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  مقدمه چاپ سوم

  ه اتوکّلین و علیم و به استعی الرّحمن الرّحبسم اهللا
  

ازده یطالب و ی بن ابیو عل) ص (امبران محمدبن عبداهللایکتا و دورد به روان خاتم پ ی پروردگار   يپس از حمد و ثنا    
  . هم السالمینان آن بزرگوار علینفر فرزندان و جانش

د  یـ  حـاج م يواالمقام شادروان جناب آقـا قت و عرفان نگارش عم بزرگوار و دانشمند  یکتاب رهبران طر    رزا محمـ
گر بزرگان یالم و دهم السیو دوازده امام عل) ص (امبر بزرگوار اسالمی پیه که شرح حال و زندگی رحمۀ اهللا عل   یباقر سلطان 
ن ی بـد یکتابن ی که چنیینجاآر باشد و از ینظ ی بدیر و شا یباشد، در نوع خود کم نظ      ی م ي گناباد یه اللّ ۀقت نعم یسلسله طر 

 است يو چون نوع نگارش کتاب به نحو. دیاب گردیار کوتاه نای بسین سبب در زمانیده بود، بد  یف گرد یسبک کمتر تأل  
ن سـبب  یرممکن بـود، بـد  یـ د غیه آن کـم و شـا  یـ اد و امکان تهیزها   باشد، لذا درخواست   ی م  مورد استفاده تمام طبقات    هک
شاه یـ ن تابنـده رضاعل ی حـاج سلطانحـس  ي حضور پدر بزرگـوارم حـضرت آقـا    اجازه ازبم گرفتم که با کس  ینجانب تصم یا

 محترمـه آن  يایز چاپ را موکول بـه موافقـت آقازادگـان محتـرم و صـبا     یشان نیا. میارواحنافداه اقدام به چاپ دوم آن نما   
ت یـ  با نهایوده و همگک فرزندان مؤلّف محترم نمیکایز طبق امر صادر، اقدام به کسب اجازه از        یر ن یحق. بزرگوار نمودند 

 یدمرتـض ی سي آقـا زیـ  و عزیمـان ین قرار چاپ دوم آن به همت بـرادر ا      یبد. رفته و اجازه دادند   یر را پذ  یشنهاد حق یمحبت پ 
د و یـ  انجـام گرد 1360ه در قم در سال ی اهللا علۀ رحمین برقعی فخرالدين سلّمه اهللا و با کوشش مرحوم حاج آقا  یذوالشرافت

 يم به چاپ سوم گرفته شد و تمـام مقـدمات مـذکوره کـه بـرا        یلذا مجدداً تصم  . ز تمام شد  یاب و آن ن   ی کوتاه نا  یدر زمان 
ب خاطر موافقت یشان با طی فرزندان محترم ایگر همگیده بود، مجدداً مورد توجه قرارگرفته و بار د  یچاپ دوم انجام گرد   

  . د آن اعالم کردندیخود را با طبع جد
  :ل استی نسبت به دو چاپ گذشته کتاب دارد که به شرح ذییایبته چاپ سوم مزالا

 ی و اصـالحات ی حواشـ ين نـسخه دارا یـ دا شـد کـه ا  ی پی دسترسی سلطانی سلطانعلينزد جناب آقا يا  راً به نسخه  یاخ -1
د یـ کـه در چـاپ جد  انـد   شاه ارواحنافداه پس از مطالعه کتاب برآن مرقوم داشـته       ی رضاعل ياست که بندگان حضرت آقا    

  . دمندرج ش
خ یشاه ارواحنا له الفدا که به قلـم شـ  ی رضاعلي و هفتم حضرت والد مکرّم جناب آقا     یدر قسمت شرح حال قطب س      -2
 کـه از  ینیخ و مـأذون یان مـشا یـ  آقایمه کتاب شـده بـود، اوالً اسـام   ی مرقوم و ضمی ثابت علیل مرحوم حاج آقا جذب    یجل

ن افتخـار را کـسب نکـرده    یـ و در چـاپ دوم هنـوز ا  اند   شده یا شفاه ی یشان مفتخر به کسب اجازه کتب     یطرف حضرت ا  
شان یـ شان رخ داده، تحت نظـر فرزنـدان محتـرم ا   یراً در زمان ای که اخیوادث مهمحاً یثان. دی افزوده گردیبودند در پاورق 

 . ه اشاره شده استیدر حاش

 . ابدیل یداقل ممکن تقلده و به حیح گردی که در دو چاپ گذشته وجود داشته تصحی شده اغالطین چاپ سعیدر ا -3

 . ده استیه درج گردی موجود در متن در حاشیث و عبارات عربید و احادیات قرآن مجی کامل آۀترجم -4

 لـه الفـداء   یشاه روحـ ی رضاعلي بزرگوار خود حضرت آقايشگاه موالی خود را به پیدر خاتمه سپاس و تشکّر قلب   
شگاه یـ ن بزرگـوار از پ آ يروض داشته، سالمت و طـول عمـر بـرا   که با چاپ سوم کتاب موافقت و مساعدت فرمودند، مع        
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 یـی ت محبت و گشاده رویه که با نهای اهللا علۀ رحمی سلطانين از فرزندان بزرگوار جناب آقا     یهمچن. قادر متعال خواستارم  
  . دارد ی مراز خود را ابیند، تشکر قلبیقت را بهره مند نمایعت و طریبا چاپ سوم موافقت نمودند تا تشنگان چشمه شر

ل گرد ین که هز ی ذوالشرافت ید مرتض ی حاج س  يز از برادران محترم آقا    یو ن   ان یـ ز از آقایـ و نانـد   دهیـ نه چاپ را متقبـ
 يریـ قاتهم که در مراحل مختلف چاپ خصوصاً غلـط گ ی زاداهللا توفيد گوهری و مجید قدرت اهللا آزاد و شهرام پازوک  یس

  . مینما یم ي سپاسگزاراند، اقدام و دقت فرموده
دیالم علوالسي من اتّبع اله  

  1370 مطابق نهم آبان ماده 1412 یع الثانیست و دوم ربیخ بیبه تار
  قت و عرفانیسالروز رحلت مؤلّف محترم و دانشمند کتاب رهبران طر

   تابندهیعل



 7

  
  مقدمه چاپ دوم
  میبسم اهللا الرحمن الرح

  
ب العقلِ لَک المحامِدی ک انْتَهیلاِ           ا واهِ دی جِنابِ    المقاصِ

  .  او در حرکت هستندينۀ ظهور او و به سوی را سزا است که همه موجودات پرتو نور و آياس خداوندیق ی بسپاس
  د آرندة خود را طابکاریپد همه هستند سرگردان چو پرگار

ت عـصمت و طهـارت   یـ  و اهـل ب غمبر آخرالزمان محمدبن عبداهللا یت فراوان بر روان پاك پ     یان و تح  یپا ی ب و درود  
نیهم السالم رزقنا اهللاُ فینان آن بزرگوار علیژه دوازده نفر جانشیو م و فی الدتَهمیا طاعتَهة شفاع   .  اآلخِرَ

 یرزا محمـدباقر سـلطان  یـ  حـاج م يف عم معظّم، دانشمند محترم، شادروان آقـا     یقت و عرفان تأل   یکتاب رهبران طر   
 يه گنابـاد یـ قـت نعمـۀ الله  یهم الـسالم و بزرگـان سلـسله طر   ی علـ يغمبر خدا و ائمه هدیذکر حاالت پ ه که در    یرحمۀاهللا عل 

د و بـا عالقـه و   یـ  واقع گردی و اَخالّء روحانیمانیده، مورد توجه و عالقه برادران ا یو در سال به چاپ رس     اند    ف نموده یتأل
  . ده استیاب گردی کمیلی که اکنون خياق بدان توجه نمودند به طوریاشت

ز بـا کمـال   یـ ر هـم موافقـت کـرده و عموزادگـان محتـرم ن          یفق. د چاپ آن نمودند   یلذا بعض دوستان خواهش تجد    
نۀ برادر ی تابنده وفّّقه اهللا و هزی علين موضوع استقبال نموده و موافقت خود را ابراز داشتند و با کوشش فرزند     یاق از ا  یاشت

قهمـا در  ید توفیـ  زی قمـ ین برقعـ یدفخرالدی حـاج سـ  ي برادر مکـرم آقـا  یسعن و  ی ذوالشرافت ید مرتض ی حاج س  يمکرم آقا 
 روح عم معظّم را ي آنان خواستار و شاديق براید اجر و توفیاز خداوند منّان مز   . مطبعه حکمت قم شروع به چاپ نمودند      

  . مسئلت دارم
  »شاهیرضاعل «ين تابنده گنابادیر سلطانحسیفق

  1359 بهمن 4 / 1410ع االول ی رب17
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  مقدمۀ چاپ اول
  میبسم اهللا الرّحمن ارح

  
هیا منْ هو اخْتَفَی هیالظّاهرُ الباطنُ ف            لِفََرْطِ نُورِ هورِ    ظُ

لۀ یباشـد بوسـ   ی مـ  تـو يم که ما را به راه راست کـه بـه سـو   یگوئ ی م  تو يم، پروردگارا ثنا  یکن ی م ا ترا پرستش  یخدا
غمبـر  یان بر روان پـاك پ یپا ی ب، درودينمود تین مقدس اسالم عنای از ديرویق پ یوف، و ت  يندگان خود رهنمود فرمود   ینما

  . نان آن بزرگوار بادیو بر دوازده نفر جانش) ص (یآخرالزّمان محمدمصطف
ع گذشـته و  یخ اسـت کـه مـا را از وقـا    یباشـد،علم تـار    ی مـ  ز مورد توجه دانشمندان   ی از علوم مهمه که امروز ن      یکی 
ن رو از نظـر  یـ از ا. گران باعث عبرت ما گـردد یکان را سرمشق قرار داده و رفتار دین آگاه نموده که روش ن اینیشیحاالت پ 

د از هـر  یـ  اهللا بایو هرچند سـالک الـ  . د استیکنند مف ی مریق اهللا سی هم که در طر    ی کسان يز مهم و برا   ی ن ی و مذهب  یروح
ار ی مطالعه حاالت گذشتگان اثـر خـاص بـس   ید،ولیر به باطن بگراد و از ظاهی ببرد و او را در همه جا بجوی به خدا پ يزیچ
گردد،مخصوصاً مطالعه حاالت بزرگـان   ی م محسوبی و هم انفسیر آفاقیک نوع س  ی او دارد و خود      يبرا يا  ک ارزنده ین
ان سرمـشق   بـه حـاالت آن بزرگـوار   يهم السالم که نظریروان خاص ائمه علین و پین و عرفاء راشد  یین و ائمه هداة مهد    ید

ز از آنهـا  یـ مـا ن » ره چنان رو که رهروان رفتند«باشد که متوجه شوند طبق  ی م اهللاین الیندگان راه و سالک  ی جو ي برا یبزرگ
 ینین راه را از جمله علوم دیخ بزرگان اسالم و رادمردان ایم تاریتوان ی م و بلکه،می قدم آنان بگذار   ي نموده قدم رو   يرویپ

  . دینما ی مق و کمکیر و حرکت در راه خدا تشوی سيچون ما را برام، یز بشمری نیو اخالق
 یقیار تحقین موجود است که بعض آنها بسین و متأخّر یار از متقدم  یفات بس ین تأل یره و حاالت بزرگان د    یدرباره س  

 از آنها هم یعض نموده،و بی و روحی اشارات به نکات عرفانی ذکر کرده و بعضیل علمیه و تحلیخ را با تجزیو نکات تار
  . د استی خوب و مفیلیو مطالعه همه آنها خاند  خ و حاالت اکتفا کردهیفقط به ذکر تار

گانه فرزند ذکور جناب حاج مـال  ی که امروز یرزا محمد باقر سلطانی حاج ميز عم معظم محترم جناب آقا    یراً ن یاخ 
باشـند، و   ی مـ را دارا يا ستهیلکه نزد همه خاندان ما مقام شار و بیشاه طاب ثراه و مورد احترام کامل فقیسلطانمحمد سلطانعل 
ه و ی اهللا علیغمبر اکرم صلیباشند،حاالت پ ی مز با ارجی نیز هستند و در فضل و کمال علمیم همه فقرا نیمورد احترام و تکر 

ه قدس سرّهم را به طور اختصار یهه نعمۀ اللّیهم السالم و اقطاب سلسلۀ علّینان آن بزرگوار علیآله و سلم و دوازده نفر جانش 
 باختـصار  یلـ یف بـا آنکـه خ  ین تألیا .اند قت و عرفان نام گذاردهیف فرموده و آن را رهبران طری تألیبا طرز جالب و جامع    

ابنـد  ی که بخواهند بر حاالت بزرگـان وقـوف   ی کساني دارد که خواندن آن برای نکات جالب و مطالب با ارزش یاست ول 
  . د استی مفیلیخ

ز مطالعـه و دقـت کـرده، زبـده و خالصـه      یخ را نیف مدتها صرف وقت نموده و کتب معتبره تاین تألی ا يشان برا یا 
ن مجموعه به خواننـدگان  یز بر آن افزوده و دری خود را نیق ذوقی و نکات دقيقه و ابتکار فکر یآنها را انتخاب و حسن سل     

 ی کوشش نمـوده، از کتبـ  یگان مانند فرزندان حضرت شاه نعمۀ اهللا ول در بعض موارد و حاالت بعض بزر       اند،  اهداء نموده 
 یبودم استفاده کـرده و مطـالب   ه آنها عالقه مندیز به تهیر نیه شده و فقیران کمتر وجود داشته و از هندوستان ته  یهم که در ا   

  . دیافزا ی من کتابیرج و مقام از بر ایکه خود آن ناند  خ ما وجود ندارد، در حاالت آنان ذکر کردهیرا که در کتب توار
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م معظّـم   یز رسـ یـ شاه قـدس سـرّه ن  یـ  صالحعليض اثر پدر بزرگوارم حضرت آقاین کتاب به نظر ف  یجزوات ا   د و عـ
دار کـه  ی متاسفانه روزگار غدار و جهان ناپایول. ندیل بودند که آن حضرت همه آن را کامالً دقت و مطالعه فرما       ی ما یلیخ

ن کتاب شمع وجود مقدس آن حـضرت را در  یستان و بندگان مقرب خدا دارد، قبل از اتمام مطالعه ا    ن با دو  یهمواره سرک 
صد و چهـل و پـنج بـه    یـ کهـزار و س یصد و هشتاد و شش مطابق ششم مرداد       یکهزار و س  ی یع الثان یسحرگاه پنجشنبه نهم رب   

 ي رشـته همـه کارهـا   ي و فاجعـه کبـر  یبت عظمـ ین مصیبر اثر ا. م نمودیتیک و فقرا را یظاهر خاموش و محفل فقرا را تار    
ق افتـاد، تـا آنکـه مجـدداً پـس از      یـ شان بـه تعو یـ ن کتاب هم از طـرف ا یخته شد و اتمام ا    ی ما بلکه عموم فقرا گس     یزندگان

ن یـ شان دریر به نوبه خود از کوشش ایفق. دندیان رسانی قبل شروع به اتمام آن نموده به پا        يک سال،چند یش از   یگذشتن ب 
دوارم روح مقـدس پـدر   یـ شان را از خداونـد مهربـان خواسـتارم و ام   یـ ق ایـ د توفی و مزیر نموده و سالمت ید و تقد  یمجباره ت 

  .  و خرسند باشدین باره راضیشان دری ایز که ناظر اعمال ماست از مساعیبزرگوارم ن
  نی عباداهللا الصالحینا و علیوالسالم عل
  ين تابنده گنابادیر سلطانحسیفق

  1347ر8ر1388/16 شعبان 15
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  یبسمه االعل
  شرح حال مختصر مؤلف معظّم

  
ل یـ  نجـل جل یرزا محمدباقرسـلطان یـ مقدار، مرحـوم حـاج م  یر بزرگوار و سالک عالیل، فقیل و دانشمند نب   یفاضل جل 

ور اهللا شاه نـ یـ مال سلطانمحمد سلطانعل ل اهللا مرحوم حاجی سبید فین الشهین و برهان العرفاء الموحدیسلطان الحکماء المتأله  
  . باشد ی مروحه

دخت از قراء گناباد به عرصه وجـود  یه بی در قري قمري هجر1315 شعبان المعظم    13ن بزرگوار در روز دوشنبه      یا 
 يد و حضرت آقـا ی شهيد و مورد توجه و عالقه خاص حضرت آقایار خرسند و مسرور گرد   یپانهاد و پدر بزرگوارش بس    

  . شان بودیقطاب بعد از ار ایشاه برادر بزرگوارش و ساینورعل
شاه ی نورعليم الشأن خود آقایت برادر عظید شدند و تحت حضانت و ترب ی، پدر بزرگوارش شه   ی سالگ 12در سن    

 بـه مطالعـه کتـب    یاق تـام یدخت و اصفهان، عالقه و اشـت یل معلومات متداوله در بیل تحصیشان پس از تکم   یا. گرفت قرار
  . افتی بزرگان و حاالت و اخالق و صفات آنان اطالعات کامل یخ زندگانیز تاربزرگان و عرفاء داشت و دراثر آن ا

هم السالم و مشاهد متبرّکـه ائمـه   یع علیقبور مقدسه ائمه اربعه بق    و يت الحرام و روضه منوره نبو     یارت ب یضمناً به ز   
ه آالف یـ  حضرت ثامن االئمه علیارت وآستانه بوسی نسبت به زید، وعالقه خاصیهم السالم در عراق موفق گرد یاطهار عل 

  . دیگرد ی مه داشت ومکرّر به مشهد مقدس مشرّفیالثناء والتح
شاه بـه  یـ  رضـا عل ي به مصاحبت جناب آقایارت و آستان بوسی زين سفر خود برای آخري قمر1396در ماه شوال     

قعـده همـان سـال    یکـشنبه هفـتم ذ  ی افـت و در یشان که از مدتها قبل مبتال بود، شدت یدر آنجا کسالت ا. مشهد مشرّف شد  
ک حق را اجابت نمود و مرغ روح مطهرش قفس تن را شکـست و در  ی لبی سالگ81 در سن ی شمس1355مطابق نهم آبان    

أل اعل هید، رحمۀ اهللا علیوست و در دارالزهد آستانه قدس مدفون گردی به جوار رحمت حق پیم .  
 الزمـه  ي و کارهـا ي امـور کـشاورز  یدگیروزهـا بـه رسـ   . وسـته بـود  ی وارسته و به حـق پ ین بزرگوار به تمام معن یا 

 يدارا. از و تهجد اشـتغال داشـت  ین ی باز با حضرتی و مطالعه کتب مشغول و در ثلث آخر شب به عبادت و رازو ن        یزندگ
نمـود و از   یمـ   با عموم خلق رفتاریبا کمال محبت و انبساط و خوشروئ  . ده بود یکو و ملکات فاضله و رفتار پسند      یاخالق ن 

  از بزرگـان و اقطـاب دوره زمـان خـود     يرویدر اطاعت و پ   . نمود ی نم ي الزمه نسبت به همه خوددار     يکمک و مساعدتها  
جه پدر یشاه نتی رضاعليقدر خود و آقایشاه برادر زاده عال   ی صالحعل يم الشأن خود و آقا    یشاه برادر عظ  ی نورعل يمرحوم آقا (

ار بـود و  یـ اخت ی بشاهی رضاعلي نسبت به آقای داشت و مخصوصاً در اطاعت و فروتن    ی و جد کاف   ی واف یسع) بزرگوار خود 
شان ی عالقه مند به اينمود و به قدر ی مشان مالزمت و مصاحبتی ايدر اواخر عمر با وجود کسالت و کهولت در مسافرتها

آوردنـد او هـم    ی مـ فیهـران تـشر  شان بـه ت یـ  اگـر ا ینمـود، حتـ   ی نمی االمکان حضراً و سفراً مفارقت و جدائ یبود که حت  
  . آمد ی متوانست تحمل کند و به تهران ی نمشان رایمفارقت ا
ه و عالقـه کامـل عمـوم اهـال       یده و حسن سلوك و رفتار نیشان دراثر اخالق پسند یا  و احتـرام و  یکـو، مـورد توجـ 

 ی حتـ ین اوامـر و نـواه  یر و کـوچکت ي و جـد ی سـاع یقتـ ی و طری و مـذهب ینـ یدرانجام وظائف د. ل خاص و عام بود یتجل
  . فرمودند ی نممستحبات را ترك

ف و ترجمه نموده که سه جلـد آن بـه چـاپ    یف و تصنی تألياریده بسیره خود، کتب مفیشان در اثر مطالعات کث یا 
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  :ده استیرس
و اقطـاب  ) ع (نیو ائمه معـصوم ) ص (که شرح حاالت حضرت رسول اکرم   ) ن کتاب یهم (قت و عرفان  یرهبران طر  -1
  .  استيه گنابادیله نعمۀ اللهیله جلسلس
 . باشد ی من و عرفاءیو بزرگان د) ع (نیو ائمه طاهر) ص (غمبر اکرمینه گهر که مشتمل بر کلمات قصار پیگنج -2

  . دینما ی محیه را تشری امی از اسالم که فساد دستگاه بنیانتقام بت پرست -3
  :ست مانده ایادگار باقی پسر و دو دختر به 4ن بزرگوار یاز ا

  ؛ی سلطانی سلطانعليجناب آقا - 1
  ؛ ی سلطانی مهندس مجتبيجناب آقا - 2
  ؛ ی سلطانی دکتر حسنعليآقا - 3
  ؛ یم سلطانی سلطان ابراهيآقا - 4

  . باشند ی من خاص و عامیل و احترام بی فاضل و دانشمند و مورد کمال تجلیکه همگ
 رضـا  ي مکرّمه محترمـه همـسر آقـا   يگری اهللا آزاده و د     دکتر محب  يله محترمه جناب آقا   ی حل یکیشان  ی ا يایصبا 
  . باشند ی مس التجاری، فرزند برومند مرحوم حاج ابوالحسن رئیصالح
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  هو

121  
  مقدمه نگارنده

  
 شـاه قـدس سـرّه خطبـه     یب در بقعه پدر بزرگوارم حضرت سـلطانعل  ی که خط  ی جمعه به هنگام   يمدتها بود روزها  

 از يادیگذشت که عده ز ی مد، به خاطرمیرس ی میه شاه نعمت اللّهیر نام اقطاب سلسلۀ علخواند، چون به ذک ی ممعمول را
 کـه در راه  یاضـات یاطالعنـد، و از زحمـات و ر   ی بن بزرگوارانی احوال اکثر اي از شرح حال و مجاریمانیفقرا و برادران ا   

انـد   ت طالبـان انجـام داده  یو بسط عرفـان و هـدا   که در نشر یو خدماتاند  دهیشان کشیقان و ذروة کمال ایوصول به درجۀ ا   
ب ین بزرگواران به ترتیک از ایافتم شرح حال هری ی مقی بود اگر توفیدم که چه سعادتیشیاند ی مو با خود  .  ندارند یآگاه
نمودم ی میمانیم برادران این و تقدی تدوی و به صورت کتابي مقام ارشاد جمع آوريتصد .  

 خـود نائـل   ی قلبـ يقـت بـه آرزو  یت بزرگان طرین اوان به لطف و عناینکه در ایلبم بود تا انقطع در ق  ین آرزو ال  یا 
 از حاالت حـضرت رسـول اکـرم    ی مجملين اوراق که حاویم ا ی بحمداهللا موفق به تنظ    یبضاعت ی ب  و يزیشدم و با همه ناچ    

ا  . دمیـ ه اسـت گرد یـ احوال اقطاب سلسلۀ عل ياز مجار يا هم و شمهیه و آله و سلم و ائمه اطهار سالم اهللا علی اهللا عل  یصل امـ
خواسـتم   ی مـ ر موفـق نـشدم آنچنـان کـه    یـ  گیغ و کوشش پی بلیر و سع  ی و کشش ضم   یار متأسفم که با همه عالقه قلب      یبس

رشاه کمال یاز جناب م (هی که شرح حال ده تن از اقطاب سلسلۀ علین معنیم را به طور کامل به انجام برسانم به ا   یمنظور قلب 
س سـرّه و سـاکن    ی را که از اوالد و احفـاد حـضرت شـاه نعمـۀاهللا ولـ     یخ محمود دکن  یۀ اهللا اول تا جناب ش     ین عط یالدقـد 

دم، بـه همـه   یـ ران ندیـ موجـود در ا   يهـا  ر و تـذکره یک از کتـب سـ  یچ یبا همۀ تفحص و تجسس در ه     اند    هندوستان بوده 
م هندوسـتان  ی از دوسـتان مقـ  یبه ناچار از بعض. افتمیچ جا نیهبزرگ و معروف شتافتم و چهره مقصود را در   يها  کتابخانه
افتن بـه مقـصود   یـ د دست ی هند به امیو مراکز علمها   جستجو در کتابخانه ين بزرگواران بوده برا   ی مرکز ارشاد ا   یکه زمان 

ن وصف باز یورم، با اد بتوانم شرح حال آن بزرگواران را به دست آیار شایم آن دیکمک خواستم تا با استفاده از منابع قد
ف شده بود و از هندوستان فرستاده بودند و در تهران دادم ترجمه کردند، تنهـا     ی که به زبان اردو تأل     یهم از چند جلد کتاب    

شاه یـ  و جنـاب رضـا عل  یخ محمـود دکنـ  ی و جنـاب شـ  ین دکنیخ شمس الدیجناب ش (شرح حال سه تن از آن بزرگواران    
ت یـ دوارم بـه عنا یـ  مانـد کـه ام  ی بـاق یاطالعـ  ی ب گر همچنان در پرده   یال هفت بزرگوار د   افتم و شرح ح   یرا درآنها   ) یدکن

ن کمبـود را بـه شـکل جـزوه     یصه را جبران و این نقیابم که ایق ینده توفیقت در آی سالکان راه حقيقت و دعا یبزرگان طر 
  . میمه نمایعالوه ضم

قاته که از نظر عالقـه کامـل و عـشق    یه اهللا اقباله و توف زادی مصداقینعلی حس يداند از جناب آقا    ی م در خاتمه الزم   
 ينه آن را به همت واالین مجموعه را نموده و هزی چاپ ايوافر که به نشر آثار بزرگان و شرح حاالت آنان دارند وتقاضا

ا و آخرت معظّم له ید سعادت دنید و مزییق و تأیاد توفیش را اظهار و ازد  یشائبه خو  ی ب خود به عهده گرفتند، مراتب امتنان     
  . دیت درخواست نمایشگاه حضرت احدیرا از پ

د یـ  عبدالحمي و آقـا يد فضل اهللا دانشور علوی سي و آقاید هبۀاهللا جذبی حاج سيز از فاضل محترم جناب آقا     یو ن  
ر امـر  ح و مقابلـه و دقـت و مراقبـت د   یت در تصحی که با کمال صدق ن   ين دانشور علو  یدعالءالدی س ي و آقا  يریرجهانگیم



 13

 آنان از درگـاه  ي براي و اجر و ثواب اخرويویر و سعادت دنیه خود را ابراز و خ   یچاپ صرف وقت نمودند، تشکرات قلب     
  .  مسئلت دارديحضرت بار

دند به نظـر  ین اوراق دی در ای و سهو و اشتباهیه خوانندگان گرام تمنا دارم اگر کم و کاستیضمناً از برادران و کل    
  . ندیر فراموشم نفرمای خيند و از دعااغماض در آن بنگر

  یحاج محمد باقر سلطان
  

  فهرست کتب مورد مراجعه
  

  ی شرواني احمدبن محمد انصار–اخوان الصفا  . 1
 ) روتیب ( عارف تامر–اخوان الصفا و خالن الوفا  . 2

 ) قاهره (خی الشی اب– و آداب یاخالق النّب . 3

 ) روتیب ( ابن خلدون–الهم و دولهم یاخبار العرب و اج . 4

 ) در آباد دکنیح (ین السامی عبدالرحمن بن الحسی اب– التصوف ین فیاالربع . 5

 ) در آباد دکنیح (وسفی عمر ی حافظ اب– االسماء االصحاب یعاب فیاالست . 6

 ) روتیب (نی محسن االم–عه یان الشیاع . 7

 ) یدهل (ی طباطبائید علی س–برهان مآثر  . 8

  ) فهاناص (یروانین شین العابدی حاج ز–احه یبستان الس . 9
  ) قاهره (ی الذهبظ الحاف–ر و االعالم یخ االسالم و طبقات المشاهیتار . 10
  ) تهران (ینین عطاملک جوی بهاء الد– يخ جهانگشایتار . 11
  رین خواندمیاث الدی غ–ر یب السیخ حبیتار . 12
  ) اصفهان (ک ترکمانیربد اسکن– ی عباسيخ عالم آرایتار . 13
  ) تهران (ی ترجمه فارس– یخ ابن اعثم کوفیتار . 14
  ) تهران (ی ترجمه فارس– گوستاو لوبون –خ تمدن اسالم و عرب یتار . 15
  ) دنیل (ن عطارید الدیخ فری ش–اء یتذکرة االول . 16
  ) درآبادیح (ي عبدالجبار هند–اء دکن یتذکرة االول . 17
  ) قاهره (م حسانی عبدالحک– ی الشعر العربیالتصوف ف . 18
   )تهران (يبدین ابوالفضل مید الدی رش–ر کشف االسرار یتفس . 19
  ) تهران (ین فضل اهللا همدانید الدی رش–خ یجامع التوار . 20
  ) ینسخه خط (یروانین شین العابدی حاج ز–احۀ یحدائق الس . 21
  ) نجف (ی حاج آقا بزرگ تهران–عه یالذر . 22
  ری خواندم–روضۀ الصفا  . 23
  ) اصفهان (یروانین شین العابدی حاج ز–احه یاض السیر . 24
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  ) تهران (تیخان هدای رضا قل–اض الشعرا یر . 25
  ) تهران (يزی مدرس تبری محمدعل–حانۀ االدب یر . 26
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  میبسم اهللا الرحمن الرح

  ه و آلهی اهللا علیصلحضرت رسول 
  
رسل یسالم حمۀٌ لِلعالَم   یدکِّنُ فینَ و رتِمنینَ، المقام او اَدی م قـرَّبـ ، الم ـ ی اِل  حـضرت  ،اءیـ ، خـاتَم االنب ی تَـدلّ ی اهللا حتّ

 بـن  ینام مبارکش محمد و پدرش عبداهللا بن عبدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قُـص       . ه و آله ی اهللا عل  ی صل یمصطف
ة بن کَعب بن لُؤَ       الب بن مرّ هر بن مالک بن نَضْر بن نزار بن معد بن عدنان  يکِ دنان بـه چنـد   سلسله نسب عـ .  بن غالب بن فِ

 یمادر واالگهرش آمنه خاتون بنت وهب بن عبد مناف بن قص. رسد ی مه السالمیم عل یل بن ابراه  یواسطه به حضرت اسماع   
  . مبارکش ابوالقاسم، مولد ذات مقدسش مکّه مکرمه است تیکن. است ةبن کالب بن مرّ

 روز بعـد  55، ی ماه فرسـ ي د17 و یاط رومستم شبیسان ماه و بی ن28ع االول مطابق ی رب17حضرتش در روز جمعه    
پـدربزرگوارش جنـاب عبـداهللا دو مـاه قبـل از تولـد آن حـضرت          . دیـ  از مادر متولّد گرد    يالدی م 571ل در سال    یاز وقعه ف  

ز ابولهب که بـه  یه کنیر مادرش، ثوبیر خورد، سپس به علّت قلّت شیک هفته از پستان مادر شیحضرتش . رحلت کرده بود 
ه یه از اعراب بادیآنگاه به رسم بزرگان عرب که دا. ر دادیلّد آن حضرت آزاد شده بود حضرتش را سه ماه ش           تو یمژدگان

مه بنت عبـداهللا بـن   یز به حلیح بار آورد حضرتش را نیه اطفال را شجاع و فصی آزاد باديگرفتند تا هوا  ی م  اطفال خود  يبرا
ر به قدر کفـاف طفـل خـود در پـستان نداشـت و      یتن حضرت رسول شمه قبل از گرف ینکه حل یبا ا . ۀ سپردند یالحارث السعد 

پـس از دو سـال   . ر شـد ی مملو از شيدن آن حضرت به کنارش هردو پستان ویک پستان او هم خشک بود، به محض رس   ی
ه کـه بـ   يا  به واسطه کثـرت عالقـه  یدار مادر و اقوام به مکّه آورد ولی ديمه حضرتش را برایکه مدت ارضاع تمام شد حل 

آن حضرت داشت با الحاح از جدش جناب عبدالمطلب و مادرش اجازه گرفته حضرتش را مجدداً همراه خود بـه صـحرا        
م مـادر و  ین وقت پنج ساله بود به مکّه آورده تـسل ی را که ايپس و. گر نزد خود نگاه داشت    یا سه سال د   یبرگردانده و دو    

نه در منزل ابوا رحلـت  یدار اقوامش از مدین مراجعت از دید که مادرش ح   ی رس یحضرتش به سن شش سالگ    . جدش کرد 
  .  جدش عبدالمطلب قرار گرفتیمن و کفالت و سرپرستی در تحت حضانت ام ايآنگاه و. نمود

ز رحلت نمـود و حـضرتش را بـه جنـاب ابوطالـب سـپرد و         یپس از دو سال که حضرتش هشت ساله شد جدش ن           
از حفاظـت و   يا قـه ی بـه نبـوت و چـه بعـد از آن دق    ي ابوطالـب چـه قبـل از بعثـت و    جناب. ه فراوان نمودی توص يدرباره و 

 را بـا  ي سـاله شـد و  12داد، و چـون   ی مـ حشیش ترجی نکرد و در همه مراتب بر اوالد خو   يت آن حضرت خوددار   یحما
د و ابوطالب یش درا راهب که عالمات نبوت را که در چهره مقدس  یه بح یخود به تجارت شام برد و برحسب اشاره و توص         

 ی سالگ25د، آنگاه حضرتش در سن ی به مکّه اش بازگردان يهودان نسبت به آن حضرت برحذر داشت به زود        ید  یرا از ک  
د به تجارت شام رفته سالماً و غانماً بازگشت و پـس از بازگـشت از شـام برحـسب اظهـار عالقـه و       لِیوجه بنت خُی خد يبرا
  . جه را به حباله نکاح درآوردی، خديجه به ازدواج با ویل خدیتما

 حمـل و  ين آنـان بـرا  یکه بـ  يا ش در اختالف و مشاجرهیله قریر کعبه به وسین تعمید در حی رس35چون سن مبارکش به     
گذاشـته و اطـراف آن را    يا ت فرموده دسـتور داد کـه حجراالسـود را در پارچـه    یش آمده بود حکم   ینصب حجراالسود پ  

 یش برده سنگ را برگرفت و به رکـن عراقـ  یآنگاه حضرتش دست پ؛ وار خانه بردندی د يپا به   ی گرفته دسته جمع   یهمگ
 یپرداخت و از غذائ ی مک ماه در غار حرا به خلوتی یدا شد و سالی به انزواء در حضرتش پ    یلیکم کم تما  . نصب فرمود 
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  ظـاهر يک و آثـار آن بـرو  یـ ت نزدنکـه موقـع بعثـ   یفرمـود، تـا ا   ی م قناعتيزیبردند به کمتر چ ی مشیکه خانواده اش برا  
نکه عمر مبـارکش  یآموخت تا ا ی مزهاید و از او چیشن ی متیرا بدون رؤ يا  فرشته ي بود که درخلوات صدا    یشد، مدت  یم

ل بر حضرتش نازل و خـود  یو در آن شب جبرئ. دی را به او دادند رسي ماسویشوائی رجب که پ27بالغ بر چهل شد و شب    
إقْرَاْ بِاسِم ربّک منت مشحون ی را به مضمون می ظاهر کرد و فرمان الهير و اخبار مذکور است برو     ی که در س   یرا به صورت  

  . ج شروع شدیات قرآن به تدری بود و ازآن به بعد نزول آيالدی م611ن وقت سال ی، به حضرتش ابالغ کرد و ا1 خَلَقيالّذ

 يج مردم مکّه متوجه دعوت ویفرمود و به تدر  میدعوتبه اسالم  حضرتش تا سه سال محرمانه و در خفا مردم را 
ان یـ  در ميدا شـدند و خبـر بعثـت و دعـوت و    ی چند پ یمان آورده و مسلمانان   ی به حضرتش ا   يشده در گوشه و کنار افراد     

 یرتش دعوت الهـ  حض2نیفَاصدع بِما تُؤْمرْ و اَعرِض عنِ المشرِک د و طبق فرمانیتا سال سوم بعثت رس  . افتیش انتشار   یقر
روانش شروع ین نسبت به آن حضرت و پیت و آزار مشرکین رو اذیرا آشکار کرد و بتان را مورد طعن و لعن قرارداد، از ا   

 از یش سبب شـد کـه آن حـضرت بعـض    ینکه در سال پنجم از بعثت شدت آزار کفار قریگرفت تا ا  می ج شدت یو به تدر  
  . دیت کفّار را از خود نداشتند اجازه هجرت بخشیت رفع اذّره بوده و قدریمسلمانان را که فاقد عش

.  نفر زن و مرد بود که پس از سه ماه توقف در حبشه مراجعت کردند    15در حدود    ن اسالم ین مهاجر ین اول یعده ا  
 مکالمـه بـا آن   یعـت و مناکحـت و معاشـرت، حتـ    یش مبای قـر ي سال هفتم بعثت بزرگـان مکّـه و رؤسـا       یعنیدو سال بعد    

 ينـابود آزار و  یختند و به جد تمام در پین باب نوشته در کعبه آویدر ا اي    م کردند و معاهده   یروانش را تحر  یرت و پ  حض
 زن از مسلمانان به حبـشه هجـرت نمودنـد و جنـاب     12 مرد و 83بالغ بر اي  ن رو مجدداً عده  ی و مسلمانان برآمدند، از ا     يو

 داد و آنهـا  يجـا » شـعب ابوطالـب  « موسـوم بـه   یور حفظ جـان در دره کـوه  ه مسلمانان به منظ   یابوطالب حضرتش را با بق    
 یبه جانب بنـ  لیش که متمایاز قراي  نکه عدهی از هر جهت درآنجا به سربردند، تا ای و سختیک به سه سال به ناراحت   ینزد

 بود پس از اظهار تنفـر و  ز خوردهیانه نیهاشم بودند از عناد و لجاج با آن حضرت خسته شده و آن معاهده شوم را که مور       
مـه آن سـال کـه    یمکّه معـاودت فرمـود، ودر ن   خود درهاي   خانه انزجار ازآن باطل کردند و حضرت رسول با همراهان به      

 حـضرت  يبان بـزرگ صـور  ی و پـشت ی سال داشت رحلـت فرمـود و حـام       70دهم بعثت بود جناب ابوطالب که متجاوز از         
 وفـات  ی سـالگ 65ز در سـن  یـ جه نی و زوجه فداکارش خدیه همسر گرامین قضی ا روز از35ان رفت و پس از   یرسول از م  

عـام  «د لـذا آن سـال را   یـ ن حـزن و الـم گرد  ین دو حادثـه قـر  یـ بتش افزود و خاطر مبارکش از ای بر مصیبتیز مصیافت و ن ی
  . نام نهاد» الحزن

م و ی بود حلـ ي چون مردیکّه شد ولر می عباس بن عبدالمطلب قائد قوم و اميپس از فوت جناب ابوطالب برادر و   
ت و آزار حـضرت رسـول و مـسلمانان    یـ ش مجـدداً بـا شـدت و خـشونت بـه اذ     یبت الزم را نداشت کفّار قـر     یسطوت و ه  

ت ی هدایف بسر برد و چون در آنجا کسیک ماه در طا ی شد و    يف متوار یپرداختند، چنانکه حضرتش اجباراً به طرف طا      
ن از قصد مراجعتش مطّلع و عزم کردنـد  یمعاند. ش گرفتیدا نشد راه مراجعت به مکّه را پ  ی پ ی کننده و حام   ياریافت و   ین

ن امر مخالفت کرد و حضرتش را در امان خود گرفته بـه  ی نام با ا يکنفر مطعم بن عد   ی یکه مانع ورودش به مکّه شوند ول      
نکـه در سـال   یام نمودنـد، تـا ا  یـ حـضرت ق ش داده، خود و فرزندانش به محافظت از آن       یش جا یمکّه آورد و در منزل خو     

                                   
  ).1سوره علق، آیه ( بخوان به نام پروردگار خویش که بیافرید - 1
  ).94سوره حجر، آیه ( پس بانگ درده بدانچه مأمور شدي و روي برگردان از شرك ورزان - 2
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انه با آن حضرت مالقات ی انجام مراسم حج معمول آن زمان به مکّه آمدند مخف   ينه که برا  ی نفر از مردم مد    6ازدهم بعثت   ی
ق بـه  ینه انتشار داده مردم را دعـوت و تـشو  ی را در مدينه موضوع بعثت و یمان آوردند و پس از مراجعت به مد       ی ا يو به و  
  .  کردنداسالم

و . صورت وقـوع گرفـت  3ي أسريسبحان الذّ ه معراج حضرتش اتفاق افتاد و مصداق        یدر سال دوازدهم بعثت قض     
شان به مکّه آمده بودند محرمانه یله خزرج که به قصد حج مرسومینه از قبیزدهم، هفتاد مرد و سه زن از مردم مد یدر سال س  

هنگام مراجعت آنها حضرت . عت نمودندیدند و به نثار جان و مال در راهش بمان آوریاب و ایلۀ العقبۀ حضورش شرفیدر ل
 بـا آنهـا   تانیم قرآن و آداب دین اسالم و تعلی تلقي را برارین فرمود و مصعب بن زبییب تعیانشان دوازده نفر نقیرسول از م 

نه مطلع شدند مـصمم بـر   ی مديایز قضاش ایچون کفّار قر . نه مسلمان شدند  ی مد ی از اهال  يرینه فرمود که عده کث    یروانه مد 
نه گرفت و مقدمۀً اکثر اصحاب را به یم به هجرت به مدی تصمیدند و حضرتش طبق امر اله     ی آن حضرت گرد   يقتل و افنا  

  . نه فرستادیج به مدیتدر
م گرفته بودند دسته یش تصمی که کفّار قریزدهم بعثت، شبیع االول سال سیپس خود آن حضرت در شب غرّه رب       

م یتسل) ع(ی  که از مردم داشت به علیرا احضار نموده و امانات) ع(ی  به خوابگاهش حمله برده به قتلش برسانند، علیجمع
فرمـود  ) ع(ی آنگاه به علـ . نه فرمودی حرکت دادن خانواده اش به مد  ي الزم برا  ينمود که به صاحبانش برساند و سفارشها      

 بخوابد و خود با ابوبکر شبانه حرکت فرمـود و پـس از سـه شـب       ي و يان شب در رختخواب به ج     ی اغفال مشرک  يکه برا 
نـه  ی مدیلـ یۀ قبا چهار میع االول به قریش گرفت و روز شنبه دوازدهم ربینه را در پیتوقف در غار ثور سحرگاه سوم راه مد 

که طبـق  ) ع(ی فرمود، و عل مردم مسجد قبا را بنا ي به نام کلثوم بن هِدم منزل کرد و به تقاضا       یوارد شد و در منزل شخص     
 روز توقف در قبا 14وست و آن حضرت پس از ی پيدستور سه روز پس از حضرتش از مکّه حرکت کرده بود در قبا به و

 يبرااي   و خانهيداریان است خریباشد و مطاف عالم  می را که اکنون مرقد مطهرشینینه فرموده و زمیمت به شهر مد  یعز
 تمام اصحاب را از مهاجر ينه روزیو پس از گذشت پنج ماه از استقرار در مد. از بنا فرمود  نم ي برا يمسکن خود و مسجد   

گر قـرارداده  یکـد یز بـرادر  یـ ن هر دو نفر از آنان عقد اخوت بست و آنان را در همـه چ ی گرد آورد و بیو انصار در مجمع   
؟ ين نفرمـود ی معي من برادريبرا) ص (ول اهللاا رسی: عرض کرد) ع(ی عل. ن نکردیی برادر تعي ويرا که برا) ع(ی مگر عل 
 یگران علـ یرا بر د) ع(ی ت علین دفعه بود که مزین اول یو ا . یباش  می تو برادر خودم  ؛  4ا و اآلخرة  ی الدْن ی ف یاَنْت اَخ : فرمود

  . ان فرمودیرؤس االشهاد ب
شه ید و خودحضرت هم قبالً عادرآور) ع(ی را به ازدواج عل  ) ع (پس در سال دوم هجرت دختر خود فاطمه زهرا         

. شـد   مـی ج در موقـع اجـرا گذاشـته   ین اوان نزول احکام اسالم شروع شده و به تدر   یدر ا . ج نموده بود  یدختر ابوبکر را تزو   
ره و یـ ن و در سـال سـوم حرمـت شـراب و غ    یدیـ ر قبله، نماز ع ییسال اول و دوم هجرت احکام جهاد، روزه، زکوة مال، تغ          

ات طبـق  یـ حـضرتش از هنگـام نـزول حکـم جهـاد تـاآخر ح      . شد  میو اجرا عت نازلیتدرجاً احکام شر اً و م  ین متوال یهمچن
 ی مرتبـه کـه جنـگ بـا حـضور و فرمانـده      27ن و کفّار مبـادرت فرمـود کـه در        ی مرتبه به حرب با مشرک     75ر  یخ و س  یتوار

 ی کـه بـه فرمانـده   یله امرائـ ی مرتبه که جنگ به وس48مرسوم شده است، و» غزوات«شخص خودش صورت گرفته به نام       

                                   
سراء، آیه (پاك و منزّه است خدائی که سیر داد بنده اش را - 3   ).1سوره اِ
  . تو برادر من در دنیا و آخرت هستی- 4
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 که حضرتش حاضر بـوده  ینک فقط به ذکر غزواتیمشهور است، ا » ایسرا«ن فرموده و اعزام داشته است انجام شده به          ییتع
  :شود  میاکتفا

  ؛اَبوا - 1 
  ؛بواط – 2
  ؛رَهیعش - 3
ول - 4   ی؛ بدر أُ
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  . ستیسور نین مختصر میر مضبوط و ذکر مشروح آنها در ایک در سیکه شرح هر 
 یرا از طرفـ یـ د، زیـ ن گردیم امـور و امـوال مـسلم   ینه به شدت گرفتـار کـار و تنظـ        یحضرتش از هنگام ورود به مد      

نـه  ین مدینه بودند و انصار کـه سـاکن  ین خارج به مدین که واردین مهاجری بي و محبت برادر   ینیجاد عالقه د  یش در ا  کوش
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 در خانه انصار داشت، ي و عدم لطمه به محبت برادرین با توجه به حفظ شؤون عفت اسالمیبودند و سکونت دادن مهاجر
 یت داخلی گرفتار استقرار نظم و امنیشد مشغول و از طرف  می نازلجی که به تدر  ینی احکام د  ي به انتشار و اجرا    یو از سمت  

ن و یـ ن و واردی بـه حـال وافـد   یدگی و رسـ یرائیان ساکن آنجـا و پـذ  یهودیت و مخالفت یضد نه و حومۀ آن در مقابل  یمد
 داشـتن دائـم   ا بـودن و مجهـز  یـ  مراقبـت مه یآمدند و از سـمت     می نهینقطع از اطراف به مد    یدادن جواب سؤاالت آنها که ال     

 ی با آنان بود و از همه سـخت تـر زحمتـ   يا مشغول جنگ و جهاد ضروری دشمنان و   ی دفاع از حمله احتمال    يمسلمانان برا 
 در يجـاد روح صـداقت و امانـت و عفـت و تقـو     یرا ا یـ فرمـود، ز    مـی   مسلمانان تحمل  یت اخالق یبود که حضرتش در ترب    

ن یـ له خـود را داشـتند و اسـتقرار ا   یادات و رسوم و اخالق مخصوص به قبک عیل مختلف بودند و هر ی که از قبا   یمسلمانان
ن آنهـا و پـرورش روح اطاعـت کامـل از     ی بیوستگی و به هم پ یگانگیجاد حس   ی و ا  یافراد مختلف در صف واحد اسالم     

 زحمـت و   حـضرتش بـا  ینمود، ولـ  ی میرعملیار مشکل و طاقت فرسا و بلکه غ   یفرماندهشان در غزوات بود که صورتاً بس      
ن یـ نکـه ذات مقدسـش بـا ا   ین مراتـب را بـه مرحلـۀ عمـل درآورد و بـاالتر ا         یـ ار و متانت و حسن گفتار همۀ ا       یکوشش بس 

فرمود که   می و محبت معاشرتی و بشاشت و گرمین خود چنان با خوشروئین و معاشری و اشتغال به همۀ مصاحبيگرفتار
  .  به حضرتش فرمود5می خُلْقٍ عظیواِنّک لَعلاب ستوده، ن بیز در اینش، خداوندش نیق معاصریگذشته از تصد

قعده به قصد انجـام حـج   یده بود در ماه ذی که دین سال حضرتش طبق خوابید در ای رسيخالصه سال ششم هجر    
ش چـون از عـزم آن حـضرت    یکفّـار قـر  . د و هزار و چهارصد نفر از مسلمانان در رکابش حرکت نمودنـد  یعزم مکّه گرد  

چکس را از انجام حج منع نکرده بودند، مصمم شدند کـه مـانع دخـول آن حـضرت بـه       ینکه تا آن زمان ه    یند با ا  مطلع شد 
 بـه  یآن حضرت وقت.  ممانعت فرستادنديرون مکّه برای مسلح به بی جهل را با جمعید و مکربن ابیمکّه شوند و خالدبن ول   

م عدول کـرده و  یخواست داخل جنگ شود از راه مستق  نمی وه مطلع شد و چون ماه حرام بودید از قضی مکّه رسیدو منزل 
در آنجا توقف فرموده با همراهـان بـه مـشورت پرداخـت     . دیه رسیبی به نام حدینکه به جائیراهه به طرف مکّه راند تا ا  یاز ب 

ل بـن  ین اثناء بـد یدر ا.  بنمودندی بزدند و راهی رائکیاصحاب هر. ش با آنان چگونه رفتار کندین عمل قریکه در مقابل ا  
 يفقط به قصد ادا: فرمود. ي وارد مکّه شویخواه  می و به چه منظور   يده عرض کرد که چه قصد دار      یورقا حضورش رس  

دا کـرده از قـصد   یـ  پيد آرامش خاطریش برسانم، شای من منظور تو را به اطالع قر یاگر اجازه ده  : ل عرض کرد  یبد. حج
 يان نهاد و پندشان داد که ممانعت از ادایش درمی برفت و موضوع را با قريحضرت اجازه داد، و . ممانعت منصرف شوند  

عـروة بـن مـسعود را    ) ص (ات حضرت رسولی از منويشتریق بی تحقيرفتند و برای آنان نپذیست، ولی ن یحیحج عمل صح  
س یلَمئن و قانع نشده حش باز هم مطیقر.  نداردي حج منظور يز در جواب فرمود که جز ادا      ی ن يبه و . غمبر فرستادند ینزد پ 
 ی اطميحضرتش برا.  حضرت فرستادند ي به اردو  يشتریق ب ی تحق يمه را برا  قَلْبن عرا يس فرمود شـتران هـد  یلَنان خاطر ح 

 ندارنـد بـه مکّـه مراجعـت و     ي حج منظـور ين جز اداینکه مسلمینان از ا  ی پس از اطم   يو.  او بردند  يکه آورده بودند جلو   
 ي سخنان او هـم سـود  یول. از ورود به مکّه مالمت و سرزنش نموداند   مناسک آمدهي ادايه برا ک یش را بر منع جمع    یقر

ش فرسـتاد کـه اگـر    یعثمان را با ده نفـر از اصـحاب نـزد قـر    ) ص (باالخره حضرت رسول. نداد و از لجاجت آنها نکاست  
ف و مانع از مراجعتش یعثمان را توقش عوض موافقت یقر.  خاتمه دهدیممکن شود آنها را قانع کرده موضوع را به خوش   

عه ین شـا یـ ا. ده استیمنتشر شد که عثمان در مکّه به قتل رس) ص (ان همراهان حضرت رسولی در میعه دروغ یشدند و شا  

                                   
  ).4سوره قلم، آیه ( تو بر خُلقی عظیم هستی - 5
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 يتمام همراهـان را جمـع نمـود کـه بـرا     ) ص (د و حضرت رسول  ین گرد ید مسلم یت و جوش و خروش شد     یباعث عصبان 
  . دیموسوم گرد» عت الرضوانیب«عت به ین بیعت کردند که ایس و بذل جان در جهاد مجدداً بن نفیمقابله با کفّار تا آخر

) ص (ا به اردوگاه حضرت رسـول یق قضای تحقيرا برااي  د، عدهی مکّه رس ین که به اهال   یخبر شور و جنبش مسلم     
 يل بـن عمـرو را بـرا   ی مکّه سـه یاهالباالخره . ف نمودندیغمبر توقی پين آنها را درعوض عثمان در اردو  یفرستادند و مسلم  

متـروك شـدن جنـگ     - 1: ن مـواد یشد مشتمل برااي   به نوشتن صلح نامه یه منته یمذاکره حضور حضرت فرستادند و قض     
ن در تمـام مـدت   یمانان طـرف یدر امان بودن هم پ - 2؛ خ صلح نامه تا ده سال   یش از تار  یو قر ) ص (ن حضرت رسول  یما ب یف

غمبـر  یروان پیـ اگـر از پ  - 4؛ ونـدد ین بپی از طـرف یکیو ترك آزار نسبت به هرکس که بخواهد به         عدم ممانعت    - 3؛  صلح
 ی بـدون اجـازة ولـ   یش کـس ی اگـر از قـر  یم او را نخواهد داشت ولی تسليغمبر حق تقاضایش برگردد پ  ی قر ي به سو  یکس

غمبـر و  ینـده پ یسـال آ  - 5؛ رگردانـد ش بی او را بـه قـر  یستی او بایغمبر در صورت درخواست ول    یوست، پ یغمبر پ یخود به پ  
 يگـر یلحه دسـ ر اینکه جز شمـش ی با دو شرط اول ایند ولیای حج به مکّه بي ادا ي برا ی و راحت  يتوانند به آزاد    می اصحابش

ه و یـ بیست روز در حدیـ خالصه حضرتش پس از توقـف ب . ندیش از سه روز در مکّه توقف ننما    ینداشته باشند، دوم آنکه ب    
 بود طبق صلح نامه حضرتش با دو هزار يآنگاه سال بعد که سال هفتم هجر     . نه مراجعت فرمود  ینامه به مد  ن صلح   یم ا یتنظ

. نه مراجعـت فرمـود  ی حج به مکّه آمده و پس از توقف سه روز در مکّه و انجام اعمال حج به مدي اداينفر از مسلمانان برا 
ن آنـان و مـسلمانان، مکّـه را    یم وقـوع تـصادف بـ   یم از بـ ن در مکّه به واسطه شدت حسد و هیش در مدت اقامت مسلم یقر
  . ن به مکّه آمدندیمکّه چادر زده توقف کردند و پس از رفتن مسلمهاي   ه و در کوهیتخل

ـ  یها النّاس اِنّیا اَیقُْل ه مبارکه ی در اول سال هفتم هجرت آ   يبار  ن امـر بـه   یـ طبـق ا   نـازل و اًیعـ کم جمی رسـولُ اهللا اِلَ
ان جهـان را دعـوت بـه    یـ و فرمانروا نی گرفت که رسالت خود را به اطراف و اکناف عالم ابالغ و سـالط         میحضرتش تصم 

ن آن محمد رسول اهللا حـک نمودنـد   ی از نقره که بر نگيدِ اصحاب فرمود تا انگشتر یلذا بر حسب مصلحت د    . دیاسالم نما 
دوم ؛  پادشاه حبـشه ی نجاشين نامه برایاول. شاهان نوشتآنگاه شش نامه به شش تن از پاد. ه کردندیتهها   ح نامه ی توش يبرا
 يپـنجم بـرا  ؛ هی اسـکندر ي مقـوقس فرمـانروا  يچهارم بـرا ؛ رانیز شاهنشاه ای پروي کسر يسوم برا ؛   هرقل امپراطوروم  يبرا

ص له قاصـدان مخـصو  یرا بوسـ هـا   نامه و. منی ی والی هوذة بن عالء حنفيششم برا ؛   شامات ي شمر فرمانروا  یحارث بن اب  
  . ر ضبط استیات به شرح در کتب سی اختالف الروایو جواب آنها علها  ک فرستاد که اصل نامهینزد هر

فـرق کـرده و    ارین مدت کـم عـالم اسـالم بـس    ید و در ایه گذشت و سال هشتم هجرت رس  یبیدو سال از صلح حد     
 اسـالم بودنـد   يشرفت ظاهری و مانع پیلان که خار راه تعایدوهی.  به خود گرفته بود يوضع ثابت تر و صورت مستحکم تر      

نه ین مدیمان آورده و منافقینه ایل ساکن اطراف مدیافته بود و اکثر قبای توسعه   يان برداشته شده و حوزه اسالم تا حد       یاز م 
 یت دسـ ی گرفته از رنج و تعـب و تهـ  ین نسبتاً سرو سامانیمهاجر.  بازمانده بودنديزیل و زبون شده از فتنه انگ    یف و ذل  یضع

ن یدر چنـ . غمبر قرار گرفتـه بـود  ی منظم شده، کامالً تحت سلطه و نفوذ پينه و حومۀ آن تا حد     یافته بودند، امور مد   ینجات  
 یلـه بنـ  یش بودنـد و قب یمانان قری بکر و کنانه که هم پیله بنین قبین که بود بیرخ داد و آن چناي    بود که اتفاق تازه    یاحوال

 یبنـ . روز شـدند یـ له خزاعه در جنگ پید و قبیش آمد و منجر به جنگ گرد     ی پ یبودند اختالف غمبر  یمانان پ یخزاعه که هم پ   
ح متن صلح یش برخالف صریچند نفر از بزرگان قر.  خزاعه کمک خواستندیه بنیمانشان بودند علیش که هم پ یبکر از قر  

