آن نام هرگز كه نمود معرّفى من به را رگى السالم عليه امام
گفتم خود با جهت ،:همين اوقات بدترين در خواهد مى معروف شخصيتى چنين كه است عجيب خيلى

هم آن بزند، رگ و كند نيستحجامت شده شناخته كه رگى وسيله .به
از پس و ؛ گشت جارى خون و زدم نمود معرّفى كه را رگى همان و كردم اطاعت را حضرت امر حال هر به

بستم را آن روى .لحظاتى
فرمود ، آن از صدا:بعد مرا رسيد فرا عصر نزديك چون ، نمايم خبر را تو تا بمان منتظر منزل در جا همين

دس و دادنمود بيايد:تور خون تا كن باز را رگ .همان
را رگ روى فرمود شد، ريخته طشت داخل خون مقدارى چون و دادم انجام را حضرت آن دستور نيز من

كنم خبر را تو مجدداً تا باش منتظر جا همين و .ببند
داشت اظهار و زد صدا مرا شد، شب نيمه كه هم:همين باز تا كن باز را رگ روى بيايدبيا .خون

گفتم خود با و كردم تعجب اول از بيشتر من ، لحظه اين دهد؟:در مى انجام كه است كارى چه !اين
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اين در وليكن ؛ كردم عملى را حضرت دستور خره باال ، شوم جويا را آن علّت كه كشيدم خجالت ولى
رنگ سفيد خونى نمك-مرتبه تعجب-همانند كه شد خارج حضرت بدن سپساز نمود، برابر چند مرا

باش:فرمود منتظر منزل در جا همين و ببند را آن .روى
از و گرفتم را آن دهد، تحويل من به دينار سه مبلغ كه داد دستور ، منزل افراد از يكى به شد صبح چون

خود استاد نزد مستقيماً جا آن از و شده خارج نصرانى-منزل ب-بختيشوع را جريان و تعريفآمدم رايش
.كردم

گفت و كرد تعجب بسيار شنيد، مرا مطالب ، استادم سوگند:وقتى خدا گوئى!به مى چه فهمم ؟!نمى
طبيب فالن پيش بايد ، ام نشنيده و نديده را روشى و مطلب چنين تاكنون حجامت و طب علم در و

نظرش باره اين در او ببينيم تا برويم گويفارسى مى چه و .دچيست
وارد تا پيموديم را اهواز مسير ، قايق وسيله به بصره از و شديم بصره شهر عازم سامراء شهر از ، آن از پس

كرديم بازگو برايش را جريان تمام و شديم اهوازى معروف پزشك منزل روانه و گشتيم .اهواز
گف و كرد نگاه ما به تعجب حالت با شنيد، را ما مطالب كه آن از پس هم مهلت:تاو من به روزى چند

.دهيد
داشت اظهار ، كردم مراجعه او به كه روز چند از پس عيسى:من حضرت از غير ، كردى مطرح را آنچه

دست به كه باشد مى مرتبه دومين كار اين و است نكرده كارى چنين ديگر كسى السالم عليه مسيح
است گرفته انجام نفر .دومين

پزشك آن ، نهايت در درو بود، زنده السالم عليه عسكرى حسن امام كه زمانى تا و آورد اسالم نصرانى
بود حضرت آن )41.(خدمت
ها ريگ بر امامت مهر

بن داود از نقل به عليهم اللّه رضوان بزرگان از ديگر برخى و شهرآشوب ابن ، راوندى ، طوسى شيخ مرحوم
كنند حكايت جعفرى ابوهاشم به معروف جعفرى :قاسم

از شخصى كه ، بودم نشسته السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت مبارك محضر در روزى
داد ورود اجازه حضرت و خواست ورود اجازه يمن .اهالى

را او جواب حضرت و كرد سالم السالم عليه امام به و شد وارد قد بلند و زيبااندام مردى ، اى لحظه از پس
فرمود و .بنشين:داد

و گذراندم خويش ذهن در ، بگويم سخن كسى با كه آن بدون من و نشست و آمد من كنار مرد آن سپس
گفتم ؟:باخود است آمده كجا از و كيست مرد اين كه دانستم مى كاش اى

فرمود و داد قرار مخاطب مرا السالم عليه عسكرى امام ناگهان ابوهاشم:پس اَعرابيه!اى همان فرزند اين
ا آناى بر ، ايشان و برد مى من پدران نزد را ها ريگ كه باشد مى معروف ، يمانيه غانم اُم نام به كه ست

زدند مى امامت مهر ها .ريگ
فرمود و كرد رو يمنى شخص آن به حضرت ، آن از بياور:بعد ، اى آورده كه را هائى .ريگ

السال عليه امام خدمت و آورد در ريگ مقدارى مرد، آن ،پس خويش امامت مهر با حضرت و نهاد؛ م
زد را خود امامت مهر ها ريگ آن بر بزرگوارش پدران .همچون

گفت خود سخن ادامه در جعفرى عليه:ابوهاشم عسكرى امام مهر نوشته و اثر من اكنون هم كه اين مثل
است نوشته كه بينيم مى دارم ريگ آن بر را ((السالم :على بن )).الحسن
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گفتمبعد و كرده خطاب يمنى شخص به ، آن ؟:از اى ديده را السالم عليه ابومحمد حضرت تاكنون آيا
داشت اظهار جواب سوگند:در خدا به كه!خير، است زمانى مدت همانا ، ايم نديده را همديگر تاكنون كه

جوانى كه آن تا ، باشم مى مباركش وجود زيارت و ديدار شيفته به-من تا بودمكه نديده را او نزد-حال
داشت اظهار و آمد و:من مقدس محضر در كه بينى مى اكنون و ، اى رسيده خويش آرزوى به كه برخيز

دارم حضور ايشان .مبارك
افزود پايان در جعفرى گفت:ابوهاشم و نمود خطاب حضرت به و برخاست خود جاى از من:سپس

اميرال همچون تو كه دهم مى مىشهادت و بوده حقّ بر ، عليهم اللّه صلوات اطهار ائمه ديگر و على مؤمنين
هستى خدا ولى شما چون ؛ است گشته منتهى تو به زمان اين در ، امامت و الهى حكمت كه همانا باشيد؛

.
گفت ابوهاشم گفت:سپس پاسخ در ؟ كردم سؤال اسمش سمعان:از بن عقبة بن صلت بن مهجع من نام

غا استبن معروف ريگ صاحب به كه اى يمانيه زن همان فرزند باشد، مى غانم اُم بن )42.(نم
سرود باره اين در را اشعارى جعفرى ابوهاشم آن از )43.(بعد

حجت اظهار و پوشش نوع دو
ن به را شخصى ، متعال خداوند حجت و امام مسئله پيرامون بررسى و تحقيق براى كوفه اهالى از اى امعده

مدنى-كامل ابراهيم فرستادند-فرزند سامراء شهر .به
گويد گفتم:كامل خود با حركت معرفت:هنگام من همانند كه آن مگر شود، بهشت وارد تواند نمى كسى

نمودم حركت سامراء سمت به و باشد داشته لياقت .و
ح امام ابومحمد، حضرت سرورم منزل به و رسيدم سامراء به كه شدمموقعى وارد السالم عليه عسكرى سن

گفتم خود ذهن در ، است پوشيده لطيف و نرم و سفيد لباسى كه ديدم را حضرت نوع:، اين حضرت
بپوشيم دستان تهى و فقيران همانند لباسى تا دهد مى دستور ماها به ليكن پوشد؛ مى را لطيف .لباس

سا ظاهر را مطلبى كه آن بدون ، بودم افكار همين السالمدر عليه امام ناگهان كه ، بگويم سخنى يا و زم
داشت اظهار و زد باال را خود آستين آن از پس و نمود؛ تبسمى و انداخت من بر كامل:نگاهى نگاه!اى

.كن
است پوشيده خشن و زِبر لباسى ، هايش لباس زير حضرت كه شدم متوجه ، كردم نگاه كه .هنگامى

فرمود ل:سپس نوع آناين و است شماها اجتماعى موقعيت حفظ براى ، بينى مى ظاهر در كه را باسى
ام پوشيده خود براى ، بينى مى هايم لباس زير در كه را .ديگرى

گويد جاى:كامل سر و شدم سرافكنده و شرمنده بسيار بود، آمده پيش برايم كه غلطى افكار به نسبت
نشستم .خود

ناگه ، اى لحظه گذشت از كهپس اى پرده باد، وزش با و گرفت وزيدن به نسيمى كه شدم متوجه ان
در افتاد، رشيد كودكى بر چشمم ، بين همين در و ؛ رفت كنار بودند كرده آويزان خروجى درب جلوى

بود نورانى و روشن ، ماه همانند كه سالگى چهارده .سنين
نمود صدا مرا كودك گاه ابراهيم:آن بن كامل !اى

با گفتممن و لرزيدم خود بر و كرده تعجب سخن اين سرورم:شنيدن اى ، بله ، فرمائى!بله مى ؟!چه
كنى:فرمود تحقيق خدا حجت درباره تا اى وارد!آمده تو امثال كسانى آيا بدانى خواهى مى كه اين و

شوند؟ مى بهشت

www.p30download.com    www.amouzgar.com



    

داشتم خدا:اظهار به قسم ، ام!بلى آمده منظور همين .به
فرمودبع آن از ؟:د نمائى بررسى و تحقيق عقائدشان و مفوضه طايفه درباره تا اى آمده نيز و

افزود خود فرمايش ادامه در كامل:سپس بيت!اى اهل ما هاى قلب گويند، مى دروغ ها و-آن عصمت
مت-طهارت خداوند مشيت بدون و اراده بدون چيزى ما و است الهى مشيت و اراده دانيمجايگاه نمى عال
پس كنيم، مى اراده نيز ما نمايد، اراده او .چنانچه

عزيز مولود آن ديگر و بازگشت خود اول حالت به پرده آن از نديدم-پس را السالم عليه موعود .مهدى
داشت اظهار و نمود تبسمى نيز السالم عليه عسكرى امام ابومحمد، حضرت ، جريان اين از كام:بعد !لاى

؟ هستى چه منتظر ديگر
؟ نرسيدى نتيجه به خداوند حجت درباره !آيا

ذهن و فكر در تو كه را آنچه و باشد مى من از بعد خدا حجت و مهدى ، نمودى مشاهده كه را كودكى آن
داد را تو مطالب پاسخ نيز و كرد؛ بازگو برايت ، بودى گذرانده .خود