  . ست نفر از آنها را کشتندی و آنان را مغلوب و ب خزاعه تاختهی بکر بر بنی بنياریبه عنوان اي  غمبر با عدهین آنان و پینامه ب
 ی درصـدد کمـک بنـ   یمانیحضرتش مطابق قواعد هم پ. دندیش بنالیغمبر آورده از قری پدت به نز  ی خزاعه شکا  یبن 
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 خزاعه را کـه بـرخالف مـواد صـلح نامـه بـه آنهـا حملـه         ی کشتگان بنيا خونبهایغام فرستاد که  یش پ یخزاعه برآمد، به قر   
کـن  یه را پـس داده و آن را لغـو شـده و کـان لـم      یبیا صلح نامه حدی بکر دست بردارند یت بنیبپردازند و از حما د  ان  کرده

غمبـر شـمرده شـده، پـس آن     یا اعـالن جنـگ بـه پ   یـ  صـلح  لن خود اعالم ابطـا یش صلح نامه را پس دادند و ا    یقر. شمارند
آنگاه روز . ۀ به مکّه را ممنوع نمودبان مکاتی برمکّيم وی ماندن تصم  ی مخف يم گرفت و برا   یحضرت بر حمله به مکّه تصم     

  .  سان لشگر توقف فرمودينه روانه شده و در چاه عقبه برایدوم رمضان سال هشتم هجرت از مد
صد اسب داشتند و عدة انصار چهار هزار نفر بودند که پانصد اسب داشتند و ین نهصد نفر بودند که س  یاجرهعده م  

 ج بـه حـضرتش  ی بـه تـدر  یز جمعـ یـ ق بـه سـمت مکّـه ن   یـ  طرینه بودند و در طـ    یل اطراف مد  یمختلف قبا دوهزار هم افراد    
ش یمردم مکّه و قـر .  هزار نفر بودند12ب ین حضرت قرآدند مالزمان رکاب ی به حدود مکّه رس    یوستند، چنانکه وقت  یپ می
 شده بود ی و ابطال صلح از طرف آنها ناشنکه نقص عهدیمت آن حضرت نداشتند، نظر به ای از عزیحینکه اطّالع صح یبا ا 

اس بن عبدالمطّلب ب از آنان از جمله عیغمبر داشتند، لذا جمع ی از طرف پ   یمناك بودند و انتظار عکس العمل     یمضطرب و ب  
نهـا  آگـر از  ی دیجمعـ . غمبر مصادف و اسـالم آوردنـد  ین راه با پینه شده و در بیال عازم مدی آن حضرت با اهل و ع  يعمو

 هـم  یر بودند، بعضیدادند در کار خود مردد و متح  نمیدار و تن به اسالم دریم بن حزام که بر کفر پا   یان و حک  یوسفمثل اب 
  . پروراندند  میله خودیفکر مقاومت را در مخ

ش ی پـ ي از اطراف مکّه از شهر خارج شده به طرف واد  يری خبرگ يل بن ورقا برا   یان و بد  ی ابوسف ین احوال یدر چن  
ن سـپاه آنهـا را   نـا ده بایـ دند و قبل از آنکه بتوانند به عقب برگردنـد د  یغمبر د یک سپاه فراوان پ   یه ناگاه خود را نزد    رفتند ک 

غمبر سوار بود از آنجا گذشـت و آنهـا   ی که بر قاطر پیغمبر در حالی پين اتقاقاً عباس عموین بیدر ا. ر کردندیده و دستگ  ید
ف خود سوار کرده به حضور حضرتش آورد ی و رفاقت از آنها گرفته و ردیقه دوستان را بنابر ساب   ید و ابوسف  یرا گرفتار د  

) ص (حـضرت رسـول  . دند خواستند به قتل برسـانند یان دشمن سرسخت و قائد سپاه کفر را گرفتار دیو اصحاب که ابوسف   
را فرمود که قبل از آن  يو) ص (ان کرهاً اسالم آورد، آنگاه حضرت رسولی را دعوت به اسالم کرد، ابوسفيمانع شده و  

ان یا بـه منـزل ابوسـف   یـ  که بدون اسـلحه بـه مـسجدالحرام برونـد و     یحضرت به مکّه برود و به مردم اعالم کند که اشخاص          
  . ا به منزل خود رفته در خانه را ببندند در امان خواهند بودیپناهنده شوند 

  : چهار نفریهار لوا و فرماندهم و در تحت چیسپس حضرتش سپاه را رژه داده و به چها دسته تقس 
  ؛ر بن العوامیزب - 1 
  ؛دیخالدبن ول -2 
  ؛س بن سعدبن عبادهیق - 3 
  دة بن جراحیابوعب - 4 

رنـد و خـود   ین فرمـود کـه از چهـار سـمت مکّـه را فـرا گ      یـی  تعیرا سـمت هـا   ک از دستهی قرارداد و منطقه ورود هر   
ن جـز انـدك مقاومـتِ    یهنگام ورود مـسلم . انب مکّه روانه شد به ج  ی از خواص اصحاب هم از طرف      يحضرتش با معدود  

 شـدند بـه مـانع و    يد نموده و شکست خـورده، متـوار  یه که در مقابل دسته خالدبن ولی جهل و صفوان بن ام  یعکرمۀ بن اب  
رد  وايروزیـ ستم رمضان سال هشتم هجرت با فتح و پیا بیزدهم  یدر روز س  ) ص (غمبری برخورد نکردند و حضرت پ     یرادع

 خانـه  يآنگاه فرمود تا درب خانه کعبه را گشودند و تمام بتها. د و به دور خانه هفت شوط طواف کرد   یمسجدالحرام گرد 
فرمـود  ) ع(ی ه علبد یرس نمی) ص (وار خانه بود و دست حضرت رسول  ی طاقچه د  ي از بتان که بر باال     یرا بشکست و بعض   
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. آنگاه فرمود که مردم مکّه در مسجدالحرام مجتمع شـدند . درهم شکست بر دوش مبارکش نهاد و آنها را انداخته      يکه پا 
دا کرده ام درباة یمردم مکّه اکنون که بر شما مسلّط شده و غلبه پاي   ه داده خطاب به مردم فرمود که      یپس به خانه کعبه تک    

ر یـ رف مردم جواب داد که جـز خ ل بن عمر از طید؟ سهی از من داريد و انتظار چه رفتاریشیاند  میرفتار من با خودتان چه 
م که بـرادرم  یگویمن همان م: حضرت فرمود !می نداريم انتظاری و عفو و کرامت از چون تو برادر و برادرزادة کر     یو خوب 

ي  هـا  د بـه خانـه  یشما همه آزاد. اَنْتُم الطُلَقاء:  بلند فرموديصدا  ،آنگاه به 6ومیکُم ال یب علَ یال تَثْر : وسف به برادرانش گفت   ی
ت زمزم و یم امر حجابت خانه کعبه و سقای روز در مکّه و تنظ23ا ی 16آنگاه بنابر اختالف اقوال پس از توقف . دیخود برو

ن رفتـه  ین فرموده خود با سپاه به طـرف حنـ  یید را به حکومت مکّه تعیمکّه، روز ششم شوال عتاب بن اس      ی  ر امور داخل  یسا
 يروزیز فاتحانه خاتمه داد و با فتح و پیف پرداخت و آن را نیانده، سپس به غزوه طاان رسی به پايروزین را به پیوغزوه حن

 ينکه سال نهم هجـر ید، تا اینه گردیحجه وارد مدیا اوائل ذیقعده ینه حرکت فرمود و در اواخر ذ      یسالماً غانماً به طرف مد    
) ص (حـضرت رسـول  . نمـوده اسـت   زیـ تجهنـه  ی حملۀ بـه مد ي برایصر روم سپاهینه منتشر شد که قی در مد يد و خبر  یرس

نه گذاشت، خود با سپاه به طرف شامات یرا به خالفت خود در مد) ع(ی  مجهز نمود و عل   ین را گرد آورده و سپاه     یمسلم
 يست روز در آنجا توقف فرمود و چون از سپاه روم اثـر یآنگاه ب. نه و شام براندین مدیه تبوك واقع بید و تا قر  یروانه گرد 

ن غـزوه  ین آخریو ا. نه مراجعت فرمودینه کذب بوده است به مدیصر به مدید که خبر قصد حملۀ قی و ظاهر گرد ده نشد ید
ن از خانـه کعبـه   ین سال سورة برائت که فرمان طـرد مـشرک  یو هم در ا   . سوم شد وآن حضرت بود که به نام غزوه تبوك م        

ه ی علی علیبراثر امر اله  بعداًیغ به مردم مکّه به آنجا فرستاد ول اباليلۀ ابوبکر آن را برایغمبر ابتدا به وسیاست نازل شد و پ
ۀ ین سـال قـض  یـ و هـم در ا . السالم را از عقب ابوبکر روانه فرمود که سوره را گرفته خود به مکّه برد و به مردم ابالغ نمـود       

آنگـاه سـال دهـم    . 8ه مباهله مبـادرت فرمـود  ب 7قُْل تَعالوا نَدع اَبنائناش آمد و حضرت طبق فرمان   ی نجران پ  يمباهله با نصارا  
مت فرمود ینه عزی حج به طرف مدي گزاردن حج به مکّه آمد و پس از ده روز توقف و ادايد و حضرتش برایهجرت رس

 ی و ابالغ دستور ربانی فرمان الهي اجرايد در آنجا برا یمشهور است، رس  » ر خم یغد«ر جحفه که به     ی غد یو چون به اراض   
لْ فمـا بلَّغْـت رِسـالَته    و  د و به مضمونی ابالغ آن تأک 9کیاِل ها الرّسولُ بلِّغْ ما اُنْزِلَ    یا اَ ی حیر صر که به ام   تَفْعـ برتـرك  10اِنْ لَم 

ت یـ ضه قـرار دادن وال یـ ت و فری به وصاين وییبه خالفت و تع) ع (طالبی بن اب  ی نصب عل  یعن ی د شده بود،  یابالغ آن تهد  
 را کـه  یپـس همگـ  . را برگردانـد ها  و جلو رفته دنیقافله رسهاي    آنقدر تأمل کرد تا عقب مانده     اوبرامت، توقف فرمود و   

ب دادنـد،  یان جمع ترتی از جهاز شتر در ميبه دور خود جمع کرد و فرمود تا منبراند   هزار نفر گفته70ات ی روا یطبق بعض 
 منبـر خواسـته   يرا بـر بـاال  ) ع(ی ر ضبط است، علـ یب و س که در تمام کتیان خطبۀ مفصلی آن رفته بعد از ب  يآنگاه بر باال  

 و با عبـارات مختلـف   11 موالهیها النّاس مْن کُنت مواله فَهذا علیاَ:  را به مردم نشان داده فرمود ي را بگرفت و و    ي و يبازو
 ي چــادرسـپس فرمــود تـا  . ضه قـرار داد یــتش را فریـ ح و والی را تــصريت ویانـات مکـرّر و متــرادف خالفـت و وصـا    یو ب

                                   
  ).92سوره یوسف، آیه( امروز بر شما هیچ نکوهشی نیست - 6
  ).61سوره آل عمران، آیه (بیائید بخوانیم ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را :  بگو- 7
  . طبق روایات معتبره مباهله انجام نشد- 8
  ).67سوره مائده، آیه (ارت بر تو نازل شده ابالغ کن  اي پیامبر آنچه را از پروردگ- 9

  ).67سوره مائده، آیه ( را ادا نکرده اي او و اگر نکنی رسالت - 10
  . اي مردم هرکس من موالي او هستم، اینک علی موالي اوست- 11
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مـن  ؛ عـت کردنـد  یب) ع(ی ن حضرتش همه با علـ یبه خالفت نصب کردند و حاضر  ) ع(ی  عت مردم با عل   ی ب يمخصوص برا 
ت موالیا علی بخٍ بخٍ لَک :گفت) ع(ی عت با علیفه دوم هنگام بیجمله خل حبوالي اَص12  کُلّ مؤمنٍ و مؤمنۀٍي و م .  
 نگذشـت  ینه چنـدان ینه حرکت فرمود و پس از ورود به مدیر به طرف مد و اتمام کایپس از خاتمه ابالغ امر ربان    

 از وجوه مهاجر و انصار با شرکت کبار اصحاب و اصحاب کبار صـادر فرمـود و       یز سپاه ی روم دستور تجه   ي غزا يکه برا 
سامه حـسب االمـر   ا. ن و امر کرد که هرچه زودتر جانب شام رهسپار شودیی لشکر تعیرا به امارت و فرمانده   دیاسامۀ بن ز  

 حرکت مـشغول  يان و آماده کردنشان برای را موسوم به ارض جرف لشکرگاه کرد و به تجمع سپاه   یاز مکّه خارج و محل    
، 13اُسامۀ شِیش اُسامۀ لَعنَ اهللا منْ تَخَلَّف عن جیج جهز و ا: فرمود  میز مکرراً و مؤکداً به اصحاب     ید، حضرتش هم ن   یگرد

ل یـ از کبـار اصـحاب در رفـتن بـه لـشکرگاه تکاهـل و تـساهل داشـته و ترد        اي  د عـده  یخ گو ی تار مع ذلک چنانکه   د و تأمـ 
 از اصـحاب کـه   ید و تأمل قـسمت  یض شد و مرض حضرتش بر ترد      یمر) ص (ام حضرت رسول  یاز قضا همان ا   . نمودند می

 لشکرگاه افزود، لذا حرکت اسامۀ هر روز  آنها بر تخلّف از دستور و عدم حضور دريمت با اسامۀ بودند و تجرّیزعمأمور 
ـ  : ادتش آمدند، فرمودی از اصحاب به عی که جمعید شد و وقتینکه مرض آن حضرت شدیافتاد تا ا  میریبه تأخ  وا اِل لُمـیه 
ب . دیه نـشو سم کـه بعـد از مـن گمـرا    یـ  بنويزیـ  شـما چ يارد که بیاوری بی، کاغذ و قلم ابداًي لَکُم کتاباً لَْن تضلوا بعد   أکْتُ
ل و قـال پرداختنـد و   یـ د و مماطله و در وجوب امر مبارکش مغالطه کردند و به ق      ی فرمان ترد  ين در اجرا  ی از حاضر  یقسمت
 14ا ی 13ق مقام نبوت نبود گفتند، لذا حضرتش آنها را از حضور خود طرد کرد و باالخره پس از ی که ال  یسخنانها    یبعض

 يازدهم هجـرت روح مقدسـش بـه لقـا    یع االول سال ی رب12ا  ی ماه صفر    28وز دوشنبه   ات ر ی بنابر اختالف روا   يماریروز ب 
با کمک عباس و فضل و قـشم فرزنـدان عبـاس بـدن مطهـرش را         ) ع (طالبی بن اب  ین عل یر المؤمن یپروردگار نائل آمد و ام    

ض نماز بر آن حـضرت بهـره   ین از فینکه همۀ مسلمی اي سه روز جنازة مقدسش را برا    یعنیغسل دادند و تا روز چهارشنبه       
شه بود دفن نمودند، یآن حضرت که مسکن عا آنگاه روز چهارشنبه بدن مبارکش را در خانه خود    . مند شوند دفن نکردند   
زده سال بعد ی سال بود، که چهل سال قبل از بعثت و س63 سن مبارکش هنگام رحلت ، آلهیه و علیصلوات اهللا و سالمه عل
  .  شدينه سپریسال بعد از هجرت در مداز بعثت در مکّه و ده 

   :ازده تن بودندی ی ازدواج آن حضرت در سراسر زندگ: زوجات آن حضرت
  ؛لِدیجه بنت خُویخد - 1
  ؛سوده بنت زمعه - 2 
  ؛ بکریشه بنت ابیعا - 3 
  ؛حفصه بنت عمر - 4 
  ؛مهینب بنت خَُزیز - 5 
  ؛فهیام سلمه بنت حذ - 6 
  ؛شنب بنت جحیز - 7 
 8 - و؛ه بنت الحارثیرِیج  

                                   
  . به به بر تو اي علی که موالي من و موالي هر مرد و زن مؤمنی شدي- 12
سامه را تجه- 13   .یز کنید که لعنت خدا بر کسی باد که از آن اجتناب کند لشکر اُ
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  ؛انیبه بنت ابوسفیام حب - 9 
  ؛ بن أخطبییه بنت حیصف - 10 
  .مونه بنت حارث بن جونیم - 11 
افتند و نُـه تـن   یات آن حضرت وفات یمه، در حینب بنت خُزَ  یلد و ز  یجه بنت خو  ی خد :ن مخدرات دو تن   یکه از ا   

 هـم داشـت کـه    یزانین مخدرات ازواج آزاد و حرّه کن   یر از ا  یغحضرتش  . ات داشتند ین حضرت ح  آگر هنگام رحلت    ید
 کـه از آن  يه بود که به واسطه فرزنـد یه قبطی از آنها ماریکیافتند که ی آن حضرت را دری از آنها شرف هم خوابگ   یبعض

  . ان آنان مشهور استیم داشت از میحضرت به نام ابراه
لـد  ین بنـت خو ین مخدره ام المؤمنطنها از بآکه شش نفر   ن حضرت هفت نفر بودند      آ اوالد   : اوالد آن حضرت  

ت حضرت از او گرفته شده که قبل از بعثت متولـد شـده و   یقاسم نام داشت که کن: پسران، اول.  چهار دختر و دو پسر  :بود
 که در سـال  نبیز: و دختران، اول. افتی وفات یعبداهللا که هم در مکّه متولد و در کودک    : دوم؛   درگذشت یدر دو سالگ  

نـب  یه که سه سال بعد از تولد زیرق: دوم؛ جه در مکّه متولد و در سال هشتم هجرت وفات کرد یغمبر با خد  یپنجم ازدواج پ  
کناة به ام کلثوم کـه پـس از رق  : سوم؛ نه رحلت کردیدر مکّه متولّد شد و در سال نهم هجرت در مد     ه متولـد و در  یـ اُمامه م

ا ی سال پنجم بعثت متولّد و در شوال ی االوليها که در جمادیفاطمۀ زهرا سالم اهللا عل : چهارم؛  سال نهم هجرت وفات کرد    
ه یم از بطن ماری بود به نام ابراهيپسر ن اوالد حضرت رسول،یو هفتم؛ مدآدر) ع(ی حجه سال دوم هجرت به ازدواج علیذ

ت وفات کرد و حضرتش را هنگام رحلت جز ز آن حضرت که در سال هشتم هجرت متولّد و در سال دهم هجریه کنیقبط
  .  نبوديها فرزندیفاطمه زهرا سالم اهللا عل

قـرآن  : اول ،ي اهـم معجـزات و  ی بود ول یحصعدوالتُ حضرتش را معجزه و کرامت ال تُ       : معجزات آن حضرت  
رون یـ ز احصا بی از حاد کهیاتش چندان زیشات حکمت آیفرما.  نجران استيمباهله با نصارا  : و سوم  شقّ القمر : م دوم یکر

  .  و طبع و نشر شده استي به نام نهج الفصاحه جمع آورينها در دفترآ از یو قسمت
   :ن جهان و امراء زمانین آن حضرت از سالطیمعاصر

   :رانیدر ا
  ؛روانی انوشيکسر - 1
  روانیهرمزبن انوش - 2 
  زیخسرو پرو - 3 
  هیرویش – 4 

  .اریزدجرد شهر ی- 5
  . ینجاش :در حبشه
  :در روم

  ؛قوسیمور – 1
  .وس مشهور به هرقلیهراقل - 2 
  :در شام 
  ؛هم بن جبلهیا - 1 
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  منذربن جبله - 2 
  ل بن جبلهیشراح - 3 
  .حارث بن شمر - 4 
  :منیدر  
  زنی يف بن ذیس - 1 
  زیهر – 2 
  زیمرزبان بن هر - 3 
  .ی حنفیهوذة بن عل - 4 
  ؛رهیدر ح 
  قابوس بن منذر - 1 
  ماء السماءمنذربن  - 2 
  . نعمان بن منذر - 3 

سمقَو :هیدر اسکندر   . قِ
 یبه اندك مدت  نبوت کردند ويدا شد که دروغ ادعای کاذب نبوت پیات آن حضرت چهار نفر مدع یدر زمان ح   

  :د و رسوا شدندیکذبشان واضح گرد
  لمۀ بن شمامۀیمس - 1
  ؛دیسجاح بنت حارث بن سو - 2
  ؛یاسود بن کعب عنس - 3
  . يد اسدلِیوحۀ بن خُیطل - 4



 26

  
  ه السالمی علین علیرالمؤمنیحضرت ام

  
 بـن  یفَتُـه، علـ  یخل  اِهللا و اَسده و اخُ الرّسوِل و زوج ابنَتِـه و ین و لین و قائِد الغرّ المحجلیعسوب الد ینَ و   یرُ المؤمن یاَم

ن یپس از تولّـد اولـ  .  مقدارش عمران بودی پدر عال، پدرش ابوطالب بن هاشم بن عبد مناف، نام     ینام مبارکش عل  . طالبیاب
ار است که اشهر آنها ابوالحـسن و ابـوتراب   یبسهاي   هین را کن  یرالمؤمنیحضرت ام . ه ابوطالب گرفت  ی، کن »طالب«فرزندش  

ن یوب الدعسین و یرالمؤمنی و امیف اهللا و مرتضیشمار که از جمله اسداهللا و اسد الرّسول و س       بی زیونش ن یالقاب هما . است
ن ین فرزند ابوطالب و سنّاً کـوچکتر یحضرتش چهارم. مادر واالگهرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف است         . است

 یهاشـم ) پـدر و مـادر  (ي  هـستند کـه از دو سـو   یشمان هین بزرگواران اول  یل و حمزه است و ا     یگر طالب و عق   یبرادران د 
  . نژادند

 سال قبل از هجـرت در درون خانـۀ   24ل و ی سال بعد از عام الفی رجب س13ار ونش بنابر اصح اخبیتولّد ذات هما  
 يد، آثار وضع حمـل در و یچون مقابل خانه رس. ارت خانۀ کعبه رفتی داده، که آن روز مادر آن حضرت به ز      يکعبه رو 

ه شـد و پـس از تولّـد آن    وستیوار خانه به هم پید و دیوار خانه بشکافت و فاطمه داخل خانه گردیدار شد همان لحظه د یپد
 در خانه به مـن القـاء کـرد کـه     یهاتف:  را در بغل داشت گفتی که قنداقۀ علیرون آمد، در حالتیحضرت فاطمه از خانه ب   

ده روشن ی دیدار فرزند گرامیز را به خانه نزد پدرش ابوطالب برد و پدر را از د  یآنگاه آن نوزاد عز   .  نام بگذار  ی را عل  يو
د و دربارة قدر و یده، بوسینۀ مبارك چسبان ی را برداشت و به س     یبه خانه ابوطالب آمده عل    ) ص (رسولآنگاه حضرت   . شد

  .  فرمودیشاتیجاللتش فرما
افـت، تـا چنـان    یت پدر بزرگوارش نشو و نمـا  یه عنایر سایر برادران در زی قبل ازهجرت با سا   16حضرتش تا سال     

 و زحمـت دچـار شـدند و    یشت بـه سـخت  یـ  امـرار مع يه ظاهر شد و مردم برااتفاق افتاد که در آن سال قحط و غال در مکّ         
شت یـ  داشت فرمود که عسرت معی مرفهیبه عباس بن عبدالمطلب که نسبتاً با بضاعت بود و زندگان      ) ص (حضرت رسول 

 یکـ یا ک از میالمند است، خوب است هریرمرد و کم بضاعت و ع  ی ما ابوطالب پ   ي را در فشار گذارده و عمو      ماغلب مرد 
عباس موافقت کـرده  . شت عم بزرگوارم کاسته شودی معیم تا از سختی شوي ویاز پسرانش را نزد خود برده متکفّل زندگ       

 را کـه  یعلـ ) ص (ذان از آن جناب عباس، جعفر را برگرفته و حضرت رسولیبه اتفاق نزد جناب ابوطالب رفته پس از است  
 و يت خود با عالقـۀ تمـام پرسـتار   یمنزل خود برد و تحت تکفّل و در ظلّ عناار فرمود و به ین هنگام هشت ساله بود اخت     یا

 پرداخت تا زمان بعثت حـضرت رسـول    میشی خوی مربي به خدمتگزار یز با خلوص و عالقه قلب     ی ن یفرمود، عل   می تیترب
ن ی ساله بـود در اولـ   که دهیدر همان اوان عل.  هنوز به دعوت مأمور نبودید و حضرتش به نبوت مبعوث شد ول       یرس) ص(

  . جه و حضرت رسول خواندند شرکت کردی که خدينماز
 دسـتور داد کـه   یبه علـ ) ص (نازل شد و حضرت رسول1نَیرَتَک االقَربیواَنذِر عشخالصه در سال سوم بعثت، امر        

آنـان را در منـزل آن   ه و یـ  غـذا ته یطبق دستور سه روز متوال) ع(ی عل. ه کرده و اقرباء حضرتش را دعوت کند     ی ته یغذائ
ک دعـوتش را اجابـت نکردنـد، در    یچ یو البته ه. حضرت گرد آورد، و حضرتش هر روز آنان را به اسالم دعوت فرمود             
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گـران خواهـد   ین من و مطاع بـر د یاورد جانشیمان بی از شما که دعوت را قبول کرده و ا      ين فرد ین روز فرمود که اول    یسوم
 تـو  یا علـ یـ : حضرت فرمـود . کنم  میمن دعوت تو را به جان و دل قبول   : شد، عرض کرد  بلند  ) ع(ی  ان جمع عل  یاز م . بود
کـرد و    مـی شد و اظهار قبـول دعـوت    میبلند) ع(ی هر سه مرتبه فقط عل . ش را مکرّر فرمود   ین فرما یسه مرتبه ا   و تا . نیبنش

عـتش  ی عرضه داشته و بين را بر ویشهادتدر دفعه سوم، پیغمبر دست علی را بگرفت و      . فرمود  حضرت امر به سکوتش می    
  . ز حرکت کرده، رفتندیغمبر همه با تبسم استهزا آمیشان پیر خویسا.  سال داشت12 ین هنگام علیا. را به اسالم قبول فرمود

ا ابـداً از  یـ د و بالیغمبـر بـود و در تمـام شـدا    یمـان تـام و تمـام در خـدمت پ         یهمچنان با عالقـه و ا     ) ع(ی  خالصه عل 
. د کفّار تـن نـزد  یچگاه از تحمل شدایغمبر داشت وهیه حفظ جان پی نفرمود و همه وقت جان خود را وقا        یحضرتش جدائ 

 محصور بودن در شعب ابوطالب و در همه جا و همه وقت مـالزم خـدمت و مواظـب حفـظ و         تمدت توقف مکّه و سنوا    
 رد ي رسول امانـات مـردم را بـرا   د و شب هجرت حضرتینه رسیغمبر بود، تا موقع هجرت به مد یف پ یحراست وجود شر  

 اغفـال کفّـار و   يبـرا : آنگـاه فرمـود  . نه بـه او داد ی آوردن خاندان خود به مدي سپرد و دستورات الزم برايصاحبانش به و  
 يدن من در جـا یبا خواب:  عرض کردیعل. ین که امشب قصد قتل من دارند، الزم است تو در رختخواب من بخواب       یمشرک

شـب  . »سر چه باشد که نثار قدم دوست شـود  «،سمعاٌ و طاعۀً: ، عرض کردیبل: ماند؟ فرمود  میمحفوظا جان شما    یشما، آ 
غمبر فـواطم را کـه   ین مصادف شد، و سه روز بعد طبق دستور پید و سحر با حمله مشرکیدر جامۀ خواب آن حضرت خواب 

نه حرکت داد و در قبـا قبـل از حرکـت    یطرف مدغمبر و فاطمه بنت عبدالمطلب باشند، به یمادر خود و فاطمه زهرا دختر پ    
  . وستینه به آن حضرت پیغمبر به طرف شهر مدیپ

 کرد و به حبالۀ نکاح درآورد و در همه يدر سال دوم هجرت بتول عذرا فاطمه زهرا را از آن حضرت خواستگار     
نـه  ی در مدي به خالفـت و  رايغمبر ویجا مصاحب حضرت و مواظب خدمت بود و در تمام غزوات جز غزوه تبوك که پ        

 ید که در بعضیگرد  میروزی در راه اسالم پیگذاشت، شرکت داشت و در همه جنگها بواسطۀ شجاعت و ازخودگذشتگ         
 را سـتودند،  ي ويت و جـوانمرد یمین علنـاً شـجاعت و صـم      ی در آسمان و حضرت رسول در زمـ        یغزوات مقامات ملکوت  

ن و انصار و کبار اصحاب و اصحاب کبـار فـرار را بـر    ید و اکثر مهاجر دا يچنانکه در غزوه احد که سال سوم هجرت رو        
 ير در دسـت و ی نمود که سه شمـش يداریچنان پا) ع(ی غمبر محمود نماند، علیح دادند و جز چند نفر معدود با پ یقرار ترج 

  . فقارذوال ف االّی ال سی االّ علیالفت ندا درداد که ی آسمانید و هاتفیر ذوالفقار رسیبشکست و شمش
 که حضرتش به مقابله با عمروبن عبدوِد که همه اصحاب از مقابلۀ او یدق سال پنجم هجرت هنگامنو در جنگ خ

ه مانُ کُلّهیبَرَز اال ان جمع فرمود که     یدر م ) ص (تن زده بودند رفت، حضرت رسول      ن مبـارزه  یدربـاره همـ  . 2مع الشَّرك کُلُّ
ر پـس از آن کـه   بـ یو در سال ششم هجرت در غـزوه خ . 3نیالثَقَل لخَندق افضُل مِن عبادةِ   وم ا ی یضَربۀُ عل : بود که باز فرمود   

ده یمت دیل و هزیت اسالم را ذلی حصار بازآمده و رايمور فتح حصار قموص شده، مغلوب و منکوب از پا       أگران که م  ید
ًال ینَّ الرّای ألُُ عطِ  :فرمود) ص (غمبریبرگرداندند، حضرت پ   جسـولََه   یر فََـرّار  یـ کَرّاراً َغۀََ غَداً راهللا و ر ه اهللا و یحِـب سـولُه   حِبـر

 اسـت و خـدا و   یر مغلوب شـدن ی دهم که جنگ آور و غيت را به مردین رای فردا ایعنی، أخُذها عنوةیه یدی یفْتح اهللا عل  ی
و روز . ردیـ  صـورت گ ي ودارند و فتح و تصرف قلعه بـر دسـت    میدارد و خدا و رسول او را دوست     می رسول را دوست  

                                   
  . کلّ ایمان در مقابل کلّ شرك ظاهر شده است- 2
  . ضربت علی در روز خندق باالتر از عبادت جن و انس است- 3
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 درب مشهور قلعه را از جا يدریرفت و با سرپنجۀ ح) ع(ی و عل .  داده، مأمور فتح حصار مزبور فرمود      یبعد پرچم را به عل    
  . کنده قلعه را مفتوح نمود
 مرحمـت فرمـوده    بکـر یغمبر به اعالم سورة برائت به مردم مکّه مأمور شد، سوره را به اب    ی که پ  يدر سال نهم هجر   

د به مکّه برده به ی از خودت بایا کسیاخودت ید که سوره را ی رسید که امر الهینکشاي   را به مکّه اعزام داشت، فاصلهيو
 و سوره را از او گرفته ده بکر رسانیرا خواسته امر فرمود که خود را به اب) ع(ی  عل،)ص (حضرت رسول. مردم اعالم کند 

  . بر مردم قرائت فرمود جمره عقبه يو به مکّه برده از باال
هنگام ) ص (من رفته و هم در آن سال حضرت رسولی يصد نفر از صحابه به غزایدر سال دهم به سمت امارت س 

 هـزار نفـر کـه در    70ان یـ را در م) ع(ی ، علـ کیها الرّسولُ بلّّْغ ما اُنْزِلَ الیا اَیر خُم به فرمان یمراجعت از حجۀ الوداع در غد    
ن فرمود و امر داد یین تعی مسلمی و موالئیش و خالفت الهی خوینیسر دست مبارك بلند فرموده به جانش رکابش بودند بر    

  .ن فرض فرمودی را بر کاّفۀ مسلميت وی نصب کنند و والیعت مردم با علی بي برايچادر
ر   ن ین و تـدف یل و تکفـ ی مشغول تغسيد، ویغمبر خدا به روضۀ رضوان خرامی که پيازدهم هجر یدر سال    بـدن مطهـ

 ساعده جمع شده و جوش و خروش خالفت داشتند و از مردم به خالفت خـود     یفۀ بن یگران در سق  یآن حضرت بود که د    
جه نگرفت، بـه منظـور   یش نتی گرفتن حقّ خويز برایحضرتش پس از آنکه از مطالبه و احتجاج مسالمت آم         . عت گرفتند یب

 حـضرت  ی خـصوص ياین و وقفـه نهـضت اسـالم و اطاعـت از وصـا        یلمن مس یجاد اختالف و تفرقه و تشتّت ب      یاجتناب از ا  
 را به عنف به مسجد يکه ویش گرفت تا جائی دست گذاشته و در خانه نشسته راه مسالمت پيلزوماً دست رو) ص (رسول

 و یائچگاه از راهنمـ یکرد و ه  میضۀ اسالم مماشاتیحضرتش باز هم به منظور حفظ ب    . عت نمود یبرده و انتشار دادند که ب     
) ص ( روز از رحلت حضرت رسـول 75ت اصح چون ی نداشت، و بنا بر روايشرفت اسالم خودداری با آنان در پ يهم فکر 

  .  سترك بر آالم حضرتش افزودی بزرگ و المیها رحلت فرمود و غمیگذشت، فاطمه زهرا سالم اهللا عل
نکـه بارهـا   یگر شتافت و با ای ديت به سراد، ابوبکر پس از دو سال و سه ماه تعهد خالف  ی هجرت رس  13چون سال    

ن کرد و زمـان  ییش تعی خوینی، هنگام وفات عمر را به جانش4کُمی فیرِکُم و عل  ی و لَست بِخَ   یلونیاق:  منبر گفته بود   يدر باال 
حـضرت  . عـت کردنـد  یده انگاشـتند و بـا عمـر ب   یـ ا ندیـ ده یـ قـت را ند ی سپرد و بـاز هـم مـردم حـق و حق           يخالفت را به و   

 ي بـرا یشه کـرد و قـدم  یـ  پيشرفت اسالم را روا ندانسته، صبر و بردبارین و وقفه پ ین مسلم ین همچنان اختالف ب   یالمؤمنریام
رق اسـالم ادامـه داد کـه عمـر هـم      ی بيفه دوم در اعتالی خل یائم و راهن  يش برنداشت وکماکان به همکار    یاحقاق حق خو  

خبـار آن حـضرت عمـر را    یو قض. سرود 6یا علی بعدك یت والابقانگف 5 لَهلَک عمریمکرّر و در موارد مختلف لوال عل  ه اِ
 بـه  ي ويۀ الجبل و رساندن صـدا یا ساری ي را به نداين در جنگ نهاوند و امر کردن و ی مسلم ينه از گرفتار  یدر مسجد مد  

نظـور حفـظ    آن حضرت با آنان بـه م ي و هم فکرين در نهاوند همه و همه شاهد همکار      ی به صفوف مسلم   ی ملکوت يروین
 ي از پـا یرانـ ی هجرت به ضرب دشنۀ ابولؤلؤ ا23حجه سال یخالصه عمر هم در ذ.  استیضۀ اسالم و توسعه ثغور اسالم   یب

ه را در یو قـض  نمـود   مین حال در باب امر خالفت بعد از خود فکریمجروحاً در بستر مرگ بود و در هم    ز  درآمد و سه رو   
 ی منتهـ يۀ ویـ ه و نظریـ جۀً بـه منو ی نتي وین اختفاء منظور اصلید که در عینمادا ی پیکرد که راه ی می ش حالّج یباطن خو 

                                   
  .یکه علی در میان شماست مرا رها کنید، زیرا من بهترین شما نیستم در حال- 4
  . اگر علی نبود، عمر نابود می شد- 5
  . اي علی مرا بعد از تو بقائی نیست- 6
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ر بـن  یـ داهللا و زبیـ  و عثمان بن عفـان و طلحـۀ بـن عب   ین عل یر المؤمن یحضرت ام : ن شش نفر  یشود و باالخره خالفت را در ب      
ران انـصار مـأمور   یـ  نفـر از دل 50 را با ي وقاص محدود کرد، و ابو طلحه انصار     یالعوام و عبدالرحمن بن عوف و سعدبن اب       

ن یا از مـسلم یـ ان خـود  یـ رد، تـا آنهـا از م  یـ  گرد آورده تحت نظر بگی شش نفر مزبور را در محل  ينمود که پس از فوت و     
ر یـ غي ند، و اگر اتفـاق تـام نداشـتند و مختلـف الـرّأ     ین نما یی به دست گرفتن زمام خالفت تع      يکنفر را برا  یخارج باالتفاق   

 ي متـساو يت مخالف را گردن بزند، و اگـر مختلـف الـرّأ    یفه شناخته اقل  یت آنها را خل   یمنتخبِ اکثر  بودند شخص    يمتساو
عت کنند، و پسر خود عبداهللا را ی بيفه شناسند و با ویبودند منتخب آن دسته را که عبدالرحمن بن عوف جزو آنها باشد خل

 که قرابـت عبـدالرحمن را بـا    ی متتبع و دور از تعصبالبته هر شخص.  ماجرا قرار داد   ي ناظر اجرا  يبدون حق شرکت در رأ    
ن یـ د ای از تمهی آگاه باشد منظور کلی سعدوقاص با علی بود بداند، و از نقار باطنيعثمان که پسر عم عثمان و هم داماد و  
  . ابدی  میباشد در) ع(ی مقدمه را که انحراف مقام خالفت از عل

ی گر علید، و بار دی وقاص به خالفت رسیالرّحمن بن عوف و سعدبن ابخالصه به علل فوق عثمان با موافقت عبد  
 دتریشتر و شـد یـ  روز به روز بي وین به بعد تألمات روحی از ایع شد، ولی زد و ناظر وقايدست به دامن صبر و بردبار  ) ع(

 يریت و نه برجلوگ دقت و مراقبت داشي و سنن نبویرا عثمان بر خالف دوسلف خود نه در حفظ حدود اسالمیز. شد می
ن رو اشـخاص  یـ ر بـود، از ا یاسـ ) هیـ  امیبنـ  (ل خـود یـ  بود که درچنگال عالقه به فام   يریام. از مفاسد و فتن توانا و قادر بود       

 بودند به حکومت و امارت بالد و امـصار منـصوب شـده و       يو پست که اکثراً امو     اپرست و افراد نامتناسب   یست و دن  یناشا
ن را بـه آتـش   یختـه و مـسلم  ی اسـالم را ر ي را در همه جا برافروختـه و آبـرو       ی و خودخواه  يردادگیآزادانه آتش ظلم و ب    

کوه و شکایسوختند، تا آنجا که مسلمانان ب  می خود یسودجوئ  یاعتنـائ   بی نمودند ويت به ویچاره و مستأصل شده ابتدا شِ
. ه او شـد یـ  بـه نهـضت بـر عل   یت منتهـ ی رضا نمود و عدميت و انزجار از وی به درد دل مردم کار را منجر به عدم رضا  يو

فرزندان ) ع(ی نکه حضرت علین به منزلش هجوم برده و محصورش نمودند، و با ای مسلم35حجه سال ی ذ18آخر االمر در 
  . خته به قتلش رساندندین به منزلش ری به منزلش فرستاده بود مهاجمي محافظت جان ويرا برا) ع (نیخود حسن و حس

.  امر خالفت دعوت کردنـد ي را به تصدين ازدحام نموده، ویرالمؤمنیمان مردم در منزل حضرت امپس از قتل عث  
 ي حاضر به قبول تقاضـا یمن در صورت:  از اسرار مردم فرمودی فرمود و پی از قبول خالفت تحاشیآن حضرت ابتدا به کل    

 يجر و انصار باشد و از اطاعـت و فرمـانبردار  ه اصحاب و وجوه مهایت و قبول کلی من توأم با رضا يشوم که تصد    می شما
 از اغتـشاش و اضـطراب امـور    يری و بـه منظـور جلـوگ   یباالخره در اثر اصرار و اظهار عالقۀ عمـوم        .  مطمئن گردم  یعموم
ر و یـ نه عمومـاً از بـزرگ و کوچـک و پ   یا چهارم قتل عثمان مردم مدی خالفت را قبول فرمود و روز سوم         ين، تصد یمسلم

 یدا کـرد و بـه تألمـات   یـ گر پی دیحضرتش صورتهاي   ین هنگام ناراحتیاز ا. عت کردندید با حضرتش بیه و سف  ایجوان، س 
ه یـ  چند از خـواص و اصـحاب بق  ین دچار فساد اخالق شده بود و جز تن    یرا جامعه مسلم  ید ز یدتر از سابق گرفتار گرد    یشد

 در يویـ  و عفـت و کـف نفـس از زخـارف دن    ي برادر و صداقت وياد برده بودند، روح تقوی را از یدروس مکتب اسالم 
 یچنانکه چنـدان . ا شده بودندیفته جاه و مال دنی و هوس و شيرو هوی پیر پا گذاشته به کل  ی را ز  یآنها مرده، ملکات اسالم   

  طلحۀ بن عبداهللا ویعنیعت با حضرتش نگذشت که دو تن از برجستگان اصحاب که از عشرة مبشّره محسوب بودند،     یاز ب 
ن یعت خود را شکسته و به ام المؤمنی آنها، بيوی دنين در اجابت تقاضاها   یرالمؤمنیر بن العوام، به سبب تأمل حضرت ام       یزب
ه ین نهضت و شورش علی از مؤسسیکیشه که خود ین عایام المؤمن. وستندیر داشت پیت مخالفت به حضرت امیشه که ن یعا
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ت او خالفـت  ید بر خالف پندار و نی که دیع کرد، هنگامی در همه جا قتل عثمان را تسر  7اُقتُلوا انَعثالً عثمان بود و به گفتن      
د و بـه  یـ ه آن حـضرت گرد ی عثمان مشغول توطئه علیو به نام خونخواه ن قرار گرفت صاحب ثار عثمان شد    یرالمؤمنیبر ام 

ه اغتشاش امـور و اخـتالف   ین پایه اولآنها بودند ک.  مجهز نمود وجنگ مشهور جمل را برپا کردیر سپاهیاتفاق طلحه و زب  
 کـشتن  بـه  ر خـود مـسلمانان  ی هزار نفر مسلمان را به دست شمش20 تا  18ن  یگذاشتند و ب  ) ع(ی  ن مسلمانان را در عصر عل     یب

  .  گذاشتندين خالف کاریدادند، و در خاتمه خود هم جان بر سر ا
ر یـ  حضرت اميروزی به پ36 سال ی االوليادستم جمیخالصه جنگ جمل در قرب بصره پس از سه روز نبرد در ب           

اي  شه را بـا عـده  یـ افت، و حضرتش پس از ورود به بصره عا یان  یشه پا ی عا یو شکست آتش افروزان جنگ و ندامت دائم       
 کم در بصره توقف فرموده، اضـطراب امـور آن   يزینه اعزام داشت و خود دو ماه چیزن ملبس به لباس مردان به طرف مد   

مـۀ  ید، در حـدود ن یان او رسـ یه و قصد عـص یام معاوی که راجع به قينتظام آورد، و آنگاه به علت اخبار متواتر   حدود را به ا   
ث خواربـار و آذوقـه   یـ  و از حی و مرکز اجتماع و پادگان قـشون اسـالم    یباً وسط بالد اسالم   یرجب به طرف کوفه که تقر     

ر ماه در کوفه توقف فرمود و به رتق و فتق امور و اخـذ  و در اواخر رجب وارد کوفه شد و چها   . معمور بود حرکت فرمود   
ن حـال مبـادرت بـه    یه مشغول بود و در عـ ی معاوی سرکوبيز سپاه و تجمع قشون برای کوفه و تجهیعت از اطراف و نواح  یب

دد و دست از فتنه د به راه راست بازگریه فرمود که شای بر پند و اندرز به معاو   یز قوا، اقدام به مکاتبه و ارسال نامه مبن        یتجه
د، حضرتش عزم حرکت بـه  ی مجهز به طرف عراق به سمع مبارکش رس    ی با سپاه  ي بردارد، تا آنگاه که حرکت و      يزیانگ

نـود هـزار سـوار     ک روز بـا یـ ز پـس از  یعه سپاه خود را به طرف شام روانه و خود ن      ی طل 36قعده  ی نمود، اواخر ذ   يو طرف
ر بـاز  یـ حـضرت ام . ه قبالً وارد آنجا شده و لشکرگاه کرده بود ورود فرمـود یعاون که میحجه به صف  یحرکت و در اواخر ذ    

 يکرد که ابتـدا   مید و پند و اندرز گذراند و در شروع به جنگ مماطلهی به مکاتبه و ارسال رسل و وعده و وع     يچند روز 
  . به حمله و شروع جنگ را خوش نداشت

حضرتش دسـتور دفـاع داده   . ان ابتدا به جنگ کردندی نشد و شامدیجه عایباالخره چون از مکاتبات و مذاکرات نت     
ل شـد و دو سـپاه   ید و چون ماه حرام بود جنگ تعطی رس37نکه ماه محرّم یفرمود، تا ا  میه متفرقه اکتفایو به محاربات دفاع  

ان لـشکر  یـ وسـان بـه م  ه اغتنام فرصت کرده جاسیگر باب مراوده و معاشرت باز کرده به مخالطت پرداختند، و معاو یکدیبا  
ه اغـوا  ید و نقـد و نـس  یـ ر را بـه وعـده و وع  یمانان و کم اعتقادان سران لشکر حضرت ام  یر فرستاد که تا توانستند سست ا      یام

  . جاد نمودندی بود در سپاه عراق ايس کندی که در رأس آن اشعث بن قیکردند و کانون نفاق و شقاق
 38 سال یعنیسال بعد  د و تا ماه صفریشکل سابق از نو شروع گرد شد و ماه صفر جنگ به همان         يماه محرم سپر   

  مـداوم و ين هنگـام صـبر و حوصـلۀ هـر دو سـپاه از جنگهـا       یـ ا. ن ادامه داشـت   ین طرف ی ب یجۀ قطع یکار بدون نت  یهمچنان پ 
 سـه  یل وصـف ر قابـ یـ ن جنگ با شـدت غ ی را آغاز نمودند و ای و حمله نهائید و جنگ عمومیان رسیکساله به پا  یجۀ  ینت بی

 ي بـه رو ی که شب آخر مبارزان از شـدت خـستگ  يان داشت، به طور   یشبانه روز بالانقطاع در تمام ساعات شبانه روز جر        
آخر روز سوم بود کـه  .  نام نهادندریلۀ الهریلکردند که آن شب را     می گر را مجروح  یکدیده و با دندان و ناخن       ین غلط یزم

 را چنـان بـا شـدت و حـرارت شـروع      ي حملۀ آخری شده بود و اشتر نخع   ی قطع يافته و شکست و   یمت  یه هز یلشگر معاو 
ک به خاتمـه بـود کـه ناگـاه بـه خدعـه و       یم بر فرار گرفت و کار نزدی تصميد و ویه رسیک سراپردة معاویکرد که تا نزد 

                                   
  . عثمان را بکشید- 7
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  ان تـا  ی عراقيا« ندا دردادند کردند وها  زهی به نام قرآن بر سر نیا خشت پاره هائ یان قرآن   یاز شام اي    توطئه عمروعاص عده
کـم کنـد    یما بیم فیما حاضر! ن قتل و کشتار و جوش و خروش؟     یچند از ا   کَم قرارداده و هرچه قـرآن حن خود قرآن را ح

د تا یائید و بیز گوئیچند ترك جنگ و ستاي  م، لحظهیکن  میت قرآن دعوتید ما شما را به حکَم     یم اگر مسلمان  یاطاعت کن 
ان ی از سـپاه یله بازان دست و دل قـسمت ی حين آوایا. »مید بدان عمل نمائید برآیم و هر آنچه از قرآن مجیدر قرآن نظر کن   

ـ    ی اشعث بن قـ يدار شد، سپس به اغوای در خاطرشان پد  یکوفه را در جنگ سست کرد و اضطراب         یس کـه براثـر سـوء ظنّ
ن جهـت بـا حـضرتش دل بـد     یـ برکنار شده و بـه ا خود ی  سپاه ابوابجمعیر از فرماندهی طبق فرمان حضرت ام ينسبت به و  

 از سپاه کوفه دست از یه جمعیسه و توطئه جاسوسان معاویع شده بود و به دس   یب و تطم  یه هم تحب  یداشت و از طرف معاو    
د جنگ فوراً ی نمانده، بایان حجتیاکنون ما را بر شام: ر را گرفتند و گفتندیاست اشعث گرد حضرت ام   یده به ر  یجنگ کش 

که جنگ به انتها : ر فرمودیهرقدر حضرت ام. می کنیدگیم و به درخواست آنها رسینها را بشنوآ يف شود تا تقاضاها  متوق
 يد و پـا یـ گر تأمـل کن ی دیه است، ساعتیعمروعاص و معاوهاي   ن گفتۀ آنها از خدعهی شده و ای ما قطعيروزیده و پ  یرس

ا فـوراً اشـتر را   ید کردند که ی گوش ندادند و باالخره حضرتش را تهد   د، البتّه ید تا شاهد فتح را در آغوش کش       یاستوار دار 
 و کمک از ما مـدار بلکـه اگـر اصـرار در ادامـه جنـگ       يارینکه چشم یا ایدان جنگ خواسته جنگ را متوقف کن،      یاز م 
دان یـ  دهد، از مرفت کار را خاتمه  میحضرتش مجبور شد اشتر را که. م داد یه خواه یل معاو یا زنده تو را تحو    ی کشته   یکن

 زةیـ ان بـه غر یـ  سپاه از دست حضرتش خارج شده و کوف ی الواقع فرمانده  یگر ف یده جنگ را متوقف ساخت و د      ینبرد طلب 
ا گذاشـتند،  یک نفـر نـاظر قـضا   یـ قت در مقام یدند و حضرتش را در حقیچیش عمل کردند و سر از طاعت پ   ی خو یوفائ بی

ل خـود حـل و فـصل    یـ ا را بـه م یت داشتند و قـضا یسپاه حضرتش اکثر . 8وانُه کان طاع اع ی لِمن ال    يال رأ : فرمود  می چنانکه
 ينـدة آن حـضرت را بـرا   ین را نوشـتند و نما   یقـرارداد حکمـ   . ات خـود را بـه حـضرتش قبوالندنـد         یـ  عمل يکردند و اعضا  

 حماقت مـآب  ،شمنان با ديد با مواقعه سرّیباشد، و شاباید  یا اشتر نخعی که فرمود ابن عباس و      يت برخالف امر و   یحکم
) ع(ی علـ [ن ی طـرف ينند و دعـاو ین تا ماه رمضان مهلت دادند که بـا هـم بنـش      ی و به حکَم   9ن نمودند یی را تع  ي اشعر یابوموس
و دو سپاه . ندیقت صادر نمای خود را مطابق مدلول قرآن و سنّت و اساس حقّ و حق ي کرده، آنگاه رأ   یدگی را رس  ]هیومعاو

 نفـر بـه دومـۀ الجنـان کـه      400با ) انیان و عمروعاص از طرف شامی از طرف عراقیابو موس ( ک حکم منتخب خود را    یهر
ه با سپاه خود بـه طـرف شـام و    ی معاو38ن شده بود فرستادند تا به مشورت بپردازند، و در اواخر ماه صفر   ییمحلّ مشاوره تع  

  .  خود بماننديک در جاین هریحکم يان به طرف کوفه روانه شدند که در انتظار صدور رأیر با عراقیحضرت ام
ن ین بود که در همان صـفّ یثابت داشته باشند، ااي  دهی محکم و عقیمانی نبودند که ایان کوفه مردمانیاما اکثر سپاه   

 يده داده و نغمۀ تازه ساز کردند و صـدا یر عقییاز همان طرفداران متارکه جنگ تغ    اي    ت عده یپس از امضاء قرارداد حکم    
 کـافر  یه هر دو را خطاکـار و حتـ  یر و معاوی برآوردند و حضرت امالحکم االّ اهللا يم بلند کردند و ندا   یه تحک یاعتراض عل 

ان جـدا شـده و بـه حـرورا     یده، در کوفـه از لـشگر  یاز آنها ترساي  خدا دانستند و عده  گفته و حرب با آنان را جهاد در راه        
  ه و بعداً که به نهـروان رفتنـد   ینان بودند که به نام حروریشان بازگشتند و ایرفقاتا کوفه رفتند و از کوفه نزد اي  رفتند و عده

  . به نام خوارج نهروان موسوم شدند
                                   

  . کسی که یارانش از او اطاعت نمی کنند، رأي و نظري ندارد- 8
دة معاویه، عمروعاص که مردي حیله باز و  حضرت امیر به نمایندگی ابوموسی اشعري که مردي کم عقل و جاه طلب بود در مقابل نماین- 9

  .شیطنت مآب بود راضی نبود ولی سپاهیان عراق گوش به فرمان وي ندادند
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عبداهللا بن . نفوس زدند  و تجاوز و قتلي هزار نفر بود که مجتمع شده و دست به تعد12 تا 6ن یخالصه عده آنان ب 
ه هـم  یـ ن اوان معاویـ در ا.  کـه در شـکم داشـت بکـشتند    ینـ یده، جنیـ  درخباب را با زنش به قتل رسانده و شـکم زنـش را        

 کـرد و بـه قتـل و غـارت      مـی ر تجـاوز یـ ات و بالد تحت تصرف حـضرت ام ینقطع به والین الیما بیمان فیبرخالف قرار و پ  
ه و اعـزام  یر تهر را گرفتاید و حضرت امیرس  میهین معاویخبر تجاوز و حملۀ مأمور  ها     از شهر  یکیهر روز از    . پرداخت می
ات مرتکـب  ینه فرستاد که در آن والیرا به نام گزاردن حج به مکّه و مد اي    ه عده ی معاو یحت. کرد  می  دفع آنان  ي برا یقوائ

  . قتل و غارت شدند
د و سـفاهت و  یان رسـ یـ  بـه پا ي اعـالم رأ ين بـرا ین منوال بود تـا مـدت مهلـت حکمـ     ی امور بر ا   يبه هرحال مجار   

 کوفـه را مبـدل بـه اضـطراب و اغتـشاش      یجاد کرد و آرامـش نـسب  ی در امور ايدید و شدی جدیشفتگ آ یحماقت ابوموس 
ر و یـ  را در خلـع حـضرت ام  يشنهاد ویـ شـد و پ   عمروعاص اغفالیس و چرب زبان   ی به تدل  ین شرح که ابوموس   یبه ا . کرد
باز هـم   يشت، و در هنگام اعالم رأقت پندا ید راست و حق   یفه جد ی انتخاب خل  ين برا یو آزاد گذاشتن مسلم    ه هردو یمعاو

 بـر خلـع   یه خود و همکارش عمرو را مبنـ یمتفقٌ علفریب اظهار تأدب عمروعاص را خورد، و قبل از وي بر منبر رفته رأي  
و ) ع(ی  را در اتّفاق بر خلع علـ يه از خالفت اعالم کرد، و عمروعاص پس از او بر منبر رفته گفتۀ و        یر و معاو  یحضرت ام 

در همان آن مـشاجره و شـتم و لعـن    . اعالم نمود هیو نصب معاو) ع(ی   بر خلع عل   ی خود را مبن   يب کرد و رأ   یذه تک یمعاو
دار شـد و  یـ به هر صورت فتنه از نـو ب . ه درگرفت یر و معاو  ین طرفداران حضرت ام   یجه ب ی و عمروعاص و بالنت    ین ابوموس یب

بـه کوفـه   ) ع(ی  به خالفت سـالم کردنـد، و طرفـداران علـ    يه بر وه از همانجا به شام رفتیطرفداران معاو.  راه افتاد یغوغائ
د یـ  حملـۀ بـه شـام و تجد   يز سپاه و جمـع قـوا بـرا   یحضرتش مجدداً مشغول تجه. آمده مراتب را به حضرتش اطالع دادند   

ف خـوارج کـه در   اما از آن طر. دیمت شام نمایله رفت تا سپاه را آماده نموده، عز  ید و از کوفه به نخ     یه گرد ی معاو اکار ب یپ
مت آن حـضرت و  یحرورا بودند و از خروج حضرتش از کوفه مطلع شدند از حرورا به طرف نهروان رفتند که پس از عز   

حضرتش از قصد آنها مطلع شد و دفع آنها را که خـار راه و  . دفاع حمله کنند  بیه شده و ی به شام به کوفۀ تخل     يان و یسپاه
ح و مذاکرات توانست هشت هزار یلذا به طرف نهروان کوچ فرمود و با خطابات و نصا بودند الزمتر دانست، یباعث نگران

 سود نداد و از لجاجـت و  يچ پندیاما در چهار هزار نفر آنها ه. دیمان نمایت و از کرده پش  ینفر از آنها را به راه راست هدا       
ر یۀ آنهـا از دم شمـش  یـ  نـه نفـر بق  يسـوا ظهر ازناچار حضرتش فرمان حمله صادر کرد و از صـبح تـا بعـد    . عنادشان نکاست 

  . دندی گردي خوارج بعدیده، هستۀ اصلی گرديگذشتند و آن نه نفر متوار
افـت و حـضرت مـصمم بـر حرکـت بـه طـرف شـام شـد و بـه           ید و غائله آنان خاتمه یت رسیجنگ خوارج به نها  
 حرکت به جانب يای مهيروزین پیه شکرانۀ انک بی بر دشمن منّت نهاد، ا     يروزیخداوند بر شما به پ    : ان خود فرمود  یلشگر

 از هم فکران خـود خـدمت حـضرتش    یاو با جمع.  نگذاشتيس کندیۀ نفاق و شقاق اشعث بن ق یر ما یاما خم . دیشام شو 
ست، بهتر است ما را به کوفـه  ی نی شده، اسلحه و مهمات ما کافیر خالی ما کند و ترکشها از ت يرهایعرض کردند که شمش   

ة سپاهی اسلحه و آالت حرب را اصالح و کامل کن      تا یبرگردان م، آنگاه با استعداد تمام بـر سـر دشـمن    یفزائیان بیم و بر عد
مت جانب یالجرم عز.  ندادي آنان به جانب شام فرمود، سوديد و اصرار در لزوم حرکت فور   یحضرتش آنچه تأک  . میبرو

ان یله توقف فرمود و به سـپاه یاده شده خود در نخید پی رسیشگی کوفه و لشگرگاه همیلیله ده میکوفه فرمود و چون به نخ    
اد در یـ خواهد به شهر برود، اجازه دارد برود، به شـرط آنکـه ز    میم اسلحه خودی اصالح و ترم ي برا یاجازه داد که هرکس   

اي  م بودند و عدهیموفا و تن پرور و فاقد تص  بی عتاًیان که طب  یاما کوف . شهر توقف نکند و هرچه زودتر به لشگرگاه برگردد        
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د و لـشگرگاه  یـ  داشتند، راه تمرّد گرفتند و هرکس به شهر رفـت برنگرد ی خانوادگیوستگین نهروان پیاز آنها هم به مقتول  
اد طـول  یـ توقف آن حضرت به انتظار مراجعت ز.  نماندین باقی مخلصیلی از سپاه شد و با حضرتش جز عده قل یباً خال یتقر
 يص و مجـدداً آنـان را بـرا   یز به کوفه آمد تا مردم را بر جهـاد تحـر  ید، لذا حضرتش ن یر برگرد  از شه  ید و کمتر کس   یکش

کوه آمهاي   یهات خطبات و سخنرانی هیول. دیحرب شام آماده نما ز آن حضرت کمتر در روح خمود یمتعدد و ممتد و شِ
ه ی معاويشد، هرچه تجاوز و دست انداز می نجادی جهاد در آنها ايکرد و جوش و خروش برا  میو قلوب منجمده آنها اثر

نکه باالخره اصـرار حـضرت و   یافزود، تا ا  میان کوفهی سپاهی و خمودگيشد، بر سرد  میادتریبر متصرفات آن حضرت ز   
در حدود هشتاد هزار نفر در اي  عده  آنها و طول مدت مماطله و تکاهل شرمنده شان کرد و       یهمت  بی  از يت و یاظهار شکا 

  .  داديله شهادتش رویه هایتمع شدند، و حضرتش در شُرف حرکت به طرف شام بود که ناگاه قضله مجینخ
 چنـد،  يق اقامت گرفته به کوفه آمده بودند پـس از روز ین بود که آن عده از خوارج که در نهروان طر      یو آن چن   
انـه دور هـم   ید و در گوشـه و کنـار مخف  آزردن  میدة سابق خود بازگشتند و گاه به گاه به زخم زبان حضرتش را     یباز به عق  

ل شـد،  یا مکّـه تـشک  ین جلسات که در کوفه ی از ایکیدر . پرداختند  میات خود به مشاورهیشرفت منوی پيجمع شده و برا   
 و یعلـ : ن مسلمانان سه نفـر هـستند  یمسلّم است که مصدر فتنه و اختالف و موجد جنگ و جدال ب     : ک نفر از آنان گفت    ی

د در یـ مـا با . ابـد ی  مـی خاتمـه ها  يزین بروند تمام اختالفات و خونریک زمان از بین سه نفر در یاص، اگر اه و عمروع یمعاو
.  خود انتخاب کنندي برایفۀ صالحین آزاد شده خلیم تا مسلمیان بردارین هر سه تن را از مین ایک ساعت مع یک روز و    ی
بـرك  : شنهاد حاضر شـدند ین پی اي اجرايسه نفر داوطلبانه برا مورد قبول و اتفاق همه واقع شد و در همان جلسه           ين رأ یا

ات قتـل  یـ  اخـتالف الروا ی علـ یثمـ یا عمـروبن بکـر م  یـ ر ی النـض ی بنـ یه مـول یـ د و دادویـ ه گردیـ بن عبداهللا متعهد قتـل معاو   
نکه ی اي براو به اتّفاق آراء. ه السالم شدی علیدار قتل عل   عهده يعمروعاص را برعهده گرفت و عبدالرحمن بن ملجم مراد        

 عمل را هـر سـه نفـر سـحر روز نـوزدهم مـاه مبـارك رمـضان         يجه بخش باشد، موقع اجرایعمل آنها کامالً قابل اجرا و نت   
ش یت خـو یـ  راسخ به طـرف مقـصد و محـلّ مأمور   ین نمودند، و هرکدام از سه نفر با عزمییهنگام نماز صبح در مسجد تع  

له و بـه سـبب   ی جمی را با قطّامه ملعونه که زني که وی در مالقات اتّفاق   ید حزب ن تعه یروانه شدند و عبدالرّحمن اضافه بر ا      
فتۀ جمال قطّامه شده ینه توز بود دست داد، شیر در نهروان با آن حضرت کیکشته شدن پدر و برادرش به دست حضرت ام

  . ز تعهد نمودی نفس مجدداً قتل آن حضرت را نزد آن ملعونه ني وصول به هوايو برا
 نمـود، و عـزم   ی قابـل معالجـه منتهـ   یه ناقص و به زخمـ ی هرحال روزگار کج رفتار قصد برك را نسبت به معاو          به 

جـه گذاشـت، و عبـدالرّحمن را    ینت  بـی ا عمروبن بکر را نسبت به عمروعاص به واسطه عـدم حـضور او در مـسجد            یه  یدادو
  .  داغدار کندد و عالم اسالم را تا ابدید خود را اجرا نمایت پلیفرصت داد که ن

ش ام کلثوم افطار فرمود و پـس از  یر در شب نوزدهم رمضان سال چهلم از هجرت در منزل دختر خو       یحضرت ام  
شان یـ  مـضطرب الحـال و پر  یاز مشغول شـد ولـ  ین  بیاز به درگاهی چند استراحت حرکت فرموده، به نماز و راز و ن        يا لحظه

ی ر سـتارگان را بررسـ  ی سـ یات رفـت و بـه آسـمان نظـر فرمـود، گـوئ      یـ حعۀ صبح چند مرتبه به صـحن      یاحوال بود و تا طل    
دة صبح آشکار شد، یتا سپ. نمود  میز اشاره به آنچه واقع خواهد شد   یز و دهشت آم   ی رقّت انگ  ی با کلمات  یفرمود و گاه   می

ر عبا بـه رو خفتـه   ی زریبه ابن ملجم که با شمش. دار نمودیرا بها  ف برده، اذان بگفت و آنگاه خفته    یحضرتش به مسجد تشر   
 يحـضرت جلـو  . صـفوف نمـاز بـسته شـد    . دش اشاره فرمودیت پلیۀً به اطالع از نیدار کرده کنایز بی را نيد، و یبود که رس  

ر زهـر آلـود را بـا    ی ازل و ابد پشت سر مبارك امام قرار گرفـت و در سـجدة دوم شمـش        یابن ملجم آن شق   . ستادیمحراب ا 



 34

حـضرتش  . ن و زمـان انـداخت  یونش فرود آورد و فرق مبارك را شقّ کرده، لـرزه در زمـ  یق هما بر فرالحکم االّ هللاِ  گفتن  
 گذاشـتند و بـه منـزل    یمـ یا را گرفتنـد و حـضرتش را در گل  ی االشقیمردم هجوم کرده اشق. غرقه به خون در محراب افتاد     

ا مـشغول بـود و فرزنـد ارجمنـد     یام وصین و تنظ یحضرتش دو روز در بستر به وداع اصحاب و جواب سؤاالت سائل           . بردند
ک رمضان سال چهل از یست و ین فرمود و در بیی تعیش و خالفت اله ی خو ینیرا به جانش  ) ع(ی  خود حضرت حسن مجتب   

  . دیهجرت به لقاء پروردگار واصل گرد
گهـرش  ن نموده، شبانه به اتّفـاق بـرادر واال  یل و تکفیت پدر بدن مطهرش را تغسیطبق وص) ع (حضرت امام حسن  

ان اسـت دفـن   یعی که االن مطاف مالئکه آسمان و کعبه آمـال شـ       یانه در محل  یحمل نموده، مخف  ) ع (د الشهداء یحضرت س 
 و مـدت  ي سـال و انـد  29 ي و امانـت و ی سال، مدت خالفت اله64سنّ مبارکش هنگام شهادت  . هینموده، صلوات اهللا عل   

   . چهار سال و هشت ماه و چند روزي ويخالفت صور
ز احصا یانش ازحیات و سخنان معرفت بنیزات و کرامات حضرتش از حد شمارش فزون و خطبات حکمت آ      معج

) ع ( آن حـضرت بـه جنـاب امـام حـسن     يای مالک اشتر و وصـا يرون است که نمونه آنها نهج البالغه و دستورالعمل برا      یب
ف و یـ ا گمـان امکـان تعر  ی آنها رسا باشد  درك تمامي براياده از آن است که عقل و فهم بشر   یفضائل و مناقبش ز   . است
ک از خـصائص  ید هری متعال در قرآن مجي است که خدا ی شخص يو. ت روا باشد  ی بنوران ي جز از عارفان و    يف و یتوص

 10 نَفْسه ابتِغـاء مرضـاتِ اهللا  يشِریومِنَ النّاسِ منْ ن ی در راه دي و يدر صفت فداکار  :  را جداگانه ستوده است    يو فضائل و  
عـونَ  یطیو  او یثار و ازخود گذشـتگ یو در باب ا 11ؤتون الزَکوة وهم راکِعونیموَن الصلوةَ و   یقیربارة بذل و بخشش او      و د 

س اهلَ الب   یداهللاُ لِ یری  و دربارة عصمتش   12 حبه یالطّعام عل  الرِج نکُمع هِب  از یبینازل فرموده و شجاعتش را هاتف غ 13تیذْ
 و ،ا و اآلخـرة ی الـدن ی فـ یاَنت اَخ يبه و) ص ( اعالم کرده و رسول اکرمف االّ ذوالفقاری السیالّ عل ای به الفتیبیال رمقام  

الً ینَّ الرای مواله اَللّّهم و الِ من وااله، وألُ عطِ ی، و منْ کُنت مواله فهذا عل      ی بمنزلۀ هارون من موس    یانت منّ  جیۀَ غَداً ر  حِـب
ـ  وم الخَندق اَفْـضَلُ مـن عِبـادة   ی یهللاُ و رسولَه، وضَربۀُ علحِبه ایاهللا و رسولَه، و       را بـه  يه مباهلـه و ی فرمـوده و در قـض  نِیالثَّّقَلَ

  :ک از هزارها فضائل او را برشمارند کهیتوانند که   میگرانین حال چگونه دیمصداق انفسنا همراه برده، با ا
  ایقعر دراگر رسد خس به            یبه کنه ذاتش خرد برد پ

  :دیز حد خود بشناسد و کمال عجز خود اعتراف نموده و بگویز نیپس بهتر آنکه بندة نا چ
  ستیش بحر در سبو ممکن نیگنجا           ستی به گفتگو ممکن نیاوصاف عل

که همه را پس از رحلـت  ) ع ( فاطمۀ زهرا و بتول عذرايازواج حضرتش سوا:  زوجات طاهرات آن حضرت   
  : اند ا به حبالۀ نکاح درآورده است، طبق کتب معتبر هفت نفر بودهی و دننیده دیآن س

  ؛ العاصیامامه بنت اب - 1
  ؛ هی مشهور به حنفیاسیخوله بنت ا - 2
  ؛ ن بنت حرام بن خالدیفاطمه مکنّات به ام البن - 3

                                   
  ).207سوره بقره، آیه ( از مردم کسانی هستند که در پی خشنودي خدا جان خویش را می فروشند - 10
  ).55سوره مائده، آیه ( آنانکه نماز را به پاي دارند و زکات دهند در حالی که در رکوعند - 11
  ).8سوره انسان، آیه ( طعام را در حالی که خود دوست دارند، اطعام می کنند - 12
  ).33سوره احزاب، آیه ( اي اهل بیت خداوند می خواهد که از شما پلیدي را دور کند - 13
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  هی سالم اهللا علیحضرت امام حسن مجتب

  
ّن و القـوس الطـالع مِـن اال        يرّ حضرت ذِ   سِ یاَلنّور الالّمع و الحسنُ الجامع مجل      بـن  یعلـ  مـن، امـام حـسن بـن    ی المـ 

 اسـت و اشـهر   یب و زکـ یـ  و طی و تقـ یفش ابومحمد و القاب حضرتش مجتبـ    یه شر ی حسن و کن   ينام مبارك و  . طالبیاب
ام رحلت حضرتش هنگ. به استینه طیمۀ رمضان سال دوم هجرت و مولدش مدیوالدت با سعادتش ن.  استیالقابش مجتب

 از وفات حضرت رسول نگذشت کـه مـادر   یجد بزرگوارش حضرت رسول، هشت سال و چند ماه داشت و فاصلۀ چندان    
حضرت . م ماندندیتی) ع (نیز به پدر بزرگوارش ملحق شد و دو برادر حسن و حسین) ع (ده نساء فاطمه زهرا  یواالمقامش س 

ت پـدر نـشو و نمـا    یـ حضرت حسن در ظلّ عنا . آنان به خانه آورد    ی سرپرست يت حضرت زهرا، امامه را برا     یر طبق وص  یام
از هـا   گاه مالزم رکاب پدر و در محاربات شرکت داشـت و شـجاعت   نهروان همه ن ویجمل و صف هاي      افت و در جنگ   ی
  .  بروز و ظهور کرديو

 پـدر و  نیپـدر جانـش  صـریح  ک رمضان سال چهلم هجرت بـه نـص   یست و یپس از شهادت پدر بزرگوارش در ب       
عـت بـه رتـق و فتـق     ی پس از اتمـام ب يو. عت کردندی به خالفت بيد و مردم هم گروه از جان و دل با ویغمبر گردیفۀ پ یخل

ال بعـض   یید تعیمن و حجاز عمال جدیل یات از قبی از والی بعضيامور مشغول شد و برا     بـالد را همچنـان   ین فرمـود و عمـ 
م ی بر مسند خالفت گذاشت و حضرتش همچنان در کوفه متوقف و به تنظـ      ي و عت و استقرار  یدو ماه از ب   .  گذاشت يبرجا

قنّ نبـود، در  ی مردم عراق مطمئن وبرثبات و استقامت آنان در اطاعـت متـ  يامور بالد اشتغال داشت و از آنجا که بر وفادار         
بـه حـضرتش نوشـت    اي   نامهنکه ابن عباس عامل بصرهی از جنگ و جهاد نکرد، تا ايه نبرد و ذکر  ی از معاو  ین مدت نام  یا

ز سـپاه  یـ ، مردم منتظرند کـه تجه یفرمائ ی نمی جنگ با دشمن اقدامينکه چرا در کوفه ساکت و آرام نشسته و برا ی برا یمبن
  .  آورندينموده به جانب شام رو

ز سـپاه مـشغول   یـ ه مـصمم شـد و بـه تجه   یـ مت به طرف شام و حرب معاوی بر عز يحضرتش پس از وصول نامۀ و      
.  مـردم فرسـتاده اسـت   ي و اغـوا ی جاسوسـ ي به بصره و کوفه بـرا یه جاسوسانین مکشوف شد که معاو    ین ح یدر ا . دیگرد

 تجـسس امـور و   ي که بـرا یه نوشت که جاسوسانی به معاو  يا آنگاه نامه .  بکشند ،ر نموده یحضرتش فرمود تا آنان را دستگ     
ل روشـن اسـت   یـ ن عمـل تـو دل  یـ ا. دندی عمل خود رسيزار و به س   ی، دستگ يب مردم به اطراف من فرستاده بود      یاغوا و فر  

 یدان جنگ را مملو از سـپاه خـواه  ید و می رسیش خواهیب به مطلوب خوی عماً قر ی،به جنگ هست   لینکه راغب و ما   یبرا
 را به متابعت و اطاعت خـود  يگریک دیه رد و بدل شد و هرین آن حضرت و معاویده بیپس از آن هم مکاتبات عد   . دید

رون آمـده و  یه با شصت هزار سپاه به عزم کوفه از شام ب  ید که معاو  یخبر رس ) ع (نکه به حضرت حسن   ینمود تا ا   می دعوت
له فرود آمد و پـس از سـه   یان را گرد آورده، در نخیهم لشگر) ع (حضرت امام حسن. در کنار جسر جخ فرود آمده است   

از اي   حکَـم نـام را بـا عـده    يآنگاه حضرتش مـرد . شمار آمدنداده و سوار جرّار به یچهل هزار نفر پ. روز عرض سپاه کرد  
حکم برفـت و وارد انبـار   . مت انبار نموده و به حکم فرمود در انبار توقف کن تا دستور من به تو برسد  یان مأمور عز  یلشگر
 اطاعت خود دعوت  را بهيش به انبار فرستاد و وی برایه پانصد هزار درهم و وعدة حکومتی، معاويبه محض ورود و   . شد
 ت ازیحضرتش بعـد از شـکا  . دادند) ع ( را به حضرت حسن   يخبر و . وستیه پ یحکم پول را گرفت و شبانه به معاو       . کرد
مـان گرفـت کـه غـدر و     ی پيان خواست و در حضور جمـع از و ی را از سپاهيگریان و نکوهش آنان، مرد د   ی کوف یوفائ بی
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فـت و بـه جانـب    ی پول بفري هم همان عمل را کرد و او را هم با مقدار يربارة و ه د یمعاو. انت نکند و به انبارش فرستاد     یخ
عـه سـپاه   ی دوازده هزار نفر به رسم طلیش را به فرماندهیداهللا بن عباس پسر عم خویعب) ع (پس حضرت حسن  . دیخود کش 

س را همـراه  ید بن قـ ی سعس بن سعد بن عباد ویه نمود و دو نفر از برجستگان اصحاب خود ق ی طرف معاو  بهمأمور حرکت   
 بـسته و توقـف کنـد تـا     يد، راه را بـر و یه رسـ یـ  فرمود به طرف دشمن رهـسپار شـود و هـر جـا بـه معاو      ي نمود و به و    يو

 افتـاد،  ی او هـم اتّفـاق  يس باشد و اگـر بـرا  ید امارت لشگر با قیش آیداهللا پی عبيبرااي  هیو اگر قض  . حضرتش با سپاه برسد   
  . ردیگر را برعهده گ لشیس فرماندهیدبن قیسع

ز کوچ کرده به مسکن فرود آمد و دو لـشگر  یه نیمعاو. دی مشهور به مسکن رسیق نمود تا به اراض  ی طر یداهللا ط یعب 
داهللا سـپاه  یـ  نگذشـت کـه عب  یچنـدان . ختند و جنگ آغاز شـد یدر مقابل هم قرار گرفتند، و صبح روز بعد دو سپاه درهم ر   

داهللا یـ ه چند نفر نزد عبیش گرفتند، معاویق آسایچون شب شد و هردو سپاه طر. ان برانده را عقب زد و تا لشگرگاهش     یمعاو
ق یـ ن حـال تـو خـواه نـا خـواه فـردا طر      یده است، با ای خود نامه به من نوشته و خواهان صلح گرد یفرستاد که حسن بن عل    

و  ن را الـساعه نقـداً  آدهم که نصف  ی م هزار درهم به توی سيریق متابعتم گی گرفت اما اگر اکنون طریاطاعت من خواه  
 بـه  يفته شـده، همـان شـب بـدون اطـالع احـد      یز فریداهللا نیعب.  داشتیافت خواهیگر را بعد از ورود به کوفه در ینصف د 

دنـد و چـون   ی را نديمـه شـدند، البتـه و   یداهللا از خ یـ ر خـود عب   ی منتظر خروج ام   یان مدت یصبح که شد سپاه   . وستیه پ یمعاو
  . انت او مکشوف شدیه روشن و خیافتند قضی از او نياثردند یهرچه گرد

آن روز هم سـپاه  .  سپاه را به دست گرفت و به مقابله پرداخت و تنور حرب گرم شد      یس بن سعد فرمانده   یپس ق  
س فرستاد کـه  ی نزد قید کرده و کسیه خدعه گذشته را تجدیچون شب شد معاو .  کردند ینیافته عقب نش  یمت  یه هز یمعاو
گر انـضباط لـشگر کوفـه مثـل     یاما د. فته نشد و فردا را به حرب ادامه دادی نبود و فریس اغوا شدن  ی ق یبد، ول یز بفر ین را   يو

پـس از اطّـالع از مـاجرا از وفـا و     ) ع (حضرت حسن. نان شده بودیر قابل اطمیسابق نبود و رفتار قوا در سپاه و سران قوم غ     
ش عب   یخ ی وقت يو. دید گرد یت اصحاب خود نوم   یمیصم توانـست   ی مـی گر به چه کسیداهللا را مشاهده کرد د    یانت پسر عم

 کـه مکـشوف افتـاد کـه اغلـب      یبـه خـصوص وقتـ   . توانست داشته باشد ی می  از کدام شخص   ياعتماد کند و انتظار وفادار    
 بـر  يروزیـ  غلبـه و پ  ازیکوبند، به کل  می راي ویه مکاتبه دارند و باب دوستیانه با معاوی قبائل مخفيبزرگان کوفه و رؤسا 

 بـر  یمبنـ اي   خواسته خطبهيان جمع به پایوس شد، و در می مأيان خائن و غداریاران و سپاهین ی با چنيچنان دشمن مکّار 
 به زبان یگرچه جمع. راد فرمودیکار ایجۀ جنگ و پیأس از عاقبت کار و نتیانت دوستان و  یاران و خ  ی یوفائ  بی ت از یشکا

ست، ی نیکینم که زبان و دل شما یب یم:  فرمودي وی در جنگ دادند، ول يداری و تعهد استقامت و پا     ادیاظهار اطاعت و انق   
 مـع ذلـک مـن اکنـون عـازم لـشگرگاه مـدائن       . دیـ د که با مـن بکن    ی کرد ي چه مقدار وفادار   ی مرتض یآخر شما با پدرم عل    

د، وعده گاه من و شـما در مـدائن اسـت کـه     یسپر ي میق وفادارید و طریم اگر راست گفتار  یآ  می شوم و درآنجا فرود    می
ق مـدائن را  یـ از خاصان طراي  آنگاه با عده. مید جبران مافات کنیگر را مالقات و اگر در گفتار خود صادق باش  یآنجا همد 

حـضرتش در سـاباط   . دنـد یگر از حرکت تقاعد ورزی دی در خدمتش روانه شدند و جمعیان جمعیش گرفت و از سپاه    یپ
ر لباس بـرتن داشـت وموقـع نمـاز     ی در زین بود که حفظ جان را زرهی که چنان بر همه کس ظنیمد در حالتمدائن فرود آ 

ان وعده داده که هرکس حضرتش را به قتـل برسـاند   یه به کوفیده بود معاو  یگماشت که شن    می  را به محافظت خود    یجمع
 در يه دختر خود را به ازدواج وی اضافه معاوافت خواهد داشت، بهیزه دریک لشگر جایست هزار درهم نقد و امارت     یود

  . خواهد آورد
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ه افـراد لـشگر و کـشف بـواطن و     یـ ش روحی آزمـا يپس از ورود به ساباط مـدائن بـرا       ) ع (خالصه حضرت حسن   
اران خود را دعوت فرمـود کـه   یان فرمود و یز بی الجمله مسالمت خیز و فیاندك ابهام آماي  ات قوا و سپاه خود خطبه  یمنو
شاتش یچون فرما. مه خود شتافتیمده، به خآمنبر فرود  آنگاه از. ۀ حضرتش در امور متابعت کنند   ی ونظرّ یشیصالح اند از  

گفتنـد  اي  عده. دیرات مختلف افراد گردیش افکار و مورد تعبی نداشت و مفادش روشن نبود، موجب تشو    يادیصراحت ز 
نان به آنـان  یاران و عدم اطمیت از ی شکايشات ویطوق فرما گفتند فقط منیه است، جمعیال صلح با معاو   یحضرتش در خ  

ان یـ س بن سعد فرمانده سپاه عراق در مسکن مقتول شـده و عراق یافت که قی انتشار  ی ناگاه خبر دروغ   ین احوال یدر چن . بود
همراهـان آن   اوضاع را منقلب کرد و بر اغتشاش و اضطراب حـال  ین خبر کذب به کلّ    یا. اند   منهزم و مغلوب شده    یبه کلّ 

از اوبـاش لـشگر   اي  ال غلبه حضرت حسن را از خاطرها زدود و عده  یه و خ  ی بر معاو  يروزیحضرت افزود و گمان امکان پ     
 يگـر ید و دیش کـش یر پـا یـ  سجاده از زیکیخته، مشغول غارت شدند و یمۀ آن حضرت ریسر به شورش برداشتند و به خ     

 را يده، گـرد و ی از خـواص اصـحاب رسـ   یرض خطـر بـود کـه جمعـ     ربود و جان مبارکش در مع  يش را از دوش و    یردا
اران خـاص و  یـ  از یپس حضرتش سوار شـده بـا جمعـ   . گرفتند و از شرّ دشمنانش حفظش نموده، اوباش را متفرق کردند   

 يصارون تاخته و با عینگاه بین از کمی از معاندیکیساباط مدائن هاي   یکیدر تار. ش گرفتیان خلّص راه مدائن را پ     یعیش
ده ضـارب را بـه   یگـران رسـ  یر دفاع نمود و دیحضرت با شمش.  بر ران مبارکش زدی که در دست داشت زخم مهلک     یآهن
 ید بن مـسعود ثقفـ  ی داده به مدائن به خانه سعي جايری اسب نداشت بر سريش رساندند و آن حضرت را تاب سوار       یسزا
شنهاد کـرد  یـ ش پی و هوس بود به عمـو ي هوينورس و در واد یآنجا هم مختار که جوان. ده بردندی عبی مختاربن اب  يعمو

ش و یولـ . رندیزه بگیه کنند و امارت عراق را جایم معاویرا گرفته و تسل   ) ع (که حضرت حسن   را ناسـزا گفتـه و از   ي عمـ 
امـور  شان و ملول و از عاقبـت  یخالصه آن حضرت در بستر افتاده به معالجه مشغول و مردم مضطرب و پر  . ش خود براند  یپ

ن اوضـاع مـردم را   یـ ا:  از اصحاب حضورش عـرض کـرد  یکین بود که یا. ر و سرگردان بودندینگران و در کار خود متح     
 آنها افـزوده،  یرانیا بر حیمات حضرتت در مقابل قضایات و تصمی کرده و عدم اطالع از منوی و سرگردانیفیغرقه بال تکل 

 مـن  يه بـرا یـ رسد کـه معاو   میبه خدا قسم که چنان به نظرم: ؟ فرمودی بکن یخواه ی می ا حضرتت چه اراده و چه اقدام      یآ
گمـانم اگـر از   . نـد ینما  میمه ام را غارتیدانند و قصد قتل من نموده، خ  میعۀ منین جماعت که خود را ش  یبهتر است از ا   

تان در امـان باشـند، بهتـر    ان و دوسیعیرم که جان و مال و ناموس من و خاندانم محفوظ بماند و ش       ی بگ یمانیه عهد و پ   یمعاو
سرپرسـت و    بـی تمیشوم و اهل ب  میا کشتهیم که به طور قطع یه نبرد نمای با معاویارانین ی چنيد و اتکاینکه به ام  یاست از ا  

کننـد کـه اگـر مـرا       مـی هیم معاویاران مرا دست بسته تسل ین  یشوند، وگرنه هم    می انم مقتول و منکوب   یعیل و ش  یخاندانم ذل 
  .  هاشم بماندین عار در خاندان بنی گذارد و تا ابدالدهر ايات و آزادین منّت حد بر مینکش

 یه را بـه جهـت کمـ   یراد و گفت که من جنگ با معاویااي   فراهم نموده به منظور اتمام حجت خطبه یآنگاه جمع  
 يت شـما جـا  یمی و صـم ده و وفـا ی شما بگرديم و خوف ترك نکردم بلکه چون مشاهده نمودم که دلها    یا به علت ب   یسپاه  

ا یـ د و اکنون دنیده بودیا گزین را بر دنید دیدر ابتدا که با من به جهاد دشمن حاضر شد  . نه داده است  یخود را به بغض و ک     
 از شـما  یم، امـروز قـسمت  یگر داشتیکدی يم و دل در گرو محبت و وفای بودیکیآن روز با هم . دیار کرده ا ین اخت یرا بر د  

مردم اي  کار به اضطراب و آه و ناله مبدل شده است، حالی نهروان را به دل راه داده و ثبات شما در پ        ن و یاد کشتگان صفّ  ی
د تـا مـن   ی بنديا پای دنیخواند شما اگر به زندگ  میت آن را نداردیاقت و اهلی که لیعتیعت با خودش، بیه شما را به ب    یمعاو
و اگـر  .  دهـم يم و تن بـه ذلّـت و خـوار   یخار را در چشم خود بنمان یدن ایرم و تحمل و درد و رنج خل      ی او را بپذ   يتقاضا
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ان هـم  یلـشگر .  از خـدا بخـواهم  يروزیـ  مـصاف داده پ يد تا با ویح بدهین و با مذلت ترجیات ننگید مرگ را بر ح  یحاضر
ر صلح م بین وقت حضرتش تصمیا. میش از مهلکه برهانیم و جان خویاط کنیگروه جواب دادند که بهتر است کار به احت       

نـه را  یمستحـضر شـد و زم  ) ع (ان حـضرت حـسن  یان و شورش لشگریه چون از طغ یاز آن طرف هم معاو    . ه گرفت یبا معاو 
ز به آن حـضرت  یانه و مسالمت خیز و صلح جویمحترمانه و رفق آمهاي    د، به ارسال نامه   یشرفت مرام خود آماده د    ی پ يبرا

ا یـ  دو سـپاه  ی نوشته و وعده داده بودند کـه هنگـام تالقـ   يانه به وی مخف از بزرگان عراق را که     یبعضهاي      پرداخت و نامه  
 که یارانین کسانند یند به حضورش فرستاد و به آن حضرت نوشت که ای نما يم و یا گرفته، تسل  یحضرت حسن را بکشند     

م، مـن  یالمت بگـذران ، پس بهتر آن است که من و تو کـار را بـه مـصالحت و مـس    یائی به مقابله من ب    یخواه  می د آنها یبه ام 
 حـضرت حـسن  .  آن بسپارمي بر اجرايرم و تعهدیتو را هرچه باشد در مقابل صلح بپذهاي   حاضرم که تقاضاها و خواسته  

 الواقـع  یلشگر عراق را که فرستاده بود که دروغ نبود و فهاي       نامه یه دروغ است ول   یمعاوهاي      دانست وعده   می البته) ع(
ن حمله محصور دشمن یآنها هم آنقدر کم بودند که در اول.  نمانده بود ياوری) ع(ی  ه خاص عل   از صحاب  ی جز تن  ي و يبرا

ل به ی بر تمایمبتناي  ه نامهین بود که آن حضرت جز قبول صلح چاره نداشت، لذا در جواب معاویا. رفتند  مینیشده و از ب  
کار نکنـد  ) ص (رون از کتاب خدا و سنت رسولیه بین شرح داد که معاویط را چنین مقوم داشته و شرایط مع یصلح با شرا  

در ) ع(ی ان علـ یعیت باشند، مخصوصاً شـ ین امان و امنین نکند و مسلمانان همه و در همه جا قرییش تعی خوين برایو جانش 
ض باشند، و نسبت به خود آن حضرت و برادرش یهرجا از ح  ث جان و عرض و ناموس در امان و محفوظ و مصون از تعرّ

ان را ترك یعیو ش) ع(ی سه و توطئه نکند و سب و شتم علینه در ظاهر و نه در خفا دس) ع(ی ۀ خانواده علیو کل ) ع (نیحس
 50 نخواهـد و هرسـال   ي از وي در محضرین خطاب کند و شهادتیر المؤمنی را اميد و متوقع نباشد که آن حضرت و یگو

 يالمال کوفه خـاص حـضرتش باشـد و خـراج دار ابجـرد بـرا       ت  ی ب ی فعل يد و موجود  یم نما یهزار درهم به حضرتش تقد    
  . ن و جمل به حضرتش واگذار کندیصفهاي    در جنگیان علیعین از شین ورثۀ مقتولیم بیتقس

 از وصول آن مشعوف يو. ه فرستادیط منضّمه به توسط عبداهللا بن الحارث نزد معاو       یحضرتش صلح نامه را با شرا      
 کردنـد  ی را گواهيط را قبول و تعهد آن را امضاء نمود و چند نفر از خاصانش امضاء ویم شراتأمل تما   بی و مسرور شد و   

ه در یـ معاو: ه را بـه اصـحاب اطـالع داده، فرمـود    یقض) ع (ن وقت حضرت حسنیا. و آن را خدمت حضرت مسترد داشت     
فظ جان و مال و ناموس شما آن امر را ن صالح دانستم که به منظور حینمود و من چن  می که حق او نبود با من منازعهيامر

د، اکنون کـه در جنـگ چنانکـه    یع من باشین بوده که در صلح و جنگ تابع و مط  یعت شما با من چن    یبه او واگذار کنم و ب     
ع االول یـ  رب25خالصـه روز  . دی و متابعت من کنيروید، پس اقالً در صلح پ  یش کار نکرد  یمان خو یسته بود به عهد و پ     یشا

پس از شش مـاه خالفـت   ) ع (افت و حضرت حسنیخاتمه  کارید و جنگ و پیان رسیکم کار مصالحه به پا    ی سال چهل و  
  .  جستياز آن دور

ق ی طریز متعاقب آن حضرت طیه نیمعاو. ش گرفتیله کوفه را در پیپس از خاتمه کار حضرتش از مدائن راه نخ       
 ي ادايها الناس به خدا قـسم مـن بـرا   یا: ه بر منبر رفت و گفتله وارد شد و مردم را در مسجد آنجا گرد آورد یکرده به نخ  

اکنون که . کردم  می و سلطه بر شما جنگیدم، بلکه فقط به منظور فرمانروائیجنگ  نمیا روزه و حج با شمایا زکاة و ینماز 
رفتـه ام  یپذ) ع(ی لـ  را کـه از حـسن بـن ع   یطید که عهود و شرایشما را مقهور کرده، بر مرکب آرزو سوار شدم، همه بدان      

.  را زنده نخواهم گذاشتیچ مخالفی از شما ابقاء نخواهم کرد و هیعیر مطی و غیگذارم و بر متکبر و عاصیر پا میهمه را ز
 و حـضرت حـسن  . عـت گرفـت  ید و مردمان طوعاً و کرهاً بی وارد کوفه گردیع الثانیمت کوفه کرده، در غره رب    یآنگاه عز 



 41

را تـا حـضرتش   یـ ن مسرّت و آرامش ساخت، زیه را قرید و خاطر معاوینه رهسپار گردیوفه به مدپس از چند روز از ک ) ع(
م امـور  یعت از مردم و تنظـ یز پس از اخذ بیه نیخالصه معاو.  در خاطر بودیشی الجمله تشویه را باطناً ف   یدر کوفه بود، معاو   

  . عراق به شام مراجعت نمود
ت و آزار یـ ع دوسـتان و اذ یان و تـشن یات گرفتـار مالمـت بـدگو   یـ ر حن وقـت تـا آخـ    یاز ا ) ع (حضرت امام حسن   

ز دانـسته بـه زخـم زبـان آن     یـ اهانت آم خواندند و دوستان، صلح را   » نیمذل المؤمن «کوته فکران حضرتش را     . دشمنان بود 
 مردم یت قلبیمیمنه آمد و مشاهده عالقه و صیارت مکّه به مدیه به عزم زی معاو49نکه در سال یآزردند، تا ا   می حضرت را 

د کـه  یـ زی پـسرش  يتعهـد یخاطرش را آشفته کرد و وجود آن حـضرت را سـد راه وال   ) ع (حجاز نسبت به حضرت حسن    
 جعـده دختـر   يبنده بـرا یفرهاي    کشنده با وعدهيبه قتل آن حضرت گرفت و زهر    میمرکوز ذهنش بود دانست، لذا تصم     

آن ملعونه . ردیزه بگید را جایزیت ید و زوجیتش را مسموم نماس که زوجۀ آن حضرت بود فرستاد که حضر        یاشعث بن ق  
 افتـاده و  يمـار ی چهـل روز بـر بـستر ب   یتـ یحضرتش به روا.  را مسموم نموديخت و ویزهر را در کوزة آب آن حضرت ر   

لـق   الخی خـود و حجـۀ اهللا علـ   ینیرا بـه جانـش  ) ع (د الشهداءی سین بن علیفرمود و برادرش حس  می شی خو يایم وصا یتنظ
 االمکان مرا در جـوار جـدم رسـول خـدا دفـن      یل دارم حتیا به برادر واالگهرش فرمود که م  یو در ضمن وصا   . ن نمود ییتع
رد، تـو  یـ وندد و دشمن راه ممانعت گیقت پیند و اگر پندار من به حقیش آین به ممانعت پ   ی چنان پندارم که معاند    ی ول یکن

خـون در  اي  ستم قطـره یـ  نی که راضـ يریش نگی و راه مقاتلت پير نبریه شمشن راه دست بیدهم که در ا  میرا به خدا قسم 
 مـاه صـفر پنجـاهم    28ا یـ  27ش را فرمـود و در  یایوصا. کنم  مید و اصراریت تأک ین وص یخته شود و در ا    ی جنازه من ر   يپا

  . دیلم گردانن تأسف و تأی هاشم را قریژه بنینه به ویو قاطبۀ اهل مد. دی به جوار جد بزرگوارش خراميهجر
 هاشم بـه طـرف   یبن ن به اتّفاقیل و تکفیت آن حضرت جنازة مطهرش را پس از تغسیحضرت ابوعبداهللا طبق وص   

 را اغوا کرد يشه رفته، وید به عجله نزد عایه را شن  یمروان بن حکم که قض    . حرکت داد ) ص (روضه مطهر حضرت رسول   
شه یو عا. زند  میغمبر لطمهی با پياز منفرد بودن پدرت در همجوار یتبه ام ) ص ( در جوار رسول خدا    یکه دفن حسن بن عل    

شه رو بـه  یـ عا.  السالح به مسجد رسول خدا آوردیه شاکی امی از بنی که آورده بود، سوار کرده با جمع       يرا بر همان قاطر   
اهو یـ ه. دیـ  دفـن کن  را در خانـه مـن  یستم حسن بـن علـ  ی ن یغمبر خانه من است و من راض      یمدفن پ :  هاشم کرده، گفت   یبن

به خدا قسم اگـر  : ن فرمودی عبداهللا الحسیحضرت اب. رها به چلّۀ کمان رفتیده شد و تین کشیرها از طرف یشمدرگرفت و ش  
د، یستیـ فهماندم که قادر بر منع و دفـع مـا ن    میت و امر برادرم حسن در ترك معارضه و عدم مقاتله نبود به شما  یاحترام وص 

 وداع بـا جـد بزرگـوارش    ين رو جنازة مطهرش را که بـرا یتم فرموده، از ا   یمؤکداً به مسالمت وص    چه کنم که برادرم      یول
ر به آن اصـابت کـرده   یه چند چوبۀ تی امی بنيراندازی بر اثر تیبرم، پس جنازة مقدسش را که بنا به قول    می عیآورده ام به بق   
  . هینمودند، صلوات اهللا علع برده در جوار جده اش فاطمه بنت اسد دفن یبود به طرف بق

ن وقـت نـه   یـ  از شهادت پدر بزرگـوارش تـا ا  ي وی سال و چند ماه و مدت خالفت اله   47مدت عمر آن حضرت      
ن سبط ین بس که حضرتش اولیل و مناقبش همیدر فضا.  ماه و چند روز بود6 حضرتش   يسال و چند ماه و خالفت ظاهر      

 و راًیمـاً وأسـ  یتیناً و ی حبّه مِـسک یطعِمونَ الطَعام علیمصداق ون ی و سومي هدنیمه أبنائنا ودوم  ین شخص کر  یغمبر و نخست  یپ
ره بـوده کـه اغلـب    یحضرتش را ازواج کث. د شباب اهل الجنّۀ استیحانۀ رسول خدا و سین فرد اصحاب کساء و ر    یچهارم

  . اند آنها مطلّقه بوده
  : هشت پسراند، بوده اوالد آن حضرت چهارده نفر : اوالد امجاد آن بزرگوار
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  ه السالمی علد الشّهداءیحضرت س

  
س اصحاِبی وأب االول ي سِرُّ اهللاِ االَتَم و ثار اهللاِ االَعظَم اِمام الور         ن ی، حـضرت حـس  د الـشهداء ی الکساء و ساء و خامِ

.  از بطـن فاطمـۀ زهـرا اسـت    ی مرتـض ی و فرزنـد دوم علـ  ین سبط حضرت مصطف  یحضرتش دوم ). ع (طالبی بن اب  یبن عل 
ونش یفش ابوعبداهللا و القـاب همـا  یت شری داد و کنيبه رو ینۀ ط ی در مد  يوالدت با سعادتش سوم شعبان سال چهارم هجر       

 از تولد، قبل از گذاشتن پـستان مـادر بـه دهـان     سپ) ص ( را طبق امر حضرت رسوليو. ستد ایسو ب و سبط   ی و ط  یوف
 ي انگـشت مبـارك را در دهـان و   یتـ یزبـان مبـارك و بـه روا   ) ص (حـضرت رسـول   . مبارکش نزد حضرت رسول بردنـد     

 مبـارکش  ۀ نمـو ذات ی را از عصاره خون و گوشت جـد امجـدش نـوش جـان کـرد و سـرما      یائی دن ين غذا یگذاشت و اول  
 با برادرش حسن در دامـان عـصمت فاطمـۀ     يحضرتش تا سال دهم هجر    . بود 1یلَحمک لَحم  ید و لذا مصداق واقع    یگرد

ش آن جنـاب  ی آسـا يغمبر خدا سجدة نماز را بـرا یبارها پ. افتیپرورش ) ص(ی  زانو و دوش حضرت مصطفيزهرا و رو  
دهان مبارك ) ص (بوسه گاه حضرت رسول. ن آمدی دوشش پائ از يداد تا و    می  سوار بود آنقدر طول    ي دوش و  يکه رو 
  .  بوديش وینۀ آن حضرت مهد آسای سيو رو) ع (نی حسيو گلو

 مـادر واالگهـرش   یرحلت فرمـود و پـس از انـدك زمـان    ) ص(ی آن جناب هفت سال داشت که حضرت مصطف       
 را ين ویر المـؤمن یـ حـضرت زهـرا، ام   هی امامه خاله خود که طبق توصـ ين تحت پرستار  یا رفت و حسن   یحضرت زهرا از دن   

  . افتندیت پدر بزرگوارشان نشو و نما یت و عناینکاح کرده و در ظلّ ترب
ـ  یز تمام اصحاب پیهمه وقت و همه جا مورد محبت و عالقۀ احترام آم          ) ع (نیحضرت حس    خلفـاء  یغمبر بـود، حتّ

 حـضرتش وارد مـسجد رسـول شـد و     ينـد روز یگو. دداشـتن   میت عالقه و احترام نسبت به حضرتش ابراز    یاول و دوم نها   
فـۀ دوم از منبـر   یخل. نی منبر پدر خودت بنشين و رویا پائیاز منبر پدر من ب    :  منبر مشاهده فرمود و گفت     يفۀ دوم را رو   یخل
 ین منبر جد تو است ولـ ی ایگوئ  میراست:  منبر برد و گفتيد و بغل گرفت و با خود روی را بوستن آمد، آن حضر یپائ

 طبق امر پدر بـا بـرادرش حـضرت حـسن     ي هجر35ه عثمان در سال یحضرتش در شورش عل  .  نداشته است  يپدر من منبر  
و .  دهـد يرییـ ر تغین به منزل عثمان رفت که البته حفاظت آنان هم نتوانست در تقد    ی محافظت عثمان از هجوم مهاجم     يبرا

ن ی شرکت داشت و در جنگ صـف 36 جمل به سال ن در خدمت پدر در جنگیمنؤرالمی حضرت ام يپس از خالفت صور   
ه پین محارباتی از سپاه پدر با مخالفی قسمت یز به سمت فرمانده   ین کار که کرد شجاعتها و جالدتهـا بـروز داد،   ی نمود و در نُ

 داشت و در شـش  يجا) ع (ت و محبت برادرش حضرت حسنی در ظلّ عنا 40و پس از شهادت پدر بزرگوارش در سال         
و پـس از صـلح   . ن و مـددکار بـرادر بـود   یه معیه معاویز سپاه عل  ی و تجه  ی حضرت حسن در لشگرکش    ي صور ماهۀ خالفت 

د، به احترام امضاء صلح برادر سکوت فرموده ید و از آزار دشمنان هرچه دیهرچه شنها  یه از ناگفتنیحضرت حسن با معاو
ک بود برپـا  یغمبر نزدی دفن آن حضرت در جوار پياکه براي  د شد و باز در فتنه ینکه حضرت حسن شه   ید، تا ا  یدم در کش  

  .  جستين دوریش گرفت و از جدال با مخالفی پيق بردباریت برادر طریشود طبق وص
د نبود، پس از شهادت آن حضرت بـه آن  یزی يعهدیقادر به اظهار ول ) ع (ات حضرت حسن  یه که تا زمان ح    یمعاو 
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 53 سـال  یعنـ ی سـال پـس از شـهادت حـضرت حـسن      3 تا یکرد، ول ی میال افتاد و طرز عمل را در متفکره خود بررس  یخ
 نمـوده  ي و تقـو ينـدار ینه فرستاد که تظاهر بـه د ید را به مکّه و مدیزین باب نکرد و در آن سال مقدمتاً ی در اي جد یاقدام

 آماده يافواه انداخت و براد را در یزی يعهدینه داد، سپس در شام زمزمۀ ولی به مردم مکّه و مد     يادیا و جوائز ز   یضمناً عطا 
ان مـردم منتـشر   یـ عه در مین صحبت به عنوان شـا ی کرد، تا ا ي آن خوددار  یب رسم ی از تعق  ينه چند یۀ زم یکردن مردم و ته   

دن آن عـادت کننـد و   یان مردم انتشار دهند تـا مـردم بـه شـن    ین موضوع را در م یات هم نوشت که عمال او ا      یشود و به وال   
 بـه  ي ويعهـد ی بـود کـه قبوالنـدن ول   يان مردم به فسق و فجـور بـه حـد   ید در میزیرا اشتهار یشود، زاذهان آماده قبول آن   

در . ج کـم کـرد  یحاش مـردم را بـه تـدر   یعه آن شدت اعجاب و استی گذشت شای مدتیوقت. نمود  می بر مردم محال   يزود
آنگاه به . عت گرفتید بیزی يعهدی وليا براد و از آنهیشام را به حضور طلب  ی  ف نواح ی اغلب بزرگان و معار    56ا  ی 55سال  

 خـود  ید مردم مواجه شد و عدم توانـائ یمروان با مخالفت شد  . ردیعت بگ یز ب ینه ن ینه نوشت که از مردم مد     یمروان عامل مد  
نـه بـزرگ   یدر مد. نـه حرکـت نمـود   یه خود به عنوان حج بـه طـرف مکـه و مد        یمعاو. ه نوشت ی فرمان به معاو   يرا در اجرا  
 ير متفقـاً بـه مالقـات و   یـ  بکر و عبداهللا بن زبیو عبد الرّحمن بن اب) ع(ی ن بن عل  ین حضرت حس  ی درجه اول مسلم   زادگان
ه کـه آنـان را از   یـ معاو.  کرد و آنان قهر کرده به مکّـه رفتنـد  یرائی نامأنوس پذي آنان را با چهرة عبوس و گفتار  يو. رفتند
نـه بـه مکّـه رفـت و در مکّـه بـه       یآنگـاه از مد . عت گرفـت یرده و از مردم ب   د را مطرح ک   یزی يعهدید رسماً ول  ینه دور د  یمد

ز با آنها مالقات و بـا  ی مهرآمیر با صورتین و عبدالرّحمن بن ابوبکر و عبداهللا بن زبیدار حضرت حس  ینه هنگام د  یعکس مد 
 ی دو نفر آنها قبول کردنـد ولـ  ر فرستاد کهی کثیائی وافر و عطايک جوائزی هري بشّاش با آنان مصاحبه کرد، و برا       یمائیس

ک یـ نکـه  یات خود در مکّه بماند تا ای چند بدون اظهار منو يه روز یمعاو. دیاز قبول آن استنکاف ورز    ) ع (نیحضرت حس 
ات و امـصار  یف و بزرگان والید کرده، گفت که تمام معار یزی يعهدید و صحبت از ول    ین را منفرداً طلب   یروز حضرت حس  

نه خانـۀ ماسـت و مـردم    ی آخر کار گذاشتم که مدينه و مکّه را از آن رو برایو من مداند   رفتهیا پذ د ر یزی يتعهدیعت وال یب
. دیـ ن بـاب مناقـشه و مماطلـه نما   یـ  در این منظور آمـده ام و انتظـار نـدارم کـس    ینک به مکّه هم به ا  یرة ما هستند، ا   یآن عش 

ن است که مـردم را آزاد  یست، حق ای آن نيت تصداقید را لیزی است و یفرمود که خالفت امر بزرگ   ) ع (نیحضرت حس 
ز و بـه  یـ دم، برخیـ منظـور و مقـصودت را فهم  : ه گفتیمعاو. ن کار بدانند خود انتخاب کنندیق ا ی که هرکس را ال    يبگذار

 ن پند را از من بشنو و از مردم شام که با من هستند برحذر باش کـه اگـر مخالفـت تـو را بـشنوند     ی ایسالمت به خانه رو ول   
  . نه ورزندی سفّاك و با پدرت کیساکت نمانند که مردم

ۀ یـ  بعـد از ته يجه مطلوب نگرفتـه بـود، روز  یز نتیر ن ی بکر و عبداهللا زب    یه چون از مذاکره با عبدالرّحمن بن اب       یمعاو 
ه سه نفـر  از خواص کسان خود، مردم را عموماً در مسجد گرد آورد و البتاي  مقدمات امر و صدور دستورات الزمه به عده  

 ي منبـر رفتـه پـس از ادا   يآنگاه بر باال. ز جزء حضّار بودندیو عبدالرّحمن و عبداهللا ن) ع (نیشخص مورد نظر حضرت حس  
کنند،   می منتشریعات واهی از مردم اخبار کذب و شا   یده ام بعض  یشن: د را مطرح نموده، گفت    یزی يعهدیخطبه موضوع ول  

 در جامعـه  یعـ یک از آنهـا مقـام من  یر که هری بکر و عبداهللا بن زبیبدالرّحمن بن اب و عین بن علیکه حس اند    من جمله گفته  
 کـه آنـان در   ی او موافقت ندارند، در صورتيعهدی و با ولید ناراضیزین هستند، از فرزندم یاسالم دارند و از بزرگان مسلم  

ن است خودشـان  یر ایاگر مطلب غاند  ردهعت کین باب بید مشعوف بوده و در ا   یزی يتعهدی منبر حضور دارند و از وال      يپا
ا یـ : ده گفتنـد یرها را کـش ی از جا بلند شده شمشیان طبق دستور قبلیاز شاماي   ه تمام نشده که عده    یحرف معاو . اظهار دارند 

ن یرالمـؤمن یلفـت امـر ام  ا باشـند کـه مخ  یچـه کـس  ها   نی ا یگوئ  می ن چند نفر سخن   یت ا یاز مقام و اهم    ن تا چند  یرالمؤمنیام
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سـاکت   :ه بـا لحـن خـشن گفـت    یـ معاو. می آسوده شان کنیاالت واهیم و از پندار و خ  یرینند، اجازه ده تا سرشان را برگ      ک
ار و از یـ ن دیـ نـان بزرگـان ا  یا. دی هـست يزیل بـه خـونر  ید، تا چند شما مردم شام فتّاك و ما یرها در غالف کن   ید و شمش  یباش
ر ماندند که چه ین آمده به منزلش رفت و آن سه نفر متحیگفت و از منبر پائ ن ب یا. ستیباشند و قتل آنها روا ن       می ار قوم یاخ

جـه بـه   ینت  بـی شـوند و خونـشان    میشک کشته  بی کننديب قول ویا تکذیاگر اندك اظهار مخالفت و . ندیکنند و چه بگو   
ه، یـ پـس از رفـتن معاو  .  آن روز به طرف شام حرکـت نمـود  يه فردایدند، و معاو یلذا ساکت مانده دم درکش    . رود  می هدر

حـضرت  . اند عت کردهیه بید در خفیزی يتهعدی با والیقبلهاي   مردم آنان را به باد مالمت گرفتند که چرا با اظهار مخالفت   
 بـا انـدك   یان و نداشـتن حـام  یده شـام ی کـش  يرهای بـا شمـش    یم ول ی نکرده ا  یعتیه ب ی نه در خف   یما نه علن  : فرمود) ع (نیحس
  . میم و اجباراً سکوت کردیدید  میر رفته خون خود را هدیبیتکذ

و از وجـوه شـام و قـواد سـپاه     . ض شده به ورود شام در بستر مرگ افتـاد     یده به شام در ابوا مر     یه نرس یخالصه معاو  
ن بـن  یت خود دربارة حـضرت حـس  یمن جمله در وص. د نوشتیزی ي خود را برايایعت گرفت و وصا   ید ب یزی يمجدداً برا 

، البتـه گـاه بـه گـاه     ی بـه حـضرتش نرسـان   ي و آزاری را از خـود نرنجـان  ین بن علـ ید زنهار حسیزاي ی هه کرد ک ی توص یعل
کن و با بذل زر   می، احترامش را مراعاتيل خونش نشوی و دخ  یش نکش یر به رو  یکرده باش اما هرگز شمش      می دشیتهد

  . دار  مینگاه و مال خوشدلش
س ی سـلطنت بـدارالبوار رفـت و رئـ    ي سال و اند19 سال عمر و 78آنگاه در ماه رجب سال شصتم هجرت پس از        
کـۀ  ی نمـود و بـر ار  يم ویه را تـسل یـ  معاویده، دسـتگاه سـلطنت  ید را که در شکارگاه بود به شام طلبیزی ضحاك، يشرطۀ و 

 از ی فرمـان نه را به ارسالیات مشغول شد، من جمله مروان حاکم مدیل عمال والیر و تبد یید به تغ  یزی. سلطنت جلوسش داد  
بـه  . عـت بخواهـد  ید بیـ نه تجدین نموده، دستور داد که از مردم مدیی تعي ويدبن عقبه را به جاینه معزول و ولیحکومت مد 

د کرد که آنها را بال تأمل احضار نمـوده،  یر تأکی بکر و عبداهللا بن زبی و عبدالرّحمن اب   یبن عل  نیژه دربارة حضرت حس   یو
مناك بـود  ید که از عدم اطاعت آنها بی بفرستد، ولي ويطاعت نکرد فوراً سرش برداشته برا     ک از آنها ا   یعت بطلبد و هر   یب

د بـه نـام   ین وقت اول شب بود و همان هنگام ولیا. بش کردیه و ترغید توص یزی امر   يمروان به اجرا  . با مروان مشورت کرد   
د را ابـالغ کـرد، حـضرت    یـ د و امـر ول ی هم دغمبر در مصاحبتیپ د آنها را در مسجد   ید و فرستادة ول   یحکومت آنان را طلب   

 بـه مـذاکره پرداختنـد کـه     يد که رفت، سه نفریفرستادة ول. د خواهم آمدیبه منزل رفته و از آنجا نزد ول   : فرمود) ع (نیحس
عـت بـا   ی بيد بـرا یا رفته و ولیه از دنین است که معاویگمانم ا: ن فرمودیدن ما باشد؟ حضرت حس ی موجب طلب  يا چه امر  یآ
مـن محـال   : د کرد؟ فرمـود یه اتخاذ خواهین باشد شما چه رویاگر حال چن: ر سؤال کردیعبداهللا زب. د ما را خواسته است   یزی

آن حـضرت از  . اط خود را داشته باشیا احتید مرو یا به مالقات ولیپس : عبداهللا گفت . عت کنم ید فاسق فاجر ب   یزیاست با   
ن یشـما همـ  : در درب منزل همراهان را گفت. د روانه شدین و اصحاب به منزل ول نفر از برادرایمسجد به منزل رفته و با س   

د، سپس وارد خانه یجاتم دهنم به خشونت بلند شد وارد شده یا صداید ید، اگر توقف من طول کشید و مترصد باشیجا بمان
و پـس از  . رفتی را پـذ ي ویگرمد به احترام آن حضرت بلند شده، با یول. افتی را با مروان مشغول صحبت  يد شده، و  یول

ه وفـات  یـ معاو: د گفـت یـ ؟ ولي چـه خبـر دار  يض بوده از ویه مر یدم معاو یاتمام تعارفات معموله، حضرتش فرمود که شن      
. عت خواسـت ید را ارائه داده بیزیده که الزم بود به اطّالع شما برسانم و نامۀ ید دربارة شما رسیزیاز اي   نک نامه ینموده و ا  

بهتر آن است که فـردا کـه مـرگ    . ردیانه انجام گیست که در شب و مخف   یسته ن ی شا یعت مثل من شخص   ی ب :حضرت فرمود 
: د گفـت یـ ول. دیـ افته آنچه مصلحت باشد به عمل آیعت جمع آمدند من هم حضور ی بيگر مردم برایه منتشر شد و د   یمعاو
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 اگـر  یکنـ   مـی اشـتباه : د گفتیمروان به ول. شودن کار تمام ی ای، به سالمت بازگرد، تا فردا در محضر عموم        يکو فرمود ین
 ين شـده بـا صـدا   یآن حضرت خشمگ. ا گردنش را بزنیر یعت از او بگی بینی را نب يگر و ی، د ين بردار یاآلن دست از حس   