خوشحا با و برخاستم خود جاى از محضرپس از يابم دست خود مقصود به توانستم كه اين از سرور و لى
آمدم بيرون و كرده خداحافظى حضرت مبارك و مقدس

آن رمز كشف و استخوان وسيله به باران بارش
اند آورده بزرگان از :بعضى

گرف فرا قحطى را جا همه و شد خشكسالى ، باران نيامدن جهت به عباسى معتمد حكومت زمان لذادر ، ت
گردد نازل الهى رحمت تا آورند جاى به باران نماز مردم كه داد دستور .خليفه

از يكى همراه به نصارى كه آن تا نشد، باران بارش از خبرى ولى خواندند باران نماز مرتّب روز سه مردم
اي در و كرد بلند آسمان سوى به دست راهب رسيدند، بيابان به چون و كردند حركت ابرىراهبان هنگام ن

كرد باريدن به شروع و آمد .باال
آسمان سوى به دست راهب چون و كردند حركت راهب همان همراه به نصارى نيز ، دوم روز همچنين

كرد قبل-بلند روز آمد-همانند فرود باران و گشت نمايان .ابرى
ن بودند، مرموز صحنه اين شاهد كه بين ظاهر هاى مسلمان علّت همين نيزبه و اسالم مبين دين به سبت

برگشتند اسالم از و شدند مرتّد ها آن از اى عده و گرفتند قرار ترديد و شك در امام .واليت
معتمد به بار تاءسف خبر اين عباسى-وقتى عليه-خليفه عسكرى حسن امام تا داد دستور فورا رسيد،

خلي نزد حضرت كه هنگامى نمايند، احضار را گفتالسالم معتمد آمد، حال:فه در كه درياب را جدت امت
اند گرفته قرار دينى بى .هالكت

فرمود عباسى معتمد به ، مقابل در السالم عليه عسكرى حسن بار:امام كه بده اجازه ، نيست مهم چندان
شك ، الهى قوه و حول به من نمايند، دعا و بروند بيرون باران آمدن براى نصارى دلديگر از را ترديد و

كرد خواهم بيرون .مردم
و كردند حركت راهب همراه به نيز نصارى كنند، دعا باران آمدن براى مردم ديگر بار تا داد دستور معتمد

شد شروع باران بارش كرد، بلند آسمان سمت به را خود دست راهب .چون
فرمود السالم عليه امام ب:پس او از است راهب دست در كه .گيريدآنچه

امام خدمت را آن ، است انسانى استخوان قطعه ديدند گرفتند، راهب دست از را آن ماءمورين كه همين
آوردند السالم .عليه
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داد دستور راهب به سپس و گرفت خود دست در را استخوان كن:حضرت دعا باران آمدن .براى
دع و كرد بلند آسمان سوى به را خود دست راهب چه هر بار نشداين باران از خبرى ديگر خواند، .ا

شدند چرا و چون صحبت مشغول يكديگر با و گرفته قرار تعجب و حيرت در ماجرى اين از مردم .تمامى
داشت اظهار و كرد خطاب السالم عليه امام به عباسى معتمد :و

اللّه رسول بود؟!ياابن مرموزى معماى چه !اين
دي و شد قطع باران ديگر چرا نيامد؟و باران !گر

فرمود السالم عليه عسكرى حسن در:امام را آن راهب اين و است الهى پيغمبران از يكى استخوان اين
مى فرود الهى رحمت ، استخوان آن وسيله به و كرد مى بلند آسمان سمت به و گرفت مى خود دست

.آمد
گويد شد:راوى متوجه كردند، آزمايش را استخوان قطعه آن مطرحوقتى السالم عليه امام كه را آنچه ند

يافتند نجات گمراهى و شك از مردم و دارد حقيقت و باشد مى صحيح ، است .فرموده
بازگشت خود منزل به حضرت گرديد، آشكار و روشن همگان براى حقّانيت كه آن از پس )45.(و

برادر آزادى و زندان در عبادت
آور محدثين و مورخين از اى اندعده :ده

و شكنجه مورد را الزّهراء بنى سادات نوعى به روز هر ، العباس بنى خلفاء ديگر همانند عباسى معتمد
داد دستور روزى كه آن تا داد، مى قرار جسمى و روحى هاى نيز:عذاب را السالم عليه عسكرى حسن امام

نمايند زندانى و گير دست جعفر برادرش همراه .به
امام كه درهنگامى كه بود او حاالت جوياى مرتّب طور به عباسى معتمد شد، زندان وارد السالم عليه

شد مى گفته او به پاسخ در كند، مى چه مى:زندان روزه را روزها دائماً السالم عليه عسكرى حسن امام
باشد مى پروردگار با مناجات و عبادت مشغول ها شب و .گيرد

منوال همين به روزى چند چون حضرتو نزد تا داد دستور خود وزيران از يكى به معتمد ، گشت سپرى
السالم-ابومحمد عليه على بن روانه-حسن و آزاد زندان از را او ، خليفه سالم رساندن از پس و برود
.گرداندمنزلش

گويد معتمد منت:وزير كه اين مثل و ، ايستاده االغى ديدم ، رسيدم زندان جلوى كه استهمين كسى ظر
شود سوارش و بيايد .كه

ظاهرا و است خبرى انتظار در و پوشيده را خود هاى لباس حضرت ديدم ، رفتم زندان داخل كه هنگامى
گردانم آزاد زندان از را او تا ام آمده من كه دانست .مى

حر ولى شد؛ االغ سوار و نمود حركت درنگ بى ، كردم بازگو برايش را خليفه پيام سروقتى و نكرد كت
كردم عرض و آمدم جلو ايستاد، خود ؟:جاى اى ايستاده چرا

داشت هستم:اظهار جعفر برادرم .منتظر
باشد:گفتم زندان در فعالً بايد او ، ندارم جعفر با كارى و بودم شما آزادى ممور فقط .من

فرمود بگو:حضرت او به و برو خليفه آم:نزد منزل از هم با دو هر منزلما به هم با دو هر اگر و ايم ده
شد خواهد ساز مشكل ، .بازنگرديم
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را جعفر آزادى دستور نيز معتمد و كرد مطرح او براى را حضرت پيام و آمد عباسى معتمد نزد وزير لذا
برادرش همراه به حضرت آورد، نيز را جعفر آزادى حكم و بازگشت حضرت خدمت چون و كرد؛ صادر

من سوى به كردندجعفر حركت )46.(زل
شبانه حضور و زندان از شيعيان براى كمك ارسال

اسحاق ، ابويعقوب نام به كه حديث راويان و اصحاب از ابان-يكى كند-فرزند حكايت بود، :معروف
مى سر به عباسى معتمد زندان در السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت كه دورانى آن در

بعضى به باوفايشبرد، ياران و دوستان ازاز بضاعت بى افراد براى طعام معينى مقدار تا فرمود مى سفارش
ببرند مؤمن هاى .خانواده

نمود مى تصريح ضمن در فالنى:و و فالنى منزل درب را خوراكى وسائل كه هنگامى باشيد، متوجه
بود خواهم حاضر جا همان شما كنار در نيز من .برسانيد،

ا با وو گشت در دائم و داشتند حضور آن اطراف و زندان جلوى مرتّب طور به حكومتى ممورين كه ين
بودند .كنترل

روز، پنج هر در و داشت قفل زندان درب و بود حاضر زندان جلوى هم زندان مسئول كه اين با همچنين
و دوستى راه مبادا تا كردند مى تعويض را زندان مسئول ز...يكبار افراد شودبا پيدا .ندانى

بودند گماشته اطراف در ، مختلف هاى شكل به را جاسوسانى كه اين بر توجه با نيز .و
شده سفارش طعام مقدار و كردند مى اجراء را حضرت دستور اصحاب كه همين ها، سختگيرى اين همه با

السالم عليه امام كه ديدند مى رساندند، مى نظر مورد فقير شخص منزل درب منزلرا جلوى ها آن از قبل
نمايد مى دلجوئى ها آن از و دارد .حضور

مى قرار آسايش و رفاه در السالم عليه عسكرى حسن امام حضرت توسط ، شيعيان و فقراء طريق اين از و
.گرفتند

مسلمين امام زندان-و داخل از حتّى توانست مى كه نوعى هر به السالم عليه عسكرى حسن امام حضرت
نمودهم مى رسيدگى دست تهى و بضاعت بى هاى خانواده به ،).47(

نظير بى و العاده خارق كار پنج
كند حكايت السالم عليه عسكرى حسن امام اصحاب از يكى محمد، بن :عبداللّه

زند مى حرف و كند مى صحبت گرگى با و است ايستاده بيابانى در كه ديدم را حضرت آن .روزى
كردم تعجب داشتمبسيار اظهار اللّه:و رسول ،!ياابن ندارم اطّالعى او حال از و است طبرستان در برادرم

؟ است چگونه برادرم احوال كه فرما سؤالى گرك اين از
فرمود السالم عليه عسكرى داخل:امام سامراء در كه درختى به ، كنى مشاهده را برادرت خواستى هرگاه
برادرات ، كن نگاه هست ديدمنزلت خواهى )48.(را

كند حكايت طبرى :ابوجعفر
آن منزل حيات در ، شدم السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد حضرت منزل وارد روزها از روزى

آمد مى بيرون آن از عسل و شير ، آب جريان جاى به كه ديدم را اى چشمه .حضرت
از دوستانم و من عسل-و و ن-شير و كرديم تناول چشمه برديمآن خود همراه هم مقدارى )49.(يز

كند حكايت طبرى :همچنين
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و شدند وارد اطراف از ، نشين بيابان اى عده كه بودم السالم عليه ابومحمد حضرت شريف محضر در روزى
كردند ناراحتى اظهار و شكايت خشكسالى و آبى كم .از

ب شروع باران و نوشت را خطّى آنها براى السالم عليه پسامام كرد، باريدن گفتنده و آمدند ساعتى :از
اللّه رسول احساس!ياابن و شده زياد باران كنيمبارش مى .خطر

نباريد ديگر و شد قطع باران و كشيد عالمتى زمين روى حضرت )50.(پس
نمايد حكايت طبرى نيز :و

از ، بودم نشسته السالم عليه عسكرى حسن امام فيض پر محضر در عرضهروزى و كردم تقاضا حضرت
اللّه:داشتم رسول سازيد؟!ياابن ظاهر من براى خصوصى معجزه يك باشد ممكن چنانچه