زل  حرکت فرمـوده، از منـ  يآنگاه از جا. دیستی نيا اجبار من به امریک از شما قادر بر قتل      یچ  یا ابن الزرقاء ه   ی: بلند فرمود 
شب بعد آن حضرت به حرم جـدش  . ف ورود به خانه بودند به منزل خود مراجعت فرمودرُاران که در شُیرون آمد، و با    یب

کوه از روزگار مـشغول  يت از امت و گله مندی از شب با قبر مطهر به شکا    یرسول خدا مشرّف شده و تا مدت        از مردم و شِ
در آخـر شـب   . نمـود   مـی ش آمدها از روح مقـدس آن حـضرت مـسئلت   ین پیاف خود را با   ین تکل ییبود و چاره کار و تع     

نّ اهللاَ شـاء اَنْ  ین اخرج اِلیا حسی: ا به او فرمودی در ربود و جد بزرگوارش در عالم رؤ       یفیحضرتش را خواب خف     العِراق فاِ
 27مـه شـب   یسـپس ن . دی گردده به منزل رفت و به تدارك مسافرت عراق مشغول     یآن حضرت از خواب پر    . 2 الًیراك قَت ی

ر یجمعه سوم شـعبان بـه مکّـه وارد شـده، سـا     . ال و خانواده و اقرباء به طرف مکّه حرکت فرمودی با اهل و ع60رجب سال  
  . ج به مکّه آمدندیز به تدرینه نیاعاظم مد
ده شـروع  جمع شـ   گرد همیان و دوستداران آل علیعیچون خبر ورود آن حضرت به مکّه در کوفه منتشر شد، ش            

ت نـسبت بـه آن حـضرت و درخواسـت     ید و اظهـار عالقـه و فـدو   یـ زی از ي بر تبـرّ ی به حضورش مبن یسیکردند به نامه نو   
ا یـ که ابتدا به امـضاء چهـار   ها  ن نامهیو ا.  در رکاب مباركي و تعهد جان نثاریشوائی امامت و پي به کوفه برا  يمت و یعز

د یرسـ   مـی کـه هـا   د تـا آنجـا کـه در اواخـر نامـه     یرسـ  ي مـی ادتری زيبا امضاها  شروع شده بود، متواتر و هر دفعه  يپنج نفر 
و چـون آن  . نمودنـد   مـی مت حضرتش را به طرف عراق تقاضای و به امضاء صدها نفر بود که همه با الحاح عز     يطوماروار

طبه مردم کوفه به مکّه آمـده   از طرف قاییدر حدود صدنفر با نامه هااي   نداده بودند عدهیه جوابیاولهاي   حضرت به نامه  
 بـه  یالحاح آنها حضرتش را مجبـور کـرد کـه تـوجه      .  مردم کوفه را درخواست نمودند     يبه اصرار و الحاح اجابت تقاضا     

ابت خود یل را به سمت نی مسلم بن عق60مه رمضان سال یلذا در ن . جواب نگذارند   بی درخواست آنها فرموده، مسئلتشان را    
ل را یـ نک پسر عم خـود مـسلم بـن عق   یان کوفه مرقوم داشت که بر حسب اصرار شما ایعیبه شاي    نامه و. روانه کوفه فرمود  
 از يشما موافـق اسـت بـا و   هاي   قت حال شما با نامهید که اگر باطن احوال و حقیتا تفحص حال شما نما نزد شما فرستادم  

ان بـصره مرقـوم   یعیهم به شاي  و ضمناً نامه. می نمامتید تا به من اطالع دهد که خود به جانب شما عز         یعت کن یطرف من ب  
  . داشت و مراتب را به آنها هم اطالع داد

ب ید و در منزل مـسلم بـن مـس   یمسلم با دونفر راه بلد به طرف کوفه رهسپار و در شب پنجم شوال وارد کوفه گرد   
ی ن بـن علـ  ی نامه حـضرت حـس  يو. مدندآ  میدنشیافته دسته دسته به دی یان و دوستان از ورودش آگه    یعینزول کرد و ش   

کردنـد،    میعتی بيت با وی و فدويکرد و آنان گروه گروه با شوق و مسرّت و اظهار جان نثار  می  آنها قرائت  يرا برا ) ع(
ن عرض نموده و نوشت که یآنگاه مسلم مراتب را به حضور حس. عت کنندگان بالغ بر هجده هزار نفر شدینکه شماره بیتا ا
گرچه مسلم قـصد  .  جهاد در رکاب مبارکت حاضرند   ي حضرتت آماده است و مردم برا      یف فرمائ ی تشر يبرا نک کوفه یا

باً محرمانه باشد، یسروصدا و تقر ی بیان امور تا موقع مقتضیان و جریعی االمکان رفت و آمد شین بود که حتیه اش ایو نظر
ا مستحضر شـده و در  یر حاکم کوفه از قضایه نعمان بن بشن است کیا.  محال بود ین وضع ی نگاه داشتن چن   ی البته مخف  یول

ز منع و یز و تفرقه انگیز پند و اندرز داد و از اعمال تشتّت آمیم و مسالمت آمیمردم را به عبارات مالاي  مسجد ضمن خطابه  

                                   
  .هد ترا کشته ببینداي حسین، به سمت عراق خروج کن زیرا که خداوند می خوا - 2
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 را از يد نامـه نوشـته و  یـ زیاً بـه  یـ دند و متوالی را نپـسند يز ویه خطابۀ مسالمت آمی امید و بنیزی هواداران یکرد، ول  ی می نه
اران خـود  یـ د بـا  یـ زی. ک کردنـد یـ  حفـظ عـراق تحر  ي بـرا يد و بر اقدام مـؤثر و فـور  یمت نعمان تنق  یا مطلع و از مال    یقضا

ه، بـا  یـ ه شـده از طـرف پـدرش معاو   ی مشاور توصـ ید و اصرار سرحون نام نصرانیمشورت نمود و سرانجام برحسب صوابد     
 واگذار کرده مـأمورش کـرد   يز به ویومت بصره را داشت نامه نوشت و امارت کوفه را ن     اد که حک  یداهللا بن ز  یاکراه به عب  

ل را بـه دسـت آورده بـه قتـل     یب و به هر نحو شده مسلم بن عقین را تعقی به کوفه رفته با شدت و خشونت مخالفيکه فور 
 بـود بـرادر خـود عثمـان را در بـصره      ث و جـاه طلـب و سـفّاك   یـ داهللا که ذاتاً خب  یعب. دیبرساند و آتش فتنه را خاموش نما      

ان را یعید چـون عالقـۀ شـ   ی بـه ظـاهر کوفـه رسـ    یتأمل با چند نفر از خواص خود به طرف کوفه راه افتاد وقت       بی گذاشت و 
اسـت و  ی سيدانـست، از رو   مـی به کوفه) ع (نی و انتظار آنان را به ورود حضرت حس ير و خانوادة و   ینسبت به حضرت ام   

اران خود متنکراً وارد ی برصورت افکنده با یده و نقاب یان پوش ی چون لباس حجاز   یا شب درآمد، و لباس    اط تأمل کرد ت   یاحت
ال یـ بودند به اشتباه افتاده بـه خ ) ع (نیان که منتظر ورود حضرت حسیعیمردم شهر و ش   . شهر شده به طرف داراالماره رفت     

  مقابلـه نمـوده و در عقـبش راه   يابن رسول اهللا با ویهالً  اهالً و س ير راه همه جا با صدا     ین است در مس   ینکه حضرت حس  یا
  . افتادند می

ر هـم گمـان کـرد    ینعمـان بـن بـش    . دیداهللا همچنان ناشناش و خشمناك مرکب براند تا به درب داراالمـاره رسـ             یعب 
 اهللا معـذورم  ابن رسـول ی نمود که ی بام شروع به عذر خواه ياست و درب داراالماره را بسته و از باال        ) ع (نیحضرت حس 

احمـق در  : د و به نعمان گفتیشود، نقاب از چهره کش  مید که اآلن است که رسوایاد دیابن ز . ت بسته ام  یبدار که در برو   
داهللا وارد یـ عب. نعمان در را بـاز کـرد و مـردم متفـرق شـدند      .  را شناختند  يآن وقت نعمان و مردم و     . داهللایرا باز کن منم عب    

د و آنان ی ندیروئیست نفر پاسبان خاص آنجا نیش از دوید و در داراالماره ب   ی واقف گرد  یا کماه یداراالماره شد و از قضا    
دن یـ فردا صبح که هرکس از اشراف کوفه که بـه د . ر زدیله و تزویدانست، لذا دست به ح ی نمی مقابله با مردم کافيرا برا 

از اشـراف در  اي  ج عـده یداشـت تـا بـه تـدر      میگاهآمد او را به مصاحبت و مالطفت خود سرگرم کرده نزد خود ن ي می و
ش همراه برداشته به مسجد رفته و فرمان حکومت خـود را از  ی محافظت جان خويآنگاه آنان را برا. محضرش جمع شدند 

 یان را از فتنه و اغتشاش بـر حـذز داشـت و بـا لحنـ     یز کوفید آمیتهداي    د بر کوفه به مردم ابالغ نمود و با خطابه         یزیطرف  
هـاي    فیـ ل و اشـراف وعر یپس به مقرّ حکومت برگشته به چارة کار پرداخت و بزرگان قبا      . شن به اطاعت دعوت نمود    خ

لـه  ین راه به خشونت عمل خواهم کرد از هـر قب ی انتظام امور کوفه آمده ام و در ايمن برا : د و به آنها گفت    یرا طلب ها    محله
 بلنـد  یله را مصلوب خواهم نمود و در هر محلّه که غوغـائ یس قبی قطع و رئله رای ظاهر بشود حقوق آن قب  يکه فتنه و فساد   

ل یـ  از بزرگـان کوفـه از قب  یآنگاه بعض. کشته و آن محلّه را به باد غارت خواهم داد      )  کالنتر را  یعنی (ف محله را  یشود عر 
سـپس در  . ف نمـود یـ داراالماره توقگران که از آنها مظنون بود آنها را در یبن صعود و رفاعه و مختار و د     مانیب و سل  یمس

 شـرطه هـا   و راههـا   ار بگماشت که مواظب اوضاع باشند و بر سـر تمـام گـذرگاه   ی هوشی و برزن جاسوسان   يهر محله و کو   
 یقـت حکومـت نظـام   یدر حق. کردند  می اشخاص را بازداشت ین سوء ظن  یمحافظ واداشت که به کوچکتر    )  پاسبان یعنی(

 مقابله با مسلم ي خود را برايروی که از عده هواداران مسلم داشت ن   ین احوال چون با اطالع    ی برقرار نمود با همۀ ا     يدیشد
ان شـام و خـشونت   یان مـسلم را از ورود سـپاه  یمزدور فرستاد که اطرافاي   مسلم عدهيف قوای تضعيدانست، برا ی نمی کاف
کردنـد    مـی را مضطربها  رفتند و خانواده  میانیکوفي  ها  به خانهیآنها حتّ. د بترسانند و از اطراف مسلم پراکنده کنند    یزی

کـم  هـا   سهیـ ن دسیـ ا. گذاشت  نمیرون شدنیگر بید و دیطلب  میبه منزلاي  که پدر پسر خود و خواهر برادر خود را به بهانه 
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ج ی تـدر اران مسلم همـان قـسم کـه بـه    یه هواداران مسلم را فرونشاند و مردمان را مرعوب کرد که   یکم حرارت و شوق اول    
 یاط کرد، و از منـزل اولـ  یداهللا احتیات عبیل گذاشتند و مسلم هم در قبال عملیل و تقلیج رو به تحل  یاد شده بودند به تدر    یز

اد قوا یعت و ازدیه مشغول گرفتن بیله کنده و صاحب شوکت بود رفت و باز هم در خفیس قبی بن عروه که رئیبه منزل هان
  . بود

 هنـوز از  ی مـسلم برآمـد ولـ   يریدوار شد در صدد دسـتگ یشرفت کار امیر امور مسلط و به پ   کم کم ب   یداهللا وقت یعب 
ع کند و ی نداشت، لذا معقل غالم خود را گفت تا اظهار تشی اطالع قطع ي مسلم و برنامه و    يرویقت ن یمسکن و مأمن و حق    

ان کار آنها اطالع کامل یت و جری از وضع برساند ويعت با مسلم به مجمع هوادارن ویله باشد خود را به عنوان بیبه هر وس  
بـا مـسلم صـورتاً    . افـت یان راه یعی و جمـع شـ  یله او به منزل هانیمعقل، مسلم بن عوسجه را اغفال کرد و به وس    . کسب کند 

ز آگاه شد و اشخاص مهم و سران مجمع را شناخت و ابن یعت نمود و چند روز مراوده با مجمع را ادامه داد تا بر همه چ         یب
اط یـ است و احتی را دور از سی مسلم حمله به منزل به هانيری دستگياد برایابن ز. اد را بر اطالعات مکتسبه آگاه ساخت یز

، یغام احوال پرسـ یدنش نرفته بود و پین وقت به دی که تا ایز از عدم مالقات هانی محبت آميدانست، لذا با اظهار گله مند  
و چـون  . دیان منـزلش را پرسـ  یـ مـت شـرح جر  ی ابتدا به مالياره کرد و در مالقات با و  را تأدباً مجبور به رفتن داراالم      یهان
ز آگـاه  یـ اد بر همـه چ ی دانست که ابن زیهان.  روبه رو کردياد معقل را احضار و با وی منکر ماوقع شد، ابن ز   ی به کل  یهان

 را محبـوس  یاد هـان یـ ابـن ز . د سـرباز زد ایـ  به ابـن ز يم وی از تسلیاست، لذا بودن مسلم را در منزل خود اعتراف نمود ول          
 کـه شعارشـان   "ا منصور امتی" ي را مستخلص سازد، پس با ندایام نموده و هانین وقت مسلم ناچار شد که علناً ق یا. نمود

 آمـاده نداشـت و از همـه جهـت     يادیـ  زياد که قـوا یابن ز. بود، چهار هزار نفر گرد آورده به طرف داراالماره حمله کرد   
تا درب داراالماره را بسته و به حفاظت پرداختند و ضمناً چند نفر از اشراف کوفـه را        :  نبود، گفت  يشتر با و  یفر ب ست ن یدو

آنهـا هـم بـا    . له که توانند مردم را متفرق کننـد یان همراهان مسلم فرستاد که به هر حیانه به خارج و م    ی بودند مخف  يکه با و  
 شـام دسـته دسـته مـردم را از اطـراف مـسلم پراکنـده        يروید از ورود ن   یهدب به اطاعت از حکومت و به ت       یحت و ترغ  ینص

وار داراالمـاره برافراشـت و اعـالم کـرد کـه هـر کـه از        یـ  به نام پرچم امان در کنار دیرقیاد بی هم ابن ز یکردند، و از طرف   
  . ر آن پرچم رود در امان خواهد بودیمتابعت مسلم نادم و به ز

 ي فطـر یوفـائ   بـی ا عصر آن روز داراالماره را در محاصره داشت اما از ظهـر بـه بعـد      ت ن وصف مسلم همچنان   یبا ا  
 نمـاز  يان آغاز شد و همراهان مسلم شروع به پراکنده شدن کردند و تا عصر از دوازده هزار نفر کـه شـب قبـل بـا و                 یکوف

 300 او بـه  يرویـ ندند، و اول شـب ن  نماي نفر با و500ش از ی که صبح در رکابش بودند بيخوانده بودند و چهار هزار نفر  
د، لذا منفرداً از مـسجد  ی در پشت سر خود نديو چون مسلم نماز عشا را خواند احد. افتیل ی نفر تقل30نفر و موقع عشا به      

.  آب خواسـت يده از وی طوعه نام رسید تا به درب منزل زنیگرد  میران و سرگردانیکوفه حهاي      کوچه رون آمده در  یب
آخر شب که پسر طوعه به منزل آمـد  .  کردیش آورد و پس از شناختن او را به منزل خود برده مخف     یآب برا  یطوعه ظرف 

ن یـ  مادرش مشکوك شده با اصرار به مادر از بودن جناب مسلم در خانه مطلع شـد و صـبح زود ا   یاز وضع خانه و آشفتگ    
  .  مسلم به خانۀ طوعه فرستاديری دستگيا پسر طوعه بریرا به راهنمائاي   عدهيو. اد دادیخبر را به ابن ز

اد حمله نمـوده مـشغول دفـاع    ین ابن زیرون آمده و در کوچه به مأموریه را دانست مسلح از خانه ب      ی قض یمسلم وقت  
 نبودنـد و در  ی کوچه قادر به حمله دسـته جمعـ  ین چون با تنگ   یمهاجم. ب ظهر ادامه داشت   ین جنگ و جدال تا قر     یا. شد

 بامهـا سـنگ بـارانش کردنـد و     يش نتوانـستند بـرد، از بـاال   ی از پـ  ي مسلم کار  یم با شجاعت و زبر دست     جنگ تن به تن ه    
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 از حمـالت غفلـۀً   یکـ ین یش را با خاشاك پوشاندند و مـسلم در حـ  یدر وسط کوچه احداث کرده و رواي   باالخره حفره 
 را بـه  يپـس و . ن امر به قتل آن جناب کردیلعاد بردند و آن یش ابن زی را دست بسته پيو. درون حفره افتاد و گرفتار شد   
 ارعـاب مـردم در کوچـه    يد کرده و تن هردو را بـرا یز شهی را ن یوبالفاصله جناب هان  . دندیبام داراالماره برده سرش را بر     

  . انداختند
داهللا بـن  یـ  تحت سـلطه عب یافت و کوفه به کلیحجه سال شصت خاتمه ین وضع در هشتم ذیه جناب مسلم به ا  یقض 

از سواران مجهز فرستاد کـه  اي  شد، دسته ی می که از اطراف به کوفه منته  یک از طرق و شوارع    یآنگاه به هر  . اد درآمد یز
 را بـا هـزار   یاحیـ د ریـ زیمن جمله حرّبن .  برسد مانع ورود آن حضرت به کوفه شوندین بن عل یاز هر سمت حضرت حس    

  . دی گردید به فاجعه طف منتهیای عبداهللا مصادف شد و چنانکه بیاب با حضرت يکه و ه روانه نمودینفر به طرف راه قادس
حجه شصت به آن حضرت کـه مـشعر   یل ذیپس از وصول نامۀ جناب مسلم در اوا    ) ع(ی  ن بن عل  یاما حضرت حس   

 حضرتش بود، بـه فکـر حرکـت بـه طـرف عـراق       یرائی پذي آن شهر برایجده هزار نفر از مردم کوفه و آمادگیعت ه یبر ب 
 نفر را به نام گزاردن ید سیزیوست که یق پی درآمد که در حضرتش به تحقیم قطعی به صورت تصمین فکر وقتیو ا. فتادا

ن طـواف  ی از اسلحه هـستند حـضرتش را حـ   يمراسم حج که مردم در لباس احرام و عار     نیحج به مکّه اعزام داشته که ح      
جه بـه هـدر   ینت  بیسرو صدا و  بید شود جانشید که اگر هم شه یاد که به طرف کوفه حرکت فرم      یبهتر آن د  . ندید نما یشه

  . ز حرمت حرم به قتل او در مکّه شکسته نگرددینرود و ن
 يدوست نما حرکت و  دشمنانیان نهاد اغلب دوستان حتّیحضرتش قصد حرکت خود را به عراق با دوستان درم 

ک را مناسـب  یـ حـضرتش جـواب هر  . کردنـد   مـی رشی و تحـذ  آنجا صالح ندانستهيوفا  بید مردمیرا به طرف کوفه به ام 
 از خاصـان و  ینه بـه بعـض  ی هنگام حرکت از مدیکرد، حتّ  می موجهیداد و اجبار خود را به حرکت به نوع   ي می ۀ و یروح

ست  ایزد تعالیت این مسافرت طبق امر رسول خدا و مشیو از مکّه هم به آنها نوشت که ا        حاً فرموده بود  یل صر یاعضاء فام 
  . ر ممکن استیو فسخ آن غ

د و ی به نام الحـاجز رسـ  یق نمود تا به محلّی طریحجه از مکّه حرکت فرموده طیبه هر حال حضرتش شب هشتم ذ     
ون و الخمامـه را  یاز الحاجز حرکت و منازل ع. از آنجا نامه به اهل کوفه نوشت و حرکت خود را به سمت آنها اطالع داد           

د ی به سمع مبارکش رسـ يلۀ عرب رهگذری به وسیمسلم و هان ن منزل خبر قتل یدر ا . دیه رس یلبزود پشت سر گذاشته به ثع     
 نفـر بودنـد گـرد آورد، و خبـر     2500ب یـ ات قری از روایو استرجاع فرمود و در منزل زباله همراهان خود را که طبق بعض          

 یعت خـود کردنـد و اوضـاع چنـان حـاک     ی بانت نموده و نقضیان خی را به آنها داد و فرمود که عراق      یشهادت مسلم و هان   
منـد اسـت، بهتـر اسـت از      هقا عالی دنیک از شما که همراه من آمده و به زندگ     یهر. روم  می است که من به طرف شهادت     

 در رکـابش  يمت و روزیال جمع غنیبه خ  ويروزیاز همراهان آن حضرت که به گمان فتح و پ   اي    عده. ن جا برگردد  یهم
توتـه کـرد   یق فرمـوده و در آنجـا شـب ب    یـ  طر یط) ا شراف ی (آنگاه حضرت تا منزل اشراف    . دندیل برگرد ن منز یبودند از ا  

ر یـ  تکبيمودنـد صـدا  ی کـه راه پ ید الزم شود، چنـد سـاعت  ید شایادتر همراه برداریصبح هنگام حرکت فرمود امروز آب ز     
ن راه هرگـز  یـ  بلـدم و در ا یه را بـه خـوب  ن رایـ مـن ا : عـرض کـرد  . ر را سـؤال فرمـود  یـ علت تکب. دی از همراهان را شن یکی

سـرنیزه  : اصحاب به دقّت متوجه جاده شده، عرض کردنـد . سواد نخلستانی به نظرم آمدنک از دور   یده ام و ا   ی ند ینخلستان
 یکـ ین نزدی است در ایم که تپۀ بزرگیذوح: گفتند  هست؟ ین حوال ی در ا  یا پناهگاه یآ: فرمود. شودیده م ی چند د  یسواران
. دندی بـا سـوارانش از راه رسـ   یاحیـ د ریـ زیگـاه حـرّبن   اک آن فرود آمد، نیآن حضرت به طرف تپه مزبور رفته نزد . است
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از : حـرّ گفـت  . ت حـرّ سـؤال کـرد   یـ آنگاه از مقصد و ن  . رابشان کردند ی در آنها مشاهده و امر کرد س       یحضرت آثار تشنگ  
ش یمـه خـو  ی نفرمـود و بـه خ  يزیـ حضرت چ. ممانعت کنم شما به طرف کوفه      يشرویداهللا مأمور شده ام که از پ      یطرف عب 

:  نماز خواندند، آنگاه حضرت بـه حـرّ و همراهـانش فرمـود    يف آورده، هردو سپاه با ویرون تشریرفت و ظهر موقع نماز ب   
به طرف شما آمدم، اکنون هم اگر بر تقاضا و عهـود    و عهود شما مردم کوفهیمتوالهاي     و درخواست ها    من برحسب نامه  

. گـردم بـه خانـۀ خـدا      مـی د مـن بـر  یـ مان شـده ا یش پشید و اگر از دعوت خو   ید عهد کن  ید با من تجد   ی دار يابق خود پا  س
  .  به حضرتش ندادیچکس از آنها جوابیه

ن دفعه حرّ عـرض  یا. شات روز گذشته را مجدداً به حرّ و کسانش فرمود     یصبح باز حضرت فرما   . آن شب گذشت   
 در ينک مـأمورم کـه اگـر بـه طـرف کوفـه رو      یم و من ایستیسندگاه آنها نیم و جزء نوی نداریعاطالها   ن نامه یما از ا  : کرد

و پـس از  . ف کـنم یـ داهللا کـسب تکل یـ نجا متوقّفتان کرده، از عبیداهللا وارد کنم، وگرنه در هم یخدمتت باشم تا شما را بر عب      
داهللا یـ ق کند تـا حـرّ از عب  ی طرینه هر دو باشد طیر از راه کوفه و مدی که غی توافق کردند که آن حضرت از راه   یمذاکرات

داهللا یـ ش گرفت و حرّ هم مراتب را بـه عب یه را در پ یب و قادس  ین عذ یب آن حضرت راه ب    ین ترت یبه ا . دیف نکا یکسب تکل 
  ). نواین ( الطفيدند به قرینوشته در مجاورت حضرت حرکت نمود تا رس

د کـه بـه   یاد در جـواب حـرّ رسـ   یـ داهللا زیـ همان هنگام نامه عب. دندی بود که به آنجا رس61صبحگاه روز دوم محرم     
آب و  ی بـی ابـان ی و او را در بي شوي و مانع از حرکت و يری سخت بگ  ین بن عل  ی کار را بر حس    یستیدن نامه با  یمحض رس 

اعت از حـدود  ن سیحرّ که تا ا.  فرمان من استي و حامل نامه مأمور نظارت در اجرای فرود آورده، به من خبر بده      يآباد
نـوا حرکـت   یه اش را عوض کرد و چون حـضرتش خواسـت از ن    ی و ادب نسبت به حضرت خارج نشده بود، رو         یکوچک
نوا نبود و اصرار در حرکت ی در توقف نيل حضرت هم به علت عدم آبادید به خشونت در صدد ممانعت برآمد، و م یفرما

 نی از اصحاب هـم بـه حـضرت حـس    یبعض. دی حرب آماده گردي برا داهللا را به حضرتش ارائه و     ین نامه عب  یناچار ع . فرمود
اد شـده و گرفتـار   یـ نهـا ز یم کـه بعـداً ا  یش بـردار یستند، از پـ یـ  ن يادیـ نان را که فعالً عـده ز      یبهتر است ا  : عرض کردند ) ع(

  . کنم  نمیمن ابتدا به جنگ: فرمود. م شدی خواهيشتریمشکالت ب
کـرب و  : فرمـود . کـربال : جـواب دادنـد  . ن را سؤال فرمودیرموده نام زمخالصه حضرت اجباراً در همانجا توقف ف   

مـه  ی بکنند و داخل خنـدق را پـر از ه  یرا خندقها  مهیرا گرد هم برافرازند و بعداً دور خ      ها    مهیآنگاه دستور داد که خ    . بالء
 آتش زننـد کـه راه حملـه بـه     راها  مهیک سمت باشد که در موقع لزوم هیاز ها  مهی که راه دخول و خروج خ      يکنند، طور 

ض دشمن مصون باشند  یخ  ید مبنـ ین رسـ ی حضرت حـس ياد برایداهللا زیاز عباي  فردا نامه. ام مسدود شود و اهل حرم از تعرّ
را  حضرت نامه اش. ا به قتلت برسانمیرم یعت از تو بگید بیزی يا برایاشامم تا ید مأمورم که نخورم و نیزینکه از طرف یبر ا

ن، عمربن سعد وقاص را که یدن جواب از طرف حضرت حس  یداهللا پس از نرس   یعب. ستیقابل جواب ن  : ه، فرمود دور انداخت 
د بـه لغـو حکـم    یـ لۀ تهدی بود، به وسـ ی جنگيلم برایمت دی بود و فعالً با شش هزار نفر سوار آمادة عز        ينامزد حکومت ر  

عمر با شـش  . ن را عهده دار گرددیبا حضرت حس جنگ ی حاضر نمود که با عده اش به کربال رفته فرمانده      يحکومت ر 
پس از او سنان بن انـس  . دیک وارد کربال گردی بود که روز سوم محرم شصت و ين لشگریهزار نفر سوارِ آماده خود اول 

ج و متناوبـاً تـا نهـم محـرّم وارد     یک با چهار هزار نفر به تـدر ی الجوشن هر   ي و شمربن ذ   یث بن ربع  یس و ش  یو عروة بن ق   
ة سپاه عمر سعد به ب      یبا ا . ال شدند کرب اد به علت شجاعت و از جـان  یابن ز ده بود، مع ذلکیست و دو هزار نفر رس  ینکه عد

داد تـا جمـع     مـی رو بـه کـربال سـوق   یـ  هاشم سراغ داشت از عاقبت امر مطمئن نبود و پشت سـر هـم ن  ی که در بن  یگذشتگ
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عمـر سـعد پـس از    . دیرسـ   مـی د به پنجاه هـزار نفـر  ی سپاه شای حواشد که با ملحقات وی هزار گرد33ان کوفه بالغ بر  یسپاه
: آن حـضرت فرمـود  . ا شـد یـ  کرد و علت نهضت و مقصد آن حضرت را جو    ید الشهداء مالقات  یورود کربال با حضرت س    

ه  گـردم بـ  یبرمـ  دیمانید، اکنون اگر از دعوت پـش یمتم به طرف کوفه نمود ید و الحاح در عز    یشما مردم کوفه دعوتم کرد    
ن به عمر یآن لع. ف خواستیاد خبر داد و تکلیعمر سعد مراتب را به ابن ز. روم ی می از ثغور اسالمیکینه و اگر نه به   یمد

. عت کردند به من خبر بده که به آنچه مصلحت دانم امـر کـنم   یب ارانش عرضه کن، اگر   ین و   ید را بر حس   یزیعت  یب: نوشت
گـر از  یروز بعـد نامـۀ د  . آورد، نامه را به حضرتش ارائـه نـداد    نمید دریزیعت ین داشت که حضرت سر به ب    یقیعمر چون   

ست جنـگ را بـدون   یـ عـت ن ین حاضـر بـه ب  یاگر حس. ی هستيد که اکنون سپاه تو کامل شده و قادر بر هر امر          یداهللا رس یعب
د راه یگذراند که شا می  به جنگ نداشت به مماطلهیلیعمر چون تما. ان مطلع کنید شروع نما و هر ساعت مرا از جر   یترد

  . ابدی خاتمه يزیه بدون خونریدا و قضی پیاصالح
ن و آب ین حـس ی، بـ ن و ماء الفراتین الحسیحلََّ بد که یاد به عمر رسیگر از ابن ز   ینامۀ د . دیتا روز هفتم محرّم رس     

نـد  یگو. لـشهداء شـدند  د ای حـضرت سـ  يعۀ فـرات فرسـتاد کـه مـانع آب بـه اردو     یرا بـر شـر    اي    عمر عده . فرات حائل شو  
چون روز نهم محـرّم  . کردند  میمه گاه فرمود که تا روز نهم از آب آن استفاده     ی در اطراف خ   یحضرتش امر به حفر چاه    

داهللا در نامۀ خود عمرسـعد را معاتـب   یو عب. اد وارد کربال شدیاز ابن زاي   الجوشن با چهار هزار نفر و نامه  يشد، شمربن ذ  
ن و اصحابش حمله برده آنان ید بر حسیا بایدن شمر ی، به رسیکن  میا در کار جنگ مسامحهیود که گوقرار داده و نوشته ب

ات تـو  ی فرمان مرا اجرا کند، و شمر ناظر بر عملي که وي سپاه را به شمر واگذارینکه فرماندهیا ای و یغ بگذران یرا از دم ت   
 سـم اسـبان و   يصـدا . فرمان حمله را صادر کرد) روز نهم( عمرسعد عصر آن روز  . ل گرفتن سپاه است   یوگرنه مأمور تحو  

را متوجه حملۀ آنان کرد و به جناب ابوالفضل العباس فرمـود، بـرود و از مقـصود           ) ع (د الشّهداء یهلهلۀ سواران حضرت س   
و و بـر : فرمـود . انـد   رفته و آمده، عرض کرد که به قصد جنگ و جدال و حرب و قتـال هجـوم آورده       يو. آنها سؤال کند  

 از آنهـا  یجنـاب ابوالفـضل پـس از مـذاکرات     . میخواهم با عبادت پروردگـار وداع نمـا         می ر که یاز آنها مهلت بگ    امشب را 
 مانـده  ی کـه بـاق  یل همراهانیآن حضرت شب مجدداً به همان عده قل. دیمهلت گرفت، و جنگ به فردا صبح موکول گرد  

 جـز  يگـر ین سـپاه بـه د  یـ ابـد و ا ی  میعدازظهر به شهادت من خاتمهشود و تا ب     می بودند فرمود که فردا صبح جنگ شروع      
رون یـ د کـه جـان خـود را از مخـاطره ب    یـ لیک مایل من و اقوام من هریاصحاب من و فاماي   ندارند و شمايشخص من کار  

ن آزادتـان  مـا ید عهـد و پ یـ عت خود را از گردن شما برداشتم و از قید من بید و بروی شب برجاست فرار کنیکید تا تار یببر
هـا   بر زانو نهاد و چـشم اي  نکه خجلت مانع رفتن آنها نشود، سر را لحظهی ايآنگاه برا . دیجان به سالمت ببر    د و یکردم برو 

صد و پنجاه نفر هم گفته شده از همراهان آن حضرت همان شب رفتنـد   یکه تا س  اي    ات عده ی روا یبنا به بعض  . را فرو بست  
ة سـ ین هم اتفاق افتاد که همان شب ی عکس ایول.  جنگ گذاشتند دریلیو حضرتش را با عده قل  از ي و دو نفـر یک عد 

مه گاه آمده بودند بـر اثـر اسـتماع صـوت تـالوت قـران آن       یا تجسس به قرب خیخون ید به قصد شبیسپاه عمرسعد که شا   
 از کرده یاحید ریزیبن  بودند، حرّین مشغول لشگر آرائیوستند، و صبح هم که طرف   یحضرت جذب شده و به حضرتش پ      

ة اصحاب حضرت س. وستیپ) ع (د الشهداءیمان و با پسر و برادرش به سپاه حضرت س        یپش صبح عاشورا ) ع (دالشهداءیعد
اده جمعـاً هفتـاد و دو نفـر بودنـد و بنـا بـه       یـ  و دو نفر سوار و چهل نفر پی سي هاشم و بستگان و اوالد ویبنابر مشهور با بن  

ست و پـنج  یش از صدو بی هاشم و اقربا بودند در هر صورت مسلّماً از همه جهت بی بنيو دو نفر سواات هفتاد   ی روا یبعض
  . اند نفر نبوده
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ه کـه در  یـ  دو سپاه و وداع حضرت با اهل حرم و خطبـۀ اول ی پس از صف آرائ61سال ) عاشورا (صبح دهم محرّم  
پس از آن . دیکار شروع شد و دو ساعت طول کشین پیو نخست ی فرمود، حمله اولیراد و خود را معرفیدان جنگ ایکنار م

 یآن حـضرت پـس از بررسـ   . در جنـگ حاصـل شـد   اي  وقفـه   وضع خود از هـم جـدا شـدند و          ی بررس ين برا یمدت طرف 
 يپس از فاصلۀ مختصر. اند د شدهید شهیزین حمله پنجاه نفر از اصحاب مِن جمله حرّبن  یاصحاب، مشاهده فرمود که در ا     

حضرت نماز . موقع نماز ظهر شد. د شدندیاران حضرتش شهیگر از یداي  ن حمله هم عدهید و در ا   یم شروع گرد  حملۀ دو 
در . دندیر دشمن شده به شهادت رسی حضرت بودند، هدف تي حفاظت جلوين نماز هم چند نفر که برایح. خوف خواند 

. د شـدند ی اکبـر همـه شـه   یآن حـضرت علـ    تـا فرزنـد   و برادر زادگان و برادران گرفتهنان از عموزادگا  یحملۀ سوم هاشم  
 نمانده بود و دو بـرادر  ی باقیل شده بود که جز خود آن حضرت و جناب ابوالفضل العباس کس یآفتاب به طرف مغرب ما    

 زنـان و اطفـال،   "العطـش "اد یـ ن وقـت فر یا. ساختند  میکردند و از کشته پشته  می ان حمله یر ژ یگر چون ش  یکدیبه کمک   
عه ی جدا شده و به طرف شرياز و) ع (نی آوردن آب پس از اجازه از حضرت حس    يالفضل را وادار کرد که برا     جناب ابو 

 مبارکش را قطع کرده و فرق يان دستهایدن آب به حرم کوفی قبل از رسان یپر از آب کرده ول    ی  رفت و مشک  . فرات برود 
لْ مِـنْ ناصـرٍ    اي  تنهـا مانـده لحظـه    یگـر بـه کلـ   ید) ع (نیحـضرت حـس  . دش نمودند یونش را شکافته شه   یهما رُن یهـ3ینْـص 
 اصـغر  ید وعلـ یمه گاهش کشیاد اهل حرم به خینکه استماع ناله و فر یتا ا . نمود ی می نیحسهاي      حملهاي    فرمود و لحظه   می

 و بـه  اد اهل حرم شده بود، از آنها گرفـت یز او باعث ناله و فر  یو حالت رقّت انگ   ی  رخوار خود را که شدت تشنگ     یطفل ش 
 جانسوز آن نوگل باغ نبوت يریدر عوض آب حرمله ملعون با ت. دینان جرعه آب طلبی از آن لعي ويکنار سپاه آمده و برا

مه گاه رفت ین وداع به خی آخريآنگاه برا. مه گاه برده، دفن کردیآن حضرت جسد آن طفل را به پشت خ . د کرد یرا شه 
 گذاشـته  ينۀ وی نمـود و دسـت مبـارك را بـر سـ     ينب کبـر ی را به خواهرش زت وداع کرده و سفارشات الزمهیو از اهل ب 

آنگاه به .  سپرديد، و زنان و اطفال را به وی بخشيبه و ه به قلب مطهرش وارد کرد و اعال درجۀ صبر و ثبات را        ینه اله یسک
 را از امامـت آن جنـاب   نـب یحـضرت ز .  فرمـود يم وی را تسلیع الهی و ودا یتیرفت و اسرار وال   ) ع (مۀ حضرت سجاد  یخ

  . ه اش کردی توصي ویتی گواه قرار داد و به اطاعت و مراعات شئون واليآگاه و بر خالفت و
دان کارزار برگشت و به شدت به حملـه پرداخـت و چـون لـشگر روبـاه صـفت از دم       یآنگاه فارغ البال به طرف م  

ر و سنگ یر سعد فرمان داد که حضرتش را از دور هدف ت نبود، عمي مقابله با و  يارای را   یختند و کس  یگر ي می ر و یشمش
حال . بر قلب مبارکش وارد آمده، آن حضرت از اسب درافتادي ری مبارکش اصابت و تیشانی به پیجه سنگ یند و در نت   ینما

ده و  مبـارکش ز يزه به پهلـو یسنان ن.  شتافتندين وی الجوشن و سنان بن انس به باليذ  عارض بود که شمربن   يغشوه بر و  
. دیـ ن بـر خـود لرز  یا منقلب شد گرد و غبار عالم را فرا گرفت زمیدن. . . زه نصب نمود  یشمر سرِ مبارکش را جدا کرده بر ن       

اد یـ ام طاهرات هجوم بردند، و چون اهل حرم با فری غارت خيان برایل بود که کوفین هنگاه آفتاب به طرف مغرب متما    یا
ن ی کـه حـ  یام را از آتـش ی غارت، خيام برایه خی خروج آنها و تخل   يان برا یند، کوف ام فرو رفته بود   ی در کنج خ   "وامحمدا"

مه ینـب سراسـ  یبرافروخته بودند آتش زدند، و حضرت زها  مهیام از حملۀ دشمن در خندق اطراف خ     ی حفظ خ  يجنگ برا 
ابـان نهادنـد و   یم رو به بمخدرات حر .  الفرار :امام فرمود . ف خواست یکه امام وقت بود آمد، و تکل      ) ع (د سجاد یخدمت س 

اء فرو نشست و اطفال یام جوش و خروش اشقیپس از غارت خ  . دیر گرد یاس) ع (د سجاد یغارت شد و حضرت س    ها    مهیخ
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 یلۀ بنـ یسه روز بعد قب. . .  شدند و صبح روز بعد آنها را به حالت اسارت به طرف کوفه حرکت دادند  يابان جمع آور  یاز ب 
 که خـاك  ی حاضر شده بود در آرامگاهی الهيرویکه به ن ) ع ( حضرت سجاد  یا را به راهنمائ   اسد به کربال آمدند و شهد     

  .  اصحابهیه و علی از نار است دفن نمودند، صلوات اهللا و سالمه عليارت آن باعث آزادیمار و زی بيآن شفا
  . ه استبود ازده سالیب ی قري وی سال و پنج ماه و مدت خالفت اله56هنگام شهادت عمر حضرتش  
وجـود مقدسـش   . اَللهم ارزقْنا شفاعتَه و احشُرنا تَحت لواءِ جدهست، ی نيل و مناقب حضرتش را حد و حصر   یفضا 

ح گاهش بـر  ی تفریدر کودک. است) ع (و زادة فاطمۀ زهرا  ) ع(ی  ل حضرت مرتض  یو سل ) ص(ی  ده حضرت مصطف  ینور د 
خـامس اصـحاب کـسا و ثالـث انـوار      ونش یذات هما. رور بوده استغمبر و گلو و لبانش بوسه گاه آن س    یدوش حضرت پ  

 حـضرت  ، تحت قبتـه إجابـۀ الدعاسـت   ی تربته الشّفاء و فیالشهداء و ف دی مصداق ابنائنا و ابواالئمۀ النجباء و سی و ثان يهد
د شـباب  یذشت و سـ  گي ويم فرزند خود در راه بقایفرمود و از ابراه    4نی و انا من حس    ین منّ یحسدرباره اش   ) ص (رسول
  . الجنۀ اش لقب داد اهل

ات و از سر مطهر و قبر مبـارکش پـس از شـهادت همـواره ال     یمعجزات و کرامات ظاهره از وجود مقدسش در ح     
ات هفتـاد  یـ ارت نامـه مقدسـه و اغلـب روا   یز دالشهداء طبق یراه خدا و جان نثاران حضرت س       شهداء.  است یعدوال تُحص تُ
:  عبداهللایدو نفر فرزندان حضرت اب: ن شرحی هاشم هستند به ایا هجده نفر از بنیکه هفده اند    نفر بوده ا هفتاد و دو     یک  یو
  :نفر برادران آن حضرت  االصغر، و پنجی االکبر و علیعل

  ،یابوالفضل العباس بن عل - 1 
  ، یعبداهللا بن عل - 2 

  ،یجعفربن عل - 3
  ،یعثمان بن عل - 4 
  ات، ی، به اختالف روای علبوبکربناا یمحمد  - 5 

  : و سه نفر برادر زادگان آن حضرت
  ابوبکربن الحسن، - 1
  عبداهللا بن الحسن، - 2 
  قاسم بن الحسن، - 3 

  : و دو نفر خواهر زادگان حضرتش فرزندان عبداهللا بن جعفر
  ،عون بن عبداهللا - 1 
  محمدبن عبداهللا، - 2 

  :) جناب مسلميسوا (لی و پنج نفر عموزادگان آن حضرت فرزندان عق
  ل،یجعفربن عق - 1 
  ل،یعبدالرّحمن بن عق - 2 
  ل،یدبن عقی سعیمحمدبن اب - 3 
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  ل،یداهللا بن مسلم بن عقیعب - 4 
  .لیم بن مسلم بن عقیابراه - 5 
  :شود  میکه نام چند نفر از آنها ذکراند  چهار نفر از اصحاب بوده ا پنجاه ویۀ شهدا پنجاه و پنج یو بق 
  مسلم بن عوسجه - 1 
  نیربن لقیزه - 2 
  یاحید الریزیحرّبن  - 3 
  نافع بن هالل - 4 
  يداویابوشمامه ص - 5 
  يب الشّاکریعابس بن شب - 6 
  قطریعبداهللا بن  - 7 
  . ا مظهریب بن مظاهر یحب - 8 

  :ازواج آن حضرت
  ران،یزدجرد شاهنشاه ایشهربانو دختر  - 1 
  س،یرباب دختر امرءالق - 2 
   مرّه،یال دختر ابیام ل - 3 
  ام اسحق، - 4 
  . هیقضاع - 5 

  : اند  بودهي خواهران آن حضرت که در کربال همراه و
  ،ينب کبریحضرت ز - 1
  ام کلثوم، - 2 
  ه،یصف - 4فاطمه،  - 3 
  ه،یرق - 5 
  . یام هان - 6 

  : دختران آن حضرت
  ماند،  ینه باقیض بودن در مدی که به علت مريفاطمه صغر - 1
  نه،یسک - 2
  ه،یرق - 3 
  . ن سه نفر مخدرات در کربال بودندیفاطمه، که ا - 4 

  :حضرتش چهار پسر داشته: پسران آن حضرت
  افت،ینه وفات ین که قبل از شهادت آن بزرگوار در مدیجعفربن الحس - 1 
  زدجرد،ین از بطن شهربانو دختر ین العابدین زی بن الحسیحضرت عل - 2 
   مرّه است،یال دختر ابی اکبر که مادرش ام لین مشهور به علیبن الحس یعل - 3 
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  . س بودی اصغر که از بطن رباب بنت امرء القین مشهور به علی بن الحسیعل - 4 
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  ه السالمی علنید الساجدیحضرت س

  
نـام  ). ع (نی بـن الحـس  ین، علـ ینِ و مجمـع البحـر  یرََتیـ ن، اِمام االُمۀ و اَبواالَئِمۀِ ابـنُ الخَ       ینُ العابد ین و ز  ید الساجِد یس

ن ین العابـد یـ ن آنها زین و سجاد و مشهورتری و امیونش زاهد و عابد و زک یتش ابومحمد و القاب هما    ی و کن  یمبارکش عل 
 ن پادشاه عجمیزدجرد آخریا شاه زنان دختر یو مادر واالگهرش شهربانو ) ع (د الشّهداءیپدر بزرگوارش حضرت س . است
ن حسب ین نسب و واالتری تری عالي پدر و مادر دارايکه از دو سواند     گفته "نیرتیابن الخ "ن رو حضرتش را     یاز ا . است

  .  داديبه روینۀ طی در مدي و هشت هجریت اصح پانزده شعبان سیتولدش به روا. و شاهزاده عجم و عرب بوده است
 توأم با شورش و انقـالب شـروع شـد و تـا اواخـر      ی و زمان پر فتنه و اضطرابين بزرگوار در عصر   یات ا یدورة ح  

ن یرالمـؤمن یحضرتش دو سال از عمر را افتخـار درك زمـان جـدش ام   . چ کجا وجود نداشت  ی آرامش کامل در ه    يعمر و 
 بزرگوارش گذرانده و ده سال و چنـد مـاه هـم در    يعمو) ع(ی ات را در زمان حضرت حسن بن علیداشته و ده سال از ح   

ش آمد و جنـابش در مالزمـت پـدر بزرگـوار وارد کـربال      یه جانسوز کربال پینکه قض یتا ا .  بزرگوارش به سر برد    عصر پدر 
 ذات يمـار یالبتـه از جهـاد معـذور بـود و عارضـۀ ب       ويمـه گـاه بـستر   یض شد و به واسطۀ شدت مرض در خ      یده، مر یگرد

 در وداع يمـار یحـضرتش در بـستر ب  . حفـوظ نگهداشـت    الخلق باشد م   یحجۀ اهللا عل    بعد از پدر   یستیبا  می مقدسش را که  
ضۀ جهـاد را ادا و جـان در راه پـدر    یر و عصا خواست که فر  ی شمش ينب کبر یاز عمه اش ز   ) ع (دالشهداءیآخر حضرت س  

ض و قادر بر جهاد نبود، و به گوش جانش سـرود کـه هنـوز راه    یدالشّهداء از جهاد منعش کرد که مریحضرت س. فدا کند 
د بـا مرکـب   یگر راه را تو و عمه ات بایمۀ دیکنم، ن ی میمۀ راه است که من با مرکب شهادت ط ین ن یا. ستیم ن مقصود تما 

 قـرار داد و خـواهر   ي وی را تحت سرپرسـت ي سپرده و ماسويت را به ویع امامت و اسرار وال   یآنگاه ودا . ی کن یاسارت ط 
ت ی مأمور کرد و فرمان وصاي از ويضرت و اطاعت معنو آن حي صورينب را بر مراتب آگاه و به پرستار یواالگهرش ز 

  .  و محفوظ نگه داردی خود مخفي موي از مخدرات مرحمت کرد که در البالیکیرا به 
ر دشـمن  ی بـود، صـورتاً اسـ   ي ماسويد شد، فرمانفرماینکه عصر روز عاشورا که پدر بزرگوارش شه       یحضرتش با ا   

، 61ازدهم محـرّم  یـ و روز . ر را از سلـسله ید شـ یـ ر حـق بـود و عـار نا   یش: د کهیردر و بسته اغالل گید بر زنج  یبدسگال و مق  
 ي سوار و پايجهاز سوار بودند بر شتر  بیدالشهداء که بر شتران   یت حضرت س  یر اهل ب  یعمرسعد حضرتش را هم چون سا     

 يشتر نداشت، و ير شکم شتر بست و چون به واسطۀ شدت ضعف مرض تاب مقاومت و نشستن بر رو        یمبارکش را در ز   
د، بـه  یاز مـردم خـائن و فاسـق شـن    ها  یحرمت  بیوها  نیکوفه توههاي   را با همان حال به کوفه برد و پس از آنکه در کوچه     

 بـن  یعلـ : فرمـود . دی اسـرا، آن ملعـون نـام مبـارکش را پرسـ     یهنگـام معرفـ   . اد ملعون واردش کردند   یداهللا بن ز  یمجلس عب 
. د کردنـد ی را شـه ياو برادرم بـود کـه مـردم تـو، و    : ن را خدا در کربال نکشت؟ فرمود      ی بن الحس  یمگر عل : گفت. نیالحس
س حـ   یتَوفّیاهللاُ  : فرمود. نه خدا او را بکشت    : گفت آن ملعـون از رد جـواب غـضبناك و امـر بـه قتـل آن       . 1ن موتِهـا ی األ نْفُ

د یـ ، مـرا هـم با  ی بکـش ی اورا به خـواه به خدا قسم اگر: خت و گفتینب به گردن آن جناب آو یعمه اش ز  . حضرت کرد 
 کـربال را بـا   يایداهللا گزارش قضایآنگاه عب . و از قتل آن حضرت گذشت     . عجباً للرّحِم : داهللا منفعل شده، گفت   یعب. یبکش
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مـدت  .  دربـارة آنـان شـد    یزید داده، منتظر دستوري جا ید فرستاد و اسرا را در محل      یزیدالشهداء نزد   یسر مطهر حضرت س   
ن کوفـه و  ی آنچه با توجه بـه مـسافت بـ   یخ ضبط نشده، ولیک از آثار و تواریچ یف و توقف آنها درکوفه در ه  ی توق یقطع

ن یـ شـود اسـتنباط کـرد ا     می حرکت به جانب شاميد و آماده کردن اسرا برا   یزیداهللا از نزد    یک عب یشام رفتن و مراجعت پ    
 یستیـ ن بایبنـابرا . رسـد   مـی ن مدت اقرب به واقع به نظـر یو است و پنج روز بوده،     یاست که حداقل توقف آنان در کوفه ب       

  .  به طرف شام روانه شده باشند61مۀ اول ماه صفر یباً در نیحضرت سجاد و اسرا تقر
 یو گـاه هـا   ي آبـاد ین راه، گـاه ید به جانب شام روانـه نمودنـد و محـل توقـف بـ       یزیخالصه اسرا را طبق دستور       

 کوچـک هـا   ا مزرعـه یـ  محـل نـزول کـاروان سـرابگاه       یو وقتـ  . سراب گاهها و چاهها بود    ابان و   ی ب ی، گاه ي نصار يرهاید
 کـه  یرهـائ ین اسـرا را در د یان رئوس شهدا و همچنـ یعی شیم حمله و دستبرد احتمالیداهللا از بین عبیبود، مأمور  می سرپناه بی

 کـه از  یاتیـ ات و معجـزات و روا یـ حکاو . دادنـد  ي مـی  بود، جـا ي حصاريدا شده و معموالً دارایش پین راه کم و ب    یدر ب 
  . رون استین اوراق بین راه و اسرا ذکر شده، از حوصلۀ ای بيرهاید

 بـه  61ع االول یت در شانزدهم ربی اهل بيد، اسراینما  میکیات که به صواب هم نزد ی روا یدر هر حال طبق بعض     
 ین جهت هـم بعـض  یقطوعاً ذکر نشده و به همر میک از کتب و سیچیت در شام هم در ه یمدت توقّف اهل ب   . دندیشام رس 
ن سـال اول شـهادت حـضرت    ی را در روز اربعـ ي با جابربن عبـداهللا انـصار  ین وصول اسرا را از شام به کربال و تالق         یمورخ

ن یل در حـ یارت بـا آن تفاصـ  ین زیا نکهیرسد مگر با فرض ا  می د به نظر  یار بع ین بس یو البته ا  اند    ذکر کرده ) ع (دالشهداءیس
ر و بـه  یـ  کـه هنـوز در غـل و زنج   یتیداهللا در کوفه و اهل بین فرض هم با بودن عبی داده باشد و ايرفتن از کوفه به شام رو    

ارت در یـ پـس وقـوع ز  . دیـ آ  مـی ز امکان دور و با حساب زمان و زمانـه نـاجور در        یکرده بودند از ح    ر اعزامشان یعنوان اس 
ه یـ ن نظریـ کتر است و در صورت صحت ای تر و به صواب نزدی شام منطقشهادت هنگام مراجعت اسرا از   ن سال دوم  یاربع

ده یستم صفر سال شصت و دو به کربال رسین مراجعت در بیده باشد که حی آنقدر طول کشیستیت در شام با یتوقف اهل ب  
 ی اسرا به شـام مـدت  ات پس از ورودیطبق اخبار و روا: ن استی از آنها ایکی چند هم دارد که    یداتیه مؤ ین نظر یو ا . باشند

سقف محبوس بودند که روز از گرما و شب از سرما در زحمت بودند و صـدمه دو مـزاحم متـضاد سـرما و      اي بی  در خرابه 
گر آنکه از تـصور دور اسـت کـه نفـس     ید.  است که شامل زمستان و تابستان هر دو باشدیک محل مستلزم مدت  یگرما در   

ر یی تغيش گرفته بود پس از مدت مختصری ورود اسرا با آنها پي سبعانه که در ابتداو رفتار د در آن روش خصمانهیزید یپل
اسـت چهـره اش را بـه آن    ی سيا از روی ندامت و يد و از روی دهد، و برعکس به رأفت و مالطفت نسبت به آنها گرا یکلّ

 که از روز شهادت یان و طوفانیگر آنکه با آن شورش و غوغا و طغید.  باشدید، مگر آنکه مدت طوالنی عوض نما يزود
ن بود کـه اسـرا   ید مانع از ایزی ياست ملک داریدر سراسر عراق و حجاز برپا شده بود، قاعدتاً س  ) ع (دالشهداءیحضرت س 

د آن اسـت  یمؤها  نیهمۀ ا. دیشان و قلوب خون چکان داخل جامعه ملتهب و مضطرب عراق و حجاز نما     یرا با آن حال پر    
  .  ممتد بوده استي شام قدرت دریکه توقف اهل ب

 صـابر چـون   ی از آن جز از حوصـلۀ امـام  يا که تحمل عشریبه هر حال حضرت سجاد را پس از آن مصائب و بال     
 که مشروحاً در کتب مقاتل ضـبط  یو مکالمات و مخاطبات د نمودندیزیرون است، مغلوالً با اسرا وارد شام و مجلس         ی ب يو

پـس حـضرت را بـا    .  خداوند قدرتش ندادی کرد، وليز قصد قتل وید و آن ملعون ن   داي  د رو یزین آن حضرت و     یاست ب 
ه  يکـرد و بـا و    مـی  داد و گاه به گـاه بـه مجلـس خـود احـضارش     يسقف جا اي بی  در خرابه  یاسرا مدت  مجادلـه و محاجـ  

 و ندامت نمـوده و  یمانی پشن کرد ظاهراً از کرده اظهارییتوان تع  نمی  که مدت آن را به طور قطع       ينمود تا پس از چند     می



 59

. نـه روانـه کـرد   یر بن جزام محترمانه و آزادانه به طـرف مد یت را با بشیو اهل ب  آن حضرتیبا ابراز مالطفت و عذر خواه    
 در آنجـا  يده و جـابربن عبـداهللا انـصار   یـ ل گردیـ ن نایارت اربعین سفر مراجعت از شام بوده که در کربال به ز ید در ا  یوشا

 اعـالم  ير را بـرا ینـه بـش  ی مدیکـ ینـه رهـسپار و در نزد  ی از کربال به طرف مديبار. ده باشدی حضرتش رستصادفاً به حضور  
 تبـاه از حـضرتش   ياه و حالتهـا ی سينه با آه و ناله و شور و ولوله و پرچمهاینه فرستاد و مردم مدیش از خود به مد   یورود پ 

امـت برپـا   یشـور ق ) ص (اسـرا در حـرم حـضرت رسـول    .  کردنـد نۀ منوره اشی وارد مد"نایواحس"اد  یاستقبال نموده و با فر    
خالصـه پـس از   . مطهره برشمردند و شهر را از ضـجه و نالـه بـه لـرزه درآوردنـد       خود را مقابل روضۀيکردند و درد دلها 

 شهدا و آرامش شور و غوغا حضرتش با کمال عزت و احترام و در کنف مهر و عالقه خـاص و  ي مراسم عزادار يبرگزار
 بزرگـوارش  يد، عمـو یـ د و بـه عبـادت پروردگـار مـشغول گرد    یـ  گزینه در منزل خود سکنیام و رفتار مؤدبانه عامل مد  ع

 با حضرتش یپنداشت، پس از مذاکرات  میق آن مقامید خود را الیقّن نبود و شای متيه که ابتدا در امامت و  یمحمدبن الحنف 
  . ردم فرود آوی اذعان نموده، سر تسليت ویعاقبت به حج

بـه بـالد و   ) ع (دالـشهداء یه هائله کربال و شهادت حـضرت س ین از آن روز که خبر قض     انا مسلم یت عموم یما وضع ا
مِن جمله در مکّه و . د شروع نمودندید پلیزیه ید، مسلمانان در همه جا به جوش و خروش آمدند و به نهضت علیامصار رس

د و نـشر  یـ زین و شـتم  عـ  و برزن و محفل و مجلـس بـه ل  ي و در هر کوان برآوردندیکباره سر به شورش و طغ ینه مردم   یمد
نـه  یدر مد. شـمردند   مـی ضیعـت او را از فـرا  یکردنـد، و فـسخ ب    می پرداختند و ابراز تنفر و برائت از اويمثالب و مطاعن و 

سـتفاده کـرده در ضـمن    ت ایـ ر از موقعیـ ادت قوم را عهده دار گردد و در مکّه عبداهللا بن زب        یجستند که ق   ی می شوائیمردم پ 
 ی خونخـواه يان کوفـه بـرا  یعیز شـ یـ و در عـراق ن . نمـود   مـی کرد، مردم را به خود دعـوت   می که ادايزیج آم ییخطبات ته 
 کـه بعـداً بـه نـام     یه نهـضت یان بصره و حومه تماس گرفته ته    یعیا ش بل داده و    ی تشک ي سرّ یمجامع) ع (دالشهداءیحضرت س 
  . دندیدین معروف شد، مینهضت تواب

د، ابتدا انتظـام امـور را از حجـاز شـروع نمـود عثمـان بـن محمـد بـن          ید رسیزیچون اخبار انقالب بالد و امصار به     
ار و ابنـاء مهـاجر و انـصار    یـ از اشـراف و اخ اي   پس از ورود به مکّه به عـده يو. ان را به حکومت حجاز روانه نمود      یابوسف

فه حاضر به مسافرت شام نمـوده،  یدار خلیاز آنان را به عنوان داي  اً عدهو ضمن. شروع به مجالست و معاشرت دوستانه کرد     
 یرائی و محبت مالقات و مصاحبت نمـوده، پـس از پـذ   ید با آنان به مهربانیزی. د فرستادیزیبا رأفت و مالطفت آنان را نزد    

ن امتنـان خـود نمـود و بـه     یحسان و رهار داده، آنها را غرق ای بسيایز و عطایک جوای از آنها موقع مراجعتشان به هر    یگرم
د یـ زی آنها به محض مراجعت به مکّه آنچه را از فسق و فجـور  یول. ال خود زنگ زجرت و عداوت را از دل آنها زدود    یخ
 مفتـضح  ی را به کليان مردم حجاز پخش و منتشر کردند و ویده بودند، در مین سفر دیا آثار و نمونۀ آن را در ا     یده و   یشن

د را خلـع  یـ زینـه  یان مردم حجـاز اوج گرفـت و در مد  یشورش و طغ. ن شمردندیضۀ دیخته و لزوم خلع او را فر      و رسوا سا  
ه را جـز  یـ  امینه و قاطبۀ بنـ یعت کردند، و عامل مدیادت بیل المالئکه به عنوان امارت و ق یکردند و با عبداهللا بن حنظله غس      

  . مروان و پسرش عبدالملک از شهر اخراج نمودند
ز یـ در مکّـه ن . ار فرمـوده بـود  یـ ع از مردم کناره گرفته، گوشۀ انـزوا را اخت    ین وقا یدر تمام ا  ) ع (د سجاد ی س حضرت 

عت ی اخذ بيز برایامور آن سامان را قبضه نمود و به عراق ن عت گرفته،یش بی خو ير خروج کرده از مردم برا     یعبداهللا بن زب  
 مجهـز روانـۀ حجـاز    یمسلم بن عقبه مشهور به مسلم مسرف را بـا سـپاه    ع حجاز،   ید پس از اطّالع از وقا     یزی. دعات فرستاد 

پس از سه روز اگر به اطاعت برنگـشتند بـا   .  رجوع به اطاعت مهلت دهد ينه را برا  ینمود و دستور داد که سه روز اهل مد        
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بـر را  یه، فتنۀ ابـن ز مت مکّه نمودیپس عز. نه را با شدت و رعونت تمام به نظام آورد   یکمال خشونت حمله کرده، امور مد     
و غـارت   سه روز قتـل . ان را مغلوب و شهر را تصرف کردی شورشینه را محاصره کرده، پس از جنگ   یمسلم مد . دیدفع نما 

ار ی بـس یناموس  بی ويشمار و تبهکار  بیاتیان در آن شهر مقدس مرتکب جنا    یان خود مباح نمود، وشام    ینه را بر لشگر   یمد
د بـر  یـ زید کـرد کـه   یـ زیعت بالشرط به نام یده، مردم را مجبور به بیست از قتل و غارت کشپس از سه روز مسلم د     . شدند

  . ق خواهد حاکم باشدیجان و مال آنها به هر طر
ات شـش هـزار نفـر از    یـ  داد و طبـق روا ي روي هجـر  63د در اواخر سـال      یه که مشهور به وقعۀ حره گرد      ین قض یا 

د یـ زیه ینه، بر حسب توصیدر مدت توقف مسلم در مد. دندیگر مردمان به قتل رس  ینه و ابناء مهاجر و انصار و د       یاشراف مد 
 تی نداد بلکه در مالقات با آن حضرت جنبۀ احترام را رعای نکرد و مزاحمتیچگونه جسارتین هی بن الحسیبه حضرت عل

د مطلـع بـود کـه    یـ زیرا یـ ز. گرفت تـا سـوار شـود     میش او رکاب مبارکش را  یکرد و هنگام مراجعت آن حضرت از پ        می
به هر حال . م گوشه انزوا بوده استی، مقيان و شورش مبرّا و با اصرار مردم به همکار       یساحت حضرتش از شرکت در طغ     

 بعـد  ین بن نمر را به فرمانـده یض شد و حصین راه مری آورده و در بينه به طرف مکّه رویمسلم پس از فراغت از کار مد      
 را قلـع و قمـع   ي کعبه منجر شـود دفـع و و  ید ولو بخرابیر را بایرش کرد فتنۀ عبداهللا بن زب سفاين نموده، به و ییاز خود تع  

  . کند
رون شهر لشگرگاه کرد و بـر  ی وارد مکّه شد و در ب64جه دوم محرم ین پس از مرگ مسلم روانۀ مکّه و در نت  یحص 
 هم یعت کرده بودند و کسانیر بیاز با ابن زبن وقت اکثر مردم حجیدر ا. ق نصب کردیر ارتفاعات منجنیس و سایکوه ابوقب

ن بـه مقابلـه پرداختـه، پـس از     یر در خـارج شـهر بـا حـص    یـ ابـن زب . وستندی پيخته بودند به و  ینه گر یکه در وقعه حره از مد     
 بـا او در مـسجدالحرام متحـصن شـده بـه      ی از همراهانش پراکنده شدند و جمع      ی منهزم شده، جمع   ي سخت از و   يجنگها

انداختنـد    میسنگ و آتش به طرف مسجدالحرامها  قیلۀ منجنین بن نمر شهر را محاصره کرد و به وس    یحص. ختنددفاع پردا 
دند، ین دست از مقاتلـه کـش  ید منتشر شد و طرفیزیدادند که به ناگاه خبر مرگ   میان در داخل مسجد به دفاع ادامه یریو زب 

ابـن  . میارت کعبه داخل مسجد شـو ی زين رفت اجازه بده ما برایز به جنگ و جدال ایغام داد که ما   یر پ ین به ابن زب   یو حص 
ن رفـت و  ید از بـ یـ زی: ر گفـت یـ ن در مالقات خود بـه ابـن زب  یارت آمدند و حص  یخته به ز  یان اسلحه ر  یشام. ر اجازه داد  یزب
پـس  . قبـول نکـرد  ر یـ ابـن زب . ا که بر تخـت خالفـت بنـشانمت   یست، با من به شام بی از تو امروز سزاوارتر به خالفت ن یکس
و . عت کردنـد ی بير آزادانه به دعوت مردم پرداخت و مردم حومه حجاز بالتمام با و ین به شام مراجعت کرد و ابن زب       یحص

 عبداهللا بن يرفته و ویر را پذیعت ابن زبیه بین و اتباع آنها بقیز جز دسته توابی را مسلّم شد، و مردم کوفه و بصره نيحجاز و
  . ه حکومت کوفه فرستاد را بيد انصاریزی

رَد خزاعـ   ی سـل يدر تحـت لـوا  ) ع (دالشهداءی حضرت سی خونخواهي که برایانیعین وقت ش یا  گـرد  یمان بـن صـ 
رون آمده به طـرف شـام   یاز کوفه ب) ع (دالشهداءیحضرت س ن مشهور شدند، به قصد انتقام از قتلۀیآمده بودند و به نام تواب  

 داشت از نهضت مردم عـراق متـوحش شـده    ين وقت در بصره جایکه حاکم عراق بود و ااد یداهللا بن ز یعب. رهسپار شدند 
ه که پس از مرگ پدرش به خالفت نشـسته  ید بن معاویزیۀ بن یاما شام هم ناآرام بود چونکه معاو   . به طرف شام فرار نمود    

 خطبه، خالفت جدش يبعد از اداافت و مردم را در مسجد گرد آورده، یت یبود، بعد از چهل روز از خالفت سعادت هدا
عت و خلع خالفت ی کرد و خود را هم سزاوار خالفت ندانسته فسخ بیو غاصبانه معرف ر حقید را مِن غیزیه و پدرش   یمعاو

دانـم    مـی :ست، گفـت یـ ف مردم در باب خالفت چیدند تکلیپرس  می کهی در جواب بعض ی بنا به قول   یاز خود نمود، و حتّ    
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ن آمـده بـه   یو از منبـر پـائ  . ن اسـت ی بـن الحـس  یص علـ یگفتم که خالفت حق شخص شخ      می اگر نه د کرد   یاطاعت نخواه 
پس از . دند وفات نمودی که خانواده اش به او خورانیلۀ سمیا به وسی یعیا سه ماه هم به اجل طبیمنزلش رفت و پس از دو 

ر بـود  یـ هواخـواه ابـن زب   س را کـه باطنـاً  یبن قـ دور ضحاك اي  خت و عدهیز از هم گس  ی رشتۀ انتظام امور شام ن     ي و يانزوا
ه طرفـدار خالـد   یـ  امیاز بناي  ن نمودند، و عدهییادت قوم تعی آرامش اوضاع به امامت جماعت و ق    ي را موقتاً برا   يگرفته و 

 یدوستره دست ین بن نمر و غیاد و حصیداهللا زیلۀ عبی هم از قبیخواستند، جمع  می را به خالفتيد بودند و ویزیپسر دوم 
س و همراهـانش در  یارانش و ضحاك بـن قـ  ین مروان و ی ب64تا باالخره در سال . و معاهده به مروان بن الحکم داده بودند 

مرج راهط جنگ درگرفت و ضحاك مغلوب و مقتول شد و اتباعش متفرق شدند، و در شام امر خالفت بـر مـروان قـرار                 
عبیداهللا در محلی به نام عین .  ضبط عراق فرستاديسپاه برااي  اد را با عدهی زداهللایافت، آنگاه عبیگرفت و بر آن بالد تسلط 

سـپاه شـام   . دین رسی دو مصاف خبر مرگ مروان به طرفیکیپس از . الورده با توابین مصادف و پیکار از طرفین شروع شد   
 مقرر شد، بالد حجاز و يو بالد شام بر وش نشست ین رفت و عبدالملک به جایر ما مروان از ب یغام دادند که ام   ین پ یبه تواب 

 جان خـود را در معـرض خطـر    ی چه منظور و به نفع کدام کسين وصف شما برایر قبضه دارد، با ا یابن زب  عراق را هم که   
اد را که یداهللا زیبهتر است شما هم عب.  استین بن علی حضرت حس  یمنظور ما خونخواه  : ن گفتند ید؟ تواب یجنگ  می افکنده
د کـه بـه عـراق و    ید و بـا مـا متفـق شـو    یم و از عبدالملک هم صرفنظر کنید که قصاص کن   یم ما کن  یضرت بوده تسل  قاتل ح 

حـرب از نـو    ن آنان حاصل نشد و تنوریالبته موافقت ب. میعت کنیغمبر بیت پی از اهل بیکیم و با یان را برانیریحجاز رفته زب 
ة زیگرم شد و به شهادت سل اب ايادیمان بن صرد و عداد دومیز توابین امین و فرار رفاعۀ بن شدشدین منتهیر تو  .  

 آن را بـه عبـدالملک مـروان    یشامات و نواح:  دو قسمت و در تحت دو لوا بود       ین وقت ممالک اسالم   یخالصه ا  
ت کردنـد   که به کوفه مراجعـ ین موقعی توابيایو بقا رفاعه. ر متصرف بودیتصرف داشت و عراق و حجاز را عبداهللا بن زب         

 حـضرت  ی در خونخـواه یان و سـهم بـه سـزائ   یعی بـه گـردن شـ   يادیـ  کـه در واقـع حـق ز     یده ثقفـ  یـ  عب یهنوز مختاربن اب  
له یام بـه وسـ  یـ ر در کوفـه بـود و در همـان ا   ید عامل ابن زبیزیام داشته، در محبس عبداهللا بن   یع آن ا  یو وقا ) ع (دالشهداءیس

د را از کوفـه  یـ زیر، عبداهللا بن ین وقت ابن زبیدر ا. ل خروج آمد یه وسا ی ته افته و در صدد   یعبداهللا بن عمر از حبس نجات       
 به نام يلۀ نامه مزوریمختار به وس.  وارد کوفه شد66ع در رمضان ی فرستاد و ابن مطي ويع را به جایمعزول و عبداهللا بن مط
ان را بـه  یعیشـ ) ع (نی حضرت حـس ی خروج و خونخواهيت از طرف آن جناب برای بر مأمور یه مبن یجناب محمدبن الحنف  
 يه صـحت ادعـا  یبودند از جناب محمدبن الحنف م بن مالک اشتر که محتاط تریل ابراه یچند نفر از قب   . دور خود جمع نمود   
گام بردارد، من با او موافـق و هواخـواه   ) ع(ی ن بن علی برادرم حس یهرکس در راه خونخواه   : فرمود. او را استفسار کردند   

 در کوفـه خـروج   66ع االول یـ  رب14ان در چهارشـنبه  یعی بـه اتّفـاق شـ   ين جواب کار مختار را محکم کرد و و        یا. او هستم 
عت از مردم به یآنگاه مختار به داراالماره رفته و پس از اخذ ب. ع را فرا دادی قبضه و ابن مطیو کوفه را پس از محاربات. نمود

نان را که در کوفـه  یاز آن لعاي  برآمده عده) ع (دالشهداءیۀ حضرت س  ب قتل یسپس در تعق  . دیرتق و فتق امور مشغول گرد     
 یدا کـرد بـه أقـبح وجهـ    یـ  خود رساند و هرکس از آنان را که پي شده بودند به دست آورده و به سزا ی آن مخف  یا نواح ی

رف عـراق آمـده و بـه     از شام از طرف عبدالملک مروان بـه طـ  یاد با سپاهیداهللا زید که عبی خبر رسينکه به و  یتا ا . بکشت
م پـس از  یاز سپاه عراق بـه مقابلـه او روانـه نمـود و ابـراه     اي  م بن مالک اشتر را با عدهی ابراهيو. ده استیقرب موصل رس  

ة زی و فتح و ظفر متناوب باالخره بر شام ی متوال يجنگها از آنـان بکـشت و پـس از    يادیـ ان فائق آمده، آنان را منهزم و عد 
 جنـاب  ي آن را بـرا ي مختـار فرسـتاد کـه و   يده بـرا یداهللا نمودار شد که سرش را برید عبیگان جثّۀ پلان کشتیتجسس در م 
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  . دش را به آتش بسوختید سجاد فرستاد و جسد پلیه و حضرت سیمحمد حنف
.  نهـاد يمختـار را بـر عهـدة و    ر مصعب برادر خود را به حکومت عراق فرستاد و دفـع        یع عبداهللا زب  ین وقا یپس از ا   

سپس .  سپاه به مقابله با آنان فرستاد که شکست خورده منهزماً مراجعت کردندیمصعب به طرف کوفه آمده و مختار جمع 
 سـخت داده و مغلـوب شـده، بـه کوفـه مراجعـت و در       یمصاف رون کوفه رفته،ی که حاضر داشت به ب  یمختار خود با سپاه   

 آذوقه و آب مجبور به خروج از داراالمـاره و مبـادرت بـه    داراالماره متحصن شد و پس از چهل روز تحصن به علت عدم  
مـصعب  . دیان رسـ یـ  به پا67 ماه امارت در رمضان 18 پس از ي وید شد، و زندگین حمله شهید و در ا ی گرد يحملۀ آخر 

  . دیه گردیر تصفی عبداهللا زبير فرستاد و حجاز و عراق برایسر مختار را با فتح نامه نزد برادرش عبداهللا زب
 يچون خبر و.  فراوان به قصد تصرّف عراق در حرکت آمدید و عبدالملک مروان با سپاه ی رس ي هجر 71ا سال   ت 

 مقابله با عبـدالملک روانـه شـد و    يان بصره و کوفه براید به کوفه آمده با لشگرین وقت در بصره بود، رس یبه مصعب که ا   
و هـا    شان بود، به نامـه یزه ذاتیانت غری و خیوفائ  بیان کهیکوفاز اي    عده. ن دست داد  یقی فر ی به نام مسکن تالق    یدر محلّ 

 در ین رو اضـطراب یـ وسـتند، از ا یفتـه شـده قبـل از شـروع جنـگ شـبانه بـه عبـدالملک پ        ی عبـدالملک فر يدهایوعده و وع 
 ي ون وقـت در خـدمت  یم بن مالک اشتر که ایکار منهزم شدند و مصعب و ابراه   یپس از چند پ   . دا شد یان مصعب پ  یلشگر

عت گرفت و حکّام به بالد و امصار عراق ید و از مردم بی وارد کوفه گرديروزیعبدالملک با فتح و پ. دندیبودند به قتل رس   
هفتـاد و دو بـا سـه      را در سالیوسف ثقفیۀ حجاز پرداخت و حجاج بن یر و تصفیاهللا زبعبیدآنگاه به فکر دفع   . روانه کرد 

را بـه مقابلـۀ او   اي  ر عـده یـ ابـن زب . ف فرود آمـد ینه گذشت و در طایق نموده از مد  یطر ی ط يهزار نفر به حجاز فرستاد، و     
ر مغلوب ینمود و اتفاقاً در هر مقابله سپاه ابن زب  میکاریر پیز متناوباً با سپاه ابن زبیگر وه جنگ وی به ش  یحجاج مدت . فرستاد

آنگـاه بـه   . ر بود حاصـل شـد  ی ابن زبی جنگيروی نیجیف تدرینکه کم کم منظور حجاج که تضعیشدند، تا ا  می و شکسته 
 را بـا  ی، طـارق نـام  عبدالملک. اي تازه نفس کمک کنی فتح مکّه مقدور است  نوشت که اکنون اگر مرا با عده  عبدالملک

، در اواخر آنگاه به طرف مکّه رفته. رون راندندیر را بینه را اشغال و عمال ابن زبیپنج هزار نفر به مدد حجاج فرستاد که مد       
 اطراف مکّه را محاصره نمودند و بر کوه یوستند و پس از محارباتی در مکّه به حجاج که قبالً به آنجا رفته بود پ  73قعدة  یذ

نـان بـه   یر در مـسجدالحرام متحـصن و محـصور بمانـد، و آن لع    ینصب کردند و ابن زبها  قیگر منجنیس و ارتفاعات د   یابوقب
ن جنگ را ترك گفتند کـه مـردم   یتا آنگاه که موسم حج شد و طرف. ختندی مسجدالحرام رق سنگ و آتش به    یلۀ منجن یوس

ام حج دو مرتبه جنگ شـروع شـد و حلقـۀ محاصـره مـسجد تنـگ تـر و فـشار            یان ا یمراسم حج را ادا نمودند، و پس از پا        
ر وضـع خـود را   یـ ابن زب. جاج در آمدندبه امان ح ایختند یا گریج یر به تدریان ابن زب  یاطراف. شتر شد ین ب یبر محصور  حجاج

رانـه  ی دليکـار ی مردانـه و پ یان پرداخـت و جنگـ  یرون تاخته به حمله بـر شـام  یده، مرگ را آماده شد و از مسجد ب    یم د یوخ
 عبدالملک فرستاد و جثّه اش را معکوساً بـر  يده براید، حجاج سرش را بری درآمده و به قتل رسيکرده، عاقبت االمر از پا  

ن وقـت خالفـت عبـدالملک بـر تمـام بـالد       یـ کسال جسدش را دفن نمودنـد ا    ی مسجد مصلوب نمود که بعداً پس از         وارید
  .  نماندی باقي وي در خالفت برایبی محرز شد و رقیاسالم

عت گرفت و بر مرکب آرزو سوار و زمام امور را به یدر سال هفتاد و سه، عبدالملک خود به مکه آمد و از مردم ب        
عـت  ی از مردم اخذ بيگری پس از دیکی يعهدیمان پسران خود به ولید و سلی ولي برا75و در سال . ر دست گرفتاقتدار د 

ه سال سلطنت بر نی داشت و در ماه شوال ايکه سلطنت جای بر ار86کرد، و تا سال      یمین سال پس از شصت سال عمر و نُ
 يۀ ممالـک اسـالم، راه سـرا   یک سال و چند ماه سلطنت بر کلیست و ی بير و پس از قتل ویات ابن زب یاز بالد اسالم در ح    
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  . کۀ سلطنت نشستید بن عبدالملک بر اریش گرفت و ولیگر پید
ده، جـزو مـسجد کـرد و بـر وسـعت مـسجد       یـ نه را خر  یغمبر در مد  ی اطراف مسجد پ   ی از اراض  ي مقدار 86در سال    

د ید و حضرت سیتا سال نود و چهار رس. سال گذشتی از پد غدار موافق بود و سال     یافزود و چرخ روزگار همچنان با ول      
ده بر بستر مرض افتاد و اوالد و اقربا و خانـدان خـود را گـرد آورده و    ید مسموم گردیسۀ ولیسجاد بنا به قول مشهور به دس      

مۀ افراد خاندان را بـه   سپرد و هيع را به وین و ودایی خود و امامت انام تعینیفرزندان ارجمندش امام محمد باقر را به جانش  
. دی سال امامت به صوب جنان خرام33 سال و چند ماه عمر و 55 پس از 94ه فرمود و در دوازدهم محرّم ی توص ياطاعت و 

ی  مرتضی جدش علیو در زهد و عبادت ثان) ص(ی  ده وارث حضرت مصطف   یده و فضائل پسند   یحضرتش در اخالق حم   
 و از فور سجود به درگـاه معبـود   »نین العابدیز«از کثرت عبادت . همتا بود  بی ووب صفت منفردیا ایو در صبر و بال   ) ص(
رون و از یـ ز احـصاء ب یـ ن حـضرت از ح آشات و خطبات حکمت بار و دعوات بالغت آثـار        یفرما. نش گفتند ید الساجد یس

 از یمـشهور و مـستغن  ه اسـت کـه نـزد خـاص و عـام      یفۀ سـجاد ین معرّف آنها صحین اوراق افزون است و بهتریش ا یگنجا
  . ف استیتوص

 ی زوجۀ حرّه آن حضرت منحصر بوده است به مخدره فاطمه دختر حضرت حـسن بـن علـ        : ازواج آن حضرت  
ۀ همبستران آن حضرت امهات ولـد و  یبق. ا ام عبداهللا و مادر واالگهر حضرت امام باقر بودهیتش ام الحسن یه السالم، کن یعل
  .  را آزاد نموده و نکاح فرمودیضکه بعاند   بودهيزان ویکن

  : اوالد ذکور دوازده نفر. ست تن اوالد داشته استیات آن حضرت بی روای طبق بعض:اوالد امجاد آن حضرت 
  حضرت محمدالباقر، - 1
  د،ید شهیز - 2 
  عبداهللا باهر، - 3 
  عمر اشرف، - 4 
  حسن، - 5 
  ن االکبر،یحس - 6 
  حسن اصغر، - 7 
  عبدالرّحمن، - 8 
  مان،یسل - 9 
  ،یعل - 10 
  محمداالصغر، - 11 
  . داهللایعب - 12 
   :اند دختران آن حضرت هشت نفر بوده 

  فاطمه، - 1
  ،یه مکنّاة به ام علیعل - 2 
  ام کلثوم، - 3 
  ،یام موس - 4 
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  ام الحسن، - 5 
  ن،یام الحس - 6 
  که،یمل - 7 
  . جهیخد - 8 
  :ف اصحاب آن حضرتیاز معاراي  عده 
  ،2لی بن ام الطّوییحیو کان بابه : ندیگو  میدر جلد عاشر بحار ضمن اصحاب آن حضرت - 1 
  یابوحمزه ثمال - 2 
  یابو خالد کابل - 3 
  ربن فاختهیثو - 4 
  يک عامریعبداهللا الشر - 5 
  یف الحنظلیمحمدبن طر - 6 
  قاسم بن عوف - 7 
  سالم بن حفصه - 8 
   بکریقاسم بن محمدبن اب - 9 
  عامربن واثنه - 10 
  يجابربن عبداهللا االنصار - 11 
  بیدبن المسیسع - 12 
  ریدبن جبیسع - 13 
  دبن جهمانیسع - 14 
   بن رافعیعل - 15 
  یدبن موسیحم - 16 
  . فرزدق شاعر - 17 

  :ر معاصر آن حضرتی مشاه
  ابو نواس - 1 
  فرزدق – 2 
  . ر عزهیبه کث ربن عبدالرّحمن مشهوریکث - 3 

  :ان عصر آن حضرتینروا فرما
  هیدبن معاویز ی- 1 
  ریعبداهللا بن زب - 2 
  دهی عبیمختاربن اب - 3 

                                   
ند که در اصطالح فقها و اختصاصی بین ائمه علیهم السالم و مؤمنین  بوده ا  شاید اطالق اسم باب بر اشخاصی بوده است که رابط خصوصی- 2

  .می گویند »پیردلیل«و عرفاء به آنها 
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  مروان بن الحکم - 4 
  عبدالملک بن مروان - 5 
  . دبن عبدالملکیول - 6 
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  سالمله ای علحضرت امام باقر

  
ثُ علوِم المرْسل    یقیحافِظُ معارج ال   واهر و مجمـع علـومِ االَوائِـِل و االَخِـر،       قَ البواطِن   ینَ و کاشِف حقا   ین و وارِ و الظـَّ

 بـه  ی و شـاهد العلـوم ولـ   يونش بـاقر و هـاد  یت حضرتش ابوجعفر، القاب هما یفش محمد و کن   ینام شر . االمام محمد الباقر  
 ين است و از دو جانب علـو یت است که زادة حسنین مزی ايحضرتش دارا. واسطۀ تبحر در علوم اشهر القابش باقر است       

ة العدو  نژاد و از یزاده و از دو سمت هاشم      ن و ی بن الحـس یرا پدرش بزرگوارش حضرت علین فاطمۀ زهراست، زیسو قرّ
والدت با سعادتش سـوم  . است) ع(ی ک اختر حضرت حسن بن علی دختر ن  "ام عبداهللا "مادر واالگهرش فاطمۀ مکنات به      

ر ی جانسوز طـف بـوده و بـا سـا    يایه سال داشته و حاضر و ناظر قضاۀ هائلۀ کربال سیصفر سال پنجاه و هفت بوده و در قض        
ض مـصاحبت آن بزرگـوار   ی سـال درك فـ  34نـه مراجعـت و   یسپس در خالفت پدر بـه مد   . ت به اسارت رفته است    یاهل ب 
ن و مرحمـت  ی معـ ي وي بـرا يتوسـط جـابربن عبـداهللا انـصار    ) ص (ات لقب باقر را حـضرت رسـول    یطبق اکثر روا  . فرمود
تُدِرك ولَـداً مِـن اوالد    ی: به جابر فرمود) ص (را در خبر است که حضرت رسولیه، ز فرمود ر ســ  يا جـاب ه اِسبقـرُ  ی یم اسـم

المیبقرُالثّور االرض اقرئه مِنّیالعلوم بقراً کما  1 الس .  
 ذکـر  از حـضرتش   کهیثیات و احادیروا. حضرتش در فتوت و سخاوت مشهور و در علم و دانش معروف است           

اتش مشحون است کـه  یشات حکمت آیانات و فرمایرون و کتب اخبار از بیز احصاء ب  یشده در هر موضوع و هر باب از ح        
کرامات و معجزات صادرة از آن حضرت آنقـدر اسـت کـه    . ن اوراق خارج است   یش ا ی از اعشار آن از گنجا     يذکر عشر 

  . دیده بایذکر آن را کتب و مؤلفات عد
 محرّم سـال نـود و چهـار کـه     12 سال در خدمت پدر بزرگوارش روز گذراند تا در  34ت  حضرتش چنانکه گذش   

ت    ي وینیت آن حضرت به مقـام جانـش       یرحلت فرمود طبق وص   ) ع (پدر بزرگوارش حضرت سجاد    و امامـت انـام و حجـ 
 نشسته یطنت اسالمکۀ سلیدبن عبدالملک مروان بر اری سال داشت و ول37ن وقت حضرتش    یا. افتی ارتقا   ي بر ماسو  یاله

نکـه  یگذرانـد، تـا ا    می که داشتی از مزارع و امالکی و سرکشیدگیبود و حضرت باقر اوقات فراغت از عبادت را به رس 
مان بـن عبـدالملک بـر تخـت     یگر شتافت و سلی ديگاه خود در سرای به جا 96 سلطنت در سال     ي سال و اند   9د پس از    یول

 نوشـته  ی به زبان و خطّ عربـ ی حوزة اسالمی در تمام یمکاتبات و مراسالت دولت   امارت و سلطنت نشست و فرمان داد که         
انـه  یدنـد و مخف یورز  مـی  ارادتيان بـه و یعیه از شیسانیه که فرقۀ کی، ابوهاشم بن عبداهللا بن محمد الحنف 98شود و در سال     

کـرد،    مـی مان بن عبدالملک مراجعتیکردند، از شام از نزد سل  میعت او دعوتی در اطراف داشت که مردم را بر ب    یدعات
 ی بنـ يشوایـ  بن عبداهللا بن عباس پیمۀ مزرعه محمدبن علی را مسموم کردند و چون به حم يمان و ین راه به دستور سل    یدر ب 

 خـود را بـه   يای هم نداشت، وصـا يد و فرزندینه دی بود وارد شد و مرگ خود را معايالعباس که مسکن و ستاد دعوت و     
ه نمـود  ی و توصی معرفيو و امر دعوت خود را نیز به وي واگذار کرد و هواداران و دعات خود را به          محمد بن علی نمود   

مان بـن  ید و سـل ی رسـ 99ب مشغول کار شد، تا سـال  یرق ی بی شد و محمد بن عل   یکی الواقع   یه ف یه و عباس  یسانیو دعوت ک  

                                   
یعنی اي جابر زود است که ببینی فرزندي از فرزندان مرا که اسم او اسم من خواهد بود و وي بشکافد علوم را همچنان که گاو زمین را می  - 1

  .شکافد، وقتی وي را دیدي سالم مرا به وي برسان
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د بـن  یـ زی يز و پـس از و ی و سـلطنت عمـربن عبـدالعز   ینی بـر جانـش   ی مبن ی افتاد و در بستر فرمان     يماریعبدالملک بر بستر ب   
 کـه در  ی مردم را در مسجد گرد آورده و به نـام شخـص      ي طبق دستور و   يپس از مرگش سپهساالر و    . عبدالملک بنوشت 

عمـربن   (ن شـدگان را یـی  تعیعت گرفت، آنگـاه نامـه را گـشوده اسـام    یمان مشخص شده از آنان ب یت خطّ سربسته سل   یوص
  .  مردم قرائت و افشا نموديبرا) دبن عبدالملکیزیز و یعبدالعز

ن دار بود به اکراه سلطنت را قبـول و بـدون حـرص و ولـع بـه داراالمـاره       ی پارسا و د يز چون مرد  یعمربن عبدالعز  
ش ی که حاضر کرده بودند استفاده نکرد و بر مرکـب خـو    ي هنگام رفتن به داراالماره از موکب و مرکب دربار         یرفت حتّ 

بـه خـدا قـسم مـن     : ن خطبه که در مـسجد خوانـد، گفـت     یو در اول  . دیفات رهسپار داراالماره گرد   ی و بدون تشر   سوار شده 
 هـستند کـه از خالفـت مـن کراهـت      ین مقام نبوده ام و اکنون هم اگـر جمـاعت  یهرگز نه در باطن و نه در ظاهر آرزومند ا    

ان ی فتنه و فساد و نفاق در میخواه  میمگر: دا گفتندک صیمردم . ش فروگذارمین بار را از گردن خو یدارند من حاضرم ا   
 عـادل و  يز مـرد ی عمـربن عبـدالعز  يبـار . ع و منقاد خـود بـدان  یدار باش و همه را مطی؟ در کار خالفت پا   یجاد کن یمردم ا 
ان یـ م در ي و برابـر ي برادري و اجرای و حفظ احکام و سنن اسالمیتوانست در بسط عدالت اجتماع    می زکار بود و تا   یپره
 سـب و شـتم   یعنـ ید اسـالف خـود را   یـ ن بود که رفتار زشـت و کـردار پل  ی که کرد ایکین عمل نید، اول یکوش  می نیملمس

ن کار زشت نامه نوشته و امـر داد  یرا در منابر منع و موقوف کرد و به همۀ بالد و امصار در منع ا       ) ع (نیرالمؤمنیحضرت ام 
ن سـال خالفـتش عوائـد فـدك را     یگر آنکه در اولید.  به شدت مجازاتش کنند کردين امری اقدام به چن   یاگر کس  مِن بعد 

م ی فاطمه تقسینه نزد عامل خود فرستاد که بر بنینار شده بود به مدیبردند و در آن سال بالغ بر شش هزار د      می که اسالفش 
  .  کردندنه رفت فرمان داد که فدك را به حضرت باقر واگذاری که خودش به مدیکرد، آنگاه هنگام

ش گرفـت،  ی آخـرت پـ  ي راه سـرا 101ز پس از دو سال و چند ماه خالفت در رجب سال یخالصه عمربن عبدالعز  
ت نامـه  ی طبق وصـ يپس از و.  بودند مسمومش نمودندی ناراضي وي و دادگستریند اقوام و اقاربش که از عدالتخواه یگو
ه و از طـرف  ید بن معاویزی چون از طرف مادر نوة    يو. ت گرف يکۀ سلطنت و امارت جا    یدبن عبدالملک بر ار   یزیمان  یسل

ن داشـت، در مـدت   ی و شقاوت قرینید  بی بایعتین و طبی با ظلم و قساوت عج   یپدر نوة مروان بن الحکم بود وراثتاً سرشت       
م ک سال سلطنت از خـود، مـرد  ی پس از يو.  کرد که شرح آن شرم آور استی هائینید  بیوها   ل سلطنتش چنان ظلم   یقل

د مجبـور کـرد و چهـار سـال و     ی برادرش هشام بن عبدالملک و پس از او فرزند خودش وليتعهدیعت کردن به والیرا بر ب 
 يد، پـس از و یگـر کـش  ی ديکصد و پنج رخت به سـرا یبا ظلم و جور کرد، سرانجام در شعبان سال   توأمی فرمانروائ ياند

ارت خانۀ خدا رفت و در مـسجدالحرام حـضرت امـام    ی به ز106 کرد و در سال ير سلطنت جایهشام بن عبدالملک بر سر   
 از آن حـضرت نمـود و   یلۀ سالم غالم خود سـؤاالت ی به وسي امتحان علم ويد و برا ی نشسته د  يرا در کنار  ) ع (محمد باقر 

دش د، آن حـضرت بـا فرزنـد ارجمنـ    یـ د، و پس از مراجعت به شام حضرت باقر را بـه شـام طلب   ی شن ی و کاف  ی واف يجوابها
 بود و يراندازی مشغول تی اجازه حضور داد که با جمعیآن ملعون پس از سه روز به حضرتش هنگام     . صادق به شام رفت   

ه تي ریحضرتش ت.  نموديراندازیحضرتش را با اصرار مجبور به ت     آتـش  .  نـشاند ی بـر چوبـۀ اولـ   یاپیـ ر پیـ بر هدف زده و نُ
 تظاهر به خشم نکـرد و بـا   یمم نمود ولص را بر قتل آن حضرت م  يد و و  ینۀ هشام شعله ور گرد    یحسادت و عداوت در س    

نـه فرمـود بـا مـراجعتش     یل بـه مراجعـت مد  ینمود و آن هنگام که حضرتش اظهار تما  میاحترام و اکرام با حضرتش رفتار     
  . موافقت نمود

ۀ دسـتور ضـرب   ی قـض  به شام فرموده کهيز سفریدر زمان عبدالملک مروان ن    ) ع (ا حضرت باقر  یات گو یبنا بر روا   
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ات پـدر  یـ  در صـورت وقـوع قاعـدتاً در زمـان ح    ين سفریو چن.  از طرف آن حضرت در آن سفر بوده است  یسکّۀ اسالم 
 صورت گرفته باشد که حضرت سجاد را عبدالملک یستید سجاد و بر حسب اشارة آن حضرت بایبزرگوارش حضرت س  

ن ضـبط  یه را چنـ یقض.  خود روانه فرموده باشدياب باقر را به جاده و حضرتش به واسطۀ کبر سن فرزند برومندش جن    یطلب
 کاالهـا و  ي متوجه طـراز و نقـش رو  ي وجوه و کاال از مصر به حضور عبدالملک آوردند و و    ي مقدار يکه روز اند    کرده
ار اب و ابـن و  معلوم شد طراز آنها شـع .  ترجمه نمودندیشده، گفت تا آن را به عرب  منقوش بود،یکه به خطّ رومها    جامه

ان مسلمانان ناروا دانسته فرمـان داد  ی بود در مید اسالمین شعار را که مخالف توح    یعبدالملک انتشار ا  . روح القدوس است  
ش و مطرّز نماشَهِد اُهللا اَنّه ال اِله االّ هوبه شعار  ل نموده وی آن را زاین طراز در کاالئی بالد اسالم ا  يکه در هر کجا    ند ی منقّ

 د ملک رومین خبر به بالد روم رسیچون ا. ندینند حبس و زجرش نمای مطرّز به شعار سابق بب ی کاالئ ین بعد نزد هرکس   و مِ 
نت یشه از ممالک روم زی همین طراز رومی عبدالملک فرستاد و در آن نامه نوشت که ايا و تحف برایهمراه با هدااي   نامه

. دیـ ل طـراز صـادر فرما  یفـه امـر بـه ابطـال فرمـان تبـد      یم خلینما  میتقاضا هر مرز و بوم بوده است، اکنون هم  يبخش کاال 
اگـر   ز به عبدالملک نوشـت کـه  ید آمیملک روم مجدداً نامه تهد.  ندادي به نامه ویا را مسترد داشته، جوابیعبدالملک هدا 

ر هر بازار و منتشر در هر شـهر  له داد و ستد دینار که وسی درهم و ديدهم در رو  می  دستور یامر به ابطال فرمان مزبور نده     
نـار  یرا در آن وقـت درهـم و د  یـ عبدالملک در کار خود فرو مانـد ز . امبر اسالم را حک کنندی است سب و شتم پ    ياریو د 
 که به اصالح کـار  ییک رأیچ ی عقال و زعماء قوم را جمع کرد و با آنان مشورت نمود، هيو. ج بودی در همه جا را   یروم
ن امـر را از  یـ ن گفت بهتر است راه اصـالح ا ی از مشاوریکیباالخره  .  باشد، نتوانستند بدهند   یج کار کاف   عال ي و برا  یمنته

شنهاد مشعوف شـده  ین پیعبدالملک از ا.  هستندینیم که آنها عالم تر به امور دیا شویت رسالت جو  یخاندان نبوت و اهل ب    
 رفتن به شام نمود و حضرت بـه علـت کبـر سـن و     ياد تقاضاا از حضرت سجید و  یا حضرت باقر را شخصاً به شام طلب       یو  

  .  خود به شام فرستاديه، حضرت باقر را به جایضعف بن
حضرتش .  آبرومند و محترمانه روانۀ شام نمودیرا با وضع) ع (نه حضرت باقری مدیات، وال یحال طبق روا  اي    یعل 

ن کـار  یـ اصـالح ا : فرمـود ) ع (حضرت باقر.  نمودیه جوئا را عرض نمود و چار    یبر عبدالملک وارد شد و عبدالملک قضا      
 ضرّابان و سـکّه زنـان گـرد آورنـد و     ی جمعی امر کنين است که فوریراه عالج ا  . ستی مشکل ن  یکن  می الیچندان که خ  

بـه   را ی مشغول گردند و هر درهمینار اسالمیارشان بگذارند تا آنها به ضرب درهم و دیه کرده در اخت  ی ته یل سکّه زن  یسا
گـر شـهادت   ی ديد و بر رویسورة توحها   سکّهيک رویرند و بر ی به وزن هفت مثقال اندازه گ      يناریوزن ده مثقال و هر د     

 ی اسـالم يک از شـهرها یـ ند، آنگـاه در هر یز حک نمایخ و محل ضرب هر سکّه را نیغمبر را نقش کنند و تار  یبه رسالت پ  
ان مـردم پخـش نمـوده و    یـ  را در میاسـالم هاي   کّه مشغول گردند و سکّهز ضرّابخانه دائر و به ضرب سین  باشدیکه مقتض 

د بـا سـکّۀ   یـ  دارد بای ممنوع دارند و امر شود که هرکس سکّۀ خارجی معمول و با سکّۀ خارجیمعامالت را با سکّه اسالم 
. نـد یس و زجـر نما  منقـوش بـه طـراز باطـل شـده را حـب      ي با کـاال   ین دارندة سکّۀ خارج   ید، پس از ا   ی معاوضه نما  یاسالم

 مـرخص نمـود و بـه    یار مشعوف شده دستور آن حضرت را اجرا و رسول ملک روم را با چند سکّۀ اسـالم یعبدالملک بس 
د ی که در نظر داشتیبر عمل زشت ست و خداوند شما رایاج نینار شما احتین به بعد به درهم و د   یما را از ا   : ملک روم نوشت  

 76خ در سـال  یه را در تـوار ین قـض یـ د و ایـ نـه بازگردان یرا با احترام تمام به مد     ) ع (قرآنگاه حضرت با  . نصرت نخواهد داد  
کـصد و  ی حـضرت بـاقر تـا    يبـار . ست سال بـوده اسـت  یک بیخ عمر حضرت باقر نزدین تاریو در ااند    ضبط کرده  يهجر

ث آبـاء عظـام و اجـداد    یـ حاد بوده و به نشر علـوم و پخـش اخبـار و ا   یه متّکی بر مسند امامت و خالفت اله     يچهارده هجر 
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اد و یـ  زيث مأثوره از آن حضرت در هر باب به قـدر یمشغول بوده، اخبار و احاد    ) ص (راالنامیواالمقام و سنن حضرت خ    
سنده از ذکـر  یـ سور و نویـ ر میـ ر و مشهور است که ضبط آنان جز در مجلّدات متعدده غ  ی کث ي به قدر  يموفور و کرامات و   

  . ستن اوراق معذور ایآنها در ا
خـتن  ی بـا ر یا بـه قـول  یآلود   سمین اسبیله زیدبن الحسن به وس  یت ز یحضرتش را هشام بن عبدالملک در اثر سعا        

نـه  یا در خـود مد یـ مـه نـام   ی حمیکصد و چهارده در موضـع  یحجه  ی آن حضرت مسموم نمود که در هفت ذ        يسم در غذا  
عمر حضرت هنگام شهادت پنجاه و . ع دفن نمودندیبقوست و جنازة مطهرش را در   یش پ ید و به آباء گرام خو     ید گرد یشه

حـضرتش در بـستر مـرگ بـه فرزنـد ارجمنـدش       .  بـوده اسـت  يست سـال و انـد  یـ  کم، و مدت امامتش بيزیهفت سال چ 
 خود را بـه  يایش را در محضرش حاضر نمود، آنگاه در حضور آنها وصا   یاز قر اي    امر فرمود که عده   ) ع (حضرت صادق 

  .  فرمودین و معرفییش و امامت انام تعی خوینیت و جانشی را به وصايآن جناب فرموده و
 یام فروه بنت قاسم بـن محمـدبن ابـ   ؛ اول:  حضرتش دو نفر زوج حرّه داشته است: ازواج و اوالد آن حضرت 

 کـه مـادر   دوم؛ ام حکیم بنت اسد بن مغیـرة الثقفیـه  . بکر که مادر واالگهر حضرت صادق و جناب عبداهللا اکبر بوده است         
و دو انـد   اوالد حضرتش پنج پـسر بـوده  . اند ۀ اوالد آن حضرت از ام ولد بوده    ی و بق  جناب ابراهیم و عبداهللا اکبر بوده است      

  .دختر
  : پسران

  حضرت امام جعفر صادق - 1
  عبداهللا، - 2
  م،یابراه - 3 
  عبداهللا اصغر، - 4 
  .یعل - 5 
  :و دختران 
  نب،یز - 1 
  . ام السلمۀ - 2 

  :ف اصحاب آن حضرتی از معاری بعض
  ت بحار باب آن حضرت بوده است،ی که طبق رواید الجعفیزیجابربن  - 1 
  ،یاح الکوفیمحمدبن مسلم بن ر - 2 
  آبان بن تغلب، - 3 
  ن،یبن اع زرارة - 4 
  ،یۀ عجلیدبن معاویزیابوالقاسم  - 5 
  ،ي المراديث بن البختریر لیابونص - 6 
  ،یسیادبن عیده زیابوعب - 7 
  عفور،ی یابن اب - 8 
  ،یابوحمزة الثّمال - 9 
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  ،يک العامریعبداهللا بن شر - 10 
  ،یف الحنظلیسعدبن طر - 11 
  ،ی حفصۀ العجلیسالم بن اب - 12 
  ل بن عبدالخالق،یمون اسماعی میابن اب - 13 
  ،یبانین الشیحمران بن اع - 14 
  ،يس ابونصر االسدیمحمدبن ق - 15 
  عقوب،ی الفضل بن یل ابیعاسما - 16 
  ابوهارون، - 17 
  ،یاد االشجع الکوفیرافع بن ز - 18 
  . انی حیل بن عماربن ابیاسماع - 19 
  :ان معاصر آن حضرتیخلفا و فرمانروا 
  دبن عبدالملک،یول - 1 
  مان بن عبدالملک، یسل - 2 

  ،زیعمربن عبدالعز - 3
  دبن عبدالملک، یز ی- 4 

  . کهشام بن عبدالمل - 5
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  سالمله ای علحضرت صادق

  
هاج، مجددِ االسالمِ       الو اج و السِراجوحُر المنـام  . الـصادق  ر االَنام، القرآنُ النّاِطقِ، جعفـربن محمـد  ین خَ یو ناشرُ د   اَلْب

 اشـهر  یونش صادق و صـابر و فاضـل ولـ   یالقاب هما. اند ل گفتهیفش را ابوعبداهللا و هم ابواسماع     یه شر یمبارکش جعفر، کن  
 بکـر  یمحمد بن ابن پدر بزرگوارش حضرت امام محمد باقر و مادر واالگهرش ام فروه دختر قاسم ب         . القابش صادق است  

ز دختر عبدالرّحمن بـن  یو مادر ام فروه ن. دی بگوئیاو را محمد بن عل: ر فرمودی بکر که حضرت امیهمان محمدبن اب . است
  . 1نی ابوبکر مرّتیولدن:  استن رو حضرتش فرمودهی بکر است، از ایاب

ات ی از حيازده سال و اندی بوده و يع االول سال هشتاد و سه هجریات هفده ربیوالدت با سعادتش بنا به اکثر روا   
 مقدارش روز گذرانـد و در  یات پدر عالید سجاد را درك، سپس نوزده سال و چند ماه در حیجد بزرگوارش حضرت س   

. دیـ  آن امام همام و امامت انـام منـصوب گرد  ینیباقر رحلت فرمود، طبق نص پدر به جانش    سال صدو چهارده که حضرت      
  . ک سال بودی و ین هنگام سنّ مبارکش سیا

 ي مجاريرا در عصر وی مقدار و پدر بزرگوارش فرق داشت، زی چند با ادوار جد عالیعصر آن حضرت از جهات   
نکـه اخـتالط افـراد ملـل مختلفـه و اجتمـاع و ارتبـاط        یاول ا. افته بودین ای جريدیر جدی چند در مس  ی به علل  یاحوال عموم 

انـت سـابق   ین دیق آئـ ین و حقـا ید دیاد شده و هر دسته از آنها در محور اصول عقا     یانت اسالم ز  ی متفرقه در ظلّ د    ينژادها
 به یط، وقت و مجالی مح بودند و از زمان ورود به اسالم اوضاع   ی معلومات و معارف و آراء و افکار مخصوص        يخود دارا 

ن اوان کم کم هـر دسـته بـا تـذکّر و     یدر ا.  اسالم نداده بود یاسی و س  یکلر از ظواهر احکام م    ی توجه به مراتب غ    يآنها برا 
ن بـه آن  یق و معـارف اسـالم کـه فعـالً متـد     یانت سابقه خود در صدد برآمد که در اطراف حقایتفکّر در علوم و معارف د     

سته د از دو ی جوئین پیند و اینما  سابق خود موازنه و مطابقهی و فلسفیه و با معتقدات و آراء علم     نمود ی جوئ یهستند، پ 
ی  و منطقیل علمیانت اسالم به دالی و تخطئه دیق اسالمینظرشان رد اصول و حقااي  دسته: گرفت  میو به دو نظر صورت    

. ان سابقه بودین اسالم و رجحان آن با تناسب زمان بر ادیدت یگر نظرشان اثبات حقّان   ید و دستۀ . بودند) ال خودشان یبه خ (
نکـه زمـان آن   یم اود. دا شـده بـود  یـ  پیق مـذهب ی علوم ومعارف و درك حقا    ی حالّج ي در مردم برا   یخالصه شور و التهاب   

از اي  ه نظام آنان که در هر گوشـه ی علیان عمومیه و شورش و طغی امیحضرت مصادف بود با تزلزل ارکان فاسد دولت بن  
ان فرصـت  یـ ، در همه جا با خروج کنندگان روبرو و مقابل بودند، لـذا دولت يبالد و انصار آتش انقالب مشتعل و عمال امو   

عد زمـان ح . ن گونه مجامع نداشتندیل ایاز تشک  ا منع مردم  ی و   یعلمهاي      توجه و دقت به نهضت     ات یـ سوم آنکه به علت ب
ر مفـاد  ی لغـات و تفـس  یق قرآن و عمل به آن، ناچار به بحث و تفحص در معانی حقام و تفهم ی تفه يشارع مقدس اسالم برا   

به علت زنـده نبـودن روات زمـان صـاحب سـنّت مجبـور       ) ص ( از سنّت حضرت رسول   يروی پ ين برا یآن بودند، و همچن   
ح کننـد تـا بـه صـحت     ی و تنقياد بودند نقّادین زمان زیغمبر را که به علل مختلف، ا     یان زمان پ  یات از راو  یبودند ناقالن روا  

ک از یـ س مهـم در هر ی بـزرگ و مجـالس تـدر   یعلمهاي     ن جهات حوزه  یبه ا .  الجمله مطمئن شوند   ی ف یثیت و حد  یروا
ر بـه بحـث و فحـص در    یـ ن خبیده و در آنهـا مدرسـ  یل گردیره تشکینه و مکّه و کوفه و بصره و غی اعظم مثل مد   يسوادها

                                   
  .ه شده اممن دوبار از ابوبکر زاد - 1
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ن، یقه و ذوق مدرسـ ی و تفـاوت سـل  ینـ ی مباحـث مختلـف د  ی طبعاً در اثر ادامـۀ بررسـ   مشغول شدند وینیمعارف و علوم د   
  . شد، چنانکه شد  میدای پيجاد و آراء مختلف متضادیانت اسالم ایدر محور دی د مختلفیمذاهب و عقا

غتـنم  ن میق دین و نشر حقایت مسلمی هدايوقت را برا) ع (ط و زمان بود که حضرت جعفربن محمدین محیدر چن  
شـدند کـه     مـی ات بالغ بر چهار هزار نفر شاگرد و متعلّم در آن حاضری روایل داد که طبق بعض  ی تشک یدانسته، حوزة درس  

 کـه  "هیـ  حنفیاب" به یان اهل سنّت و جماعت بودند، مثل نعمان بن ثابت مکنّ یشواین چند نفر از علماء و پ      یمِن جمله متعلّم  
. گر مالک بن اَنس که مـدتها از محـضر درس حـضرتش بهـره ور بـود     ید. ندخوا  میدو سال در خدمت آن حضرت درس  

 ف آنهـا ذکـر  ی از معاريرمقدور است، لذا نام معدودینها غآاد است که ذکر همۀ      ی ز يان اخبار از آن حضرت به قدر      یراو
  . شود می

  :ان از آن حضرت از اهل سنّت و جماعتیراو
  ؛ه نعمان بن ثابتیابوحنف - 1 
  ؛ انسمالک بن - 2 
  ي؛ان ثوریسف - 3 
  ؛نهییان بن عیسف - 4 
  ي؛ انصارییح ی- 5 
  ؛حیابن جر - 6 
  ؛ قطّان - 7 

  ؛محمدبن اسحق - 8
  ؛ شعبه بن الجاح - 9 

  .یوب سجستانیابو ا - 10
  : عهیو از روات ش 

  ؛ابان بن تغلب - 1
  ؛ابان بن عثمان - 2 
  ی؛رفیاسحاق ص - 3 
  ی؛رفیل صیاسماع - 4 
  ی؛جعلد یز ی- 5 
  ؛نیربن اعیبک - 6 
  ی؛ابوحمزة ثمال - 7 
  ی؛د الجعفیزیجابربن  - 8 
  ؛ل بن دراجیجم - 9 
  ؛نیعمران بن اع - 10 
  ؛مؤمن الطاق - 11 
  ؛هشام بن الحکم - 12 
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  .هشام بن سالم - 13 
  :اند ن آن حضرت به شمار آمدهین شش نفر از فقها و ثقات و معتمدیو از جمله روات ا 
  ؛ بن دراجلیجم - 1 
  ؛عبداهللا بن مسکان - 2 
  ؛ریعبداهللا بن بک - 3 
  ی؛سیحمادبن ع - 4 
  ؛ابان بن عثمان - 5 
  . حمادبن عثمان - 6 

  :خواص اصحاب آن حضرت
  ؛هشام بن حکم - 1 
  ؛هشام بن سالم - 2 
  ؛)گفتند  میطان الطاقی را شين ویکه معاند ( بن نعمان ملقب به مؤمن الطاقیمحمدبن عل - 3 
  ؛سی بن قیمعلّ - 4 
  ی؛رفیاسحق بن عمار الص - 5 
  ؛ۀ بن عماریمعاو - 6 
  ؛عقوبیونس بن  ی- 7 
  .فضل بن عمر جعفر - 8 
  :اند ن گفتهین چند نفر را افقه اولیو از جملۀ اصحاب آن جناب، ا 
  ؛نیزرارة بن اع - 1 
  ی؛معروف بن خربوزمک - 2 
  ی؛ر اسالمیابوبص - 3 
  ؛اریفضل س - 4 
  ی؛محمدبن مسلم طائف - 5 
  . یه عجلید بن معاویز ی- 6 
لۀ یه است، به وسـ یۀ حقّه امامید و نظریعقا  موسوم شد و عصارة "يفقه جعفر " را که به     ی اله یقیحضرتش فقه حق   

و ن یان خود معمولٌ بـه نمـود، و بـه مخـالف    یعیروان و شین پیان مردم منتشر و در ب یس به شاگردان و توسط روات در م       یتدر
در مباحثـات و  . ه و آراء خـود را ثابـت کـرد   یـ  محاجه صحت نظر یلۀ مصاحبه و مباحثه حتّ    ی به وس  ینیا د ی ین مذهب یمعاند
آن حـضرت بـا   هـاي    فرمود کـه شـرح منـاظره     می را مجاب و مغلوبي با هرکس طرف بود، و   ینی و د  یعلمهاي      مناظره

  . ستین اوراق نیا در ار ضبط و مجال شرح آنهیاشخاص و فِرَق مختلف در کتب س
اگر  ( و طب و علم جفریمیل نجوم و شیز از قبی نير قرآن و علم فقه در علوم ظاهر     یحضرتش گذشته از علم تفس     
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 و ین جفـر اصـطالح  یـ ر از ایـ  غ2عنـدنا الجفـر الجـامع    مـصداق    یقیکامل بود، هرچند که جفر حق     ) بتوان آن را علم شمرد    
 هـم بـه   ي در جفـر ظـاهر  یباشد، ول  میآن بزرگواران که مظهر لوح محفوظ استي  ها نهی است و منظور از آن، س يظاهر
  . سند کامل بوده استینو  می کهيطور

زد و در  هیـ  بر مسند امامـت انـام تک  114حضرتش در سال : يع زمان و ی حاالت آن بزرگوار و وقا     ي مجار
دبن یـ ن سـال ز یـ د و در ایک رسیست و یکصد و بینکه سال ید تا ا  ی مشغول گرد  ينه به نشر و اشاعۀ مذهب حقّ جعفر       یمد
عـت  ی بيان گِـردش جمـع شـده بـا و    یعی از شـ ین در کوفه بر هشام بن عبدالملک قصد خروج کـرد و جمعـ  ی بن الحس  یعل

 یر و خـوب یـ من جـز خ : د گفتیز.  را دربارة ابوبکر و عمر سؤال کردنديدة و ین عق یعی از مبا  یموقع خروج گروه  . کردند
ة معدوديعت ویا به بهانۀ آن بین جواب یم، آن جماعت به علّت ایگو  نمی دربارة آنها  ي را نقض و متفرق شدند و جز عد 

بر ی ن وقت نام رافضیند از ایگو ی می که بعض  ي که به طور   ،34یا قوم رفضتمون  ی: د، گفت ین د ی چن یوقت دیز. با او نماندند  
  . عه اطالق شدیۀ شیج بر کلیآنها و به تدر