كنم مطرح هم دوستان و برادران ديگر براى را آن .تا
فرمود السالم عليه جهت:امام همين به ، بردارى دست خود عقيده از و باشى نداشته طاقت است ممكن

سوگند بار ماندسه خواهم استوار و ثابت من كه اين بر كردم .ياد
نديدم را او ديگر و شد پنهان خود سجاده زير حضرت كه شدم متوجه ناگهان ، آن از .پس

گرفته خود دست در كه را بزرگى ماهىِ يك و گرديد ظاهر حضرت ، گذشت حادثه اين از اى لحظه چون
فرمود من به در:بود عمق از را ماهى اماين آورده .يا

، خورديم ماهى آن از همگى و كرده طبخ دوستان از اى عده با رفتم و گرفتم حضرت از را ماهى آن من و
بود لذيذ بسيار )51.(كه

است آورده ديگر روايتى در :و
السالم عليه عسكرى حسن امام كه اين بر ديدم مى مكرّر طور آفتاب(به ميان در روشن و)روز بازار در

باشدك داشته اى سايه كه آن بدون ، رفت مى راه سامراء شهر هاى )52.(وچه
آينده همسر جمال به نگاه با نگرى آينده

مؤمنين از يكى نقل به ، بزرگان از ديگر برخى و صدوق شيخ مطهرى-مرحوم محمد نام حكايت-به
:كنند

وال پيرامون السالم عليه هادى امام خواهر ، حكيمه از الشّريفروزى فرجه تعالى اللّه عجل زمان امام دت
كردم .سؤال
داشت بن:اظهار حسن ابومحمد، حضرت ، برادرم پسر روزى ، نرجس نام به بود اى جاريه ما منزل در

نمود جاريه آن بر عميقى نگاه شد، ما منزل وارد كه هنگامى السالم عليه على.
گفتم و رفتم جلو ع:من او به نسبت ؟آيا اى شده مند !القه

داد عزيز:پاسخ نوزادى ، جاريه اين از كه چون ؛ گرفتم قرار تعجب در افتاد، او بر نگاهم چون وليكن خير،
كه طورى همان نمايد مى داد و عدل از پر را دنيا او وسيله به متعال خداوند كه آمد خواهد دنيا به كريم و

باشد گرفته فرا را جا همه ، .ظلم
؟:گفتم بدهم قرار همسرت را او تا هستى مايل آيا
بگير:فرمود اجازه پدرم .از

برادرم محضر به ، آن از السالم-پس عليه هادى على امام ، ابوالحسن كه-حضرت آن بدون و ؛ آمدم
فرمود و داد قرار مخاطب مرا برادرم ، بزنم حرفى يا و بگويم حكيمه:سخنى فرزندم!اى مال نرجس

باشدابوم مى السالم عليه عسكرى .حمد
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داشتم مواليم:عرضه و سرور و!اى صحبت مورد اين در كه ام آمده شما نزد منظور همين به نيز من
كنم .مشورت

حكيمه:فرمود ، خواهرم جاريه!اى اين گرداند، شريك ها خوبى همه پاداش و جر در را تو -خداوند
ب-نرجس ابومحمد فرزندم به باشدرا اختيارش در همسر عنوان به تا .خشيدم

افزود نرجس:حكيمه ، بازگشتم السالم عليه هادى امام برادرم نزد از چون درو و كرده زينت و آرايش را
، اتاق همان در مدتى و ؛ دادم جاى السالم عليه ابومحمد حضرت ام برادرزاده همراه به را او اتاقها از يكى

گ را مشترك .ذراندندزندگى
عليه عسكرى حسن امام و رسيد شهادت به السالم عليه هادى ابوالحسن حضرت ، برادرم كه هنگامى

كه آن تا بودم خبر بى ها آن وضعيت از من را وقتى چند رسيد، واليت و امامت عظماى منصب به السالم
فرمود من به ام برادرزاده و رسيد فرا شعبان نيمه در عمه:شبى خودامش!اى افطارى و ، بمان ما نزد را ب

نما تناول جا همين .(را ...53(
افطارى دادن با عمه براى دلنشين خبرى

اند آورده خود حديثى و تاريخى هاى كتاب در بزرگان از :بسيارى
اش زاده برادر منزل به موقع هر السالم عليه جواد محمد امام دختر حسنحكيمه امام ابومحمد، حضرت

برايشعس شد، مى وارد السالم عليه گرداندكرى عطايش فرزندى متعال خداوند تا كرد مى .دعا
دارد اظهار روز:حكيمه آن در ، كردم دعا او براى هميشگى روال طبق و شدم شرفياب حضرت آن بر روزى

فرمود السالم عليه در:امام خداوند و است شده مستجاب اى كرده دعا ، حال به تا مولودىآنچه ، شب اين
فرمايد مى عنايت تو به .عزيز

افزود سپس عمه:و نما!اى افطار ما نزد را .امشب
سرورم:گفتم آمد؟!اى خواهد دنيا به كسى چه توسط مولود اين
نرجس:فرمود .توسط

كردم سپس:عرض و ؛ است تر محبوب ديگران از من نزد و ارزشمندتر همه از زنان بين در حركتاو
را او من و گفت مى سخن و كرد صحبت من با خود محلّى لهجه با او و رفتم مجلّله بانوى آن نزد و كردم

بوسيدم را صورتش و دست و گرفته بغل .در
گفت گفتم:نرجس ، گردم تو فداى عرصه:من به پا شب اين در كه كسى آن و تو فداى افراد، همه و من

گذاشت خواهد .وجود
نگ حضرتسپس مواليم به و برگشتم ، نديدم او در حاملگى از اثرى چون و كردم نرجس وجود به اهى

كردم عرض السالم عليه ندارد؟:ابومحمد وجود حمل آثار شما همسر !در
فرمود و نمود تبسمى ما:حضرت كه آن براى بود، نخواهيم ديگران همانند طهارت و عصمت بيت اهل ما

ان از نورى ، يك باشيمهر مى متعال پروردگار مقدس .وار
كردم سرورم:عرض ،!اى شب از پاسى اكنون آيد، مى دنيا به مولودى ، شب اين در كه دادى خبر شما

؟ گشت خواهد ظاهر وقت چه پس است نشده خبرى هنوز و گذشته
فرمود متعا:حضرت خداوند نزد كه يابد مى تولّد مولودى ، صبح سپيده طلوع وهنگام گرامى بسيار ل

بود خواهد .محترم
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جهت بود، اتاق جلوى كه إيوانى داخل السالم عليه امام و نرجس كنار رفتم و كردم حركت ، آن از بعد
كشيد دراز .استراحت

در حمل آثار كه آن بدون نرجس و شدم بلند شب نماز خواندن براى رسيد، فرا شب نماز هنگام چون
خوا باشد شده نمايان خودوجودش با رسيدم وِتر نماز ؛ يعنى ركعت يازدهمين در كه موقعى بود، بيده

نشد:گفتم خبرى و كرد طلوع صبح .سپيده
فرمود إيوان داخل از بلند صداى با السالم عليه عسكرى حسن امام عمه:ناگهان پايان!اى سريع را نمازت

.بده
كرد حركتى نرجس كه ديدم ، كردم تمام را نماز چون برايشو و گرفتم بغل در را او و آمدم او نزديك ،

داشتم عرضه و خواندم ؟:دعا كنى مى احساس خود در چيزى آيا
داد پاسخ .بلى:نرجس

خود گانه هفت مواضع آمد دنيا به كه هنگامى و رسيد، گوشم به عزيز نوزاد صداى لحظات همين -در
انگشتا سر دو و زانو سر دو ، دست كف دو پاپيشانى نهاد-ن زمين بر سجده عنوان به .را

است نوشته راستش بازوى بر ديدم كردم نگاه خوب كان:وقتى الباطل إنّ ، الباطل ذهق و جاءالحقّ
)54.(زهوقاً

است شدنى نابود باطل همانا گرديد، نابود باطل و آمد حقّ ؛ .يعنى
پد نزد و پيچيدم اى پارچه در را مبارك نوزادِ آن از عليهبعد عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت رش

او پشت بر را خود راست دست و نهاد چپ دست روى را خويش عزيز نوزاد حضرت پس ، آوردم السالم
گذارد او دهان در را خود زبان و داد .(قرار ...55(

؟ السالم عليهم اءئمه علوم تحمل و شنيدن !توان
نماي حكايت مهدى بن موسى نام به :دشخصى

عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت مبارك محضر به گفتند، مى عسكر شهر آن به كه سامراء در روزى
نمودم اظهار و شدم وارد السالم سرورم:عليه و موال و!اى ايد گرفته قرار عمر آخر هاى سال در شما

شما براى فرزندى كه داديد خبر ما به مهدى-جلوتر نام خواهد-به دنيا دارد؟به معينى زمان آيا آمد،
فرمود عليه اللّه سالم سؤال:حضرت ما از است غيب علم به مربوط كه مسائلى ايم نگفته شما به مگر

آن تحمل توان و طاقت كه شنوند مى افرادى و كنيم بيان شويم مى مجبور اوقات بعضى كه چون نكنيد،
كافر و دهند مى دست از را خود ايمان و ندارند گردندرا .مى

سرورم:گفتم و موال كنم!اى باور و درك شنوم مى شما از كه را آنچه و كنم تحمل بتوانم .اميدوارم
فرمود السالم عليه مادر:امام و آمد خواهد دنيا به شعبان ماه در فجر، طلوع از قبل ، جمعه روز مولود، آن

م درك را نوزاد آن من باشد، مى نرجس نام به خانمى حكيمهاو ام عمه و بوسم مى و بينم مى و كنم ى
گرفت خواهد بغل در را مولود آن .نيز

داشتم اللّه:عرضه رسول شادمان!ياابن كه خبرى چنين شنيدن براى را، سبحان خداوند سپاس و شكر
است .كننده

اين و دانست قابل مرا كه نمودم تشكّر السالم عليه عسكرى امام مواليم از سپس بيانو من براى را مطالب
فرزندش والدت جريان در مرا و دادنمود .قرار
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والدت ظهور انتظار در و كردم مى شمارى لحظه را ها شب و روزها ، گذشت موضوع اين از مدتى چون و
عسكرى حسن امام كه خصوصياتى همان با و زمان همان در كه آن تا ، بودم عزيز و مبارك مولودى چنان

ا يافتعليه تولّد السالم عليه مهدى حضرت فرزندش بود، داده خبر .لسالم
اش عمه و بوسيد را او السالم عليه عسكرى امام ، پدرش كه شنيدم خودو آغوش در را او نيز حكيمه

)56.(گرفت
اسرار حفظ با خدمت افتخار

است آورده كافى شريف كتاب در عليه اللّه رضوان كلينى :مرحوم
از حديثيكى كند-اصحابِ حكايت بود فارس اهالى از كه شخصى از نقل به عجلى على بن ضوء نام :به

به ، شدم سامراء شهر وارد السالم عليهم رسالت و عصمت خاندان گزارى خدمت قصد به كه آن از پس
خ مرا روزى كه آن تا بودم بزرگوار آن خدمت در و آمدم السالم عليه عسكرى حسن امام ومنزل واست

؟:فرمود اى آمده جا اين به خويش ديار از چه براى
داشتم عرضه ، حضرت جواب آورده:در جا بدين مرا شما، مقدس محضر در گزارى خدمت عالقه و عشق

.است
فرمود السالم عليه باشى:امام مواظب هستند، آمد و رفت در كه افرادى و بشوى من دربان بايد .پس

م داخل آن از چيزىبعد چنانچه و كردم مى همكارى و بودم خدمتان پيش و غالمان ديگر كنار در نزل
در و داشتم آمد و رفت اجازه بدون كه رسيدم اى مرحله به تا كردم مى خريدارى بازار از داشتند، الزم

شدم مى حاضر نيز حضرت آن .مجالس
غيرع صدائى و مخصوص حركت ناگهان و شدم وارد حضرت آن بر ،روزى كرده تعجب و شنيدم را ادى

است خبر چه كه بفهم نزديك از تا بروم جلو .خواستم
فرمود من به بلند، صداى با السالم عليه امام جا:ناگاه همان نيز من و نَيا؛ جلوتر و بِايست جا همان

برگردم عقب به نه و بروم جلو نه نتوانستم ديگر و .ايستادم
كنيزى ، لحظاتى گذشت از وپس پيچيده اى پارچه در را چيزى كه حالى در آمد، بيرون حضرت نزد از

فرمود و نمود صدا مرا السالم عليه عسكرى حسن امام آن از بعد ، داشت خود شو:همراه .وارد
اتاق وارد و برگشت كنيز چون بيا، و برگرد هم تو كه داد دستور را كنيز ، شدم وارد حضرت آن بر وقتى

فرمود حضرت بده:شد، نشان و كن باز اى پيچيده پارچه در .آنچه
بود مستور آن در گندمگون اى قيافه با نورانى و زيبا كودكى كه شدم متوجه گشود، را پارچه كه .هنگامى

فرمود السالم عليه عسكرى حسن امام كنيز:سپس به و است شماها پيشواى و امام ، من از بعد نوزاد اين
داد بپو:دستور را بِبراو و .شان
گويد دنيا:راوى از السالم عليه عسكرى حسن امام كه آن از پس تا نديدم را مبارك نوزاد آن ديگر من

)57.(رفت
واقفى درون و خود مرگ از خبر

كنند حكايت طلحى عبداللّه بن محمد و قمى داوود بن احمد هاى نام به شيعه بزرگان از نفر :دو
سامراء شهر سمت به مقدارروزى همراه به صدقات و خُمس مبالغى ، مؤمنين از اى عده و نموديم عزيمت

مبارك محضر به كه دادند ما تحويل آن حوالى و قم از قيمت گران زيورآالت و جواهرات توجهى قابل
برسانيم السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، .حضرت
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شهر نزديك و پيموديم را راه از مقدارى كه سوارهمين نفر يك كه شديم متوجه ، رسيديم الملك دسكرة
داشت اظهار و نمود خطاب ما به آمد ما قافله نزديك كه هنگامى باشد، مى حركت در ما سمت من:به

ام آورده پيامى نفر، دو شما .براى
كرديم ؟:سؤال است كسى چه از و كجا از پيام

داد ا:پاسخ حضرت مواليتان و سرور از فرمودپبام حضرت باشد؛ مى السالم عليه عسكرى حسن من:مام
جانب از تا بمانيد باقى محلّ همين در شما و نمود؛ خواهم رحلت سبحان خداى سوى به امشب همين در

عليه-فرزندم اللّه سالم بشود-مهدى صادر .دستور
نمو كرايه را منزلى سپس و شديم گريان و آشفته بسيار خبر، اين شنيدن ،با مانديم جا آن در و ديم

گرديد منتشر حضرت شهادت و رحلت خبر روز آن .فرداى
رسيد فرا شب چون و كرديم سپرى اندوه و غم در را روز آن شود خبر با ما وضعيت از كسى كه آن بدون و

داشتم قرار شديدى گريه و اندوه حالت در و نشسته تاريكى .در
جمع در دستى ناگهان ، بين همين ودر بخشيد روشنائى را ما مجلس ، چراغ همچون و گشت نمايان ما

رسيد گوش به احمد:صدائى نما!اى عمل است گشته مرقوم آن در آنچه به و بگير را نامه .اين
بود شده نوشته چنين آن در گشودم را آن كه موقعى ، گرفتم را نامه و كردم حركت خود جاى از :پس

الرّحيم الرّحمن اللّه حمدبسم حال هر در ؛ مسكين شيعيان به ، جهانيان پروردگار نزد مسكين حسن از ،
بى هاى نعمت مقابل در شكرگزار و گردانيده مقدر ما براى كه آنچه بر است خداوند مخصوص ، سپاس و
نجات مشكالت از را ما كه اوست و باشيم بردبار و صبور بايد روزگار حوادث مقابل در و ، هستيم پايانش

بود خواهد ما مدافع و وكيل بهترين او و بخشد، .مى
است مانع ظالم حاكم اين چون ، نيست ما دست به داريد، همراه كه را آنچه و اموال رساندن موقع .اكنون

بازگردانيد خود همراه به فعالً را ها .آن
د دينار هفده مقدار ، آن در كه است اى كيسه ، امانتى اموال بين در ضمناً شدهو پيچيده قرمز اى پارچه ر

متوقّف السالم عليهما جعفر بن موسى حضرت جدم امامت بر كه است واقفى سليمان بن ايوب از كه است
تحويلش و برگردانيد او به را اش كيسه دهد، قرار آزمايش مورد را ما كيسه اين با است خواسته او شد،

.دهيد
امام مطاع فرما و دستور طبق نيز ما آنپس از بعد شب هفت و كرديم مراجعت قم سوى به ، السالم عليه

كه اين بر آمد السالم عليه مهدى امام حضرت از پيامى ، رسيديم قم به آنچه:كه تا فرستاديم را شترى
را اموال و داند مى را راه خودش بگذاريد، آزاد را آن و كنيد سوار شتر آن بر است شما نزد پدرم اموال

خو ما آوردپيش .اهد
رفت و نموديم رها را آن و كرديم حمل شتر بر را اموال و اجناس كلّيه مجدد، دستور طبق نيز ما .و

طرف به ، شديم سامراء شهر وارد چون و گرديم آگاه اوضاع از تا نموديم حركت سامراء سمت به بعد سال
رفتيم حضرت .منزل

بير منزل از شخصى رسيديم منزل نزديك كه اظهارهمين و زد صدا اسم با را ما نفر دو هر و آمد ون
احمد:داشت محمد!اى اى شويد!و منزل وارد نفرتان .هر

گفت ، شديم منزل وارد كه مى:موقعى باشيد مايل چنانچه ، است موجود حيات گوشه آن در اموالتان
كنيد مالحظه را ها آن .توانيد
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آنچه و رفتيم اموال كنار جهت همين كاستبه و كم بدون بوديم فرستاده شتر آن وسيله به قم از را
بود )58.(موجود

امام تعيين اهميت و بينى پيش
نمايد حكايت ديان ابواال نام به :شخصى

او هاى نامه و ها پيام ، حضرت طرف از و بودم السالم عليه عسكرى حسن امام مواليم گزار خدمت مدتى
اشخا براى مختلف شهرهاى به دادمرا مى تحويل و بردم مى .ص

هائى نامه ، شدم شرفياب ايشان خدمت بود، بيمارى بستر در و كردند مسموم را حضرت كه هنگام آن در
فرمود و داد من تحويل رسانى:را مى صاحبانش دست به و برى مى مدائن شهر به را ها نامه .اين

افزود خود فرمايش ادامه در سپس م:و تو برگشت و بهرفت كه هنگامى كشد، مى طول روز پانزده دت
و باشند مى شيون و شور حال در ما دوستان و مردم كه شد خواهى غوغائى متوجه ، بازگردى سامراء شهر

بينى مى كفن و غسل براى سكوئى روى مرا جنازه شوى وارد منزل به .چون
گويد ديان داشتم:ابواال عرضه حضرت سرورم:به اى و سيد به!اى شود، چنين نخواسته خداى چنانچه

؟ نمايم مراجعه كسى چه
فرمود السالم عليه او:امام كند، بيان را ها آن خصوصيات و نمايد تو از مرا هاى نامه مطالبه كه هركس

بود خواهد من جانشين و خدا .حجت
داشتم اللّه:عرضه رسول بفرما؟!ياابن ديگر اى نشانه

فرمود بخواندهركس:حضرت نماز ام جنازه .بر
بفرما؟:گفتم ديگر عالمتى
مى:فرمود مقدار چه و چيست آن در كه دهد مى خبر تو به كند مشاهده را هميان و كيسه كه آن بدون
.باشد

نامه همراه به و نكردم ال سؤ چيزى ديگر و كردم واهمه حضرت عظمت و هيبت از موقعيت آن در من و
مدائن شهر عازم روزها و كرده دريافت را ها آن جواب و رساندم ها آن صاحبان دست به را ها نامه و شدم

شدم وارد سامراء شهر به .پانزدهم
در مردم و كردم مشاهده را عجيبى غوغاى ، رسيدم السالم عليه عسكرى حسن امام منزل نزديك چون و

بودند گريه و شيون حال در حضرت منزل .اطراف
منزل وارد حضرتوقتى برادر و ديدم پوشاندن كفن حال در را حضرت مطهر جنازه جعفر-رفتم نام به

اند-كذّاب كرده تجمع او اطراف مردم و بود ايستاده السالم عليه عسكرى حسن امام منزل درب .جلوى
گفتم خود با ره:من و امام ، شناسم مى قماربازى و خوارى عرق به را او من كه شخصى اين براگر