ة قل   یاب ز به هر حال جن     هـشام در کوفـه     خـروج کـرد، و بـا عامـل    ي هجـر 121ل در شب اول صفر ید با همان عد
دان یـ ارانش از میـ . د و از اسـب درافتـاد  ی رسـ ي ویشانیـ  بـر پ يریکار تیمقابله و مقاتله نمود و در آخر روز بعد در صحنۀ پ         

ر نهر یجسدش را شبانه در ز. افتیشب رحلت  نداد و همان ي معالجه سودیانه مشغول معالجه شدند ول   یرونش برده مخف  یب
رون آورده، سـر  یـ افته وجسد مبارکش را بی عامل کوفه محل دفن را    یول.  دفن کرده، نهر را به حالت اول برگرداندند        یآب
 بـه  ياران ویند چهار سال مصلوب بود و یکه گو  هشام فرستادند و تن مطهرش را بر دار زدنديازتن جدا و برا نش را ینازن

 شد و چون هشام بـدارالبوار رفـت و   ید فرزند آن جناب فرار نموده در بلخ مخف   ی بن ز  ییحیو  . ه نام بردار شدند   یدیفرقۀ ز 
 ينـصر و . دی را آزاد نماییحی در حبس او بود نوشت که ییحین وقت یار که اید، به نصربن سید به سلطنت رس یزیدبن  یول

 به طرف جرجان رفت و در آنجا به امر نصر بر دست عمر بن زراره بـه قتـل   ییحی. را آزاد کرده و از خراسان اخراج نمود     
  . م امام رحلت نمودیعبداهللا بن عباس پدر سفّاح و ابراهعلی بن  محمد بن يست و چهار هجریکصد و بید، و در سال یرس

ده از ظلـم  یـ و آزار دده ی مروان رو به افول گذاشت، مـسلمانان زجـر کـش   ی که ستارة اقبال دولت بن     یاساساً از وقت   
 آکنده از خون به جوش آمده، مصمم بر قطـع  ي از آنان برآمدند و دلهای و انتفام جوئ   يان در همه جا درصدد آزاد     یمروان

 هاشم کـه خـود را   یه اسالم بود، بنیدر حجاز و عراق که مراکز اول. شگان شدندیفر دادن آن ستم پ ینان و ک  ید  بی شۀ آن یر
انه دعات خود را بـه بـالد و   یار و مددکار برآمده مخف  یه  یدانستند، در ته   ی می  خالفت اسالم  یعنیصاحب حق غضب شده     

 که نژاد عرب نبودنـد و تعـصب   ی و جوامعیر عربیمسلمانان بالد غ . کردند  می ات خود یامصار فرستاده مردم را متوجه منو     
ی  آنهـا در شـئون مملکتـ   ی و تعـال یاشته و مانع ترقـ  محروم دیشرفت در زندگی خوانده و از پ  ی مروان آنها را موال    ینژاد بن 
. ه بکـشند یـ  امی او اوضاع را عوض نموده و انتقام خـود را از بنـ  يدند که تحت لوایگرد ي میشوا و قائد  یشدند، عقب پ   می
 نهـضت هـم، صـحبت    ي آماده بودنـد و در ابتـدا  ي همکاريمانه برایروان، صم ین و هم پ   ین بود که هر دو دسته هم قائد       یا
ا آل رسـول  ی هاشم ی عنه از بنی مرضّیه و انتخاب شخصی امی نبود بلکه دعوت به سقوط بنینیا شخص معیعوت به فرد  د

                                   
  .جفر جامع نزد ماست - 2
  .اي قوم مرا ترك کردید - 3
2-   
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 یر خاتمـه کـار بنـ   یا تـأخ یـ  هاشم و شهادت اغلب آنها پـس از خـروج و        ی که باعث ضعف بن    یک نقض کل  ی یمنته. بود
را نهـضت کننـدگان چنـد دسـته     یـ ز.  فرد مشخص بـود ن وی و نداشتن اتفاق بر شخص مع    ی قلب یمروان شد، عدم هم آهنگ    

 میالملـک عقـ   به مـضمون  ي بعدیی سلطه و فرمانروايک جهت بودند، اما برایک دل و یبودند که همه در سقوط دشمن       
قـه  ی الحقیخواسـت، فـ    مـی  خوديت را برای و آمریداد و هر دسته فرمانروائ  نمی تن دريگریت دسته دیچ دسته به اولو یه

 ی از بنـ ی جمعـ ي فکـر نهـضت روز  يگرچه چند سال قبل از شروع بـه عمـل و ابتـدا   . کردند  می خود کار  يسمت برا هر ق 
حضور داشتند که از جملۀ آنها عبـداهللا  اي   عباس هم عدهینه است گرد آمدند و از بن  ی در قرب مد   یهاشم در ابوا که محل    

 کردنـد و همـه بـر    ین داشت، بود و در باب نهـضت مـذاکرات   زرد در ت  ی که قبائ  یسفّاح و برادرش ابوجعفر منصور دوانق     
عت کنندگان یز جزو بی نیعت کردند و منصور دوانقی بي با وی اتفاق کردند و همگ    یعبداهللا الحسن بن حسن المثن     تیاولو
در آن جمـع حـضور نداشـت،    ) ع ( نداد و چون حضرت صادقید و حاصل  ی نرس یعت به جائ  ین ب ین اجماع و ا   ی ا یول. بود

ت سنّ عبداهللا حاضر بـه مجلـس شـده    یآن حضرت به رعا .  آمدن به مجلس کرد    يز تقاضا یعبداهللا محض از آن حضرت ن     
 يگـر یتوانـست بـا د    نمی خود آن حضرت بودیقیعت حقینده درنظر مبارکش روشن بود، به اضافه صاحب ب     ی چون آ  یول
ن هم در توافق خود مردد شده درخواست کردنـد  یرحاض. عت محمد شرکت نفرمودین رو در موافقت با ب یعت کند، از ا   یب

  .  زرد استي من، بلکه مال صاحب قباير است نه برای محمد انجام پذين امر نه برایا: فرمود. عت کنندیکه با حضرتش ب
 بـن  یدبن علـ یـ اول، ز: انیـ از علو: دانستند، چند دسـته بودنـد     می حق در خالفت  ی که خود را ذ    یانیبه هرحال مدع   

د     .  معروفنـد "هیـ دیز"روانش به  ی که شرح خروج آنها گذشت و پ       ییحین و پسرش    یالحس م، ابوهاشـم عبـداهللا بـن محمـدو
 به پسرش هاشم بودند که مشهور بـه  يدالشهداء به محمد و بعد از وی معتقد به انتقال امامت بعد از س     يروان و یه که پ  یالحنف

مـه  یمان بن عبدالملک مـسموم شـد و هنگـام وفـات در حم    ی دستور سلاز شام به  هستند، و ابوهاشم در مراجعت     "هیسانیک"
ـ ی نداشت محمدبن علـ ي بن عبداهللا بن عباس بود، و چون اوالدیغات محمدبن علیمسکن و مرکز تبل   خـود قـرار   ی را وص 

ک دسـته  یه یعباسه و یسانیباً کی واگذار نمود و تقري و حق دعوت خود را به ویروان و دعات خود را به او معرف       یو پ  داده
 یصـاحب اصـل  ) ع(ی  نـوة علـ  يبود که و ش ملقبیح قریا صریه یسوم، محمدبن عبداهللا بن الحسن که به نفس زک      . شدند

  موعـود يدانـست و خـود را مهـد     مـی حـق بـودن خـود   یغمبر بودن را مدرك ذیخالفت بودن و در نام خود و پدر همنام پ      
چهـارم،  . عـت کـرده بودنـد   ی بي را انتخاب و به وي هاشم در ابوا ویماع بنژه که چنانچه گذشت در اجت    یبه و . پنداشت می

 ي العباس بر صـحت دعـو  یرا بنیه تر بود، زیما  بی از همهي وي عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب بود که ادعا     یمحمدبن عل 
فته بود که آنها که از همـه کـم    بر آن قرار گریت الهیا للعجب که مشیکردند و   میغمبر استنادی پیخود فقط به عموزادگ   

  . دان ببرندی را از ميست گویاوه تر بود بایه تر و حرفشان یما
ن مـوارد بـه   یـ ن بود و حضرتش بدون دخالـت در ا یچن) ع ( در عصر حضرت صادق    یط اسالم یت مح ی وضع يبار 

کـصد و  ی سـال  یع الثانی ربپرداخت، تا در  می موسوم شدي مذهب جعفر ي و قوام مذهب حق که به نام و        ینشر احکام اله  
د مظهر فسق و فجـور  یول.  نشستي ويد بن عبدالملک بر جایزیدبن یست وپنج هشام بن عبدالملک بدارالجزا رفت و ول یب

د بـن عبـدالملک بـر    ید بن ولیزیادت ی چنان زشت داشت که مردم ناچار شده به ق       يرفتار.  و رذالت بود   ینید  بی و مجسمۀ 
مـدت  .  را با شصت تن از همراهانش بکشتنديخته، ویست و شش به خانه اش ریکصد و ب  ی ین الثا يدر جماد  دهی شور يو

کۀ خالفت یا اری را بر تخت سلطنت يعت کردند و وید ب یدبن ول یزیان با   یپس از او شام   . کسال و سه ماه بود    ی يسلطنت و 
د هـم پـس از شـش    یزی.  گفتند"د ناقصیزی"زان حقوق سپاه قرار داد،   ی که در م   ید را به واسطۀ کسر و نقصان      یزی. نشاندند
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دا یـ  پی سـلطنت او قـوام  ی بگرفـت ولـ  ي ويد برادرش جایم بن ولیت او ابراهی شتافت و طبق وص یماه سلطنت به مقرّ اصل    
فـۀ  ین خلیست و هفت مروان بن محمد مشهور به مروان حمار آخریکصد و بی اواسط سال یعنیرا پس از چند ماه ینکرد، ز 

ره را تـصرف  یـ د خـروج نمـوده و الجز  یـ زی بود قبـل از فـوت   ید ناراضیه و از قتل ول    ید حاکم ارمن  یم قتل ول   که هنگا  يامو
 یره، دورش جمع شده بودند به طرف شام حرکت و پـس از جنگـ  یه و جزیکه از ارمناي  د با عدهیزیو پس از فوت   . نمود

عـت  ین را پراکنـده کـرد، و از مـردم ب   یمتصرّف و مخالف را منکوب و شام مرکز خالفت را يد نمود، و  یم بن ول  یکه با ابراه  
  . گرفته، بر تخت نشست

نـه سـکونت   یمـه نـام قـرب مد   یعباس در مزرعۀ خـود حم علی بن  بود که محمدبن عبداهللا بن ی العباس مدت  یاما بن  
 واگـذار و دعـات   يوخود را بـه   ز دعوتیه نیفرستاد تا آنکه ابوهاشم بن محمد خنف     می داشت و دعات خود را به اطراف      

 تر شده و بر دعات خود افـزود و  يدوار و در کار جدیجۀ امر امی به نتین وقت محمدبن علیاز ا .  نمود یخود را به او معرف    
ره بـه  ین کرد که در خراسان و عراق و غییب بودند، تعیر و قحطبۀ بن شبیبن کث  مانیب که مِن جمله آنها سل     یدوازده نفر نق  

م یاول ابـراه :  مانديافت و سه پسر از وی وفات ید و محمدبن علیست و چهار رسیکصد و بیتا سال    .دعوت مشغول شدند  
 بـا  يم منتقـل شـد و و  ی امر دعوت به پسر بزرگتر ابـراه يپس از فوت و . ملقب به امام، دوم ابوالعباس، سوم عبداهللا منصور       

ربن ماهان را بـه  یست و شش بکیکصد و بیاشت و در سال  آنها را به دعوت واديشتریت بیدعات به مکاتبه پرداخته با جد   
ة ز   يخراسان فرستاد، و و    ين جمـع کـرده بـرا   یعی از مبـا يعت گرفت و مال و منال وافریم بی ابراهيانه برای مخفيادی از عد 

  .  فرستاديو
گرفـت،   امـام رونـق   يت مـاد ی وضـع یوقتـ . ان حکومت داشت یار در خراسان از طرف مروان     ین وقت نصر س   یدر ا  

وسته بـود،  ی پيم امام مرتبط و به ویافتۀ کوفه و از مدتّها قبل با ابراهیاصفهان و نشو و نما شده  را که متولّد    يابومسلم مروز 
خالصه او . ل به اسحق و ابومسلم کردیم تبدیل ابراهیتش را که ابواسحق بود بنا به میم و کن  یش را که ابراه   یچنانچه نام اصل  

و ابوسلمه خـالّل را  . ر دعات خود به خراسان فرستادی با ساي همکارير و سفّاك، برایرك ودلیبود ز ي را که مرد   يهم و 
بـر   ازیـ انـه و بـدون امت  ی همچنـان مخف ي ويست و نـه، دعـات و نقبـا    یـ کصد و ب  ی دعوت به عراق روانه کرد و تا سال          يبرا
 ابومسلم به مـرو  ياه با نامه برایل و سی طویم لوائیهن سال ابرایکردند، و در ا  می هاشم دعوتی از بن يگر به نام رضا   یکدی

 خود را تحت امر و اطاعت ابومسلم قرارداد و به ابومسلم دستور داد که خروج نموده و دعـوت را  يفرستاد و دعات و نقبا 
سوءظنّ و ر موافق را به محض یباك باش و غ  بی نوشت که در قتليبه و و. عت بستاندی بي و از مردم به نام شخص ویعلن

  . ست بر ماستیتهمت بکش که هر که با ما ن
ن شـده بـود   یـی  خروج که در اواخر رمـضان تع يم، آگاه و برایلۀ نقباء و دعات مردم را از امر ابراه       یابومسلم به وس   

 کـه  اهیر مجتمـع شـده و بـه لبـاس سـ     یمان بن کثیست و پنج رمضان ابومسلم با همراهان در منزل سلیآنگاه در ب. آماده نمود 
ر جمع شدند و ابومسلم ین در منزل کثی به عالمت خروج برافروختند، و تابعيادین شده بود، ملبس و آتش زییشعار آنها تع

ة زیصبح ع  آنگاه ابومسلم شروع بـه حملـه   . ان را از خطبه ساقط کردیر نام مروانیمان بن کثیسل.  به مسجد رفتيادید با عد
 فـارغ شـده   یع کرمانیان که از جنگ با خدیار عامل مروانی نصر سینکه پس از چند ماه  و تجاوز به اطراف مرو نمود، تا آ       

د یـ  نصر مجبور به فرار به طرف طوس شد و مرو بر ابومسلم مسلّم گردیبود به دفع فتنۀ ابومسلم پرداخت و پس از محاربات   
ز از یـ رف جرجـان رفتـه، آن بـالد را ن    طوس را تصرف نموده به طـ   يو. ب نصر به طوس فرستاد    ی را به تعق   یبانیو قحطبه ش  

  .  فرستاده، خود به اصفهان و نهاوند حمله کرده همه را قبضه نمودي تصرف ريدشمن مصفّا نمود و پسرش را برا
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ده و بـه فکـر چـاره    ی قحطبه مستحضر گرديشرویران و پین وقت در حرّان بود، تازه از اوضاع ا        یمروان حمار که ا    
 فـوراً  يو. ا نوشته بود، به دست مـروان افتـاد  یم امام در شرح قضایکه ابومسلم به ابراهاي  ن نامهیحن  یبود که تصادفاً در هم    

م را در محـبس  یر و در حرّان حبس نمود و پس از چند روز ابـراه یمه دستگی العباس از حمیگر از بنی د یم را با جمع   یابراه
 سفّاح که با عبداهللا منصور به کوفه فـرار کـرده و در منـزل       برادرش ابوالعباس  يت و یم بنا به وص   یپس از قتل ابراه   . بکشت

 دفع قحطبه به طرف کوفـه  يره را برایدبن بصیزیم امام، یمروان پس از کشتن ابراه.  بود صاحب دعوت شد  یابوسلمه مخف 
 تـرس و رعـب   نیده، به خانقیهنوز نرس رهیدبن بصیزی به یز به طرف کوفه رهسپار بود ول یاز آن طرف قحطبه ن    . روانه کرد 

د یـ زی. دیـ ک گردید نزدیزی را فراهم کرده از آب فرات گذشته به   یی ها یقحطبه کشت . افته به طرف کوفه برگشت    یال  یاست
 از رود گذشـته، مـشغول جنـگ    یمیان قحطبه نیچون شب بود، سپاه.  شتابان شديع کرد و قحطبه به دنبال و     یدر فرار تسر  

صبح که جنگ فتح شـده و  .  غرق شديده و ویبگذرد که اسبش در آب درغلطز با اسب خواست از آب     یقحطبه ن . بودند
ده فاتحانـه  یـ ان از فقدان قحطبه آگاه شده، حسن بن قحطبـه را بـه امـارت سـپاه برگز      یافته بودند، خراسان  یمت  یان هز یمروان

 یمان همـدان یفص بن سل حيکه ابومسلم برااي   حسن بن قحطبه نامه   . ختیره به واسط گر   یدبن بص یزیوارد کوفه شدند، و     
م ی واگـذار کـرده بـود، تـسل    ير آل محمد خوانـده و امـور عـراق را بـه و    ی را وزيمعروف به ابوسلمه خالّل نوشته بود و و      

ال بـرا   یـی  مردم قرائت کرده، سپس مـشغول تع  يابوسلمه در مسجد نامه را برا     . ابوسلمه نمود  عـراق  ی نـواح ين امـراء و عمـ 
 داشت، موقع را مغتـنم  يشتریل بیان تمایم امام در زندان مروان مطلع بود و قلباً به علو      یقتل ابراه و چون ابوسلمه از     . دیگرد

 ان نداشـت اهمـال  ی از فتح کوفه بـه دسـت خراسـان   ی شده و اطّالعین مخفیر زمیعت ابوالعباس که در ز    یشمرده در انجام ب   
ـ .  دهـد يکۀ خالفت جایان را بر اریعلو از یکید بتواند  یانداخت که شا    می قید و کار را به تعو     یورز می  دو نامـه هـم   یحتّ

و بـه قاصـد   . ، و آنها را دعوت به قبول خالفت کـرد   ی به عبداهللا بن حسن بن عل      یکی ،)ع ( به حضرت صادق   یکی: نوشت
 ی جواب داد، نامه دوم را پاره کند و اگـر آن حـضرت جـواب   ياگر و. را بدهد) ع (دستور داد که اول نامۀ حضرت صادق  

  . را به عبداهللا برساند نداد نامۀ دوم
و عبداهللا بن حسن هـم پـس از   . ن استیده، فرمود جواب ایحضرت صادق نامۀ ابوسلمه را در حضور قاصد سوزان     

نه، امراء ابومسلم که بر ابوسلمه یاما قبل از مراجعت قاصد ابوسلمه از مد. جواب نامه را نداد) ع (مشورت با حضرت صادق  
ع االول سال ین روز چهاردهم ربیعت کردند و ایرون آورده و با او بیگاه سفّاح مطلع شده بودند، سفّاح را ب یمخفن و بر    یظن
ان بداراالماره و از آنجا به مسجد رفته پس از قرائت خطبه نشست یآنگاه ابوالعباس سفّاح با خراسان.  و سه بودیکصد و س ی

ن حکاّم و عمال بالد پرداخت یین که لشگرگاه ابوسلمه بود، رفته به تعیحِمام اعگر به یو روز د. عت کردندی بيتا مردم با و
 در یآنان پس از جنگ.  بن عبداهللا بن عباس را به اتفاق ابوعون به مقاتله و دفع مروان فرستاد    یداهللا بن عل  ی خود عب  يو عمو 

ر موصـل  یـ هـشام بـن عمـر ام   . ختی موصل گرمروان از زاب به طرف. موضع زاب، مروان را منهزم ومجبور به فرار نمودند 
ب مـروان بـه   یـ ، ابوعون را به تعقیداهللا بن علیعب.  را به شهر راه نداد و ناچار به طرف حرّان و از آنجا به شام فرار نمود          يو

بـه  مـروان از شـام   . ه بکـشت یـ  امیر از بنـ ی کثیابوعون در شام هم مروان را مغلوب و شام را فتح کرده و جمع . شام فرستاد 
 يل گذشـت بـرا  ی نشست و چون از رود نیه با غالمش در کشتیقیق به قصد رفتن به افری طریطرف حفر فرار کرد و در ط 

ل کـه در  ی از امراء سپاه ابوعون به نام عامربن اسـماع یکیقضا را . ده به خواب فرو رفت  ین دراز کش  ی زم ياستراحت در رو  
افـت و  یان یـ  مروان پای سفّاح برد و حکومت بنيده برای سرش را بریتأنّ ی بد ویشتافت، مروان را خفته د  می ب مروان یتعق

 و دو و عمرش شصت و نه سـال و مـدت   یکصد و س یحجه  یقتل مروان، چهارم ذ   . ه زد یسفّاح مستقالً بر مسند خالفت تک     
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نـد و از  یگو ی مـ گفتند که عرب رأس هر صـد سـال را حمـار     مین رویو مروان حمارش از ا  . ب پنج سال بود   یسلطنتش قر 
  . ه تا زمان مروان در حدود صد سال گذشته بودیسلطنت معاو

 را که فاتح دمشق بـود  یداهللا بن علی کوفه را دارالخالفه قرار داد و عم خود عب   یفۀ عباس ین خل یابوالعباس سفّاح اول   
دبن علیمان بن علیبه حکومت شامات و سل    نه گماشـته و  یکومت مکّه و مد را به حی بن عبداهللا را به حکومت بصره و داو

فـر  ی بدارنـد و ک يه را مقـدم بـر هـر کـار    ی امین و دستور داد که در همه جا انتقام گرفتن از بنییز عمال تعیر بالد ن  ی سا يبرا
ک جلسه هفتـاد نفـر از   ی در شام در یداهللا بن علین هم کردند، چنانکه عبیو چن. دادن آنان را سرلوحه کار خود قرار دهند      

ه را یـ  امی جثۀ آنان که هنوز در جنبش مرگ بودند سفره گسترده غذا خورد و قبور بنـ      يه را بکشت و بر رو     ی ام ی بن اعاظم
 نـشده  یرون افکند و بر جثۀ هشام بن عبدالملک که متالشـ یدشان را بیز همه را شکافته اجساد پل     ی قبر عمربن عبدالعز   يسوا

دبـن  یهمچنـ . افت، گـردن زد یه ی امیز در بصره هرکس از بن ی ن مانیو سل . انه زده سپس به آتش بسوخت     یبود صد تاز   ن داو
خالصه همه جا به شدت مشغول انتقام گرفتن . ه را بکشت و اموالشان را ضبط نمود   ی ام ی از بن  يارینه بس ی در مکّه و مد    یعل

  . ه بودندی امیاز بن
ر آل ی چون از عظماء دعات آنها و به وزیلن بود وین نسبت به او ظنییل ابوسلمه به علویسفّاح به علت احساس تما 

نمود، تا باالخره از مدارا خسته شده توسط منـصور    می واهمه داشته و وجود او را تحمل  يمحمد ملقب شده بود، از قتل و      
د کشب که ابوسلمه از نزی احساس نکرد، ي از طرف ویتاً دربارة قتل ابوسلمه از ابومسلم استمزاح کرد و چون مخالفت         یکنا

.  هجوم آورده به قتلش رساندند و قتلش را به خوارج نسبت دادنديرفت به دستور سفّاح چند نفر بر و     می سفّاح به منزلش  
 از او از روز اجتماع ابوا در گردن سفّاح و منصور بـود بـه کوفـه    یعتیه که بیاما محمدبن عبداهللا بن حسن صاحب نفس زک  

نـه  ی و مـسرور بـه مد  ی را راضـ يار ویا و جوائز بـس ی رفتار و با دادن عطايمحبت با ونزد سفّاح آمد، سفّاح با کمال ادب و    
دانست دل برداشته بود و نه سفّاح بر سکوت   می از خالفت که حق خودینکه نه محمدبن عبداهللا به کلیو با ا. مراجعت داد

نکه سفّاح پس از سـه  یتا ا. ل مماشات بودیات داشت روابط آنها دوستانه و بر سبی او مطمئن بود، مع ذلک تا سفّاح ح    یفعل
 ي ويا برفت و عبداهللا منصور بر جای و شش از دنیکصد و سیحجه سال ی و سه سال عمر در ذ     ی خالفت و س   يسال و اند  

منصور ابومـسلم  . فه خواندی برخاسته خود را خلي که عامل شام بود به مخالفت وي، ابن عم و  یداهللا بن عل  ی عب یول. نشست
ن وصـف در بـاطن امـر    یـ با ا. دیداهللا فرستاد که او را مغلوب و منکوب کرده خالفت منصور را استقرار بخشیمقابلۀ عبرا به  
به . ده بودیرا منصور از رفتار متکبرانه ابومسلم در زمان سفّاح از ابومسلم رنج    ین منصور و ابومسلم نبود ز     ی ب یت واقع یمیصم

نکـه  ی محترز بود، تا ايمنصور را احساس و باطناً از وی نیز سرسنگیابومسلم نعالوه از سطوت و شوکت او واهمه داشت و   
 مـضطرب  يمنـصور از حرکـت و  . دید شد و ابومسلم بدون اجازه و وداع با منصور عازم خراسان گرد          ین تشد ی طرف ینیبدب

ابومـسلم جـواب   . راجعت کند واگذار و نامه را از عقب ابومسلم فرستاد که ميامارت شام و مصر را به واي   نامه یشده، ط 
 بـن  یسیـ منـصور مجـدداً ع  . ق به طرف خراسـان ادامـه داد  ی طریداد که شام و مصر را چندان خوش ندارم و همچنان به ط    

رفت، از یمان ابومسلم را مراجعت دهد و اگر ابومسلم نپذی ابومسلم روانه کرد که اول اگر بتواند با عهد و پ    ی را در پ   یموس
ه در صورت عدم اطاعت ابومسلم، از نسل عباس بن عبدالمطلب نباشم، اگر خود بـه خراسـان حملـه           د ک یقول منصور بگو  

  . ا کشته شومی را بکشم ينکنم که و
 دوسـتانه مالقـات و رفتـار نمـوده روز     يمنصور تا سه روز با و   . ار مراجعت کرد  ید بس یخالصه ابومسلم پس از ترد     

 کرده، ابومسلم را احضار نمود و هنگام ورود بـه اطـاق   یپشت پرده مخف چهارم محضرش را خلوت و چهار نفر مسلح در          
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منـصور پـس از   .  شـد و مـضطرب بـه حـضور منـصور رفـت      يوحشت بر ابومسلم طار   .  گرفتند يرش را از و   یمنصور شمش 
 منـصور پـس از فراغـت از قتـل    . رون آمـده و ابومـسلم را بکـشتند   یـ اد زد که آن چهار نفـر ب       ی فر يزیمذاکرات خشونت آم  

  در گردن منصور داشـت و او احـساس  یعتیرا که بیز. ه ابن عبداهللا المحض افتادیابومسلم به فکر اتمام کار محمد نفس زک      
و محمد و   آنان برآمديریعت از او هستند و در صدد دستگی به بيال مطالبه وفایکرد که محمد و پدرش هنوز هم به خ       می
نـه  ی الحـسن را در مد ی از اعـاظم بنـ   یمنـصور پدرشـان عبـداهللا المحـض و جمعـ          . دنه فرار نمودن  یم متوجه شده از مد    یابراه
د ناچـار از    ی محمـد و ابـراه  يجاسوس به جـستجو اي  ر و مغلوالً به کوفه آورده حبس نمود و عده         یدستگ م فرسـتاد و محمـ

نهـضتش کمـک   عـت و بـه   ی بي بـا و يادیـ و پنج خـروج کـرد و عـدة ز       کصد و چهل  ینه در سال    ید و در مد   یخروج گرد 
 يت و بـر صـحت جهـاد در رکـابش فتـو     ی را تقويان اهل سنّت خالفت و یشوایفه و مالک دو تن از پ      ی ابوحن یکردند، حتّ 

صد نفر یاران محمد پراکنده شده سی سخت ی برادرزادة خود را به حرب محمد فرستاد و پس از جنگ         یسیمنصور ع . دادند
  . د شدندی شهيد تا با ودنیرانه جنگی نماند که همه دليشتر با ویب

 يم در بصره خـروج نمـود کـه و   یکصد و چهل و پنج پس از شهادت محمد برادرش ابراهیازده رمضان سال    یدر   
. دینـه و بـصره کـش   ی از مردم مدیو پس از خاتمۀ کار آن دو نفر منصور انتقام سخت. د شدی مغلوب و شهیسیلۀ عیز به وس ین

 الحـسن را  یانـه زد و بنـ  ی و مالک را تازیفه را زندانی و اموالشان را ضبط کرد و ابوحنن دو بلد را کشتی از اعاظم ا   یجمع
ـ . افتنـد یکه در حبس داشت همچنان محبـوس نگـه داشـت تـا وفـات        چگونـه  یکـه ه ) ع ( نـسبت بـه حـضرت صـادق    یحتّ

سۀ سـخن  ید و به دساد روا داشت و اموال حضرتش را تصرف نموینداشت ظلم و جور ز    ها    خروج در نهضتها و  اي    مداخله
نکه یتا ا. نمود  میکرد و باز مرخص ی میت و آزار زبانید و اذیطلب  میک مرتبه حضرتش را به کوفه  ی ینان هرچند گاه  یچ

کصد و چهل یست و پنج شوال یو آن حضرت در ب  .  وادارش کرد که دستور داد حضرتش را مسموم نمودند         یخباثت ذات 
  . د شدیو هشت شه

و چون عصر آن .  و سه سال و چند ماه بودی سي و مدت امامت ويت و پنج سال و اند مدت عمر حضرتش شص    
 که به خواص اصحاب و خاصان ی و مخفیقیت حقی وصیکی: ت فرمودیحضرت زمان شدت بود، حضرتش دو قسم وص       

؛ بـه آنهـا شناسـاند   ح فرموده و امـام آنهـا را   یرا تصر ) ع ( الکاظم یمورد وثوق و اعتماد خود فرمود و امامت حضرت موس         
دبن سـل    :  ذکـر فرمـود  ی که در آن پنج نفر را به نام وص        ی و علن  يت صور ی وص یکی مان یاول ابـوجعفر منـصور، دوم محمـ

ت پـس از رحلـت آن   ین وصـ یـ و حکمـت ا ). ع(ی د، پنجم حضرت امام موسـ ینه، سوم عبداهللا افطح، چهارم حمیعامل مد 
ق کـن هـرکس را کـه جعفـربن     ینه نوشت که تحقیضرت به عامل مدحضرت مشهود افتاد که منصور پس از رحلت آن ح   

 حـال  يق صـور ینه پس از تحقیعامل مد.  گردنش را بزن  ين نموده است، احضار کرده فور     ییش تع یت خو یمحمد به وصا  
وء ت سـ یـ ن نموده است و پنج نفر باال را نام برد و منصور از اجراء نیی خود تعي برایرا نوشت که آن حضرت پنج نفر وص   

  . خود عاجز بماند
 معروف به ین بن الحسن بن علیزوجۀ حرّه آن حضرت منحصر بود به فاطمه بنت حس: ازواج و اوالد آن حضرت     

 بـه نـام ام   يدختر - 3؛ عبداهللا افطح - 2؛ ل بن جعفریجناب اسماع - 1: ن اصغر که از آن مخدره سه نفر اوالد داشت         یحس
د   - 3؛ اسـحق  - 2؛  الکـاظم یحضرت امام موسـ  - 1: ن شرح ی ام ولد بودند، به ا     ۀ اوالد آن حضرت همه از     یبق. فروه محمـ

و اکبر اوالد آن حضرت سنّاً اند  ک مادر بودهیک از ی و اسماء و فاطمه که هریک مادر بودند و عباس و علیباج که از   ید
 15 یعنـ ی 136ا یـ  133ات در سال ی روااو بنا بر اختالف.  داشتيل بود که حضرتش نسبت به او عالقۀ وافر      یجناب اسماع 
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او نسبت به اخـوانش و  ی ت سنّیان به مناسبت اکبریعی از ش ی سال قبل از شهادت پدر بزرگوارش رحلت نمود و بعض          12ا  ی
لـذا پـس از   .  آن حضرت پنداشتندین و وصی را جانشيفرمود، و  مینسبت به او) ع ( که حضرت صادق يادیابراز عالقۀ ز  

ع یـ ض محلّ فوت او تا بقیل از محرین حمل جنازة جناب اسماعیپندار در ح ن شبهه وی رفع ايادق برافوت او، حضرت ص  
ن یعیل را بـاز کـرده بـه مـشا    ین گذاشته صورت جناب اسماعین جنازه فرمود که جنازه را به زم      یمحلّ دفن دو دفعه به حامل     

دأَ اهللاُ شـ   ما: فرمود) ع (شده که حضرت صادق هم ذکر يل است که رحلت نموده، و خبر  ید پسرم اسماع  ینیبب: فرمود یبـ ء
 را ي مانده و به عنوان عدم جواز بدأ، وی خود باقیدة فرضیان بر عقیعیاز شاي   مع ذلک عده  . 5یل إِبن ی اِسماع یکَما بدأَهللاُ ف  

 بـه فرقـۀ   داننـد کـه   ي مـی ن امـام شـمرده و امامـت را مخـصوص اوالد و        ی و جانـش   یپس از پدر بزرگوارش همچنـان وصـ       
ن پـسر آن  یث سن دومی عبداهللا افطح را که از ح،)ع (هم پس از حضرت صادقاي  عده.  مشهور شده و هستند    "هیلیاسماع"

 او کردنـد کـه بـه    يرویـ ن رو دو مـدركِ ادعـا داشـت، امـام پنداشـته پ       یـ ل است و از ا    ی جناب اسماع  یحضرت و برادر تن   
ا  .  معـروف شـدند  "هیـ باجید"کردند کـه بـه     میباجیز امامت محمد د هم صحبت ا  یلیعدة قل .  مشهور شدند  "هیافطح" و امـ
  . دانند ی میرا امام مخصوص و حجۀ اله) ع ( الکاظمیه حضرت امام موسیعۀ حقۀ اثناعشریش

 در متن ذکر شده است فقط در بحار، جلد عاشر، در باب اصـحاب آن جنـاب،  : ف اصحاب آن حضرت  ی معار
  . 6دبن سنانو کان بابه محم: دیگو می

  :ن معاصر آن حضرتیان و سالطی فرمانروا
  ؛ هشام بن عبدالملک - 1 

  ؛د بن عبدالملکیزیدبن یول - 2
  ؛دبن عبدالملکیدبن ولیز ی- 3 
  ؛دبن عبدالملکیم بن ولیابراه - 4 
  ؛مروان بن محمد مشهور به حمار - 5 
  ی؛ابوالعباس سفّاح عباس - 6 
  . یاس عبیقیعبداهللا منصور دوان - 7 

                                   
  .یعنی در هیچ امري از طرف خداوند بدائی مثل بدائی که در امر فرزند من اسماعیل حاصل شد، حاصل نشده - 5
ه(شاید از عبارت  - 6 ه شد، منظور راهنماي مخصوص و واسطۀ که در بحار به بعضی از اصحاب ائمۀ اطهار اطالق شده همانطور که قبالً گفت) باب

  . می گویند"پیر دلیل"شرفیابی خصوصی حضور ائمه بوده که در اصطالح دراویش 
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  ه السالمی عل بن جعفریحضرت موس

  
قِ المنْشُور بِاَمر الد         یم اِ یکل نـام  . جعفرالکـاظم   بـن ین قائم، االمام موسیمن االِمامۀ و شجرةُ ُطور الکِرامۀ، صاحب الرَّ

قـاب   و اشـهر ال "1 الحـسن االول یابـ "ث بـه  یـ فش ابوالحسن، معروف در کتب اخبـار و احاد   یت شر ی و کن  یمبارکش موس 
نـه  ین مکّـه و مد یست و هشت در ابواء واقع بـ یکصد و بیونش الکاظم، تولد ذات خجسته صفاتش در هفت صفر سال  یهما

ا یـ ۀ یـ ده بربریـ  بـوده بـه نـام حم   يمـادر واالگهـرش ام ولـد   . ست سال داشته است یبوده و هنگام شهادت پدر بزرگوارش ب      
 و امام وقـت بـه   یقین حقی و جانشین وصیی تعيزمان که اقتضابه علت وضع  ) ع (پدر بزرگوارش حضرت صادق   . هیاندلس

 حجاج ی از خواص اصحاب خود از جمله فضل بن عمر و عبدالرّحمن بن ابیانه به بعضی و آشکار نداشت، مخفیطور علن 
ت  بـن جعفـر و اسـحق بـن جعفـر، حـضر      یگر خود علـ ین به دو فرزند دینان بودند، و همچنیگر که مورد اطم یو چندنفر د  

 چنانکـه در حـاالت آن حـضرت گذشـت در     یولـ .  فرمودیش و امامت انام معرفی خوینی الکاظم را به سمت جانش  یموس
ن امـر  یـ فه بـود و حکمـت ا  ی از آنها منصور خلیکی خود نام برد که ی خود پنج نفر را به عنوان وصی و علنيت ظاهر یوص
ق کنـد اگـر حـضرت    یـ د کـه تحق ینـه رسـ  ی مدیبه وال )ع ( ظاهر شد که نامۀ منصور پس از شهادت حضرت صادق       یموقع

ت ین وصـ یـ  قرار داده آن شخص را احضار کرده گردنش را بزند که به واسطۀ ای را بعد از خود وص  یجعفربن محمد کس  
کصد و چهل و هشت که پدر بزرگـوارش  یدر سال ) ع (خالصه حضرت کاظم  .  جان حضرت کاظم محفوظ ماند     يظاهر
د و منـصور عـازم   یکصد و پنجاه و هشت رسید، تا سال یت عباد مشغول گردی کرد و به هدايجاد شد بر مسند امامت  یشه

 پنجـاه و سـه سـال و مـدت     يعمـر و . ض شـده، جـان بـه قـابض ارواح سـپرد     یمون مریرون آمده و در بئر م یحج از بغداد ب   
  . ست و دو سال بودیخالفتش ب

 پـسرش  يکـصد و شـصت بـرا   یفت نشـست و در سـال    به خالي پسرش محمدبن منصور ملقب به مهد  يپس از و   
کصد و شصت و دو حکم بن هشام معروف به المقنع خروج کـرده،  یدر سال . عت گرفتی از مردم ب ي ملقب به هاد   یموس
 رونیـ  بیه قمـر از چـاه  یشـب اي  لۀ شعبده تا مدت دو ماه هـر شـب قـرص مـدور و درخـشنده     یت نموده و به وس ی الوه يادعا
 ی را مغلـوب نمـوده و المقنّـع وقتـ    ي فرسـتاد کـه و  يفـه لـشگر  ی خليو مهد. نمود  مید را روشنی بع یافتآورد که تا مس    می

. ز آب انداخت که گداخته شـد ی تی خود را با سم بکشت و خود را در خُم يد، اقربا ینه د ی خود را معا   يشکست و گرفتار  
عـت گرفـت و در سـال    ی از مردم بيز هاد پسر دومش هارون به خالفت پس ا   يکصد و شصت و شش برا     ی در سنۀ    يمهد

ه به د ی ن سـال جنـاب   یـ و در ا.  نشـست ي وي بـر جـا  ي ملقّب به هـاد یار آخرت شتافت و پسرش موسیکصد و شصت و نُ
ن یی نفـر از علـو  26نـه بـا   یدر مد مشهور به صاحب الفـخ ) ع(ی ن از احفاد حضرت امام حسن مجتب    ی بن عابد  ین بن عل  یحس

 العباس که به قصد حـج بـه   یاز بناي  ن عدهین بیدر ا. نه را متصرّف شدینه را بکشت و شهر مدیخروج نموده و داروغه مد    
د نمودند، و ین بودند شهییشتر علوینه آمده بودند با آن جناب مقاتلت آغاز کردند و آن جناب را با اکثر همراهان که ب        یمد

. خت و سپس در زمان هارون خروج کردیلم گریار دی بن عبداهللا المحض از آن معرکه به سالمت جست و به د  ییحیفقط  

                                   
در تواریخ اصطالحاً حضرت امیرالمؤمنین علی را ابوالحسن مطلق و حضرت کاظم را ابوالحسن اول و حضرت رضا را ابوالحسن الثانی و  - 1

  .الث گویندحضرت علی النقی را ابوالحسن الث



 82

ن ی تعيعهدیکرد که از برادرش هارون استعفا گرفته پسرش جعفر را به ول   ها     در مدت خالفت خود کوشش     يخالصه هاد 
ـ یـ  حاضر به استعفا نگرديچ روی ننمود و به هید هراسیفته نشد و از وعده و وع  ی هارون به مال و منال فر      ید ول ینما  ید، حتّ

ه   ینـد وقتـ  یگو.  نـداد ين قصد به وی اي کرد اما اجل مهلت اجراي قصد قتل ويد که هاد  یکار به آنجا رس    مـادرش متوجـ 
حـال  اي   یعلـ . اش نمـود   خفـه گذاشـته  ي بر دهـان هـاد  یش متکائیزان خو یقتل هارون شد شب به اتّفاق کن        به يعزم هاد 

 مـردم بـه   يمـرگ و   روزيار آخرت گرفـت و فـردا  ید راه دکصد و هفتایکسال و سه ماه خالفت در سال        ی پس از    يهاد
 ملقـب  "دیالرشـ " دادنـد و بـه   ي را بـر مـسند خالفـت جـا    يعت نمـوده و و ید ب ی با هارون تجد   ی بن خالد برمک   ییحی یسع

. لـم خـروج نمـود   یخته بـود، در د ی بن عبداهللا المحض که از معرکه فخ گرییحیکصد و هفتاد و شش یساختند، و در سال   
 را یـی حیفـضل،  . دیـ ن داده روانـه بغـداد نما  ی را تأمییحی عامل خراسان نوشت که   ی برمک ییحید به فضل بن     ی الرش هارون

سپس به سعایت عبداهللا بن مصعب بـن   به محبت و مدارا رفتار نمود   ییحی با   ین داده با خود به بغداد آورد هارون مدت        یتأم
  . افتیض شده در محبس وفات ی مريا با عصا آنقدر زد که و آن جناب ریو دو شب متوالزبیر، یحیی را حبس نمود

د امـ      ی خالفت فرزنـد دومـ    يکصد و هشتاد و دو برا     یهارون در سال      ن فرزنـد  ی خـود عبـداهللا مـأمون بعـد از محمـ
 جـز  يفرمود و به کـار  ي نمیچگونه امرینکه دخالت در هی با ا،)ع ( بن جعفریحضرت موس. عت گرفتیاکبرش از مردم ب 

 از ی نداشتند، چنانکه به توطئـۀ بعـض  یت از او نزد هارون کوتاهی از سعاين و ینمود، مع ذلک معاند     نمی  انام اقدام  تیهدا
. ت از آن حـضرت قـصد سـفر بـه بغـداد کـرد      ی سـعا يل بن جعفرالـصادق بـرا     ی بن اسماع  ی، عل یدشمنان و هم خباثت ذات    

بـه  : ؟ عـرض کـرد  يبرادر زاده قـصد کجـا دار  : فتد، احضارش فرمود و گی را شن ي قصد مسافرت و   یحضرت کاظم وقت  
. گذرد ی میم به سختی دارم و زندگ يادیقروض ز : ؟ عرض کرد  ي از مسافرت بغداد دار    يچه منظور : فرمود. روم  می بغداد
ش ی پنـد و انـدرزش داد و از سـفر بغـداد نهـ     يو مقـدار . کنم  میشت کمکت یدهم و در امر مع      می من قروض تو را   : فرمود
ه  يرو  مـی اگـر : فرمود.  گفت ناچارم به بغداد برومي نکرد و ويشات حضرت اثر یو فرما ها    الخره صحبت با. فرمود متوجـ 

 ي پـول بـه و  يآنگـاه مقـدار  . يم شـدن اطفـالم نگـرد   یتـ یل خون من و باعث قتل من و یر که دخ یباش و خدا را درنظر بگ     
ت کـرد کـه هـارون    ی سعاينزد هارون طور) ع ( به بغداد رفت، در حق حضرت کاظم    ی وقت يمع ذلک و  . مرحمت فرمود 

ر بـه    نه اول شب به مسجد حضرت رسول رفته و مقابـل قبـر  ینه رفت و در مدیدر همان سال به عنوان حج به طرف مد   مطهـ
و همان شب حضرت را گرفته مغلـوالً بـه   . ر کنمی کاظم را دستگی کرد که ناچارم پسرت موس   یال خود معذرت خواه   یخ

  .  آنجا فرستاد که محبوسش کردندیبن جعفر المنصور وال یسیبصره نزد ع
د یـ د نمای نوشت کـه حـضرتش را شـه   یسیآنگاه هارون به ع.  بود یسیک سال در بصره در حبس ع      یآن حضرت    

مـواظبش بـوده ام و از او جـز عبـادت       بن جعفر مـن ین امر نکرده جواب نوشت که در تمام مدت حبس موس   ی قبول ا  يو
 را ید وگرنـه کـس  یـ  را مـرخص و آزاد کن يدانـم کـه و    مـی ن صـالح ین مـن چنـ    یهده نکرده ام، بنابرا    مشا يپروردگار امر 

م ی گرفتـه بـه بغـداد آورد و تـسل    یسی فرستاد که حضرتش را از ع   يهارون مأمور . م فرستاده کنم  ید که من او را تسل     یبفرست
 به فضل هم دستور داد که حـضرتش را  يندع بود و هارون پس از چی در محبس فضل بن ربیع نمودند و مدت   یفضل بن رب  

 و خشونت يری نموده، دستور سخت گی برمکییحیم فضل بن   یفضل هم امتناع نمود، آنگاه حضرتش را تسل       . دید نما یشه
 ش حـضرتش را فـراهم  یل آسـا یانـه وسـا  ی المقـدور مخف ی حتـ ی برمکـ یـی حی فـضل بـن   یرفتار نسبت به حضرتش داد، ول  

 بن جعفر خبر یز فضل نسبت به حضرت موسیمت آمین وقت در رقّه بود از رفتار مال   ی که ا  جاسوسان به هارون  . داشت می
انه زد و حـضرتش را از  ی صد تازیمت رفتار با حضرت موس  یهارون مسرور خادم را فرستاد که فضل را به جرم مال          . دادند
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بـاالخره  . ک محبـوس کـرد  یـ ار تنـگ و ت ی ملعون حضرتش را در زنـدان   يسند.  بن شاهک نمود   يم سند ی گرفته، تسل  يو
. د نمـود ی مـسموم شـه  يا خرمـا یـ  مـسموم  يلۀ غـذا  یبـه وسـ   ) اتیبنا به اختالف روا    ( امر کرد حضرتش را    يهارون به سند  

ست و پـنج رجـب سـال    یـ ت درد و الم از اثر سم گذرانـد و روز سـوم کـه ب   یحضرتش پس از مسموم شدن سه روز در نها 
چـون خبـر   . دیـ نش ملحـق گرد یو بـه آبـاء و اجـداد طـاهر     دیـ  روضۀ رضـوان پر  ر روحش به  یکصد و هشتاد و سه بود طا      ی

رحلتش را به هارون دادند امر کرد جنازة مبارکش را از زندان خارج و در منظر عام گذاشتند و صـورت مبـارکش را بـاز               
نرسـانده، و  ي  آزاريبـه و  یا رفته و کسی بن جعفر به اجل خود از دنید که موسید مشاهده کنیائیب: گفتند نموده و به مردم  

دنـد کـه حـضرت را    یفهم  مـی افـه و ظـاهر جـسد   یننـدگان از ق ی بیگرفتند ولـ    می  آن حضرت  یعیمردم را گواه بر مرگ طب     
ان یعی از شیآنگاه جنازة مطهرش را به جسر بغداد آورده گذاشتند تا جمع.  جرأت اظهار نداشتی اما کساند،  مسموم کرده 

 بـن  یدر مدت حبس حضرت موس. ع مفصل و مجلّل دفن نمودندییاد و تشیل و احترام زی تجلجمع شده بدن مبارکش را با   
 ی، حـضرت علـ  ي قبل از گرفتاری حضرت موساند، و نوشته سال هم گفته 8و  7 سال تا 4اد است از یاختالف ز ) ع (جعفر

 فرموده آنان را به اطاعـت  یود معرفش و امامت انام به خواص اصحاب خین خویالرّضا فرزند ارجمندش را به عنوان جانش 
 و یو مدت امامت آن حضرت سي  ماه و اند4 سال و 55 هنگام شهادت یسنّ مبارك حضرت موس  . ه فرمود ی توص ياز و 

  . چهار سال و چند ماه بوده است
زان یـ و کن حضرتش زوجۀ حرّه نداشته است و مادران اوالد امجادش همـه ام ولـد    :  ازواج و اوالد آن حضرت    

  :ن شرحندی پسر به ا18که اند   نفر نوشته37 را ياوالد و. اند ودهب
  ؛  الرّضای بن موسیحضرت عل - 1
  ؛ میابراه - 2
  ؛عباس - 3
  ؛قاسم - 4 
  ؛لیاسمع - 5 
  ؛جعفر - 6 
  ؛هارون - 7 
  ؛حسن - 8 
  ؛احمد - 9 
  ؛محمد - 10 
  ؛حمزه - 11 
  ؛عبداهللا - 12 
  ؛اسحق - 13 
  ؛داهللایعب - 14 
  ؛دیز - 15 
  ؛محسن - 16 
  ؛فضل - 17 
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  ه السالمی علحضرت رضا

  
الهوت  وح النّاسوت یاالِنسانُ الّ نـام  . الرّضـا  ی بـن موسـ  ی، الـسلطان علـ  ي و منبع الهدی و بدر الدجي َغوثُ الوری و الرُّ

مولد .  ست"الرّضا" و لقب مشهورش ی و مرتضیفونش صابر و و ی و القاب هما   1فش ابوالحسن یت شر ی و کن  یمبارکش عل 
کـصد و چهـل   یقعده یازدهم ذیخ تولّدش به اختالف ذکر شده و بنا بر اصح اخبار  یبه و تار  ینۀ ط یذات خجسته صفاتش مد   

 بن جعغـر و مـادر   یپدر بزرگوارش حضرت موس. اند کصد و پنجاه و سه گفتهیع االول یهم رباي    عده. و هشت بوده است   
ا نجمه نام داشته و لقـبش  ین و به قول اصح تکتم یتش ام البنیه و کنی به نام شقراء النوبی بوده، بنا به قول    يهرش ام ولد  واالگ

  . طاهره بوده است
 یقـ یر امامـت و مـسند خالفـت حق   یکصد و هشتاد و سه پس از شهادت پدر بزرگوارش بر سر     یحضرتش در سال     

 سال و کمتر چهل یش از سی بيات در سال تولد ویسن مبارکش بنابر اختالف روا   ن هنگام   یا. ه زد یراالنام تک یحضرت خ 
ق بـسته  یـ  خاليحضرتش طبق دستور پدر بزرگوارش چهار سال اول امامت را در خانه نشسته و در بـه رو      . سال بوده است  

اوده مرحمـت فرمـود و   ان اجازة مریعی مردم گشود و به شيبود و پس از انقضاء مدت، باب مخاطبت و مصاحبت را بر رو        
 از اصحاب به حضورش عرض کردند که بـا بـروز و    یبعض. ق و اظهار کرامات و خوارق عادات پرداخت       یت خال یبه هدا 

 را بـر مـن دسـت رس    يد کـه و یـ خاطر جمع دار: فرمود. میمناکیۀ وقت هارون بر جان تو بیه از طاغین جلوات اله یظهور ا 
ن و عبداهللا مأمون به مکّه یفۀ وقت با دو پسر خود محمد امید خلی و هارون الرشدیکصد و هشتاد و شش رس    یتا سال   . ستین

 ي به نام خود و دو نوبت به نام پسرانش و مجدداً براینوبت. دیا و جوائز بخشینه سه نوبت به مردم هدا     یرفت و در مکّه و مد     
 را کـه در تحـت   یگـاه بـالد و امـصار اسـالم    آن. عـت گرفـت  ی عبداهللا مأمون از مردم بين و پس از وی محمد ام  يتهعدیوال

ن، و خراسـان و توابـع آن را از کرمانـشاه تـا     یاز بغداد تا حجاز و مصر را به محمد ام  . ن آن دو قسمت نمود    یتصرفش بود ب  
ف ی علما و فـضال و معـار  ی نوشت و به گواهیک فرمانی هرين باب برایو در ا. کابل و زابل به عبداهللا مأمون واگذار کرد      

گر یکـد ی در قـسمت  يه نمود که با هم متّحد بوده و از مخالفت با هم و دست انـداز ی هاشم رساند و به فرزندانش توص   یبن
آنگاه از مکّـه مراجعـت   .  مانده، باشدی متعلق به برادر باقيا رفت قسمت ویک از آنان قبل از برادرش از دن  یزند و هر  یبپره

 منصب وزارت و گردانندة دستگاه خالفت ين مملکت و دارایا که رکن رککصد و هشتاد و نه برامکه ر   ینمود و در سال     
 را بکشت و جثّه اش را با ی برمکییحی فرو گرفت و جعفربن ی بودند، به طور ناگهان  ي و ین دائم ین و مصاحب  یو مخصوص 
بوس نمود و  محییحیگرش فضل بن یکرد با پسر د  می را که در مخاطبات خود پدر خطاب     ییحیا بسوخت و    ینفت و بور  

و از . کـصد و نـود و دو در محـبس بمردنـد    یکصد و نود و فـضل در سـال   ی در سال  ییحیآنقدر در حبس نگه داشت که       
  . شان را خراب نمودیافت بکشت و اموالشان را غارت و خانه هاین برامکه هرکه را یاعاظم منسوب

ت آنان و از ی هم رفته باعث مغضوبيآنها رود همۀ یکه شااند   ذکر کردهي غضب هارون بر برامکه علل چنديبرا 
 يلـم هـارون و  ی در دییحیکه پس از خروج   استي بن عبداهللا علوییحی موضوع یک ی :من جمله . ن بردنشان شده باشد   یب

م ی را گرفتـه و تـسل  ي هـارون و ي با فضل به بغداد آمد و پس از چنـد  ییحین داد و    ی تأم ی برمک ییحیلۀ فضل بن    یرا به وس  
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 محرمانه با محبوس مزبور بـه مالطفـت   ییحی. ردی سخت بگي نمود که در منزل خود محبوسش نموده و بر و      یک برم ییحی
 کرد و عجز و یم و نگرانی از پاس هارون اظهار بي علوییحی یشب. نمود  میکرد و شبها او را به سفره خود حاضر  می رفتار

.  از خـود فـرارش داد  ی او متـأثر شـده محرمانـه بـا غالمـ      از حالـت ی برمکـ یـی حی.  فرارش دهد  ی برمک ییحیالبه نمود که    
 ی برمکـ یـی حی. دی محبـوس را پرسـ  یـی حی حـال  ی برمکـ ییحیهارون روز بعد از  . ن خبر را به هارون رساندند     یجاسوسان ا 

د که هـارون از  ی فهمی برمکییحی. دیگو  می را به جان خود قسم داد که راستيهارون و. همچنان در حبس است   : گفت
 يغمبـر اسـت بـرا   یه پیـ تواند باشد و ذر ی نمیگر منشا مخالفتیدم دین، چون د  یرالمومنیاماي    نه :گفت. مستحضر است ه  یقض

ه مـشهور عباسـه   یگـر قـض  ید.  را در دل نگه داشت ين خالف و  ی ا ی نگفت ول  يزیهارون چ . فه آزادش نمودم  ی خل یسالمت
گـر آنکـه جاسوسـان بـه     ید. شهور اسـت مـ ن ذکر شـده و  ت آی بود که به انواع مختلف حکایخواهر هارون و جعفر برمک  

اقت ابو مـسلم را در انتقـال خالفـت از    یش که ذکر شهامت و ل ی با مخصوصان خو   یهارون گفتند که جعفر در شب منادمت      
کـصد و هفتـاد هـزار نفـر انتقـال خالفـت       یبا کشتن :  گفته استیان داشتند، در حال مستیگر در میبه خانواده داي    خانواده

. ر خواهـد بـود  ی انجـام دهـد قابـل تقـد    ين امـر ی چنيزیاست و مسالمت و بدون خونری بتواند به سی ندارد، اگر کس   یتیماه
گـر قـدرت و   یعلت د. ن شدیان ظنی آنان با علویاز قول جعفر به واهمه افتاده بر برامکه و دوست   ن گفته یهارون از استماع ا   

 هم يروها  نیان آنها بوده که تمام ایپا  بی دربار خالفت و بذل و بخشش بر ی حتّ یبسط نفوذ برامکه در تمام شؤون مملکت      
د و یکـصد و نـود و سـه رسـ    یبه هرحال سال . باعث انزجار و واهمه هارون از برامکه شد و کرد آنچه کرد و شد آنچه شد  

فضل بن سـهل  . دیخراسان گردار با حال کسالت عازم یث بن نصر س ی دفع فتنه رافع بن ل     يهارون از رقّه به بغداد آمده، برا      
ش یپـ اي  هیض و عازم خراسان است و اگر قـض یپدرت مر:  گفتين وقت جزء خدمتگزاران عبداهللا مأمون بود، به و    یکه ا 

مـأمون از  . ی کـه در خـدمتش باشـ   ی بود، بهتر است از پدرت خواهش کنـ ین مصون نخواهید از سوء قصد برادرت ام   یایب
مـرض هـارون در   . رفتـه همـراه خـود بـه خراسـان بـرد      ی را پذي ويپدر تقاضـا . ان کرد موافقت در سفر خراس يپدر تقاضا 

ست و سه سـال  یجرجان شدت کرد، لذا مأمون را قبل از خود روانۀ مرو نمود و خودش پس از چهل و هفت سال عمر و ب        
  . دند خراسان دفن نموی قبلیبن قحطبه وال دی را در خانۀ حميو. ا را وداع گفتی خالفت دنيو کسر