داشت نخواهد ارزشى هيچ گردد .مسلمين
گفتم تسليت ، سالم از پس و ؛ آمدم جلو حال هر .به

نكرد مطرح را ها نامه و اموال از چيزى او .ولى
و آمد السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت خدمت پيش و غالم عقيل ، مدتى گذشت از پس

آماد:گفت و پوشانديم كفن را استبرادرت نماز .ه
عسكرى حضرت مطهر جنازه كه حالى در شدند، منزل وارد دوستان و شيعيان از اى عده همراه به جعفر

بود نهاده اى گوشه در السالم .عليه
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و روى زيبا كودكى ناگهان بگويد، را نماز تكبير اولين خواست چون و شد؛ نماز آماده و رفت جلو جعفر
ك كوتاه موهاى با وگندمگون گرفت را جعفر عباى و شد وارد بود، فاصله دهانش جلوى هاى دندان بين ه

داشت اظهار سپس و كشيد :كنار
عمو پدرش!اى مطهر جنازه بر را نماز كودك آن و باشم مى پدرم بر نماز سزاوار من كه چون برو، عقب

نمود )59.(اقامه
وضوء آخرين و رحيل آب نوشيدن

برخى و طوسى شيخ علىمرحوم بن اسماعيل قول از نقل به ، بزرگان از نوبختى-ديگر ابوسهل به معروف
آن- مادر اسم نيز و مبارك نام به اشاره و عليه اللّه صلوات موعود مهدى حضرت ميالد تاريخ بيان از بعد

كنند حكايت ، :حضرت
گرف قرار بيمارى بستر در السالم عليه عسكرى حسن امام كه روزهائى آن بوددر مريضى-ته همان در كه

آمد نائل شهادت به رفتم-هم حضرت ديدار و مالقات .به
مبارك جمال به و نشستم اندوه و غم حالت با مظلوم امام آن بستر كنار در اى لحظه كه آن از پس

نگريستم مى .حضرتش
را خود خادم ، حضرت ديدم بو(ناگاه چهره سياه نيز و معروف عقيد نام به فرمود)دكه او به و كرد :صدا

عقيد آب!اى مصطكى-مقدارى داروى همراه شود-به سرد بگذار و .بجوشان
بياشامد تا آورد السالم عليه عسكرى حسن امام خدمت را آب ظرف شد، سرد و جوشانيده ، آب كه .همين

دست بر رعشه و لرزه ، گرفت خود مبارك هاى دست با را آب ظرف حضرت كه حضرتموقعى هاى
بياشامد توانست نمى و خورد مى حضرت هاى دندان بر آب ظرف كه طورى به شد، .عارض

فرمود خويش خادم به و نهاد زمين روى را عقيد:آب را!اى خردسالى كودكى جا آن برو، اتاق آن داخل
بيايد من نزد بگو باشد، مى عبادت و سجده حال در كه بينى .مى

گفت حضرت د:خادمِ سجدهچون حال در را كودكى رفتم نمود، اشاره السالم عليه امام كه اتاقى اخل
و نماز پس ، كردم سالم او بر ، است نموده بلند آسمان سوى به را خود سبابه انگشت كه كردم مشاهده

نمود كوتاه و خالصه را خود .سجده
كردم عرض ايشان محضر به ه:پس در ، برويم ايشان نزد فرمود فرزندمواليم آن مادر صقيل ، لحظه مين

پدرش پيش و گرفت را كودك دست و آمد .بردعزيز
گويد نوبختى كودك:ابوسهل كه بود-هنگامى نورانى ماه همچون و زيبا بسيار سالم-كه آمد، پدر نزد

فرمود او به و گريست افتاد، خود فرزند به پدر چشم كه همين و پسرم:كرد بزر!اى و سيد خانوادهتو گ
بر خود دست با را مصطكى آب آن از مقدارى ، نمايم مى رحلت خود پروردگار سوى به من ، هستى ما

بگذار .دهانم
فرمود نمود، تناول را مصطكى آب آن از مقدارى كودك:چون آن پس ، آورم جا به نماز تا كنيد كمك مرا
ا عليه امام دامان روى بود، پدر كنار در كه را اى دادحوله وضوء را پدرش سپس و انداخت .لسالم

فرزند به خطاب داد، انجام مريضى حال آن با را نماز السالم عليه عسكرى امام ابومحمد، حضرت چون و
فرمود و نمود :خويش

فرزندم بر!اى خدا خليفه و حجت تو ، هستى امت اين مهدى و الزّمان صاحب تو كه باد، بشارت را تو
ب مى زمين بودروى خواهى طهارت و عصمت بيت اهل و ائمه خاتم نيز و من وصى تو ، .اشى
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است نموده معرّفى خود نام هم را تو آله و عليه اهللا صلى خدا پيغمبر ، جدت .و
افزود سخن پايان در و:راوى سم آن وسيله به السالم عليه عسكرى حسن امام حضرت لحظات همين در
به معتصم توسط كه رسيدزهرى شهادت به و نمود بودرحلت شده خورانيده )60.(او

السالم عليه عسكرى حسن امام حضرت مصائب
حسنم واليت نور ، يازدهم حجت

وطنم جالى كرده ، ستم اهل كينه
رسل ختمِ وصى ، امامان ختم پدر

علَنم و سرِّ واقف خدا، امر ولى
دين ناصر عشر، ثانى حجت والد

وجو ملك مؤتمنممالك ولى د،
جور))معتمد(( ره از مرا خورانيده زهر

تنم فرسوده من بال سوخته چنين كين
السالم عليه جواد بن على ميعاد شافع پسر

منم موعود مهدى حقّ حجت پدر
خراب گونه اين و من جانم كشور بانى

بدنم بناى كينه و ستم سم كرده
مدنى))معتمد(( رسول روح از كن شرم
ذوالمننمك على آل از من ه

خاموش سان بدين كرد نتوان را حقّ نور
تنم رنجور و خسته چنين زهر از مكن
زندان در گه و پيشه ستم گرفتار كه
محنم در گه و خسته جفا جور از گاه

ستم))معتمد(( و بيداد ره از كشدم مى
زمنم صاحب مهدى پدر من چرا )61(كه

آموزنده و ارزشمند درس پنج
اند1 آورده جعفرى ابوهاشم از نقل به ديگر برخى و عاملى حرّ شيخ ، مرتضى سيد :مرحوم

مى اى نامه نوشتن حال در كه ديدم ، شدم وارد السالم عليه عسكرى حسن امام مبارك محضر به روزى
رسيد فرا نماز هنگام كه آن تا نشستم حضرت آن خدمت در را لحظاتى .باشد،

اد از ، جهت برخاستبدين و نهاد زمين بر را قلم و نامه ، لحظه همان در و نمود خوددارى نوشتن امه
گرديد نماز خواندن .مشغول

بود، نماز مشغول السالم عليه امام كه حالى در شدم متوجه ناگهان كه ، بودم اوضاع و احوال مواظب من و
به نامه كه آن تا ، نوشت مى خطّ و كرد مى حركت كاغذ روى چنينقلم مشاهده با من و رسيد پايان

آوردم جاى به شكر سجده اى .معجزه
تا فرمود اجازه سپس و ؛ برداشت زمين روى از را قلم داد، را نماز سالم حضرت و يافت پايان نماز چون و

شوند وارد بودند، حضرت مالقات و زيارت منتظر كه )62.(افرادى
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گويد2 شمعون حسن بن :محمد
روز از دوروزى از يكى خره باال و نبخشيد سودى كردم مداوا آنچه و كرد مى درد سخت هايم چشم ها

بود رفتن بين از حال در هم دومى و شد نابينا .چشمم
بهبودى براى حضرت تا نمودم تقاضا و نوشتم السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت به اى نامه

فرمايد دعا هايم .چشم
السال عليه فرمودامام مرقوم چنين ، نامه جواب در آن:م و برگرداند را نابينايت چشم متعال خداوند

گرداند سالم و صحيح را .ديگرى
بود نوشته نامه ذيل در نيز گرداند:و عنايت جزيل جر و نيك پاداش تو به .خداوند

گويد جمله:محمد آخرين معناى ولى ؛ شدم خوشحال شد خوب هايم چشم كه اين رااز السالم عليه امام
است بوده آن جهت به حضرت آن تسليت فهميدم و يافت وفات فرزندانم از يكى كه آن تا ، )63.(نفهميدم

كند3 حكايت اسحاق بن :احمد
حضرت خدمت در كه هنگامى ، شدم شرفياب السالم عليه عسكرى حسن امام مبارك محضر به روزى

فرمود ، ((نشستم للّه: پي))الحمد من، به مرا جانشين و خليفه متعال خداوند ، بروم دنيا از كه آن از ش
ديدم را عزيزم فرزند و داد .نشان

و حافظ خداوند باشد، مى آله و عليه اهللا صلى اللّه رسول به مردم ترين شبيه ، صفات و شمائل جهت از او
ز و نمايد ظهور طوالنى غيبتى از پس كه آن تا بود خواهد او گرداندنگهدار داد و عدل از پر را )64.(مين

گويد4 جعفرى ابوهاشم :همچنين
نشتستم و شدم شرفياب السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد، حضرت نزد .روزى

فرمود مرتكب:حضرت گناهى شخصى كه است اين گيرد، نمى قرار مغفرت و عفو مورد كه گناهانى از يكى
بگويد و هم:شود به فقط كاش شمارداى ناچيز و سبك را آن و شوم عقاب گناه .ين

كردم فكر خود پيش حركات:من و اعمال مواظب هميشه بايد انسان پس ، است دقيق و سخت چقدر
باشد .خود

فرمود و شد آگاه من افكار از و:حضرت نكن رها را آن و بده اهميت ، كردى نفس حديث خود با آنچه
خداوند به شرك گناهِ كه بودبدان خواهد تر مخفى ، ظريف و صاف سنگى بر مورى حركت از )65.(متعال

اند5 آورده جعفرى ابوهاشم از نقل به بزرگان از ديگر برخى و كلينى :مرحوم
گفتم خود با و شدم وارد السالم عليه عسكرى حسن امام ابومحمد حضرت مبارك محضر در اى:روزى

هدي من به ، انگشترى نگين حضرت آنكاش براى مناسبى ركاب و ببرم انگشترساز نزد تا نمود مى ه
نمايم خود دست به تبرّك عنوان به و .بسازد

خداحافظى كه خواستم ، باشم انگشتر نگين فكر در كه آن بدون و شدم بلند ، نشستم مقدارى چون و
.كنم

فرمود و داد من تحويل را انگشترى السالم عليه امام ابوهاشم:پس نگينى!اى ما ولى ؛ خواستى نگين تو
گرداند مبارك تو براى را آن خداوند ، دهيم مى تو به آن ركاب با .همراه

گفتم آن از مواليم:پس و سرور پيشواى!اى و امام و هستى خدا ولى و حجت تو كه دهم مى شهادت
فرمود حضرت سپس ؛ دارم راسخ اعتقاد شهادت اين بر من و بود خواهى مورد:من را تو متعال خداوند

دهد قرار خود رحمت و )66.(مغفرت
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فروزنده اختر يازدهمين مدح
عسكرى انوار ز است منور عالم

مشترى و پروين و زهره و ماه و خورشيد
او جمال از قمر و شمس كه شاهنشهى

داورى انوار ز كرده ضياء كسب
را كرات و زمين و آسمان مخلوق

آن ز خلق نموده باهرىيزدان نور
آدمى و جنّ و ملَك بر كه خسروى آن

سرورى كرده شرف و جاه و حلم و علم از
بتول زاده ،على و مصطفى فرزند

جعفرى آئين و مذهب فزاى زينت
جهان اين اشياء همه بود او بهر از

قيصرى و سليمان ملك و نگين و تخت
آن از بود ظاهر همه نبياء اعجاز

اس به كرده كه ياورىشاهنشهى الم
او كه رسد جمالش حسن به كجا يوسف

پيمبرى حسن و دارد عظيم خُلق
حسن اى تو جالل و جاه فداى ها جان

بپرورى قائم حجت كه حجتى كان
است تو از موعود مهدى كه بس فخر اين

دادگسترى روش كند پا به كو آن
زند هم به را ستم و ظلم و كفر بنياد

با و يداللّه بازوى دادگسترىبا تيغ
منتخب گهربار حديث چهل

علَيه1ِ هالمسو اللّهِ لَواتص الْعسكَرى الْحسنِ محمدٍ بو مام اال :قالَ
نْس االْ ومعرِفَةَ اللُّغاتِ، يعطِيهِ و شَىءٍ، بِكُلِّ خَلْقِهِ سائِرِ مِنْ تَهجح بينَ تَعالى و كتَبار اللّه واالَّْجالِإنَّ ابِ

فَرْقٌ والْمحجوحِ الْحجةِ بينَ يكُنْ لَم ذلِك ولَوال )68.(والْحوادِثِ،
:ترجمه
همچنين:فرمود داد، قرار روشن دليلى و الگو بندگانش براى را خود خليفه و حجت ، متعال خداوند همانا

ها لغت تمام به و گرداند ممتاز را خود حجت همهخداوند نساب و ساخت آشنا اقوام و قبائل اصطالحات و
چنانچه و دارد كامل آگاهى ها حادثه و جريات نيز و موجودات و ها انسان عمر نهايت از و شناسد مى را

نبود فرقى ديگران بين و خدا حجت بين ، داشت نمى وجود امتياز .اين
السالم2 عليه خَمس:قالَ يمانِ االْ اللّهِال:عالمةُ بِبِسمِ والْجهرُ خَمسينَ، و حدى اال صالةُ و بِالْيمينِ، تَّخَتُّم

ربعينَ االْ زِيارةُ و ، الْجبين تَعفيرُ و ، الرَّحيم )69.(الرَّحمنِ
:ترجمه
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است:فرمود چيز پنج ايمان نشانه و رك:عالمت يك و پنجاه خواندن ، داشتن راست دست به عتانگشتر
مستحب(نماز و خواندن)واجب الرّحيم((، الرّحمن اللّه عصر(را))بسم و ظهر نماز بلند،)در صداى با

دادن انجام السالم عليه حسين امام اربعين زيارت ، نهادن خاك روى سجده حال در را .پيشانى
السالم3 عليه والصالةِ:قالَ الصيامِ كَثْرَةُ الْعِبادةُ اللّهِلَيستِ مرِ في التَّفَكُّرِ كَثْرَةُ الْعِبادةُ إنَّما و ،).70(

:ترجمه
منتهاى:فرمود بى قدرت در انديشه و تفكّر با عبادت بلكه ، نيست روزه و نماز دادن انجام زياد در عبادت

باشد مى مختلف امور در .خداوند
السالم4 عليه شَ:قالَ فَوقَهما سلَي خْوانِ:ىٍّءخَصلَتانِ االْ نَفْعو بِاللّهِ، يمانُ )71.(االْ

:ترجمه
از:فرمود عبارتند باشد نمى چيز دو آن از واالتر كه حالتى و خصلت نفع:دو خداوند، به اعتقاد و ايمان

آشنايان و دوستان به .رساندن
السالم5 عليه مخا:قالَ و مؤْمِنُهم حسناً، لِلنّاسِ الْمخالِفُونَقُولُوا ما و ،ههجو ملَه فَيبسِطُ الْمؤْمِنُونَ ما ،ملِفُه

يِمانِ االْ إلَى تِذابِهِمالِج بِالْمداراةِ مهكَلِّم72.(فَي(
:ترجمه
وظيفه:فرمود يك عنوان به مؤمن دوستان با اما باشيد، برخورد خوش و گفتار خوش دشمن و دوست با

ه بايد مداراكه جهت به مخالفين به نسبت اما نمايند، برخورد شاداب اى چهره با يكديگر به نسبت ميشه
آن احكام و اسالم به جذب .و

السالم6 عليه شَرَّه:قالَ تَأمنُ ال منْ عم المقامِ مِنَ خَيرٌ تَرْجو بِمنْ )73.(اللِّحاقُ
:ترجمه
با:فرمود معاشرت و دوستى كهتداوم كسى از است بهتر باشد، داشته برايت سودى دارد احتمال كه كسى

و دينى ، مالى ، جانى شرّ است باشد...محتمل داشته .برايت
السالم7 عليه الْهلَكَةِ:قالَ إلَى يدعوانِ فَإنَّهما الرِّئاسةِ، طَلَب و ذاعةَ االْ و اك74.(إي(

:ترجمه
ا:فرمود از باش ومواظب مقام دنبال بخواهى كه اين يا و نمائى پراكنى سخن و شايعه بخواهى كه ين

نمود خواهد هالك را انسان ها آن دوى هر چون ، گردى آن تشنه و باشى .رياست
السالم8 عليه إخْوانِهِ:قالَ و نَفْسِهِ على صدقَةِالْمرْءِ فْضَلِ مِنْ أَعداءِاللّهِ مداراةَ )75.(إنَّ

:مهترج
نوع:فرمود هر از است بهتر تقيه حال در السالم عليهم بيت اهل دشمنان و خدا دشمنان با سازش و مدارا

بپردازد خود براى انسان كه اى .صدقه
السالم9 عليه باطِنٌ:قالَ جمالٌ الْعقْلِ حسنُ و ظاهِرٌ، جمالٌ الصورةِ )76.(حسنُ

:ترجمه
و:فرمود شكل ونيكوئى عقل بودن نيكو و است پديدار انسان ظاهر در جمال و زيبائى نوع يك ، قيافه

باشد مى انسان درونى جمال و زيبائى نوع يك ، .درايت
السالم10 عليه شانَه:قالَ فَقَد عالنِيةً ظَهعو ومنْ ،زانَه فَقَد سِرّاً خاه وعظَ )77.(منْ

:ترجمه
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و:فرمود دوست باشدهركس علنى چنانچه و ؛ بخشيده زينت را او كند، موعظه محرمانه را خود برادر
است گشته او تضعيف و ننگ .سبب

السالم11 عليه اللّه:قالَ يتَّقِ لَم النّاسِ وهجو يتَّقِ لَم )78.(منْ
:ترجمه
حق:فرمود و اخالقى مسائل رعايت و باشد باك بى مردم مقابل در كه الهىكسى تقواى نكند، را مردم وق

كند نمى رعايت نيز .را
السالم12 عليه تُذِلُّه:قالَ رغْبةٌ لَه تَكُونَ نْ بِالْمؤْمِنِ حقْب )79.(ما

:ترجمه
كه:فرمود باشد آرزوئى داراى كه است حالتى آن مؤمن براى خصلت و حالت ترين زشت و ترين قبيح

گردد او خوارى و ذلّت .سبب
السالم13 عليه إلَيهِ:قالَ كذَنْب بنَس منْ إخْوانِك )80.(خَيرُ

:ترجمه
بداند:فرمود مقصر را خود و گيرد عهده به را تو خطاهاى كه است فردى آن برادر، و دوست .بهترين

السالم14 عليه إ:قالَ ذَليلٌ بِهِ خَذَ وال ذَلَّ، إالّ عزيزٌ الْحقَّ تَرَك )81.(الّعزَّما
:ترجمه
گرديد،:فرمود خوار و ذليل كه آن مگر نكرد رها و ترك عزيزى و مقام صاحب هيچ را حقيقت و حقّ

است شده سربلند و عزيز كه آن مگر نياورد در اجراء به را حقّ شخصى هيچ .همچنين
السالم15 عليه جار:قالَ الظَّهرَ تَقْصِم الّتى الْفَواقِرِ فْشاهامِنَ سيئَةً رى إنْ و ها طْفَأ حسنَةً رى )82.(إنْ

:ترجمه
آن:فرمود شود خدمتى و احسان او به اگر كه است اى همسايه ، كمرشكن هاى ناراحتى و مصائب از يكى

سازد آشكار و علنى را آن گردد اش متوجه اذيتى و ناراحتى اگر و دارد مخفى و پنهان .را
ال16 عليه لِشيعتِهِقالَ االْ:سالم وداءِ الْحديثِ، صِدقِ و لِلّهِ، جتِهادِ واالْ دينِكُم فى والْورعِ اللّهِ بِتَقْوى صيكُمو

الْجوارِ وحسنِ السجودِ، وِطُولِ فاجِرٍ، و بِرٍّ مِنْ نَكِمائْتَم منِ إلى )83.(مانَةِ
:ترجمه

فرمود خود دوستان و شيعيان به:به تقرّب در باشيد، داشته ورع دين امور در و كنيد پيشه را الهى تقواى
سالم را آن نهاد شما نزد را امانتى هركس دهيد، نشان صداقت ها صحبت در و باشيد كوشا خداوند