مأمون پس از استحضار از فوت هارون در مرو مردم را در مسجد جمع و خبر فوت هارون را اعالم و مـردم را بـه               
  . عت گرفتیه، از مردم بغداد مجدداً بیز پس از اطالع از قضین نیمحمد ام. ن دعوت کردیعت با امید بیتجد

 يت عهـد ین به فکر افتاد که مأمون را از والیه محمد امنکین برادران محبت و موافقت برقرار بود تا ا        ی ب یچند وقت  
 گفتنـد بـا   ين بـه و یمشاور. ن باب مشورت نمودید و با مقرّبان و مخصوصان خود در ا  یعهد نما ی را ول  یخلع و پسرش موس   

بغـداد   را به عنوان مشورت در امور به يست، بهتر آنکه وی مصلحت نياران خود عزل ویان یبودن مأمون در خراسان در م    
 اسـتعانت و  ي را براين به مأمون نامه نوشته و ویام. یصله دهی آمد به بغداد و از لشگر خود دور افتاد مهم را ف    یوقت. یبطلب

 در يریت خیمسلماً برادرت ن:  گفتيو. ن مشورت کردیاستیمأمون با فضل بن سهل ذوالر. دی خود به بغداد طلب    يهم فکر 
ی م و او مـال ی آمـاده نـدار  ی کنم که ما مال و منال و لـشگر و سـپاه     ينه مخالفت امر و   چگو: مأمون گفت . احضار تو ندارد  

چۀ ی داشت زاین باب مهلت خواست و چون در نجوم مهارتیک شب در ایفضل . ار داردی فراوان در اخت  یان و سپاه  یپا بی
دهـد، از    مـی ن مـسلّم نـشان  یتو را بر امـ اوضاع انجم و افالك غلبه : فردا به مأمون گفت طالع هر دو برادر را مطالعه کرد و     

ن موقـع مـن از   یـ ن نوشـت کـه اگـر ا   یم بر توقف گرفت و بـه امـ  یمأمون تصم. مقاومت باك مدار و کار را به خدا واگذار       
ن نقـض  یرالمؤمنیم آن است که فتنه مهم که رفع آن نتوان کرد حادث شود و ضمناً متوقع آنم که ام       ی کنم ب  يخراسان دور 
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نامـه  . رنـد ین بـرادر را بپذ یاورند و عذر ایر نینۀ ضمین ما مستقرّ و مستحکم کرده در آیما بید فی را که امام رش   یمانیعهد و پ  
: گفـت و د نامه را به ارکان دولت خود ارائـه داده  ین رس ین جواب به ام   یچون ا . ز سپاه افتاد  یرا فرستاد و خود درصدد تجه     

 از آمـدن بـه بغـداد ابـا     يدانـم و و  ي می مصلحت خالفت ضروري برا را يمن محتاج به مصاحبت مأمون هستم و آمدن و        
 بن یکردند، جز عل ی می را به مدارا و مسالمت راهنمائي اکثر و  ی گفت ول  يزید کرد؟ هرکس چ   یدارد، به نظر شما چه با     

 سپاه به طـرف   را با شصت هزاریسی بن عین، علیو باالخره ام. ه کردی را به خشونت و شدت توص ي بن ماهان که و    یسیع
ت ی به عطوفت رفتار و او را به حسن ني المقدور از مأمون استمالت کرده و با وی سفارش کرد که حت   یخراسان فرستاد ول  

ن را با ینیمین ذوالی سبقت گرفته و طاهربن الحسي مأمون بر ویول. دیدوار کرده، روانه بغداد نما  ین مطمئن و ام   یو محبت ام  
 یعل. ر نشودیرد و جاسوسان در اطراف مرز بگمارد که غافلگیاد تا طرق و شوارع را تحت نظر بگ   فرست يسپاه به ر  اي    عده
رون آمده ی به مقابله بياز ر ده، با سپاه خودیطاهر از آمدن او مطلع گرد. دیق کرده، به قرب رب رسی طر ی هم ط  یسیبن ع 

 از هم یسی بن عیکار لشگر علیپرداختند پس از چند پدند و به مقابله یدو سپاه به هم رس    . و موضع فلوس را لشگرگاه کرد     
. دیـ  گرديب لشگر طـاهر ی و اسلحه و مهمات فراوان آنها نص يان فرار ید و بغداد  ی خود مقتول گرد   یسی بن ع  ید و عل  یپاش

چـون خبـر   .  مـن اسـت  انگـشت  در ي وي نزد من و انگـشتر یسی بن ع  ینک سر عل  ی مأمون نوشت که ا    يطاهر فتح نامه برا   
ن پس از اطالع از شکـست  یام.  به خالفت سالم دادنديد، مردم گرد مأمون جمع شده بر ویان به خراسان رس  ی بغداد انهزام

 هزار سپاه به مقابلۀ طاهر فرستاد کـه در ظـاهر شـهر همـدان بـه      ی را با سي مجدداً عبدالرحمن بن انباریسی بن عیو قتل عل 
خته و در شهر همدان متحصن شدند و طـاهر  یراسان جنگ ناکرده گرت سپاه خیان به محض رؤ   یبغداد. دندیسپاه طاهر رس  

م و خـود بـا سـپاهش از    یده شهر را تـسل یک ماه عبدالرحمن و همراهانش از طاهر امان طلبیشهر را محاصره کرد و پس از    
ض آنها نشده، با سپاه خود به مواز     می شهر خارج و از کنار سپاه طاهر       کـم کـم   . مـود یپ  می آنها راهيگذشتند و طاهر متعرّ

 و غـدر کـرده و غفلتـاً بـر طـاهر و      يدند، عبدالرحمن نـامرد یچون به اسدآباد رس. ن دو سپاه برقرار شد یمراوده و اختالط ب   
بـاالخره بـاز هـم    . ن درگرفـت یمـا بـ  ی فيدید و جنـگ شـد  یـ کردنـد حملـه ور گرد      می قی طر یانش که فارغ البال ط    یسپاه
 ی را بـه فرمانـده  ید، متوحش شده به عجله سـپاه ین رسین اخبار به امیچون ا . ته شد  و عبدالرحمن هم کش    يان فرار یبغداد

.  هزار نفر بـه کمـک طـاهر فرسـتاد    ین را با سیز هرثمۀ بن اعیو مأمون ن.  به حرب طاهر روانه کردیسی بن ع  یحسن بن عل  
ـ   مید و در هر جایرفت تا به اهواز و بصره رس    می شیطاهر همچنان پ   ر ین کـرده بـه عـزم تـسخ    یـی ام تعگذشت عمال و حکّ

گرفت که  یم شان در نی بیشد و جنگ  مین رو به روی امیان اعزامیگاه با سپاه  بیکرد و گاه و  میقی طریبغداد به عجله ط  
ب دو نفر از امراء طاهر به ظاهر بغـداد  یربن مسین و زهینکه هرثمۀ بن اعیافت، تا ای  میان خاتمهیهمه به فتح طاهر و خراسان  

 شـهر تنـگ   یق و سنگ انداز کار را بر اهالین در بغداد متحصن و بغداد تحت محاصره قرار گرفت و با منجن      یدند و ام  یرس
غام دهد کـه  ین مجبور شد به هرثمۀ پیوستند و امیپ ي مین از طاهر امان خواسته و به و    ی که مخصوصان ام   يکردند، به طور  

ن گذشـته و طـاهر سـخت    یکار از ا: هرثمۀ گفت. عت کنمیفظ جان باز سر خالفت گذشتم و حاضرم با مأمون به شرط ح        
 خـدمت  یکـ ی تـا پ یتوانم جلب کنم، بهتر آن است که خـود شخـصاً نـزد مـن آئـ       نمیخشمناك است و موافقت او را من  

. ود نشـست کـه نـزد هرثمـۀ بـر     یزان و کسان خود در زورقی از کنین ناچار با جمع   یام. رمیت بگ ین برا یمأمون فرستاده، تأم  
و همـان  .  را بکـشند ي وین از کـشت یاده شـدن امـ  یـ  را فرستاد که به محض پیه مستحضر شده جمعین از قض یطاهربن الحس 

ست و یـ ن بیمـدت عمـر امـ   .  داديکصد و نـود و هـشت رو  یه در سال ین قضی مأمون فرستاد و اين را برایشب طاهر سر ام  
  . هشت سال و خالفتش چهار سال و هشت ماه بود
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 ي کـار خالفـت بـر و   یوقتـ . عت بـه خالفـت کردنـد    ید ب ید مردم با مأمون تجد    ین به خراسان رس   ی قتل ام  چون خبر  
 منتـزع نمـوده و بـه    يمن و حجاز را که بر دست طاهر فتح شده بود از وید حکومت عراق و فارس و اهواز و     یمستقر گرد 

مـردم  .  باشـد یره والـ یـ ه رفته بر شـامات و جز ر خود واگذار کرد و به طاهر نوشت که به رقّیحسن بن سهل برادر فضل وز 
د ی شده و چنانکه بایکرد ناراض  می کامل فضل بر مأمونيالی هاشم و اشراف از عزل طاهر که داللت بر استیمخصوصاً بن

ه ابن طاطبا خروج کردی شروع شد، چنانکه در سال     يزیکردند و فتنه انگ     نمی اطاعت حسن بن سهل    پـس  . کصد و نود و نُ
 داشت و به امر مأمون آن مقام هم يحسن از هرثمۀ که قبالً مقام سپهساالر. ختیدا شد وفتنه بزرگ انگ   یا پ ی ابوالسرا ياز و 

 بنا یهرثمۀ اول از رفتن ابا کرد ول. ا برودی دفع ابوالسرايبه حسن واگذار شده بود، تقاضا نمود که به سمت امارت سپاه برا    
سپس خود عازم خراسان .  مأمون فرستادي را بکشت و سر او را برايا رفته، و  یوالسرابه اصرار و خواهش حسن به حرب اب       

ت هرثمـۀ  یـ حسن برادر خود فـضل را ازن .  اوضاع را به عرض مأمون برساندیو آشفتگ ت حسن بن سهل   یشد که عدم کفا   
 نمود و در محبس بود تـا   را حبسي از هرثمۀ نزد مأمون کرد که مأمون به محض ورود و       یتیآگاه کرد و فضل چنان سعا     

سر به شورش برآورده و گرفتار شده، ) ع (دالنار برادر حضرت رضای مشهور به ز  یدبن موس ین ز یهمچن. ا بکشتندش یبمرد  
  .  در مکّه خروج نمودندي علوین افطشیمن و حسی در یم بن موسیافت و ابراهیامان 

ا را در ین قـضا یـ ا د و فضل بن سهل منشأ تمامی گردیخالصه مردم اغلب بالد برآشفتند و آشوب بر همه جامستول      
ن یام در امـور بـالد چنـ   ظـ ن اغتشاشات و استقرار انتی تسکيداد و برا  میان به خروج جلوهید و ولع علویل شدینظر مأمون م  

ان یـ د تـا هـم جـوش و خـروش علو    یـ ن نمایـی  خـود تع يتعهدیان را به والیک نفر از علویکرد که مأمون   ی می نیمصلحت ب 
  . مأجور و مثاب باشد) ص ( آورده و در نزد خدا و رسولي رفع شود و هم صلۀ رحم به جایابد و اضطرابات ملکین یسکت

ق و شـور حـضرت علـ           ی را پسند  ي و يعاقبت مأمون رأ    يعهـد ی وليبـرا ) ع ( الرضـا ی بـن موسـ  یده و پس از تعمـ 
ن ی از طـالب یفرستاد که حضرت رضـا را بـا جمعـ   نه ی خود أجاءبن ضحاك را به مديست خالویانتخاب نمود و در سال دو    

.  هزار کس از آنـان در مـرو جمـع آمدنـد    یند سید که گوی العباس را به مرو طلبی از بنیز جمعیاورد و ن یمحترمانه به مرو ب   
ن از حـضرتش  یدر بغـداد طـاهربن الحـس   . دیق نمود تا به بغـداد رسـ      ی طر ینه حرکت فرموده، ط   یآنگاه حضرت رضا از مد    

 نوشته و امـر  يده، نامه مأمون را که به وید نمود و شب را خدمت حضرتش رس ی چنانکه با  یرائی کرده و پذ   یانیل شا استقبا
ن امـر اسـتنکاف   یـ حضرتش ابتـدا از قبـول ا  . د به نظر مبارکش رساند  یعت نما ی ب يتعهدیکرده بود که با آن حضرت به وال       

آن حضرت ناچار با کراهت قبول فرموده و دست . ستیمون ن فرمان مأيطاهر عرض کرد چاره جز اطاعت و اجرا . دیورز
؟ يآور  مـی شیچرا دسـت چـپ پـ   : حضرتش فرمود. طاهر دست چپ دراز کرد. عت کندیرون آورد که طاهر ب  یمبارك ب 

 و شهامت او مسرور شد و بعـداً در  يحضرت از وفادار  . ن مأمون است  یرالمؤمنیعت ام یچون دست راستم در ب    : عرض کرد 
عت به ی بي که ابتدا برایمن آن دست چپ: ن گفته و گفتیز بر طاهر آفریمأمون ن. ت فرمودیه را حکا ی مأمون قض  مالقات با 

  . ن ملقب شدینیمینام گذاشتم و از آن روز طاهر به ذوال» راست«ده یدست تو رس
 شابور اسـتقبال یـ ردم نم. دیشابور رسیق فرمود تا به نی طریاز بغداد به راه بصره و اهواز ط    ) ع (خالصه حضرت رضا   

 تیـ  سـوار و پـرده هـودج افکنـده بـود کـه آفتـاب اذ       ي قـاطر ي رویآن حضرت در هودج.  از حضرتش کردند يرینظ بی
ارت و از یم که جمال مبارك را زیآرزومند) ص (ابن رسول اهللای:  بلند عرض کردند  ين به صدا  ی از مستقبل  یجمع. کرد می

ارتش گـردن  یـ  زيمـردم بـرا  . حـضرتش پـرده هـودج را پـس زد    . مینت بـشنو یر از آباء و اجداد طاهیثیزبان مقدست حد  
ثَن : رون آورده، فرمودیآنگاه حضرت سر از هودج ب. افکندند  میده ضجه و غوغا بلند کردند و خود را بر خاك یکش د یحـ 
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ثَن ی موس یأب دثَنی أبی بن جعفر قالَ ح دد قالَ حدبن علی أبی جعفربن محمـ ی محم ثَن قاَل ح ن قـالَ  ی بـن الحـس  ی علـ ی أبـ ید
ثَن دثَن  ین بن عل  ی حس ی أب یح دثَنی بن أبی علی أب ی قالَ ح دی أخی طالب قالَ حثَن  ی و ابن عم د ل یـ  جبرئی رسول اهللا قـالَ حـ

صن    : قولُی یقالَ سمِعت الرَب العزّة سبحانَه و تعال       صنیکلمۀُ ال اله االّ اهللا حِ پـس حـضرتش   . 2یأمِنَ مِنْ عذاب ی فَمنْ دخَلَ حِ
ها و شروطها و اشاره به س: سکوت فرمود، آنگاه مجدداً فرمود اي    لحظه . و أنا مِـن شُـروِطها  : نۀ مبارك فرموده، گفتیبِشَرطِ
خالصه حضرتش با کمال عزّت و احتـرام  . رون آمدیبها  نیث از آستین حدی ثبت ايست و چهار هزار قلمدان برا     یند ب یگو
چون از رنج سفر . ا کرده بودند، نزول اجالل فرمودی حضرت مهي که برایرمود تا به مرو وارد و در منزل مجلّل ق ف ی طر یط
ر یـ  را در بر گرفـت و خ يبا خلوص و محبت و اسود، شب مأمون با فضل بن سهل به خدمت آن حضرت رفت و مأمون         یب

 بـر  یات خـود را مبنـ  یـ منواي   پـس از ذکـر مقدمـه     مـأمون .  تمام مشغول مصاحبه شـدند     یگر به گرم  یکدیمقدم گفت و با     
 را بـه  يتعهـد یحـضرت از قبـول خالفـت ابـا فرمـوده و وال     .  به حضرتش عرض کـرد  يتعهدی خالفت وگرنه وال   يواگذار
ال     ي و قضاوت و فتـو ی دخالت در امور ملکي تقاضا ي قبول کرد، به شرط آنکه از و       يناچار و عـزل و نـصب امـرا و عمـ 
  . ندیننما

 یگـر مردمـان در دربــار خالفـت جمـع آمدنــد و حـضرتش را تقاضـا نمودنــد، و مـأمون در مجمـع عمــوم        یروز د 
هـاي    عت با آن حضرت کرد و امر کرد که لواها و علَـم یق را امر به بی آن حضرت را به مردم اعالم نمود و خال       يتعهدیوال
ا یچون قضا. ندینار و دِرهم ضرب نمای حضرتش را بر دل کرده و نامیسبز تبدهاي       العباس بود به علم    یاه را که شعار بن    یس

 انجام امور و تعهد خدمات، يابن عم اکنون حضرتت برا   ی:  آن حضرت اعالم شد، مأمون عرض کرد       يتعهدیخاتمه و وال  
 انجـام امـور مـن    يفضل بن سـهل بـرا  : فرمود. ن دو سِمت انتخاب کنی اي برای هرکه را خواهي الزم دار  يری و دب  يریوز
مأمون شادمان شده هر دو .  استیمن کافهاي    نوشتن نامهيفه برایوان رسالت خلید صاحب دی سع یق و عل  یده و ال  یسندپ

بـه هـر حـال    . گفتنـد » نیذوالقلمـ «د را ی سـع یو علـ » نیاسـت یذوالر«ن روز فـضل را  یـ را تحت امر آن حضرت گذاشت، از ا    
د و مـأمون از حـضرت تقاضـا    ی رسـ يدینکه روز عیت، تا اافی  می حضرتش همه روزه طبق مرسوم به محضر مأمون حضور        

مـأمون اصـرار   . ن کـار معـاف دار  یـ مـرا از ا : حـضرت فرمـود  . د بخواندی رفته نماز عی با مردم به مصلّ    يابت و یکرد که به ن   
گرم یو جد د) ص (د بخوانم همچنان خواهم خواند که جدم رسول خداید نماز عیاگر ناچار با: د، آن حضرت فرمود   یورز
 یمـت آن حـضرت بـه مـصلّ    یق کـه از عز یـ خال.  عمـل کـن  يل داریـ به هـر نحـو م  : گفت. خوانده است ) ع(ی   مرتض یعل

ف و یـ د نظی کـه لبـاس سـف   یف آورد در حالتیرون تشر ی تجمع نموده، حضرتش از منزل ب      يمستحضر شدند، درب منزل و    
بـت  ی برهنـه بـا ه  ي مبـارك بـاال زده و پـا   يسـاق پـا   بر سـر داشـت و اِزار را از      یفی بر تن مبارکش بود وعمامه لط      یکوتاه
ق را کـه نظـر بـر    یـ خال. خوانـد   میگفت و دعوات  میری بلند تکبي نهاد، و هردم به صدای رو به مصلّی و جلوة اله یملکوت

کصدا با یر ی افتاد، همه پاها برهنه نموده و صدا به ناله و ضجه بلند نمودند، و در گفتن تکبي ویزدانیمنه ی و هیجمال نوران
 وار بـا آنهـا هـم صـدا    یـ  در و دیآمد، گـوئ   میر مردم، شهر به لرزه دری تکبينمودند و در هر قَدام از صدا        می  موافقت يو

فته آن حضرت یکمرتبه فرید که مبادا مردم یمناك گردیچنان در شهر شور و ولوله افتاد که مأمون مضطرب و ب         . شدند می
 گردد، لذا با عجله نزد آن حضرت فرستاد که تو را از نماز خواندن معاف داشـتم،  یاو منتها قتل ین نماز به خلع     یشوند و ا  

                                   
: که رسول گفت جبرئیل به من گفته است که از پروردگار سبحان شنیدم که می گوید. . . روایت کرده است بر من پدرم موسی بن جعفر و - 2

  . که داخل در این حصار گردد، از عذاب من ایمن می شودال اِله االّ اهللا حصار من است و کسی
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 مراجعـت  یمۀ راه مصلّید و از نیفرستم، حضرت کفش خود را خواسته و پوش  می رايگریبه منزل خود معاودت کن که د   
  . فرمود

ک دختر خـود ام   یاراست وی بیلسل به وصلت با آن حضرت شد و مجیست و دو مأمون متمایخالصه در سال دو  
) ع(ی گر خود ام الفضل را به ازدواج فرزند آن بزرگوار حضرت امام محمد تقیب را به ازدواج آن حضرت و دختر د        یحب

  . درآورد
 بـه خراسـان نهادنـد و از    يان از حجـاز رو یـ شتر علوین شد که بی حضرت رضا باعث ا   ي صور يتعهدیموضوع وال  

ا در عـراق بنـ     می آن حضرت بهره مندیات باطن ی و عنا  يالطاف و مراحم صور    آن يتعهـد ی العبـاس کـه از وال  یشدند، امـ 
دنـد سـر بـه آشـوب     ید  مـی ن عمل مأمون از آل عبـاس خـارج شـده     یحضرت خشمناك و ناراحت بودند و خالفت را با ا         

 یوقتـ . افتنـد یال یموده، بر بغداد اسـت عت نی مأمون بي عموی عباسيم بن مهدیگذاشتند و مأمون را از خالفت خلع و با ابراه  
د، از فـضل سـؤال   یق امور آنجا، به طور مبهم به سمع مأمون رسـ   یر از انتشار حقا   یاخبار عراق که به علّت ممانعت فضل وز       

 حضرت رضا و برگشت امور انجام شده، يتعهدی مأمون از والیمانیم از پشی به سبب ب  يست؟ و یکرد که موضوع عراق چ    
م را بـه حکومـت عـراق    یمردم بغداد از حکومت حسن برادرم خوشدل نبـوده و ابـراه  :  داشته و گفتی مخف قت امر را  یحق

داد  ی نمـی ن هـم مجـال  یو به مطلع. ده دروغ استین رسیرالمؤمنین به سمع ام  یش از ا  ی ب يزیست و اگر چ   یو مهم ن  اند    نشانده
 یا را کمـاه ی دست داد و آن حضرت قضایضرت رضا خلوت مأمون را با حيتا روز. ندیق را به مأمون بگو   یکه بتوانند حقا  

مـأمون محرمانـه از   . کنـد   مـی قـت یفـضل کتمـان حق  : فرمـود . گفـت   مـی  نیـ ر ا یفضل غ : مأمون گفت . ان فرمود ی ب ي و يبرا
 یکـه بنـ   (فـضل گرفـت   م بـر قتـل  ی ثابت شـده تـصم  ي فضل بر وی و دوروئیق کرد و دروغ گوئ    ین تحق یان و مطلع  یاطراف

ز همراه برد، یو فضل را ن) ع ( نکرده مرو را به قصد بغداد ترك کرد و حضرت رضا ي تظاهر یول) دار بودند العباس همه غ  
 در ین سالی را در چني که خون ویده بود از منجمیدند فضل به حمام رفت که فصد کند چون شن     یو چون به سرخس رس    

 قضا کار خود را کرد، مأمون چند نفـر را  ید، ولخت، خواست با فصد در حمام قضا را بگردان  ین آب و آتش خواهند ر     یب
 ين را هـم بـرا  ی الفـضل، و قـاتل  یاد برآورد که واأسفا علیخته فضل را کشتند، آنگاه داد و فر  یمحرمانه سپرد که به حمام ر     

 العبـاس و  ید، چون مشهودش شد که مخالفت بنیق نموده به خراسان وارد گردی طریسپس ط . رفع تهمت از خود بکشت    
ست یـ نکه در ماه صفر دویز برآمد، تا ای حضرت رضاست، در صدد شهادت آن حضرت ن  يتعهدیان با او به علت وال     یقعرا

 قاصد مأمون به طلب حضرتش آمد حال یوقت: ت شده که گفت یاز اباصلت روا  . دی حضرتش را نزد خود طلب     يو سه روز  
 عبا بـر سـر انداختـه دارم بـا     يدیرون آمدم اگر دی با، چون از مجلس مأمونیحضرت منقلب شد و به من فرمود همراه من ب  

 دانۀ انارِ یا ظرفی انگور ی پس از اظهار مالطفت گفت تا طبقيو. خالصه حضرتش بر مأمون وارد شد. چ سخن نگویمن ه
 . مـرا از خـوردن آن معـاف دار   یتـوان   میاگر: فرمود. دیل فرمائیوه م ین م یمسموم آوردند و به آن حضرت عرض کرد از ا         

حـضرت بالفاصـله   . ل فرمـود یـ ا چند دانه انـار مـسموم م  یاجبار حضرتش را وادار کرد که چند حبۀ انگور    و    به اصرار  یول
 منقلـب وارد  یحـضرتش بـا حـال   . يهمانجا که مرا فرسـتاد : ن عجله؟ فرمودی به ايرو  میکجا: حرکت نمود، مأمون گفت 

ست و یـ ا آخر ماه صفر دویست و پنج ی بنا بر اصح اخبار در روز ب  د، و یمنزل شد، و آثار سم در وجود مقدسش ظاهر گرد         
حه هنگـام  ی طبـق اخبـار صـح   ینه بـود ولـ  ی جواد االئمه صورتاً در مد    ین هنگام حضرت امام محمد تق     یا. سه رحلت فرمود  

ك سـنّ مبـار  . ارت کـرد یـ د کـه أباصـلت حـضرتش را ز   یـ نش حاضـر گرد   ی به بال  ی ملکوت يرویوفات پدر بزرگوارش به ن    
 پنجـاه و پـنج، و مـدت امامـت آن     ین پنجاه الـ  یحضرت رضا هنگام رحلت برحسب اختالف در تارخ تولد آن حضرت ب           
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  . ست سال بوده استیحضرت ب
ر یـ ا غیـ ب دختـر مـأمون کـه گو   یـ زوجۀ حرّه آن حـضرت منحـصر بـوده بـه ام حب    :  ازواج و اوالد آن حضرت  

بـوده  ) ع(ی که افضل همه والدة ماجدة حضرت امام محمد التقـ اند  ودهۀ همخوابگان آن حضرت ام ولد بیمدخوله بوده، بق  
 آن حـضرت  يسان بـرا یخ نوی از تاریو اوالد هم گرچه بعض. اتی اختالف الروایا سمانه عل  یزران  یا خ یه  یکه نوب یبه نام سب  

ن اوالد آن حـضرت را  ی اکثـر مـورخ  ی ولـ انـد،  ن ذکـر نمـوده  یمحمد و قانع و حسن و جعفر و حس   هاي      پنج نفر پسر به نام    
و هنگـام  انـد    داشـته قـبالً وفـات کـرده    يگـر یند اگر هم اوالد د  یگو  می دانند و  می) ع(ی  منحصر به حضرت امام محمد تق     

  .  نداشته استياوالد) ع(ی شهادت جز امام تق
مام آن ن اوراق خارج و تیش ایاد است که ذکر آنها از حوصله گنجای زين حضرت به قدرآمعجزات و کرامات  

 نکـه بـاعزّت و جـالل حرکـت    ینـه کـه بـا ا   یۀ هنگام حرکـت از مد یر ضبط است من جمله قض     یبه شرح و بسط در کتب س      
هلِه وه کنند که و ی ناله و گريفرمود امر کرد به خانواده خود که بر و می ، و هیه قَبلَ وصولِ الموتِ الیاحۀَ علَیاله بالنیع أمرَ بِاَ
گر اشارة ید. ر نداردی خاتمۀ خي ويتعهدینکه امر والیح به ایگر اظهار صر ید. گردم  نمی ن سفر بر  یانکه من از    یح به ا  یتصر

اد اسـت  یـ  زياتش به قـدر یشات حکمت آیو اما فرما؛ ر ذلکیبه شهادت خود به أباصلت موقع رفتن به محضر مأمون و غ       
  . که ذکر آن کتب متعدد الزم دارد
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  ؛ دربان خاصۀ آن حضرتیخ معروف کرخیش - 3 
  ی؛ محمد الخراسانیم بن ابیابراه - 4 
  ی؛م بن صالح االنماطیابراه - 5 
  ؛ل بن مهرانیاسماع - 6 
  ؛اضرم بن مطر - 7 
  ؛نیقطین  بیحسن بن عل - 8 
  ي؛ان بن صلت هرویر - 9 
  ی؛م بن موسین بن ابراهیحس - 10 
  ؛عیحمزة بن بز - 11 
  ؛ بن فضالیحسن بن عل - 12 
  . ی ابو محمد الجهنیسیجمادبن ع - 13 

  : ن آن حضرتی خلفاء و امراء معاصر
  ؛دیهارون الرش - 1 
  ؛دیمأمون الرش - 2 
  ؛نیاستیفضل بن سهل ذوالر - 3 
  ن سهلحسن ب - 4 
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  ؛نینیمین ذوالیطاهر بن الحس - 5 
  . نیهرثمۀ بن اع - 6 
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  ه السالمی علیحضرت امام محمد تق

  
دود و سِـرّ اسـرارِ الوجـود، غا       مـشْروح، ظِـلُُّ اِهللا المالم هفتوح و کتاباِهللا الم هـور و اال یـ باب  ی التقـ االمـام  جـادِ، یۀُ الظُّ

نـام  .  داديبـه رو ینـۀ ط یکـصد و نـود و پـنج در مد   یمه دوم رمـضان  ی صفاتش در نتولّد ذات خجسته  .  الجواد یمحمدبن عل 
 ی را ابـوجعفر الثّـان  يه بـا جـد بزرگـوارش امـام بـاقر و     یـ تش ابوجعفر و به جهت اشتراك در نام و کن یفش محمد و کن   یشر
 بـن  یرش حـضرت علـ  پـدر بزرگـوا  .  اسـت ین القابش تقـ ی مشهورتری، ولی و جواد و مرتض   یونش تق یالقاب هما . ندیگو
ه بـوده و حـضرت   یـ ه قبطیند آن مخدره از خانوادة ماریگو. که نام داشت یو مادر واالگهرش ام ولد و سب      ) ع ( الرضا یموس

 مقدارش یدر سفر خراسان پدر عال) ع(ی ات احتماالً حضرت امام محمد تقی روا یو بنا به بعض   . دهیزران نام ی را خ  يرضا و 
غر سـن آن جنـاب دختـرش ام الفـضل را بـه زوج            حضرت رضا در خدمت پدر بوده       يت ویـ ، و در همان سفر مأمون با صِ

 که در خراسان بوده و با دختر مأمون ازدواج فرمـوده  یر ذکر شده، حضرتش موقعیبه هرحال چنانکه در کتب س  . درآورد
مون اجـازه مراجعـت بـه وطـن     ان از مـأ یـ ل بـه معاشـرت دربار  یتما ت دربار مأمون و عدمی و انزجار از وضع   ینیبه علت بدب  

نـه توقـف داشـت و طبـق     ینه شـد، و هنگـام شـهادت پـدر بزرگـوارش در مد     یخواسته و با زوجه اش ام الفضل رهسپار مد       
لکـ  ی ملکوتيروین پدر بزرگوارش به نیل و تکفی تغسيات وارده آن حضرت برا    یروا پـدر   نی بـر بـال  ی و مستور از انظـار م

ارت یـ د و فقط أباصلت خادم خاص حضرت رضـا بـه ز  ید گردین جسد مطهر پدر ناپد یکفل و ت  یآمده و پس از انجام تغس     
  . ل شدی نايو

 يم بن مهدی رفع فتنه و دفع ابراهيست و چهار که مأمون براینه بود تا سال دویم مدیخالصه حضرتش همچنان مق    
دند و مـأمون  یو هـوادارانش از هـم پاشـ   ده یـ  گردی مخفـ يم بن مهدید ابراهید، و چون به قرب بغداد رس    یعازم بغداد گرد  

 يتعهدیمأمون برادر خود ابومحمد بن هارون را به وال. گرفت بالمعارض وارد بغداد و مجدداً بغداد دارالخالفه شد و رونق 
 روم رفـت و در مراجعـت از غـزا در    يست و هجده به غزایآنگاه در سال دو.  را به المعتصم باهللا ملقّب کرد    يد و و  یبرگز
ار آخـرت  یـ ست و هجده بـه د یض شده در هفده رجب دوی تفرج فرود آمد و در آنجا مر    يدون برا یبه نام پذ  اي    شمهسرچ

 خـودِ  یفـه انتخـاب  ینکه خلی را در طرطوس دفن کردند و برادرش المعتصم باهللا بر تخت خالفت نشست و با ا        يو و . شتافت
.  را بـه خالفـت بردارنـد   ي کـرده و و يزی، خواستند فتنه انگبه دور عباس بن مأمون جمع شدهاي  مأمون بود، مع ذلک عده 

مـن خالفـت را بـه عـم خـود واگـذار       : عت نموده، گفتی بيبا و عباس به نزد معتصم آمده    . دیمعتصم فرستاد عباس را طلب    
 د غالمـان تـرك  یـ  چـون بخر يو. دیـ فرو نشست و معتصم در خالفـت مـستقّر گرد      رفت به پا شود،     می کهاي    کردم و فتنه  

در اي  ست قلعـه یـ ست و بیـ در سال دو. شدند  میاد شده و غالباً مزاحم مردمیداشت عده آنان در بغداد ز     تام یلیحرص و م  
  . افتیل یج به سامره تبدیگذاشت که بعداً به تدر» يسرّ من رآ« مسکن آنان ساخت و نام آن را يخارج بغداد برا

د تقـ    یات عامل مدیلک زست و هجده به عبدالمیخالصه معتصم در سال دو    ی نه نوشت که به حـضرت امـام محمـ
م بـر حرکـت   یحضرت پس از اطالع از نامۀ معتصم و تصم. دیمت بغداد نمایاطالع دهد که با زوجه اش ام الفضل عز     ) ع(

ت یت خود و امامت و هـدا ی و وصاینیرا به جانش) ع(ی  النّقیان فرزند ارجمندش امام علیعی از خاصان ش یدر محضر جمع  
 تمـام بـا   یمعتصم هنگام ورود حضرت صورتاً با احترام و گرمـ . ن نموده، به جانب بغداد حرکت فرمود    یی و تع  یخلق معرف 

 باطناً مصمم بر قتل آن حضرت بود، و چون مطلع بود که برادرزاده اش ام الفضل زوجه آن یآن حضرت برخورد نمود ول
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ابراز ) ع(ی  النّقی هم نسبت به سمانه مادر واالگهر فرزندش حضرت علنکه اوالد ندارد و حضرت جوادیبه علّت ا حضرت
ن بـود کـه از حـسد زنانـه ام     یـ نه تـوز اسـت، ا  ید، با حضرتش دل بد دارد و نسبت به آن حضرت ک      یفرما  می توجه و عالقه  

چـه زهـر آلـود مـسموم     له پاری را اغوا کرد که بنا به قول مشهور آن ملعونه حضرتش را بوسـ يالفضل سوء استفاده نموده و  
زان و یـ د، درب خانه آن حضرت را بسته، بـه کن یت و درد و رنج و عطش الزم آن ظاهر گرد   یکردو وپس از آنکه مسموم    

ک شـبانه روز درد و رنـج هرچـه    یـ و آن حضرت در مدت .  حضرتش گوش ندهنديمستخدمان غدغن کرد که به تقاضا     
. دیـ ا مثل جد بزرگوارش لـب تـشنه و عطـشان بـه بـاغ جنـان خرام       جواب نداد تی فرمود و آب خواست کس     یاظهار تشنگ 

 يست و پنج سال و انـد ی بوده و سنّ مبارکش هنگام شهادت ب220قعده سال یشهادت آن حضرت بنا بر اصح اقوال آخر ذ  
  .  هفده سال و چند ماه بوده استيو مدت امامت و

 زوجـۀ حـرّه نداشـته اسـت وامهـات اوالدش         حضرتش جز ام الفضل دختر مأمون     :  ازواج و اوالد آن حضرت    
  :آن حضرت را دو پسر واالگهر بوده. اند همه ام ولد بوده

   امام دهمی النقیحضرت عل -1
  ملقب به المبرقع، یموس -2

  :ک اختریو دو دختر ن
  ؛فاطمه - 1 
  . مهیحک - 2 

  : ف اصحاب حضرتشی معار
  ؛میاسحق بن ابراه - 1
  ی؛احمدبن محمد بن نصر ابزنط - 2 
  ؛وب بن نوحیا - 3 
  ي؛حکم بن بشارالمروز - 4 
  ي؛د االهوازیحسن بن سع - 5 
  ؛ن بن مسلمیحس - 6 
  ی؛اد االدمیسهل بن ز - 7 
  ؛داودبن قاسم بن اسحق - 8 
  ؛ حمادیصالح بن اب - 9 
  ؛ نجرانیعبدالرحمن بن اب - 10 
  ي؛عبداهللا بن محمد الراز - 11 
  ؛ الحسنم بن عبداهللا بنیعبدالعظ - 12 
  . يمحمدبن سنان ابوجعفر الراز - 13 

  :ن حضرتشی خلفاء و امراء معاصر
  ؛دیمأمون بن الرش - 1 
  . دیمعتصم بن الرش - 2 
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 نقـل  یدر احتجـاج طبرسـ   :شـود   می مشعر بر وفور علم آن حضرت در صغر سن ذکر    یتیمن روا ی ت يدر خاتمه برا   
 بن ییحین یریم درجۀ علم او به سای و هم تفهي امتحان و يرد، برا  که عزم وصلت با آن حضرت ک       یشده که مأمون موقع   

ذان از وجـود مقدسـش   ی پس از اسـت ییحی. دی از آن حضرت بنما   ینی د یاکثم عالم وقت را احضار نموده، گفت تا سؤاالت        
ا در یـ ده د در حل بوید قتل صید دیبا: ست؟ حضرت فرمود ی را بکشد چ   يدی که ص  ی شما دربارة محرم   يسؤال کرد که رأ   

ا یـ  بوده ير وین تقصیر؟ اولیا کبیر بوده یا بنده؟ صغیا خطا؟ قاتل حر بوده یا جاهل؟ قتل عمداً بوده  یحرَم؟ قاتل عالم بوده     
ا نادم از عمل؟ قتل در شب بوده یا از کبار آن؟ قاتل مصرّ بوده ید بوده یر؟ از صغار صیر طیا غیر بوده ید طیتکرار شده؟ ص 

آنگـاه حـضرتش شـرح    . ن همه شقوق مبهوت مانده، ساکت شدی از ذکر اییحیا به حج؟ یرم به عمره بوده ا در روز؟ مح  ی
 کنـد حرامـاً و   ی که اول صبح نظر به زني سؤال کرد که خبر بده از حال مردییحیسپس حضرت از . تمام شقوق را فرمود  

وقت عشاء حالالً، نصف شـب حرامـاً، آخـر شـب     وسط روز حالالً، و وقت زوال حراماً، و عصر حالالً، و مغرب حراماً و      
آن زن اول صـبح  :  جواب از خود آن حضرت کـرد، حـضرت فرمـود     ي از جواب عاجز مانده، چون استدعا      ییحیحالالً؟  

 را آزاد کـرد نظـرش   يد نظرش حالل شد، وقت زوال ویا خرز ریر بوده لذا نظر اول مرد حرام بوده، وسط روز کن     یز غ یکن
 ظهار کرد حرام شد، سپس کفّـارة ظهـار داد حـالل شـد، نـصف      يجش کرد حالل شد، مغرب با و  یحرام شده، عصر تزو   

مأمون پس از اطالع از وفور علم آن حضرت با شعف دختر . شب رجوع نمود حالل شد شب طالقش داد حرام شد، آخر     
  . ل را به حباله ازدواج آن حضرت درآوردخود ام الفض
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  ه السالمی عليحضرت امام هاد

  
نام . هیاهللا عل  سالمی النّقی، االمام عل ی المتّق ي و الهادِ  یوب، النّاصح الزَّک  یمفتاح خزائِِن الوجوبِ و حافُظ مکامِنِ الغُ      

د تقـ   ،1ت حضرتش ابوالحسن الثّالثیکن. ي و هادی، اشهر القابش نق  یمبارکش عل  و ی پدر بزرگوارش حضرت امـام محمـ 
تولّد ذات خجسته صفاتش بنا بر مشهور در . ده بوده استیو معروفه به س   » هیسمانه المغرب «مادر واالگهرش ام ولد مسماة به       

حـضرتش تـا سـال    . نـه ی مدیا در سـه منزلـ  ی موسوم به صـر یفش محلّیست و دوازده، مولد وجود شر   یحجه سال دو  یمۀ ذ ین
افتـه، در آن سـال کـه حـضرت     یت آن حضرت نشو و نما ینه بود، در ظلّ عنا    یو هجده که پدر بزرگوارش در مد      ست  یدو

ان را گرد آورده، فرزند برومندش را به آنهـا  یعی از شیمت بغداد فرمود جمعی عزیبر حسب امر معتصم عباس    ) ع(ی  امام تق 
  .  فرمودی خود و امامت انام معرفینیت و جانشیبه وصا

نکه معتصم پـس از کـشتن بابـک خـرّم     یم بود تا ا   ینه مق یش پس از شهادت پدر بزرگوارش همچنان در مد        حضرت 
 بـه  يشتریـ  بيشرویـ بتاخت و در صـدد پ  هی روم تا عموريست و سه به قصد غزا یست و ب  ین، در سال دو   یلۀ افش ین به وس  ید

ارانش را بگرفت و بکشت و در ی عباس و مت کرده،یخاك روم بود که به علت خبر از مخالفت عباس بن مأمون فسخ عز 
ست و هفـت بـه   یست و بیآنگاه خود در سال دو. دین سپهساالر خود را متهم به خالف دانسته و به قتل رسان         یز افش یسامره ن 

 یالواثق محب آل عل. که خالفت نشستیگر شتافت، و پسرش ابوجعفر هارون بن المعتصم به نام الواثق باهللا بر ار          ی د يسرا
ز پـس از پـنج سـال و نـه مـاه      ی نيو. کرد  میده و مذهب با مردم موافقتی عق يگذاشت و در آزاد     می  و به آنها احترام    بود

دبن عبـدالملک ز    يپس از مرگ و. ار آخرت شتافتی و دو به دیست و سیخالفت در سال دو  اتِ یـ  امـراء عـرب و محمـ
د صـغ        ا. نشانندب پدر   ي واثق را بر جا    نر خواستند پسرش محمدب   یوز پـس از  . ر بـود یمراء تـرك مخالفـت کردنـد کـه محمـ

بـه  .  دادنـد ي اهللا ملقّب و بر تخت خالفت جـا یار به نام جعفربن معتصم افتاد و او را به نام المتوکّل علی قرعۀ اخت  یمذاکرات
 داد که مردم ان برداشت و فرمانیات را از می پس از استقرار در کار، محمِد بن عبدالملک زي و دو، و یست و س  یسال دو 

) ع (د الشهداءیعت کنند، و حکم داد که قبر مطهر حضرت سی بيتعهدیب به والید به ترتیبه سه پسرش منتصر و معتز و مؤ       
ممانعـت بـه   ) ع (د الـشّهداء یو قبـر حـضرت سـ   ) ع (نیرالمؤمنیارت قبر مطهر امیو منازل اطراف آن را خراب کردند و از ز 

نـه فرسـتاد و   ی بـن هرثمـۀ را بـه مد   ییحیست و چهل و سه یو در سال دو. ن مطالبه کردیگ سنیعمل آورد و از زوار خراج   
 متوکّل ی و رفاه به سامره برد، ولید و هرثمه حضرتش را با راحتی به سامره طلبيلۀ ویرا به وس) ع(ی  النقیحضرت امام عل

هـل و چهـار بـه شـام رفـت کـه آنجـا را        ست و چیق سکونت داد و در سال دوی ناالیپست و منزلاي  حضرتش را در محله   
  .  آب آنجا پس از دو ماه به سامره مراجعت نمودي به واسطه ناسازگاریدارالخالفه قرار دهد، ول

 یکـرد کـه همگـ     مـی  خود به رذالت و خشونت در مصاحبت رفتاري اقرباین حتّین و معاشر ین ملعون با مصاحب   یا 
 نه یکرد که تو منتظر هست  می بود تشدديعهد ویشه به پسرش منتصر که ول ی هم يو.  منزجر و متنفّر بودند    يانش از و  یاطراف
داد تـا بـاالخره     مـی کـرد و آزارش  ی میرائی پذی در پیپهاي   یلی با سي از وی، و گاهی منتظر مرگ من هست  یعنی. منتصر

                                   
به طوري که قبالً گذشت در اصطالح مورخین و محدثین حضرت امیرالمؤمنین را ابوالحسن مطلق و حضرت موسی کاظم را ابوالحسن  - 1

  .االول و حضرت رضا را ابوالحسن الثانی و حضرت امام هادي را ابوالحسن الثالث گویند
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 را يختنـد و و ی به محفل انـسش ر یگر متفق شده و شبیکدید که همه با ی رسیان و تنفّر پسرش منتصر به جائ   یانزجار اطراف 
ست و چهل و هفت پس از چهـارده سـال و نـه مـاه     یه در سال دو ین قض یا. گر فرستادند یار د یرش به د  یبن خاقان وز   با فتح 

ز را در یـ  پدرش خسرو پرویه ساسانیروی به نام مارجونه بکشتند که ش   یند متوکّل را در محل    یگو.  داد يخالفت متوکّل رو  
  . ه بنا کرده و ساکن شده بودی به نام جعفري و متوکّل در آنجا قصرآنجا کشته بوده

د یر و حضرت سیارت قبور متبرّکه حضرت امی زيو. به هر حال منتصر پس از کشتن پدر بر مسند خالفت نشست          
 واگـذار  نی الحـس ی الحسن و بنـ یارت لغو کرد و فدك را به بن   یرا آزاد گذاشت و دستور پدرش را در منع ز         ) ع (الشّهداء
. گر گرفتی ديست و چهل و هشت راه سرایع االول دوی نکرد و پس از شش ماه خالفت در ربی خالفتش دوامیکرد، ول

کۀ یعت کردند و او بر اریمناك بودند، با احمدبن المعتصم بیفرزند دوم متوکّل ب  چون امراء ترك از معتزيپس از فوت و
 در کوفـه  ين علـو ی بـن عمـربن حـس   یـی حی يو در زمـان و . ار کـرد ی خود اختين باهللا را برایخالفت نشست و لقب المستع 

ن ی کـه بـ  ی از امراء تـرك بـه علـت اختالفـ    ی گذشت بعضيد شد و چون سه سال و نه ماه از خالفت ویخروج کرد و شه  
گـر  ی و دسـتۀ د عت نمودند،ی بيرون آورده با وین بود از محبس بیخودشان بود، المعتزباهللا بن متوکّل را که در حبس مستع       

ارانش منهـزم و  یـ ن و ی چنـد مـستع  ی آوردنـد و پـس از جنگـ   ي حرب با معتز به طـرف بغـداد رو     ين برا یاز اتراك با مستع   
ک یست و پنجاه و ی را در بغداد حبس نمودند و در سال دويپس از استعفا، و   . دین مجبور به استعفا گرد    یمحصور و مستع  

ست و یـ و در سال دو. ن راه فرمان به قتلش دادیده در بین را از بغداد طلبی مستعيخالفت بر معتز قرار گرفت و پس از چند   
و در سال دویست و پنجاه و چهـار بنـا بـه اشـهر اقـوال المعتمـد بـاهللا        . ه رحلت نمودی صوفيشوای پی سقط يپنجاه و سه سرّ   

 و حـضرتش در سـوم مـاه رجـب     ودرا مسموم نم) ع(عباسی به دستور برادرش معتز که خلیفه بود حضرت امام علی النقی     
 و سـه  ی و مدت امامتش سـ يک سال و اندیسنّ مبارکش هنگام شهادت چهل و . د شدیست و پنجاه و چهار شه    یسال دو 

ـ  یپـذ   میان را به حضوریعیه کمتر شیات من باب تقیحضرتش در مدت ح. سال و چند ماه بوده است   از یرفت مگـر خواص 
ان خـاص،  یعیره هنگام رحلت بـه خاصـان اصـحاب و شـ    یات کثیحضرتش طبق روا. شدند  میارتش نائلیاصحاب که به ز   

 و امامت آن جنـاب  ینیت و جانشی فرموده و وصایرا معرف) ع(ي امام بعد از خود فرزند ارجمندش حضرت حسن العسکر 
  . ان استیعیمدفن آن حضرت در سامره است که مطاف زوار و ش. ح فرمودیرا تصر

حـضرتش  . انـد  حضرتش زوجۀ حرّه نداشته و اوالد امجادش همـه از ام ولـد بـوده   : حضرت ازواج و اوالد آن   
  : چهار پسر بودهيدارا

  ي؛حضرت امام حسن عسگر - 1 
  ؛نیجناب حس - 2 
  ؛ات آن حضرت رحلت نمودهیا در حید محمد، که گویجناب ابوجعفر س - 3 
   امامت نموده يذباً ادعاابوعبداهللا مشهور به جعفر کذّاب که پس از آن حضرت ک - 4 

  . هیک دختر بوده به نام علیو حضرتش را 
  :ف اصحاب آن حضرتی از معاريا  عده

  ؛م بن اسحقیابراه - 1 
  ي؛ار اهوازی بن مهریعل - 2 
  ؛وب بن نوحیا - 3 
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  ؛ل بن نوبختیاسحق بن اسماع - 4 
  ؛ساریبشاربن  - 5 
  ؛ان الصلتیر - 6 
  ي؛مصالح بن سلمۀ الراز - 7 
  ؛می بن ابراهیعل - 8 
  ی؛ابوطالب البرق - 9 
  ي؛سع االشعریابوطاهربن حمزة بن ال - 10 
  ؛دبن حمادین بن حمادبن سعیحس - 11 
  . ران الخادمیخ - 12 

   : خلفاء معاصر آن حضرت
  ؛مأمون - 1
  ؛المعتصم - 2 
  ؛الواثق - 3 
  ؛المتوکّل - 4 
  ؛المنتصر - 5 
  ؛نیالمستع - 6 
  . د شدی شهي که حضرتش به امر وی عباسالمعتزباهللا - 7 



 100

  
  ه السالمی عليحضرت امام حسن عسکر

  
نـام  . یبـن علـ   ، االمام حـسن ياَلْبحُر الزّاخِر و النُّّوِر الزّاهِر، عنقاء قافِ القِدم و الصاعِِد مِرقاةِ الهِمم، المؤتَمن العسکر    

 ي و سراج و از همه مـشهورتر همـان عـسکر   ي و هادی زک ويفش عسکری ابومحمد، القاب شريه و یمبارکش حسن و کن   
بنـا بـر   . اند نوشته» لیسل« هم یبعض» ثهیحر«ا ی» ثهیحد«و مادر واالگهرش مسماة به ) ع(ی  النقیفرزند ارجمند امام عل . است

آنگـاه کـه   . اد ديبـه رو ینۀ طی و دو در مدیست و سیع االخر سال دو  یونش در دوشنبه هفت رب    یاصح اخبار تولّد ذات هما    
مت فرمود، در خـدمت پـدر بزرگـوارش بـه عـراق رفـت و در        ینه به عراق عز   ی از مد  یپدر بزرگوارش به امر متوکّل عباس     

د شـد و  ی مـسموماً شـه  یمقدارش به امر المعتزباهللا عباسـ یست و پنجاه و چهار که پدر عالیخدمت پدر بود تا رجب سال دو    
  . رفت تعلق گي بعد از پدر به ويامامت ماسو

ه همه یان بقیعی با حضرتش نداشتند و جز چند نفر از خلّص ش  یه مراوده و مخالطت علن    یان به واسطۀ شدت تق    یعیش 
شـد کـه در     مـی فه سواری رفتن به دربار خلي که حضرتش طبق معمول برایشدند مگر هنگام    نمی لی نا يارت و یوقت به ز  

ست و پنجاه و پنج غالمان ینکه در سال دویگذراند تا ا   می ه روز یقحضرتش در کمال ت   . کردند  می ارتشیق ز ی طر یاثناء ط 
 را مجبور کردند که خود را از خالفت خلـع نمـوده، آنگـاه حبـسش نمـوده سـپس ابواسـحق              يده و و  یترك بر معتز شور   

نم قبـول  یـ  نبتـا معتـز را  : گفـت . عت کننـد ی بي را از بغداد به سامره آوردند که با و       ي ملقب به المهتد   یمحمدبن واثق عباس  
 واگـذار کـرد و   ي حضوراً خالفت را به مهتـد ي زار و لباس ژنده به حضورش آوردند که و  یمعتز را با حال   . خالفت نکنم 

 تظاهر بـه  يعت کردند، وی بيچون مردم با مهتد. افتی وفات ی را به زندان بردند و در زندان ماند تا از گرسنگ    يمجدداً و 
ف تـرك را کـه   یکـرد، و صـالح بـن وصـ     ی مـی دگیات و تظلّم مردم رسـ یخود به شکا نموده و   ي و دادگستر  یعدالتخواه

 یرا مـدت ) ع(ي  حـضرت عـسکر  ي بـه امـر مهتـد   يو. ر دربار خالفت نمودیر و امیدن او به خالفت شده بود وزی رس یساع
 بـن  یبه نام موس از اتراك يگریر دینمود تا آنکه ام  میمحبوس نمود و در حبس با آن حضرت به خشونت و شدت رفتار       

اشـتغال داشـت و    ن وقت در طبرستان خروج کرده بودی که ايدالعلوی بود و به دفع فتنۀ حسن بن ز    يت ر یدر وال  وغا که ی
 بـه  یمـت موسـ  ی خبـر عز یوقتـ .  رو به سامره در حرکت آمداند، ف معتز را کشتهیت صالح بن وصید که اتراك به تقو   یشن

صالح به محض . رفته همچنان به طرف سامره روان شدی نپذی موسیاجعت کند، ول مريد، به او نوشت که به ری رس يمهتد
. مـان گرفـت  ی و مواالت عهـد و پ ی امان خواسته و بر دوستي به سامره وارد و از مهتد   یموس. دی گرد یک شدن، مخف  ینزد

از تن جـدا کردنـد و   دا کرده سرش را یماشت تا صالح را پگشناك بود جاسوسان ب  یسپس چون از صالح و مخالفت او اند       
د و امراء ترك باز سر به غوغـا بلنـد کردنـد و    یست و پنجاه و شش رسیتا سال دو. افتی از زندان نجات يحضرت عسکر 

  .  را خلع کرده سپس بکشتنديروز آمده، وی پي بر ويپس از چند جنگ با مهتد
ال ینج ظهور کرده بر بالد بصره است صاحب الزّيازده ماه خالفت داشت و در زمان وی و نه سال عمر و   ی س يمهتد 

د توانست یچون معتمد به خالفت رس. که نشستی اهللا بر ار ی، احمد بن المتوکّل به نام المعتمد عل       يپس از قتل مهتد   . افتی
ش ی پـ ي بـدرفتار يف دهد اما نسبت به حضرت عـسکر ی را که منشأ آن امراء اتراك بودند، تخف   ینسبتاً اضطراب امور ملک   

 خودش، يکرد که وقت سوار  مینمود امر  می که آن حضرت را آزاد ینمود و موقع    می  حضرتش را حبس   یهگا. گرفت
خالصه معتمد برادر خود موثق را به دفع صاحب الـزّنج فرسـتاد   . ر افراد سپاه در موکبش حاضر باشدیآن حضرت چون سا 
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ث صـفّار بـر   یـ عقوب بـن ل ین اوان یدر هم. افتیتمه ان خایه زنجی را گرفتار و مقتول نمود و قضي مقاتله ویکه پس از مدت 
ن سال به دسـتور معتمـد حـضرت    ید و در ایست و شصت رسینکه سال دوی به بغداد نهاد، تا ا يافته و رو  یال  یبالد عجم است  

ا یـ ت خـود  یـ د، بر اثر ندامت از جنای خبر شدت مرض آن حضرت به معتمد رس      ی وقت یول. را مسموم نمودند  ) ع(ي  عسکر
و پنج نفر از خواصـان خـود را   .  مشغول شدندي تظاهر چند نفر از اطباء را به منزل آن حضرت فرستاد که به معالجۀ و  يبرا

د هـم  ی به منزل آن حضرت فرستاد که مواظب خدمت و مالزم حضرتش باشـند، شـا    ي خدمتگزار يبعنوان ابراز محبت برا   
هـر حـال حـضرتش بنـابر قـول       به. ئم آل محمد باشد بودهست قایبا  می  که ي از و  يمنظورش کسب اطالع از وجود فرزند     

  . دید خرامیست و شصت به جنان جاویع االول دویاصح در هشتم رب
ون گـرد منـزل   یق بـا آه و شـ  یامت برپا شده، عموم خالیپس از انتشار خبر فوت آن حضرت در شهر سامره شور ق           

 را فرسـتاد کـه منـزل آن    ی برآمـده و جمعـ  ين ویو جانـش  فرزنـد  ي معتمد علناً در جستجو    یاز طرف . حضرتش جمع شدند  
 از آن يزی در کنیند که اگر آثار حملینه نمایزان آن حضرت را معا   ی کردند و زنان قابله فرستاد که کن       یحضرت را بازرس  

  ! دی نمايری جلوگی اطالع دهند، که از ظهور نور الهيحضرت مشاهده کنند به و
  انیروحان دژ جانب قلعه          انیحمله بردند اسپه جسمان

  بینطرف مردان غآد زیایتا ن          بیغ دربندان فروبندند تا
نبردنـد و  اي  جـه ینت نـد از کوشـش خـود   ی را ببی عداوت آنها قادر نبود نور الهيبه هر حال چون چشم خفّاش آسا      

ض مصون ماند) عج (ذات مقدس حضرت صاحب االمر   ر حـضرت عـسکر   ون بـد یمردم بـا ضـجه و شـ   . از تعرّ را ين مطهـ 
 از ی را فرستاد که صورت مبارك آن حضرت را از کفن خـارج کـرده و جمعـ        یسیمعتمد ابوع . غسل داده و کفن نمودند    

ا یـ  از دنیعی بن الرضاست که به اجل خود و مرگ طبیان و قضاة را گفت نظر کنند که جنازه حسن بن علیان و هاشم  یعلو
ن آن حـضرت، بـرادرش جعفـر کـذّاب را صـدا      یل و تکفیان پس از تغس   ی منقول از ابوألد   هیو طبق خبر ابن بابو    . رفته است 