نيكى و رفتارى خوش همسايگان به و كنيد طوالنى خداوند مقابل در را خود هاى سجده دهيد، تحويلش
.نمائيد

السالم17 عليه بى:قالَ بنِ على شيعةِ ومِنْ الصِديقينَ، مِنْ اللّهِ عِنْد وفَه خْوانِهِ الِ الدنْيا فِى تَواضَع منْ
حقّاً المالس علَيهِ )84.(طالِبٍ

:ترجمه
خ:فرمود پيشگاه در نمايد، فروتنى و متواضع خود نوعان هم و دوستان مقابل در دنيا در درهركس داوند

بود خواهد السالم عليه على امام شيعيان از و صِديقين .زمره
السالم18 عليه الْمحمومِ:قالَ علَى يعلِّقُها و ورقَةٍ، على الرُّبعِ لِحمى كْتَبي إنَّه)) برْداً: ناركُونى فَإنَّه))يا ،

اللّهِ بِإذْنِ رَءب85.(ي(
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:ترجمه
درك:فرمود قرآن شريفه آيه اين دارد، لرز و تب ناراحتى كه آيه((سى نبياء، كاغذى))69سوره روى را

يابد بهبود متعال خداوند إذن با تا نمائيد آويزان او گردن بر و .بنويسيد
السالم19 عليه والصال:قالَ الْقُرْآنِ، تَالوةَ و الْموتِ، ذِكْرَ و اللّهِ ذِكْرَ وآلِهِكْثِرُوا علَيهِ اللّه صلَّى النَّبى على ةَ

حسناتٍ عشْرُ اللّهِ رسولِ على الصالةَ فَإنَّ ،لَّمس86.(و(
:ترجمه
بر:فرمود فرستاد درود و صلوات نيز و ؛ قرآن تدبر و تالوت ، آن حاالت و مرگ ، متعال خداوند ياد و ذكر

السال عليهم بيتش اهل و رسول ها،حضرت آن بر صلوات پاداش همانا دهيد، انجام مكرّر طور به و زياد را م
باشد مى ثواب و حسنه .ده

السالم20 عليه يحصد:قالَ شَرّاً عزْري منْ بغْتَةً، يتي توالْمو معدودةٍ، ويامٍ منْقُوصةٍ آجالِ فى إنَّكُم
)87.(نِدامةً

:ترجمه
ش:فرمود وهمانا شده حساب آن زمان مدت كه بريد مى سر به كوتاهى مهلت و مدت يك در ها انسان ما

باشيد متوجه پس ربايد، مى را شخص و شود مى وارد قبلى اطالع بدون و ناگهان ، مرگ و باشد مى معين
خو مى غبطه قيامت فرداى كند تالش نيك كارهاى انجام و بندگى و عبادت در مقدار هر هركس كهكه رد
بود خواهد سرافكنده و پشيمان دهد انجام گناه و خالف كار كه كسى و است نداده انجام بيشتر .چرا

السالم21 عليه اللَّيلِ:قالَ ءِ إالّبِامتِطا كردالي سفَرٌ جلَّ و عزَّ اللّهِ إلَى الْوصولَ )88.(إنّ
:ترجمه
م:فرمود و متعال خداوند به رسيدن باهمانا مگر شود نمى حاصل كه است سفرى نوع يك عاليه قامات

مختلف امور در او رضايت جلب و عبادت در تالش و دارى زنده .شب
السالم22 عليه بِاالْ:قالَ فَعالتُدو بِالشَّرَهِ، التُنالُ الْمكْتُوبةِ رزاقُ واالْ بِالْمغالَبةِ، فَعالتُد الْغالِبةِ مساكِالْمقاديرُ

)89.(عنْها
:ترجمه
خواهد:فرمود باشد مقدر آنچه و رود نمى بين از تالش و زرنگى با باشد مى ظهور انتظار در كه مقدراتى

نخواهد جائى به مصرف در روى زياده با و است شده تعيين و ثبت ، هركس روزى و رزق همچنين رسيد،
دف را آن توان نمى هم نگهدارى با نيز و كردرسيد؛ .ع

السالم23 عليه قَلْبِهِ:قالَ فى الْحكيمِ فَمو فَمِهِ، فى حمقِ االْ 90.(قَلْب(
:ترجمه
باشد:فرمود مى او درون در عاقل سخن و دهان وليكن ، اوست دهان در حمق (انديشه حمق. افراد ؛ يعنى

خال بر كنند، مى فكر آن زيان و سود جهت در سپس و زنند مى حرف سخناول فكر بدون كه عاقل ف
گويد ).نمى

السالم24 عليه الْكافِرِ:قالَ علَى حجةٌ و الْمؤْمِنِ علَى برَكَةٌ )91.(الْمؤْمِنُ
:ترجمه
مخالفين:فرمود و كفّار به نسبت و باشد مى رحمت سبب و بركت مؤمنين ديگر براى مؤمن شخص وجود

است دليل و .حجت
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ال25 عليه مفْرُوضٍ:سالمقالَ عملٍ عنْ مضْمونٌ رِزقٌ شْغَلُكي )92.(ال
:ترجمه
باز:فرمود واجب اعمالِ و كار از را تو شده تضمين متعال خداوند طرف از كه روزى طلب كه باش مواظب
تالش(ندارد جهت به كه باش مواظب ؛ انگاريعنى سهل و سست واجبات به نسبت حد از بيش كار و

).نباشى
السالم26 عليه كِبرِهِ:قالَ فى الْعقُوقِ إلَى تَدعو صِغَرِهِ في والِدِهِ على الْولَدِ )93.(جرْةُ

:ترجمه
مورد:فرمود بزرگى در كه شود مى سبب پدر، مقابل در طفوليت هنگام فرزند شدن جرئ و كردن پيدا رو

گيرد قرار پدر غضب و .نفرين
ا27 عليه تُحِب:لسالمقالَ ما تَرى والْعصرِ، الظُّهرِ الصالتَينِ بينَ مِع94.(ج(

:ترجمه
مى:فرمود بين از دستى تنگ و فقر آن نتيجه در كه ، بده انجام وقت اول در هم دنباله را عصر و ظهر نماز

رسيد خواهى خود مقصود به و .رود
السالم28 عليه م:قالَ النّاسِ عروتَرَك منْ النّاس دهز ،الْفَرائِض قام منْ النّاسِ دبع الشُّبهةِ، عِنْد قَفو نْ

الذُّنُوب تَرَك منْ اجتِهاداً النّاسِ شَد ،رام95.(الْح(
:ترجمه
نمايد؛:فرمود دورى و اجتناب مشكوك و شبهه گوناگون موارد از كه است كسى آن مردم پارساترين

آنعاب ها انسان زاهدترين دهد؛ انجام را الهى واجبات چيز، هر از قبل كه است شخصى آن مردم دترين
و گناه هر كه است شخصى آن اشخاص ترين قوى نشود؛ مرتكب را خالف و حرام موارد كه است فردى

نمايد ترك حالتى هر در را .خطائى
السالم29 عليه إالَّ:قالَ النِّعمةَ رِفعي الْعارِفال إالَّ النِّعمةَ يشْكُرُ وال )96.(الشّاكِرُ،

:ترجمه
انجام:فرمود را نعمتى شكر تواند نمى كسى و باشد شكرگزار كه آن مگر داند نمى را نعمتى قدر كسى

باشد معرفت اهل كه آن مگر .دهد
السالم30 عليه الرَّ:قالَ قَولُ يغْفَرُ ال الَّتى الذُّنُوبِ بِهذا:جلِمِنَ إالّ اخِذُ الأُؤ )97.(لَيتَنى

:ترجمه
شود:فرمود نمى آمرزيده كه گناهانى از بگويد:بعضى و دهد انجام شخصى كه است فقط:خالفى كاش اى

باشد ضعيف و ناچيز نظرش در گناه ؛ يعنى ، شدم مى عِقاب خالف همين .به
السالم31 عليه عبد:قالَ دبالْع إنْبِئْس غائِباً، كُلُهي و شاهِداً خاه يطْرى ذالِسانَينِ، و وجهينِ ذا يكُونُ

خَذَلَه تُلِىاب إنْ و ،هدسح طِى98.(أُع(
:ترجمه
و:فرمود تعريف حضور، در را برادرش و دوست باشد؛ مى زبان دو و چهره دو داراى كه آن است آدمى بد

غي در ولى كند مى بدنتمجيد هاى گوشت خوردن همانند كه نمايد مى مذمت و بدگوئى سر، پشت و اب
اگر و ورزد مى حسادت باشد رفاه و آسايش در دوستش اگر چهره دو شخص چنين شود، مى محسوب او

زند مى زبان زخم باشد سختى و ناراحتى .در
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السالم32 عليه منْ:قالَ كُلِّ على المالس التَّواضُعِ الْمجلِسِمِنَ شَرَفِ دونَ لُوسالْجو بِهِ، )99.(تَمرُّ
:ترجمه
هنگام:فرمود در و كنى سالم نمائى برخورد هركس به كه است آن فروتنى و تواضع هاى نشانه از يكى

كنى باز خود براى را جائى ديگران براى زحمت و زور به كه آن نه بنشينى بود جا كجا، هر مجلس به ورود
-.

السالم33 عليه يقُوم،:قالَ حتّى علَيهِ يصلُّونَ الئِكَتُهم و اللّه يزَلِ لَم الْمجلِسِ مِنَ الشَّرَفِ بِدونِ ضِىر منْ
بِهِ تَمرُ كُلِّمنْ على المالس تَّواضُعِ )100.(مِنَال

:ترجمه
ك:فرمود هر مجلس به ورود موقع و نباشد متكبر كه نكردهكسى حركت كه زمانى تا بنشيند بود جائى جا

است آن فروتنى و تواضع هاى نشانه و عالئم از فرستند؛ مى رحمت و درود او بر هايش مالئكه و خدا باشد
كنى سالم نمودى برخورد شخصى هر به .كه

السالم34 عليه ع:قالَ فَيجتَرَأُ تُمازِح ال و ،هاؤُكب بذْهفَي )101.(لَيكالتُمارِ
:ترجمه
مزاح:فرمود و شوخى كسى با ، دهى مى دست از را خود ارزش و بهاء كه نكن نزاع و جدال كسى با

شد خواهند چيره و ء جرى تو بر افراد وگرنه نكن مورد بى و .ناشايسته
السالم35 عليه علَيهِم:قالَ علي و محمدٍ دينِهِ ىوب طاعةَ آثَرَ عزَّمنْ اللّه قالَ نَسبِهِ، ىوب طاعةِ على االسالم

لِه جلَّ و:بح على حبهِما بِإيثارِ كنَفس شَرَّفْت كَما دينِك ىوب أ بِحضْرَةِ الَُشَرِّفَنَّكو ، آثَرْتَنى كَما ثِرَنَّك الَُؤَ
بِكنَس يو102.(ب(

:ترجمه
د:فرمود مقدم كه صلواتكسى على امام اميرالمؤمنين و محمد حضرت اسالم پيغمبر پيروى و طاعت ارد

نمايد مى خطاب او به متعال خداوند خود، جسمانى مادر و پدر از پيروى بر را عليهما كه:اللّه طورى همان
همنش را تو و دارم مى مقدم بركات و خيرات در را تو ، داشتى مقدم چيزى هر بر مرا ودستورات پدر ين

محبت و عالقه كه طورى همان ، گردانم مى السالم عليهما على امام و رسول حضرت يعنى دينى مادر
داشتى مقدم چيزى هر بر ها آن به نسبت را خود اعتقادى و .عملى

السالم36 عليه الْمحزُونِ:قالَ عِنْد الْفَرَحِ إظْهار دبِ االْ مِنَ س103.(لَي(
:ترجمه
شخص:فرمود حضور در كه نيست اسالمى و انسانى اخالق و ادب اظهاراز ، غمگين و ديده مصيبت

كند سرور و .شادى
السالم37 عليه علَيهِ:قالَ الثَّناءو صديقُه كَثُرَ ،خُلَّتَه الْحِلْمو ،تَهطَبيع الْكَرَمو ،تَهيجس عرالْو كانَ )104.(منْ

:ترجمه
بردبارى:رمودف و صبر و اش برنامه عادت سخاوت و بزرگوارى ، زندگيش روش در احتياط و ورع هركس

بود خواهند بسيار كنندگانش تعريف و زياد دوستانش باشد؛ اش .برنامه
السالم38 عليه عِنْداللّ:قالَ مهظَمع لَها، قَضاء مهشَدو إخْوانِهِ، بِحقُوقِ النّاسِ رَفشَناًع )105.(هِ

:ترجمه
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برطرف:فرمود را ها آن هاى نيازمندى و مشكالت و كند رعايت و بشناسد را خود نوعان هم حقوق هركس
بود خواهد خاصى موقعيتى و عظمت داراى خداوند پيشگاه در .نمايد،

السالم39 عليه شَيناً،:قالَ والتَكُونُوا زيناً وكُونُوا اللّه مااِتَّقُوا فَإنَّه قَبيحٍ، كُلُّ عنّا واَدفَعوا مودةٍ، كُلَّ إلَينا جرُّوا
كَذلِك نَحنُ فَما سوءٍ مِنْ فينا قيلَ ما و ،لُهه فَنَحنُ حسنٍ مِنْ فينا )106.(قيلَ

:ترجمه
م:فرمود ننگ مايه و باشيد ما بخش زينت و كنيد، رعايت امور همه در را الهى سعىتقواى نگيريد، قرار ا

ها خوبى از آنچه ما درباره نمائيد؛ دور ما از را ها زشتى و كنيد جذب ما عالقه و محبت به را افراد كنيد
بود خواهيم مبرا نقصى و عيب گونه هر از ما و است صحيح .بگويند

السالم40 عليه محِب:قالَ لِضُعفاءِ الْقَوامونَ شيعتِنَا لَماءع تَسطَعيتي نْوار واالْ الْقِيامةِ، موي وِاليتِنا هلِ و ينا
مسيرَةَ دورِها و الْقِيامةِ عرَصاتِ فى نْوار االْ تِلْك ثَّتانْب قَدِ بهاءٍ، تاج ممِنْه واحِدٍ كُلِّ رسِ على تيجانِهِم مِنْ

سنَةٍ لْفِ )107.(ثَالثِمِائَةِ
:ترجمه
ما،آن:فرمود مندان عالقه و دوستان مشكالت رفع و هدايت در كه ما شيعيان دانشمندان و علماء از دسته

، وى نور و نهاده سر بر كرامت تاج كه شوند مى محشر صحراى وارد حالتى در قيامت روز اند، كرده تالش
شد خواهند مند بهره نور آن از محشر اءهل تمام و بخشد مى روشنائى را جا .همه
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صعيون-47 المعاجز140المعجزات مدينة ص7ج:، ح601، نوار2588، بحاراال ص50ج:، ح304، ،
80.
المعجزات-48 ح190ص:نوادر الهداة1، إثبات ص3ج:، ح432، ،124.
المعاجز-49 ص7ج:مدينة ح573، نوادرالمعجزات2560، ح191ص:، ،1.
المعاجز-50 ص7ج:مدينة ح573، الهداة2561، إثبات ص3ج:، ح32، ،125.
المعجزات-51 الهداة191ص:نوادر إثبات ص3ج:، ح432، المعاجز127، مدينة ص7ج:، ح574، ،

2565.
الهداة-52 ص3ج:إثبات ح432، المعاجز125، مدينة ص7ج:، ح574، ،2562.
صدوق-53 شيخ الدين ص2ج:إكمال ح426، المودة،2، ص3ج:ينابيع ،302.

اين به ما كه ، است شده نقل مفصل و مشروح طور به متفاوت عباراتى با مختلفى كتابهاى در داستان اين
ايم نموده اكتفاء .مقدار

إسراء-54 .81آيه:سوره
حضينى-55 الكبرى المودة355ص:هداية ينابيع ص3ج:، ،304.
حضينى-56 الكبرى .334ص:هداية
كافى-57 ص1ج:اصول ح329، ،6.
حضينى-58 الكبرى المعاجز342ص:هداية مدينة ص7ج:، ح661، ،2651.
الجرايح-59 و ص3ج:الخرايج ح1101، المودة23، ينابيع ص3ج:، ح326، ،12.
طوسى-60 شيخ الغيبة ح271ص:كتاب نوار237، بحاراال ص52ج:، ح16، ،14.
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محترم-61 شاعر از آزادگان:اشعار محمد .آقاى
المعجزات-62 الهداة134ص:عيون إثبات ص3ج:، ح430، بحار117، ص50ج:، ح304، ،80،

المعاجز ص7ج:مدينة ح597، ،2581.
كافى-63 ص1ج:اصول ح510، ،17.
صدوق-64 شيخ الدين ح408ص:إكمال ،7.
الجرايحا-65 و ص2ج:لخرايج ح687، ،11.
كافى-66 ص1ج:اصول ح512، الغمة21، كشف ص2ج:، الهداة421، إثبات ص3ج:، ح405،
25.
محترم-67 شاعر از كربالئى:اشعار قدس جواد شيخ .آقاى
كافى-68 ص1ج:اصول ح519، ،11.
الشّيعة-69 ص2ج:حديقة وافى194، ص4ج:، ح177، ،42.
الوسائل-70 ص11ج:مستدرك ح183، ،12690.
العقول-71 س489ص:تحف نوار13، بحاراال ص75ج:، ح374، ،26.
الوسائل-72 ص12ج:مستدرك ح261، ،14061.
الوسائل-73 ص8ج:مستدرك ح351، نوار5، بحاراال ص71ج:، ح198، ،34.
نوار-74 ص50ج:بحاراال ح296، ضمن ،70.
الوسائل-75 ص12ج:مستدرك نوار15،س261، بحاراال ص75ج:، ح401، ضمن ،42.
نوار-76 ص1ج:بحاراال ح95، ،27.
العقول-77 نوار20س489ص:تحف بحاراال ص75ج:، ح374، ،33.
نوار-78 ص68ج:بحاراال س336، ح21، ضمن ،22.
ا-79 نوار22س498ص:لعقولتحف بحاراال ص75ج:، ح374، ،35.
ص71ج:بحاراالنوار-80 ح188، ،15.
العقول-81 س489ص:تحف نوار17، بحاراال ص75ج:، ح374، ،24.
نوار-82 ص75ج:بحاراال ح372، ،11.
الشّيعة-83 ص2ج:اءعيان س41، نوار30، بحاراال ص75ج:، ح372، ،12.
طبرسى-84 ص2ج:احتجاج ح517، نوار340، بحاراال ص41ج:، ح55، ،5.
شبر-85 سيد االئمه س331ص:طب ،8.
نوار-86 ص75ج:بحاراال س372، ح21، ضمن ،12.
الشّيعة-87 ص2ج:اءعيان س42، نوار2، بحاراال ص75ج:، ح373، ،19.
الشّيعة-88 س42ص،2ج:اءعيان نوار29، بحاراال ص75ج:، س380، ،1.
الدين-89 س313ص:اءعالم نوار3، بحاراال ص75ج:، س379، ،18.
العقول-90 س489ص:تحف نوار8، بحاراال ص75ج:، ح374، ،21.
العقول-91 س489ص:تحف نوار7، بحاراال ص75ج:، ح374، ،20.
العقول-92 س489ص:تحف نوار9، بحاراال ص75ج:، ح374، ،22.
العقول-93 س489ص:تحف نوار14، بحاراال ص75ج:، ح374، ،27.
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ص3ج:كافى-94 ح287، ،6.
الشّيعة-95 ص2ج:اءعيان س42، نوار1، بحاراال ص75ج:، ح373، ،18.
ديلمى-96 الدين س313ص:اءعالم نوار3، بحاراال ص75ج:، س378، ،16.
طوسى-97 شيخ ح207ص:غيبة نوار176، بحاراال ص50ج:، ح250، ،4.
نوار-98 ص75ج:بحاراال ح373، ،14.
نوار-99 .9ح372ص75ج:بحاراال

نوار-100 ص78ج:بحاراال ح466، العقول12، تحف از نقل به ،.
الشّيعة-101 ص2ج:اءعيان س41، بح23، نوار، ص75ج:اراال ح370، ،1.
السالم-102 عليه العسكرى مام اال ح333ص:تفسير ،210.
نوار-103 ص75ج:بحاراال ح374، ،28.
الدين-104 س314ص:عالم نوار7، بحاراال ص75ج:، س379، ،22.
طبرسى-105 ص2ج:احتجاج ح517، ،340.
نوار-106 ص75ج:بحاراال س372، ،18.
السالم-107 عليه العسكرى مام اال ح345ص:تفسير ،226.
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