ان در پشت سـر او  یعیق و شیستاد و خالی جنازه باي به خانۀ آن حضرت آمد و جلو  يو.  نماز بخواند  يبر جنازة و   زدند که 
رون آمـده  یـ ند قرص قمر از حجره ب، گشاده دندان مانيده مویچی گندم گون، پیناگاه کودک. صف بستند که نماز بخوانند  

ر یـ ار عقـب رفتـه رنگـش متغ   یـ اخت  بیجعفر.  هستمیعمو، که من به نماز بر پدرم اولاي    ده که عقب برو   یدامن جعفر را کش   
از جعفـر  . که آمده بود مراجعت کـرد اي  آن طفل جلو رفته بر جنازة پدر بزرگوارش نماز خوانده، سپس به حجره     . دیگرد
ه را گفـت و  یجعفـر نـزد معتمـد رفتـه قـض     . شناسم  نمیدم ووده بیواهللا هرگز او را ند: طفل که بود؟ گفت  نیدند که ا  یپرس

  . افتندیرا البته ن) عج (حضرت صاحب االمر.  را جستجو کردنديمعتمد فرستاد خانه حضرت عسکر
 خـدمت حـضرت   يروزمـن  : دیـ گو  مـی  انیـ شود، ابوألد   می ان ذکر یگر از ابوألد  یت د یک روا یمن  ی ت ينک برا یا 
کشد، چـون    میچند به من مرحمت کرد که به مدائن ببرم و فرمود مسافرت تو پانزده روز طول اي    بودم، نامه ) ع(ي  عسکر

ن ی در صـورت چنـ  يدیا سـ یـ : گفـتم . ون از منزل من بلند و بدن من در مغسل خواهد بـود  ی ناله و ش   ي صدا ياز سفر برگرد  
را از تـو مطالبـه کنـد، حجـۀ خـدا      هـا   هرکس جـواب نامـه  : ز شما که خواهد بود؟ فرمود بعد ايشوایامام و پاي   ه هائله یقض

 یبـاز هـم عالمتـ   : عـرض کـردم  . فرمود که هرکس بر جنازه من نمـاز بخوانـد    . دیتر بفرمائ  واضح: عرض کردم . خواهد بود 
دم یـ  برگردیوقتـ .  مـدائن گر سکوت کـرده و رفـتم بـه   یمن د. ستیچها  انیآنکس که خبر دهد در هم  : فرمود. گر بفرما ید

در درب منـزل آن حـضرت نشـسته     دم، و جعفر کذّاب را که سابقه به حالش داشـتم   یه را همان قسم که فرموده بود د       یقض
 نماز بـر جنـازه   ين اثناء او را برایدر ا.  به من نگفتيزی چيو.  را به او گفتميت فوت حضرت عسکریجلو رفته تعز . بود
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 چون آفتاب تابان جلو آمد، جعفـر  یطفل. ستادی صفوف اي رفته جلويخانه خواندند تا و   به داخل    يمطهر حضرت عسکر  
. اور جـواب کاغـذها را  یب: آنگاه رو به من کرده، فرمود. ستاد و بر جنازه مطهر نماز خواندیرا با دست عقب زده به امامت ا      

: آگاه شدند، سؤال کردنـد ) ع(ي  حضرت عسکر از اهل قم وارد و چون از وفات ین جمع ین ب یدر ا .  دادم يرا به و  ها    نامه
 است، یو اموالها  با ما نامه: ت گفتندینزد او رفتند و پس از عرض تعز.  اشاره به جعفر کذّاب کردیکیست؟ ی کيامام بعد 

. ندخواه  میبیعجب مردم از ما علم غ:  بلند شده، گفتي از جاياز که و اموال چقدر است؟ وها  شما به ما بفرما که نامه   
نار ی با شماست که در آن هزار دیانیاز فالن و فالن و همها  د نامهیفرما  میمیموال: رون آمده، گفتی از منزل بیناگاه خادم 

ده، یل را دیدل م نمودند و من هر سه عالمت ویو اموال را تسلها  آنها نامه . است که ده عدد آن فرسوده و صاف شده است         
  . ست و نه سال و مدت امامت آن حضرت شش سال بوده استی بي حضرت عسکرخالصه سنّ. افتمیش را یامام خو

 عهـده دار خـدمت آن   يا و جـوار یسـرا اي   حضرتش زوجـۀ حـرّه نداشـته و عـده      : ازواج و اوالد آن حضرت    
بـوده کـه از بطـن طـاهره     ) عـج  (ات منحصر به حضرت صـاحب االمـر  یاوالد آن حضرت طبق اغلب روا . اند  حضرت بوده 

ات یـ  بنا به أشهر روایولاند  قل هم گفتهیحانه و سوسن و صیکه و ریف آن مخدره را ملیافته و نام شریتون تولد   نرجس خا 
  . همان نرجس خاتون بوده است

  :ف اصحاب آن حضرتی از معاريا  عده
  ؛د بودهیبواب جنابش عثمان بن سع - 1 
  ي؛احمدبن اسحق الشعر - 2 
  ي؛شابوریل النیاسحق بن اسماع - 3 
  ؛قلیل الصیجعفربن سه - 4 
  ی؛دالفارسیزیجابربن  - 5 
  ی؛حسن بن جعفر ابوطالب الفاقان - 6 
  ي؛شابوریمان النیحمدان بن سل - 7 
  ي؛حفص بن عمروالعمر - 8 
  ؛حمزة بن محمد - 9 
  ي؛داودبن قاسم الجعفر - 10 
  ؛ادیسهل بن ز - 11 
  . ی المیسهل بن عبداهللا القم - 12 

  :ن حضرت معاصر آي خلفا
  ؛ ابوعبداهللا جعفربن متوکّلیالمعتز عباس - 1 
  ؛ باهللا ابواسحق محمدبن واثقيالمهتد - 2 
  . ی اهللا احمدبن متوکّل عباسیالمعتمد عل - 3 
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  ه السالمی علحضرت صاحب االمر

  
حمان و شَر یِامام االِنسِ و الجاِن و خل      القُرآن، حضرت حجۀ بن الحسن علیفُۀ الر یکم «نام مبارکش ). عج (المه الس

ست و یـ مۀ شـعبان دو یونش نیتولّد هما. ، منتظر، حجۀ خلف، قائميفش مهدیت حضرتش ابوالقاسم، القاب شر    یکن» ح م د  
 اخبار یطبق بعض. که و به نرجس خاتون مشهور و معروف است یش مل ی که نام اصل   يپنجاه و پنج، مادر واالگهرش ام ولد      

  . ودهصر روم بی فرزند زاده قيو
ا از ید اعداء و حفظ از گزند اشـق یم از کیبه علت ب) ع(ی  تولّد مانند حضرت موس    يذات مقدس حضرتش از ابتدا     

 مـردم را  یآمد، حتّ  نمیارت جمال مبارکش نائلی به زی و مستور بوده است و جز خاصان خاندان کسی مخف یانظار عموم 
 ینماز بر جنازة مطهر پدر بزرگوارش بـه مِـرا و منظـر عمـوم      موقعات فقطی نبوده و طبق روا   یاز وجود آن حضرت اطّالع    

ت شـده کـه روز آنـشب    یـ مه خاتون روایاز عمۀ محترمه اش حک. دیآمده و پس از نماز بالفاصله در پردة خفا مستور گرد       
بمان   منامشب در منزل:  خواستم به منزل بروم آن حضرت فرمودی بودم، وقتي متولد شد در منزل حضرت عسکر يکه و 

اد در منـزل آن حـضرت   ی خواهد بود، من با شعف زين من و حجت خدا بر ماسوی متولد خواهد شد که جانش    يکه فرزند 
نان متولـد  یک از این مولود مسعود از کدام یا: عرض کردم. ش نشسته بودیزان خویان کنیبماندم و حضرتش تا آخر روز م   

تا شب شد و من بر حـسب  . دمی ندي در وين امری از وقوع چنيا آثارریمن تعجب کردم ز. از نرجس: خواهد شد؟ فرمود 
د    ی دي از حال نرجس زودتـر از شـبها  یدم و به مناسبت نگرانیفرموده با نرجس خاتون در اطاق جداگانه خواب  گـر بـه تهجـ

 در دلم یود که شکّک بینزد. ش امام ظاهر نشدی از فرمايشد مشغول نماز بودم و اثر  می که هوا روشنیبرخاستم و تا وقت 
آنگـاه در  . ک اسـت یـ شک مکـن کـه وقـت نزد   : دیفرما  می دم که یرا شن ) ع(ي   حضرت عسکر  يد که ناگاه صدا   ید آ یپد

را انّـا انزلنـا   سـورة  :  حضرت حسن بلند شد که فرمـود  ي را در بغل گرفتم باز صدا      يد من و  یدار گرد ی پد ینرجس اضطراب 
چـون فـارغ از قرائـت    . کـرد   مـی طفل در شکم مادر با من در قرائت موافقـت ا آن ی شروع به قرائت کردم گو     یوقت. بخوان

 یم مکـن و از قـدرت الهـ   یگر صدا زد که بـ یباز امام از حجره د.  مضطرب شدميمن قدر. شدم آن طفل بر من سالم کرد      
 پس .رم محو شداز نظاي   لمحهيل شد و وین من و نرجس خاتون حا   ی ب يناگهان پردة نور  . دربارة اطفال ما متعجب مباش    

اش ساطع است و آن کودك مقـدس متولـد شـده و      مشعشع از چهرهيدم که نوریچون نظر کردم نرجس را داي   از لحظه 
آن طفـل را  . اوریـ ش مـن ب یفرزند مرا پ: فرمود) ع(ي نشد که حضرت عسکر   اي    پس فاصله . رو به قبله به حال سجود است      

:  ناگاه آن طفل استعاذه نموده، پـس گفـت  یقدرت اله. فرزند بخواناي   : فرمود يآن حضرت به و   . برده به حضرتش دادم   
آنگـاه مرغـان   . 1نی االَرِض و نَجعلَهم اَئمۀً و نَجعلهم الـوارث ینَ استُضْعِفُوا ف ی الَّذ ینَمنَّ علَ  د أْن یم و نُر  یبِسم اهللا الرّحمن الرّح   

ن فرزند مرا ی از مرغان فرمود که ایکیآن حضرت به  . شدندجمع  ) ع(ي  دم که در اطراف حضرت عسکر     ی د يد چند یسف
ر مرغان به هوا پـرواز  یآن مرغ طفل را گرفته و با سا. اوریک مرتبه آن را نزد ما ب یکو محافظت کن و چهل روز       یر و ن  یبرگ

مـه  یاه حکآنگـ . او روح القـدس اسـت  : ؟ فرمودي سپرد ين مرغ چه بود که فرزند خود را به و         یا: من عرض کردم  . کردند
ارت امام زمان به منـزل  ی زيک مرتبه برایات داشت، هر چهل روز     یح) ع(ي   حضرت عسکر  یمن تا وقت  : دیگو  می خاتون

                                   
  ).5 قصص، آیه    سوره (می خواهیم منّت نهیم بر مستضعفان روي زمین و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیمو ما  - 1
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 به منزل آن حضرت رفـتم، حـضرت امـام زمـان را     ينکه آن دفعه که چند روز قبل از شهادت و  یتا ا . رفتم  می آن حضرت 
فـۀ بعـد از مـن و    ین همان فرزند نرجس و خلیا:  فرموديت عسکرحضر. دم که نشناختمیچنان رشد کرده و بزرگ شده د   

پـس از شـهادت پـدر    ) عـج  ( عـصر یخالصه حـضرت ولـ  . دی کني اطاعت ویستی االَرض است، پس از من بایۀُ اهللا علَ یبق
نماز بخواند از پردة استتار ظـاهر شـده و   ) ع(ي  که جعفر کذّاب خواست بر جنازة حضرت عسکر      یبزرگوارش فقط موقع  

عم، که من به نماز اي  عقب برو:  صفوف مقابل جنازة مطهر پدرش آمده، با دست مبارك جعفر را عقب زده فرمود    يجلو
ت نـزد معتمـد   ی سـعا يجعفر بـرا . دید گردیو پس از ختم نماز داخل حجره شده از انظار ناپد    .  هستم یخواندن بر پدرم اول   

. دنـد ی از حضرتش نديو اثر را جستجو کردندها  ا که تمام خانه و حجرهمعتمد فرستاد ت.  گفتيه را به ویفه رفته، قض  یخل
 در ینه کردند که اگر آثـار حملـ  ی و معای را بازجوئ  يزان حضرت عسکر  یاط زنان جاسوسه فرستاد که کن     ی احت يآنگاه برا 

  . نند حبسش کنند تا وضع حمل کند و فرزندش را بکشندی ببيزیکن
 دو ساله بوده است که در پس یتی پنج ساله و به روا یتی به روا  يت عسکر خالصه آن جناب هنگام شهادت حضر      

عـات  یو نـواب آن حـضرت طبـق توق     فقط چهار نفر وکاليبت کبرید و تا زمان غ  ی گرد ی از انظار مخف   يبت صغر یپرده غ 
ن را به حضورش ض و حوائج آنایان و آن حضرت بوده و عرا یعین ش ی واسطه ب  يگری بعد از د   یکیه مقدسه   یصادره از ناح  

ات حـضرت  یـ  کـه در ح يد العمـرو یعثمـان بـن سـع   : اول: بیـ نفر وکال به ترت  چهار. گرفتند  می کردند و جواب    می عرض
.  مقـرر شـد  يز بـر و یـ ه مقدسه حضرت حجت نی وکالت ناحيوکالت آن حضرت را داشت و طبق دستور و   ) ع(ي  عسکر
ن دو یـ  پـدرش منـصوب شـد و ا   يثمان از طرف امام بـه جـا    د پسرش ابوجعفر محمدبن ع    یپس از فوت عثمان بن سع     : دوم

صد و ی سال سی االولينکه محمدبن عثمان در جمادیه مقدسه مفتخر بودند تا ا   یبزرگوار تا حدود پنجاه سال به وکالت ناح       
صوب ش منـ ی خـو ي صادر شد که ابوالقاسم بن روح را به جـا يه مقدسه به ویاز ناحاي  قهین تعل یدر آن ح  . ض شد یپنج مر 
ي  عـصر یست و سه عهده دار منصب پر افتخار وکالت دربـار حـضرت ولـ   یصد و بیپس ابوالقاسم بن روح تا سال س     . بدار

 را بـه  ي بن محمـد العمـر  یۀ مقدسه ابوالحسن علید، به اشارة از ناحیز موقع رحلت رسی را نيبود و در آن سال که و      ) عج(
ض ی مـر يست و نه که ویصد و بیان و حضرت حجۀ بود تا سال سیعیشن  ین نمود و آن بزرگوار واسطه ب      ییش تع ی خو يجا

 از یع مبـارک یـ آن بزرگـوار توق . ه بعد از فوتش سـؤال نمودنـد  یل ناحی او و وکیان گردش جمع شدند و از وص  یعیشد و ش  
ار یـ ز عـازم د ا کن که در فاصـله شـش رو  یاما ابوالحسن خود را مه«: حضرت حجت به آنها ارائه داد که مرقوم فرموده بود  

 نخواهـد  يشـود و ظهـور    می واقعيبت تام کبرین مکن که غیی تعینی را به جانشی بعد از خود کسي و برا يشو  می آخرت
ـ ی، و از ای ظهور کلّي برایبود مگر بعداز امر اله     ت مـن کنـد کـذّاب و    یـ  رؤي هـرکس ادعـا  ین به بعد تا هنگام ظهور کلّ
 آمـده در حـال احتـضارش    ين ویقۀ مبارکه متفرق شده، روز ششم به بـال یرت تعلای حضّار پس از ز».دروغ گو خواهد بود  

ۀ ی اربعه ناحين وکالیجنابش آخر. ست و نه به شاخسار جنان پرواز نمود   یصد و ب  یمۀ شعبان س  یفش در ن  یدند و روح شر   ید
 ومدت آن هفتاد و چهار ست و نه،یصد و بی از تولّد حضرت تا سال س يبت صغر ی غ ي، و ابتدا  يبت صغر یمقدسه بود در غ   

  .  بوده استی باهللا عباسیبت در زمان خالفت الرّاضین غیسال بوده و ا
را ) عـج (که درك زمان حضرت حجۀ    ) ع (ي از معارف صحابه حضرت امام حسن عسکر       يا   عده

  :ندا ز نمودهین
 را از وکـالء حـضرت   يوس و طاوید اب یگو ی می  که در رجال مامقان    يار االهواز ی مهر یم اب ی ابراه یمحمد اب  - 1 
  . شمرده استيعسکر
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 2 -   عفـربن عـون      : دیگو ي می که در رجال مذکور درباره و    یمحمدبن اسحق القمد بـن ج نْ محمـ دوق عـنْ الصع
  ؛ معجزاتِه مِْن اهل قُم محمد بن اسحقیرأوه وقَفَوا علَ نی انّ مِن وکالء الصاحب ارواحنا فِداه الذّياالسد

د قاتـل فـارِس بـن حـاتم     یالجن:  گفته است  ي درباره و  ی که در رجال مامقان    يریدبن محمد القوار  یاباالقاسم جن  - 3 
ه ی و انّه قَتََل فارساً بِاَمرِه و في تَرْجمۀ فارس بن حاتم اَنّه مِن اصحاب العسکر   یالمذْکورة ف  ستفاد مِن االَخبار  ی ي الذّ ینیالقزو

اللَته یدِاللَۀ عل ؛2ج  
  ی؛محمدبن صالح بن محمد الهمدان - 4 
  ی؛ محمد الهمدانیم ابیمحمد بن ابراه - 5 
  ی؛جانیقاسم بن عالء آذربا - 6 
  ي؛شابوریمحمد بن شاذان الن - 7 
  . دیزیحاجزبن  - 8 

  :يبت صغری معاصر آن حضرت تا زمان غي خلفا
  ی؛المعتمد باهللا عباس - 1
  ؛ باهللایالمکتف - 2
  ؛المعتضد باهللا - 3
  ؛ باهللاقاهرال - 4
  .  واقع شديب کبری غي باهللا که در زمان ویالراض - 5

                                   
س بن حاتم قزوینی است و این جنید همان کسی است که به طوري که از اخبار وارده در شرح حال فارس بن حاتم بر می  - 2 جنید قاتل فارِ

س را به قتل رساند و این عمل او دلیل روشن بر بزرگواري و عظمت ) ع(آید وي از اصحاب حضرت عسکري  بوده و به امر آن حضرت، فارِ
  .تمام اوست
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  خ اولیخ المشایش
  یخ معروف کرخیجناب ش

  
ه آن جناب ابومحفوظ و نام یکن.  قدس اهللا سرّهی، جناب معروف کرخ   ي، دربان دربار رضو   يقت علو ی طر يرهنما

 بنـابر اخـتالف   يپـدر و .  از محالّت مشهور بغـداد اسـت     یکی و مولدش کرخ     يموطن پدر . معروفش همان معروف است   
 ی را بـه معلمـ  يت ویـ ن رو در طفولیـ  از اانـد،   بودهی نصران يپدر و مادر و   .  نام داشته است   1یا عل یروزان  یا ف یروز  یاقوال ف 

 بـر  يو. آموختح ی تسبيث خواند و به نام اب و ابن و روح القدوس به و ی را به تثل   يه خود و  یمعلم طبق رو  . ترسا سپردند 
 به خانه نرفت ومدتها آواره و یخت ولیاو از مکتب گر . معلم سخت کتکش زد   .  خدا واحد است   یمعلّم انکار آورد که ن    

گفتنـد   ی مـی خواهـد باشـد، حتـ    ی مینیکردند معروف برگردد، بر هر د  مینش از فقدانش متأسف و آرزو   یوالد. دا بود یناپ
 ی بـن موسـ  یآن جناب پس از آنکـه بـر دسـت حـضرت علـ     . میکن  می موافقتيبا و باشد ما هم ینیاگر برگردد، بر هر د    

پدرش پـس از مالقـات و استـشار از    . افت، به خانه پدر برگشت و درب خانه بزد ین توبه   یبه اسالم مشرّف و تلق    ) ع (الرّضا
  . دندیز به اسالم گروین اسالم و پدر و مادرش نیبر د: ؟ گفتی هستینیبر چه د: ، گفتيمراجعت و

 خانـه  یاضـت بـود تـا بـه افتخـار دربـان      ی مـصاحبت داشـت و مـشغول ر   یخ داود طائ ی با ش  یحضرتش در ابتدا مدت    
ن قسم یبه ا. ن افتخار بود وعاقبت هم سر بر در آستانه مبارك جان داد ین ا یمفتخر آمد و تا آخر عمر قر      ) ع (حضرت رضا 

بـر در خانـه آن   ) ع (ارت و تشرّف حضور حـضرت رضـا  یقصد زان خراسان به   یعیاز ش اي     عده يست هجر یکه در سنه دو   
خ یجنـاب شـ  .  از کثرت شوق و ولع بـه حالـت هجـوم وارد منـزل شـدند     یابیحضرت جمع بودند و پس از اخذ اجازه شرف       

 یت دچـار شکـستگ  یـ ستاده بـود بـر اثـر فـشار و ازدحـام جمع     یـ ف و بر بـاب خانـه ا  یرمرد و ضعیمعروف که در آن زمان پ   
  . مدفن آن حضرت بغداد است.  رحلت فرموديده و از آن صدمه به زودیلو گرداستخوان په

 ضـبط شـده   يست و چهـار هجـر  یـ ا دویـ ست یـ  رحلت حضرتش سـنه دو یست ولیخ نیتولّد آن جناب ضبط توار  
  . است) ع ( الرّضای بن موسی حضرت علي ويشوا و موالیامام و پ.  نشده استی در جائيز ذکریات نیاز مدت ح. است

  : ن آن جناب از عرفایمعاصر 
  ، یخ داود طائیش -1
 ق، ی شقیخ بلخیش -2

 ، یبِشر حاف -3

 ، یابوتراب نخشب -4

 ، يذوالنون مصر -5

 ، یابوهاشم صوف -6

  . ا امکان مصاحبۀ داشته استیحاتم اصم که با اغلب مصاحبۀ و  -7
ن مـشهور بـه   ی الحـس  مـأمون، طـاهربن  یرانـ یر ای، فضل بن سهل وز  یفه عباس یعبداهللا مأمون خل  :  از خلفاء و امراء   

                                   
  .ظاهراً فیروز یا فیروزان نام قبل از اسالم وي بوده و نام علی را بعد از اسالم براي خود اختیار کرده است - 1
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  . نینیمیذوال
   :از علماء و فقها

  ،ی بن اکتم کوفییحی -1
  مالک بن انس، -2 

  .  معروفي نحوی واصل بن عطاء بن کسائ -3
   :اند  مفتخر شدهيری به اجازه دستگين ارشاد که از طرف وی مأذون

  ی؛ سقطيخ سرّی جناب شين ویفۀ الخلفاء و جانشیخل - 1
  ی؛سیم بن عیابراه - 2 
  ؛محمدبن سوار - 3 
  . ادیابواسحق ص - 4 
  :ه مشهورندیقت منشعب شده که به سالسل معروفی چهارده سلسله طري بود که از وي به حديعلو مرتبه و 
  ؛هیمولو - 1 
  ؛هیسهرورد - 2 
  ؛هینوربخش - 3 
  ؛هیمعنو - 4 
  ؛هینعمت اللّه - 5 
  ؛هیه کبرویذهب - 6 
  ؛هیه اغتشاشیذهب - 7 
  ؛هیکتاشب - 8 
  ؛هیرفاع - 9 
  ؛هینقشبند - 10 
  ؛هیجمال - 11 
  ؛هیقونو - 12 
  ؛هیقادر - 13 
  . ر حاجاتیپ - 14 
  .  استی سقطيخ سرّی شيفه وین و خلیجانش 
د یـ در تذکره گو: شود  میشات آن حضرت گفتهی از فرمايمناً شطریم تیدینک که به آخر ترجمه آن جناب رس       یا 

د کـه بـا ادب باشـد،    یـ مهمـان با . زبان جفاستی مهمان بر مي مهمان است و تقاضا2نجای ایفخ معروف فرمود که صو یکه ش 

                                   
  :ی نباید عرض حاجت کند، بلکه باید دهانش از تقاضا بسته باشد کهعالم ملک باشد که صوف» اینجا«شاید منظور از کلمه  - 2

  می شناسم من گروهی زاولیا             که دهانشان بسته باشد از دعا
حضور مرشد، مخصوصاً در حلقه ذکر باشد که صوفی باید به کلی خواست خود را » اینجا«یا مقصود از . صوفی فقط باید منتظر عنایت باشد

  .وکول به خواست مرشد بدارد که او هرچه مصلحت بداند بخواهدحواله و م
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ساک ي زِیراك اُهللا االّ فیاِحذَر اَنْ ال :  خواست فرمودیحتیخ نصی از شیکی. یمنتظر باشد، نه متقاض    3نَی المـ .   ئِلَ معـروف سـ
: ز اسـت یـ  در سـه چ يجـوانمرد : و فرمـود . 4انّما هو مِنْ مواهب الحقّ و فَـضْلِهِ      الحقّ   ست مِن تَعلّمِ  یالمحبۀُ لَ : قال. عن المحبۀ 

شان یـ اء خدا آن است کـه فکـر ا  یعالمت اول: و فرمود. سؤال ي بیعطا؛  سوم. وجود  بی شیستا؛  دوم. خالف ي بی وفا؛  کی
مـل گنـاه اسـت، و انتظـار     ع  بـی طلـب بهـشت  : و فرمـود .  بـود يشان در راه خـدا ی و شغل ايشان با خدای و قرار ا  يدر خدا 
تـصوف گـرفتن   : و گفـت .  جهل و حماقـت اسـت  ید به رحمت در نافرمان ی غرور، و ام   ینگاهداشت سنت نوع    بی شفاعت

 ياز و. د چنانکـه از ذم یـ زبـان از مـدح نگـاه دار   : و فرمود. ق استی از آنچه در دست خال  يدیق و نوم  یق و گفتن دقا   یحقا
 در دل يزیـ د که اگر آهنـگ چ یرون کنیا از دل بیبدانکه حب دن: فرمود. م بر طاعتیابیز دست یسؤال کردند که به چه چ  

  . دیز را کنید آن چید هر سجده که کنید آیشما پد
 از ی آن جنـاب بـا جمعـ   يدر تـذکره آورده اسـت کـه روز   : شـود   میاز کرامات آن حضرت آوردهاي  ز شمه یو ن  

خ یچـون اصـحاب و شـ   . دند که به لهـو و لعـب و فـسق مـشغول بودنـد        ی رس از جوانان اي    رفت، به عده   ی می صحابه در راه  
 منقطـع  ین فساق را غرقـه کنـد تـا شـوم    ی ايخ دعا کن که خدا    یا ش ی: دند، اصحاب عرض کردند   یگذشته به لب دجله رس    

 در ي کردش آنان خوشیا عی چنانکه در دنیاله: سپس رو به آسمان کرده، عرض کرد. دیدستها به دعا بردار: فرمود. شود
د تـا سـرّ آن   یـ تأمل کن: فرمود. مین دعا ندانستیاصحاب متعجب شدند که ما سرّ ا  . شان کن یش خوش روز  یآن جهان هم ع   

ش افتـاده وتوبـه   یخ آمـده، بـر پـا   یه به محضر شـ یختند و با گریهم در آن وقت جوانان رباب بشکستند و شراب بر      . دیابیدر
دم کـه  یـ خ معـروف را د ی شـ يدیـ روز ع:  گفتيخ سرّیش. ون غرق حاصل شد  د مراد همه بد   یدیخ فرمود که د   یش. نمودند

ر یمم و چون سایتیکرد که   میهیدم که گریم دیتی یکودک: ؟ فرمودیکن  می نها را چه  یخا ا یگفتم ش . ندیچ  می هسته خرما بر  
ش خـوش شـود، گفـتم     کرده دليش جوز بخرم که بازیم که بفروشم و برا ینیچ  می هسته خرما بر  . کودکان جامه نو ندارم   

 در ياجازه داد، من کودك را به خانه بردم و جامه نو پوشاندم و شاد کردم در حال نـور . ن مهم انجام دهمیاجازه ده من ا   
  . دیدا گردید و بسا سرّ که بر من هویدا شد، و حالم بگردیدل من پ

                                   
  .حذر کن از اینکه ترا خداوند جز در هیئت مساکین ببیند - 3
  .محبت از آموزش حق بر بندگان نیست بلکه از عطایاي حق و تفضالت اوست: فرمود. از معروف از محبت سؤال شد - 4
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  خ دومیخ المشایش

  ی سقطيسرجناب 
  

چـون  . ی بـن مفلـس الـسقط   يفش سـر ی ابوالحسن و نام شـر  يه و یکن. 1ی سقط ي، سر ی و الزّاهد الصف   یالعارف الوف 
ف و صـاحب جـود   ی شـر یبـه معنـ  » يسر«افت و کلمه یلقب » یسقط« اشتغال داشت،   ی امر در بغداد به سقط فروش      يابتدا
و بِـشر   ید است و از اقـران و امثـال حـارث محاسـب    یخ جن یخ معروف و استاد ش    ی شاگرد ش  ی از طبقه اول   يجناب سر . است
 گرفتـه اسـت، سـپس    ين از ویت طـالب یده و هم اجازة ارشـاد و هـدا  یخ معروف پوشیخرقه ارادت از دست ش .  است یحاف

د اجـازة  ییـ تـشرّف حاصـل و بـه تأ   ) ع(ی  النّقیو حضرت امام عل) ع(ی حضور امامان همامان حضرت امام جواد محمد تق       
 را بنـا  یمـ یتین بود که کودك ی چني حال ويند ابتدایگو. دیر گردن الشّرف آن دو امام بزرگوار مفتخ یارشاد از طرف قر   

ا را بر دل تـو سـرد گردانـد و از    یخدا دن: معروف فرمود. د و خوش دل کردیل و ارشاد جناب معروف جامۀ نو پوشان     یبه دل 
  . ا بر دلش سرد شد و در کار آخرت آمدیاز آن ساعت دن. ا راحت بخشدیکار دن

افت و در هفتاد سـال از  ینود و هشت سال عمر . کتا بودیهمتا و در خضوع و خشوع   بیجنابش در جود و بخشش    
دم کـه  ی شـن ی به طرف محراب دراز کردم نـدائ ي پس از نماز پایشب: ن ننهاد، که گفتیآن جز در مرض موت پهلو بر زم   

د کـه در  یـ د فرمایـ خ جنیشـ . گـر دراز نکـردم  ی خود جمع کـردم و د ي؟ پایکن  می در محضر ملوك پا دراز يا سر ی: گفت
: ست، آنگـاه گفـت  یـ  در قـاروره نگر یب مدتیطب. ص مرضی تشخيب بردم برایش طبی، قاروره اش را پ   يمرض موتِ سر  

ست و یـ  رمـضان دو :انـد  سال رحلت آن جناب را به اختالف ذکر کرده  .  سخت دلسوخته است   ین قاروره عاشق  یصاحب ا 
ست و پنجاه و سه یاگر سال رحلتش را دو. اند ست و پنجاه و هفت گفتهیوو هم د؛ ست و پنجاه و سهیک، هم دویپنجاه و 

 بـر مـسند   يست و چهار بوده است مدت تمکّـن و یم چون وفات جناب معروف در سال دویکه حد وسط اقوال است بدان     
  . شود  میارشاد چهل و نه سال
  : ن آن جناب از هر طبقهی معاصر

  ). ع(ی  النّقیو سپس حضرت امام عل) ع(ی ام محمد تق حضرت امي ويشوا و موالیامام و پ - 1
  :خ عظام و عرفای از مشا

  ؛ر نساجیخ خیش - 1 
  ؛خ ابوجعفر سماكیش - 2 
  ی؛خ بِشر حافیش - 3 
  ؛خ سمنون محبتیش - 4 
  . ت خلق داشتندیخ ابومحمد مرتعش که هر پنج نفر از طرف آن جناب اجازه ارشاد و هدایش - 5 

  : از خلفاء

                                   
بوده، مذمت و حتی به نام ملعون از وي نام ) ع(سقطی نامی که معاصر زمان حضرت صادق توضیح آنکه در بعضی از کتب رجال از سري  - 1

  .بوده است) ع(اند، ولی باید دانست که او غیر از این شیخ سري بن مفلس معاصر حضرت جواد  برده
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  ی؛المعتصم عباس - 1 
  ی؛ اهللا عباسیالمتوکل عل - 2 
  . ین باهللا عباسیالمستع - 3 
  . ر قاسمین سردار معروف، ابودلف امی، افشيث صفّاریعقوب لی: ن و امراءیاز سالط 

  : از علماء
  احمدبن حنبل، -1
  . ی نصر بزنطی احمدبن محمدبن اب -2

  : عهی از اکابر علماء ش
  . ي نحوی معروف به ابن اعرابیوفاد کیابوعبداهللا محمدبن ز -1
  :شود  میمناً ذکریشات آن جناب که تیاز فرمااي  شمه 

ت او را، یاول آنکه خاموش نکند نور معرفـت او نـور تـرس و خـش    :  در او باشدیمتصوف آنکس است که سه معن    
 سوم آنکه بـه واسـطه کرامـت    د و بر زبان نراند که ظاهر کتاب خدا برخالف آن باشد،    ی نگو یدوم آنکه از راه باطن سخن     

 بـرد و  ی کـه تـشنگ  ی که سد جوع کند و آبـ ینان: زی است جز پنج چ يادیا ز یجملۀ دن : و فرمود . عت را پاره نکند   یپرده شر 
ت که سـبب آن شـهوت   یهر معص: و فرمود.  که بر آن کار کندیکه مسکن بود و علماي  که عورت پوشد و خانهاي   جامه

ت آدم از یرا کـه معـص  یـ د آمـرزش آن داشـت، ز  یـ ت که سبب کبر بود نتـوان ام    یشت و هر معص   د آمرزش تواند دا   یبود ام 
ع یـ و فرمـود هـر کـه مط   . ین قوت آن است که بر نفس خود غالب آئـ ی تريقو: و فرمود. س از کبر  یشهوت بود و زلّت ابل    

اول : گر باشـد یز دیاگر در آن دل چرد یز است که در دل قرار نگیو فرمود که پنج چ    . ع او گردد  یمافوق باشد مادون او مط    
عـارف آن اسـت   : و فرمـود .  از خدا، پنجم انس به خدايای خدا، چهارم حی به خدا، سوم دوست    يخوف از خدا، دوم رجا    
زبـان تـو   : و فرمـود . ش غرق شـدگان باشـد  یش او عیدگان و عیچارگان و خفتن او خفتن مار گز      یکه خوردن او خوردن ب    

 ید و چـون دلـ  یـ  پرواز کنان فرود آیو فرمود که معرفت از باال هم چون مرغ. نه دل تویتو آئ يترجمان دل تو است و رو   
الثَۀِ معانٍ و هو الذّ:و هم فرمود. دیا بود در آن فرود آیند که در او شرم و ح یب صوف اسم لِثَ  نور معرفَتِه و نـور  یطْفی ال ي التَّ

 سـال  یو فرمـود سـ  . 2 هتِک محـارِم اهللا یه ظاهرُ الکتاِب و ال تَحمِلْه الکرامات علَیضْه علنْقَی علم ٍ یتَکلم بباطِنِه فیوال   روعِه
 گفت دکان تو نسوخته، گفـتم الحمـدهللا، از آن   یکی آتش در بازار بغداد افتاد، يکنم که روز    می ک شکر یاست استغفار   

  . شکر که خود را بهتر از برادران مسلمان خواستم پوزش خواهم
خ مجلس داشت، هنگام وعظ احمـدبن  ی شيروز: شود  میک کرامت آن جناب که در تذکره ذکر شده اکتفا   یه  ب 

فه بود با تجمل و خدم از آنجا بگذشت، در دلش افتاد که به مجلس رود درآمـد      ی خل ي از امراء و ندما    یکی کاتب که    یاب
 ی عاصـ يک از مخلـوق چنـان در خـدا   یـ چ یست و هـ یـ فتر نی ضعیجده هزار عالم از آدم  یدر ه : فرمود ي می سر. و بنشست 

 ننگ يو را از ویکو شود چنان شود که فرشته بر او رشک برد و اگر بد شود چنان شود که دی نیاگر آدم. ینشود که آدم
 بجست بر دل ير که از کمان نطق سرین تیا. ی به آن بزرگي شود بر خدای که عاص  یفین ضع ی به ا  ید، و عجب از آدم    یآ

                                   
ند نور معرفت او نور ترس و اول آنکه خاموش نک: تصوف اسمی است براي سه معنی و صوفی کسی است که این سه معنی در او باشد - 2

خشیت او را، دوم آنکه از راه باطن سخنی نگوید و بر زبان نراند که ظاهر کتاب خدا بر خالف آن باشد، سوم آنکه به واسطه کرامت پرده 
  .شریعت را پاره نکند
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ز خـورد و  یآنشب نه چ. ان به منزل رفتیهوش شود، پس برخاست و گر   یک بود ب  یست که نزد  یست، چندان بگر  احمد نش 
سوم روز باز تنها به مجلس . مد، از مجلس به منزل رفتآاده به مجلس ی پين و زرد رو  یگر اندوهگ یروز د . نه سخن گفت  

 يسـر .  کـن ی مـرا راهنمـائ  ير دل مـن سـرد کـرد   ا را بـ یاستاد دناي  :خ نشست و گفتیش شیآمد چون مجلس تمام شد، پ     
راه عام واضح است نماز : فرمود. ان کنیهردو را ب: ا راه خواص؟ گفتیقت، راه عام یا راه طری یعت خواهیراه شر: فرمود

 و ي مـشغول نـشو  يش ویـ ز از آرایـ چ چی و به هی زنيا را پشت پایو روزه و زکات و حج، و راه خاص آنست که همه دن      
ه کنـان بـه   یـ  مو کنـان و مو یرزنی چند گذشت پيچون روز.  به صحرا نهاديرون آمد و رویاحمد ب. یند قبول نکناگر بده 
 خنـدان و خرامـان بـه مجلـس تـو آمـد و       ي، روزي داشتم جوان، تـازه رو يامام مسلمانان فرزنداي  : آمد و گفتينزد سر 

ن کـار  یـ ر ای نمـا و تـدب  ی فراق او بسوخت بر من رحمـ ست دلم دریدا نیان و گدازان بازگشت، اکنون چند روز است پ    یگر
ا یـ  ترك دنيد من تو را خبر دهم، ویای نباشد، چون بيزی چ یدل تنگ مباش که جز خوب     :  را رحم آمد و گفت     يسر. کن

رزن را یـ خ خادم را فرمـود تـا پ  یخ آمد، شیابان به خدمت شی از بی گذشت احمد شب  یچون مدت .  شده یقیکرده و تائب حق   
، خدا به تو يدی رسانی و به راحت دو جهانيدیاستاد چنانچه مرا از ظلمت برهاناي  :کرد  می خ عرض یاحمد به ش  . دخبر کر 

 را زار و نزار يمادرش و. دندیال و پسرك خردسالش در رسین سخن بود که مادر و ع  یدر ا .  دارد یراحت دو جهان ارزان   
ز حالت آنان یخ را نیش. کردند  میگر خروش برآوردند و نالهی دال و فرزندش از طرفید، خود را در کنارش افکند و ع    ید

نان را یخ بزرگوار چرا ایشاي  :احمد عرض کرد. فتادید نی را به خانه برند البته مفيدند که و یه انداخت، هرچند کوش   یبه گر 
چـون  . دنت آگـاهش سـازم   کرد و به او قـول دادم از آمـ    يقرار  بی اریمادرت بس : فرمود.  که حال مرا تباه کنند     يخبر کرد 

م، اگر فرزنـدت از مـن پـدر خواهـد چـه      یتی و فرزندت را يوه کرد ی ب یالش گفت مرا در زندگ    یاحمد خواست برگردد ع   
م یگلاي  رون کرد و پارهیبرم، و دست برد و جامه نو از تن فرزند ب  میاو را با خود: گفت. کنم؟ پس فرزندت را با خود ببر  

ز یتو را ن: احمد گفت. اورد و فرزند را در ربودیمادر طاقت ن. ست او داد و گفت روان شو با من    ل به د  ید و زنب  ی پوش يبر و 
 بـه  یکـ ی هنگام نماز خفـتن  ی چند برآمد، شبیسال.  به صحرا گذاشتي خود را مطلّقه کن، و رویل کردم اگر خواه   یوک

د کـه در  یـ خ به رفت و احمد را دیش. روانه ام  کهابید مرا درید کار من به اتمام رسیخانقاه آمد که مرا احمد فرستاده گو    
لِ  یلِمِثْـلِ هـذا فَلْ   :گفـت   مـی د کـه یخ گـوش داد، شـن  یشـ . دیـ جنبان  میگورخانه بر خاك خفته و جان بر لب آمده، زبان         مـع

از شـهر  د کـه  یـ  را دیخلقـ . ز او را فراهم کندیلۀ تجهی به شهر آمد تا وس     يان رو ی گر يسر.  و نفسش منقطع شد    ،3العامِلونَ
 خدا نماز گـزارد بـه   یم که هرکه خواهد بر ول یدی شن یدوش از آسمان صدائ   : د؟ گفتند یرو  می روند، گفت کجا    می رونیب

  .  نماز گزارده و به خاکش سپردنديخ بر ویپس مردم و ش. ه برودیزیگورستان شون

                                   
  ).61سورة صافات، آیۀ (مانند این باید عمل کنندگان، رفتار کنند  - 3



 112

  
  قطب اول

  يد بغدادیخ جنیشجناب 
  

 ابوالقاسـم  يۀ ویکن. يد بغدادیخ جنیقۀِ، شیخُ الطَّریقَۀ و شیئِفَۀ و سباح بِحارالحق د الطا یبۀ و س  ی الغ یاولُ االقطاِب و ف   
اصـلش  . ست و هفت ضبط شدهیخ در سال دویتولدش طبق توار. يری القواريد الخزّازیدبن محمدبن جنیفش جنیو نام شر 

 هـم خـزّ   یمـشهور و چـون گـاه   » يریارقـو « بـه  یشه فروشـ یبه واسطه اشتغال پدرش به ش     . از نهاوند و مولدش بغداد است     
ز پس از مراجعت از مکّه کـه در خـدمت   ی و هم گفته شده است که خود آن جناب ن اند،  ز گفته ین» خزّاز«کرده   ی می فروش
 ي ثـور یل علوم پرداخت و فقـه را نـزد ابـوعل   ی به تحصیجنابش از هفت سالگ. دی مشغول گرد  یشه فروش ی بود، به ش   يسر

 یلتش بـه جـائ  یت فضی صیبه اندك وقت.  دادن پرداخت  ي به فتو  یست سالگ یدر ب . واند و کامل کرد    خ یشاگرد امام شافع  
 یه شـافع یـ ج فقیش افتخار داشـتند، چنانچـه ابوالعبـاس بـن سـر     ی گفتند و فقهاء عصر به شاگردیه شافعی را فق  يد که و  یرس

 اباالقاسـم  یهذا مِن برَکـۀِ مجالَـست  : تگف ؛ میشد  مینی حاضری شگفتیگفت که موج    می ا فروع ی در اصول    یهرگاه سخن 
  در جـامع بغـداد وعـظ   يچنـد . ر بـود یـ نظ  بـی دیـ ق قـرآن مج  یان دقـا  یـ ر و اشارات و کالم و ب      یجنابش در علم تفس   . 1دیالجن
 و یت بـاطن یـ داد، تـا آنکـه تحـت ترب    ي میان ثوری خود را به سفيه نسبت مذهب صوری به مناسبت شدت تقیگفت ول  می
 و يت خلق از طرف جناب سریافت اجازة ارشاد و هداید و به دریقت به درجۀ کمال رسی در طرياب سر جنیض روحیف
 همچنـان از طـرف حـضرت    يمفتخر آمد و پس از آن حضرت، اجـازة و  ) ع(ی   النق ید آن از حضور حضرت امام عل      ییتأ

کـه ارشـاد   ی فـائض و بـر ار  ي جناب سـر ینی و جانشیفۀ الخلفائ یافت و باالخره به مقام خل     یح  یتوش) ع(ي  امام حسن عسکر  
  . دیمتمکّن گرد

: پـدرش گفـت  . دید، سبب را پرسیان دی حال آن جناب چنان بود که از مکتب به خانه آمد و پدرش را گر        يابتدا 
بـه  : د گفـت یـ جن! ستیق دوستان خدا نی بردم قبول نکرد و معلوم شد دست رنج من اليت سریامروز زکات مال نزد خالو    

دم، یجن: گفت. ستی آواز داد که کيسر.  آمد و در بزديرا برداشت و به خانۀ سر   ها    آنگاه درم . برم که بستاند  من ده که ب   
ن عـدل  یـ ن فضل و بـا پـدرم ا  یتو را به آن خدا که با تو ا  : د گفت یجن. نستانم: گفت. ه زکات بستان  ین فرض یدر باز کن و ا    

 آن ي داده و بـا و یشیـ ن فضل کـه درو یبا تو ا: رت کرده؟ گفتچه فضل با من و چه عدل با پد:  گفت يسر. کرده بستان 
ا او اگـر نخواهـد با   ی قبـول کنـ  ی و اگـر نخـواه  ی قبول کنیا مشغول کرده، تو اگر خواهیعدل که به دن   د زکـات بـه   یـ ، امـ
ز پس مـال ا .  که پس از زکات، تو را قبول کردميدرآ: ن سخن خوش آمد، در بگشود و گفت      ی را ا  يسر. مستحق رساند 

تش کـرد و بـه کمـال    ی داد و او را به خود به مکّه برد و تـرب يت خود جا یت و ترب  یر بال عنا  ید بگرفت و هم او را در ز       یجن
 ي داد و خرقـه بـه و  يت خلق مأمورش کرد، و باالخره هنگام رحلت خالفت خود را بـه و ی به هدايده، پس از چند یرسان

  . ر ارشاد متمکنش کردیسپرد و بر سر
ست و نود و نه بوده است و خالفت یست و نود وهفت تا دوی دويد بنابر اختالف اقوال در سالها     یب جن وفات جنا  
و انـد   ن نـود تـا نـود و دو گفتـه    ی آن جناب را بـ   یمدت زندگان .  واگذار فرمود  ي رودبار یخ ابوعل ی خود را به ش    ینیو جانش 

                                   
  .م معانی مرا از برکت مجالست ابالقاسم جنید حاصل شده استاین نکته دانی و فه - 1
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ه یزیآرامگـاه آن جنـاب در شـون   . ار سال بوده است و شش تا چهل و چهین سیت بیر ارشاد و قطبی بر سريمدت تمکّن و  
  .  استی سقطيدر بغداد قرب مدفن جناب سر

  : ن ارشاد از طرف آن جنابی مأذون
  ي؛ ن ویفۀ الخلفا و جانشی خلي رودباریخ ابوعلیش - 1
  ی؛ابو عمرو زجاج - 2
  ؛ن بن منصور حالجیحس - 3 
  ی؛عمروبن عثمان مکّ - 4 
  ی؛خ ابوبکر شبلیش - 5 
  ؛میخ محمد رویش - 6 
  ؛فیخ عبداهللا خفیش - 7 
  ی؛خ ابوبکر واسطیش - 8 
  ي؛نوریممشاد د - 9 
  . يریابومحمد حر - 10 

ز یـ و ن) ع(ي و حـضرت امـام حـسن عـسکر    ) ع(ی  النقـ یحضرت امام علـ : رن آن جناب از ائمه اطها ی معاصر
د ییـ تأ) عـج  (ن الشَّرف حـضرت صـاحب  یطرف قر را درك نموده است، و اجازة ارشاد او از      يبت صغر ی از زمان غ   یمدت
  . دهیگرد

  : ين از طرف ویر مأذونیقت و عرفان، غیخ طری از مشا
  ،یمحمدبن فضل بلخ -1
 ،ي محمدبن حامد ترمذ -2

 ،يم مصری محمدبن ابراه -3

  قصاب،ی محمدبن عل -4

 ،یم زجاجی محمدبن ابراه -5

  بن معاذ،ییحی  -6

 ،2ید بسطامیزی ابو -7

  . ي ذوالنّون مصر -8
  :ه مقدسهی اربعۀ ناحي از وکال

  ات ی زيد اسدی ابوعمر عثمان بن سع-1
  .  ابو جعفر محمدبن عثمان -2

  :  از خلفاء

                                   
و ابویزید اصغر معاصر ) ع(از عرفاي بزرگوار دو نفر به نام طیفور مکنّی به ابویزید بوده اند که ابویزید اکبر معاصر حضرت امام جعفر صادق  - 2

  .اند شیخ جنید بوده است و اتفاقاً هر دو ابایزید را هم بسطامی نام داده
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 یمأمون عباس -1

 واثق  -2

 متوکّل -3

 منتصر -4

 نیمستع -5

 يمهتد -6

 معتمد -7

 یمکتف -8

 .یمقتدر باهللا عباس -9

  .  بوده استیو رحلت آن جناب در زمان خالفت مقتدر عباس 
  :ء از امرا

  نینیمیور به ذوالن مشهیطاهربن الحس -1 
  يث صفّاریعقوب لی -2
  يث صفّاری عمرول-3
  . یل سامانیراسمعی ام-4

  :  از علماء و فقهاء
  :عهیاز علماء ش

  ه استیه که مشهور به ابن بابوی بن بابوین بن موسی بن حسیابوالحسن عل -1
  . ی صاحب اصول کافینیعقوب الکلیمحمدبن  -2

  :از علماء تسنن
  يح بخاری صاحب صحيبخارل ی محمدبن اسماع-1
  . مان بن اشعث معروف به ابوداود صاحب کتاب سننی سل -2

  :  از حکماء
  . ی مشهور به معلّم ثانیابونصر محمدبن طرخان فاراب -1
 حـاتم  یاَبـ  د قاتـلُ فـارِس بـن   یـ الجن: دیـ گو  مـی  دیـ  در ذکـر جن    ین بس که در رجال مامقان     ی هم ي و يدر بزرگوار  

الم و فی عليکر بِاَمر العسینیالقزو اللَتهیه داللۀٌ علیه الس 3 ج .  
ن یـ ا: د سؤال کردنـد یخ جنیاز ش. شود  میشات آن جناب به نقل از نفحات االنس ذکریاز فرما اي    مناً شمه یاکنون ت  

و . اران بهتـر از شـفقت اسـت   یـ موافقـت بـا   : و فرمـود . يدی نرسياگر از کجا بود: ؟ فرمود یگوئ  می  و يعلم از کجا آورد   

                                   
س بن حاتم قزوینی است که به امر حضرت امام عسکري - 3 وي را به قتل رساند، و این عمل او  دلیل روشنی بر جاللت قدر ) ع( جنید قاتل فارِ

س دعوي خدائی براي حضرت عسکري نمود. (و بزرگواري وي است حضرت فرمود هر که او را بکشد من وعده بهشت به . توضیح آنکه فارِ
  ).ناب جنید به امر حضرت او را به قتل رسانیداو می دهم و ج
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ف المجالس و أعالهـا الجلـوس مـع الفکـر     :  و فرمود4الوجد یرٌ مِن استغراقِ العلم فی العِلم خیاِستغراقُ الوجدِ ف : مودفر أشرَ
الء هو الغًفْلۀُ من المبتَل    : فرمود. ستیبال چ :  سؤال کردند  ياز و . 5دیدان التوح ی م یف ن. 6یالبئِلَ الجمِنْ غَ کونُید ما یس طاءرِ یع

مطائِه  کلُّ: ل؟ قالعِل مِن عم7کونیالع .  
در مـسجدالحرام در  .  او را با خود بـه حـج بـرده بـود    ي سر يند آن هنگام که هفت ساله بود، خالو و مرشد و          یگو 

کر سخن     یان چهارصد تن از مشا    یم . ش افکنـد یسـر پـ  . ي بگـو يزیز چید تو نیجناي  : گفتيسر. رفت  می خ بر سر مسئله شُ
، يت او نـساز یه معـص ی و دادة او را سرماي نشوی که خدا داده بدان نعمت بر او عاصیکر آن است که نعمتآنگاه گفت شُ 

رد و سنّت رسـول بـر دسـت    ی بر دست راست گيد که کتاب خدای باین راه را کس  یا: و فرمود . ن کردند ی را تحس  يهمه و 
هت افتد و نه در بدعت  یچپ و به نور ا     بن یدن علیخ ما در اصول و فروع و بال کشی گفت شو. ن دو شمع برود که نه در ب 

  مـن بـر همـه   یستند و زمـان  یـ گر  مـی  ن بـر مـن    ی چنـان بـود کـه اهـل آسـمان و زمـ             يروزگـار : و فرمود . است) ع (طالبیاب
ل  دل را نگاه داشـتم و ده سـال د  یده سال به پاسبان: و فرمود. شان خبر دارم نه از خود  یستم، اکنون چنانم که نه از ا      یگر می

  . ست سال است که نه من از دل خبر دارم نه دل از منیاکنون ب. مرا نگاه داشت
 که به دکّان خـود  یجنابش مدت: شود  میمناً ذکریآورده شده، تها   از کرامات آن جناب که در اغلب تذکره        یک ی

 دکّـان بگذاشـت و   یاشت پس از مـدت گذ ب خت و چهار صد رکعت نماز یآو  می کرد، هر روز پرده را     ی می نه فروش یآبگ
 و تـا صـبح اهللا   يستادی اي بر پای سال نماز خفتن که بگزاشتیو س  دل پرداخت،ی منزل کرده به پاسبانيز خانه سر  یدر دهل 
از    ین خبر او بـه خل یمعاند. یضه صبح بگزاشتی و هم بر آن وضو فریاهللا گفت  فـه  یخل.  کردنـد يفـه رسـانده و در کـار او غمـ
ده بود ینار خری را به سه هزار دیزکیفه کن یخل. افتند  می خلق در کار او به فتنه     : گفتند. ان منع کرد   نتو یحجت  بی او را : گفت

د رفـت و  یبا  میدیش جنیاراست و گفت تو را به فالن موضع پیور بیفرمود تا خود را به ز. يدی به او نرسی کس یبائیو در ز  
ار دارم مرا از کار عالم دل گرفتـه اسـت   ی، و گفتن که مال بسد کردنیبا  می عرضهينقاب از چهره دور کرده خود را بر و       

د جهد یو چنان با. رد، جز با تویگ  نمیا قراری به طاعت آورم که دلم به اهل دني تا در صحبت تو رویآمده ام تا مرا بخواه   
د آمـد و  یـ ش جنی پـ زكیکن. زك روان کرد که حال او را مشاهده کندی با کنیپس خادم. یل کنی که او را به خود ما   یکن

زك زبان بگـشاد و آنچـه   یکن. ش افکندید سر در پی را بدي افتاد چون ويار نظر بر ویاخت  بید راینقاب از چهره گرفت جن    
 بـرآورد و در  ید خاموش بود، آنگـاه سـر بـر آورده آهـ    یجن.  کرد تا از حد بگذشت    يمش داده بودند بازگفت و زار     یتعل
مان شد و یفه افتاد و پشیآتش به جان خل. فه را خبر کردیخادم برفت و خل.  و جان داد فتادیزك در حال ب   ید کن یزك دم یکن

 را نتـوان  ین کـس ید آمد که چنیش جنیپس برخاست و پ. دید دیند که نباید کند آن ب یشان آن کند که نبا    یگفت هرکه با ا   
ن تو را شفقت یرالمؤمنیاماي  :د فرمودی؟ جنی را بسوختیخ دلت آمد که چنان لعبت   یشاي    :د گفت یش خود خواند و به جن     یپ

  ! ، نکن تا نکنندیاضت و جان کندن چهل سالۀ مرا بر باد دهی ریخواست  میبر مؤمنان چنان است که

                                   
وجد و علم در اصطالح عرفا به عبارت اخري جذب و سلوك است، پس معنی چنین می شود که جذبه را در سلوك باختن و عود به  - 4

  .سلوك بهتر است از سلوك را در جذبه باختن و باقی ماندن بر جذبه
ق ذکر رسیده . با فکر است در میدان توحیدشریف ترین و اعال ترین مجالس، جلوسِ  - 5 به نظر می رسد که منظور از اشراف مجالس همان حِلَ

  .در خبر است
  .بالء، غفلت از پدید آورنده بالست - 6
  .عمل هم از عطاي الهی است: چه چیز است عطاي الهی بدون عمل بنده؟ فرمود: از جنید سؤال شد - 7
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  قطب دوم

  ي رودباریخ ابوعلیشجناب 
  

دبن    ینـام شـر  . ي رودبـار  یخ ابـوعل  ی، ش ي، مقرّب حضرت بار   يسلطان تخت ارشاد مدار    فش احمـد و فرزنـد محمـ
در نفحـات آن  . افتۀ بغداد و از ابناء وزراء بوده اسـت یات اصفهان است و نشو و نما  ی از وال  1 از رودبار  يالقاسم، اصل و  ابو

 و در فقـه شـاگرد   يم الجـر یث شـاگرد ابـراه  یجنابش در علم ادب شاگرد تغلـب و در حـد        . دانند 2جناب را از طبقه رابعه    
نـد  یگو.  کاتـب بـوده اسـت   یخ ابـوعل ی و مرشـد شـ  يد بغدادی جناب جند و سرسپردهیقت مریج و در طریابوالعباس بن سر 

. ا هـذا یـ اسـمع  : گفت ي مید با مردین هنگام جنید افتاد، ای به مجلس جن  یگفت، گذر ابوعل    می د مجلس ی جناب جن  يروز
 یفـ . کردد، ی که باي گرفت و اثري جايد در دل ویکالم جن. ستاد و گوش فراداشت   ید، با یگو  می  را ي پنداشت و  یابوعل

  . قت اقبال نمودیالمجلس هرچه در آن بود ترك گفت و بر طر
 و ابـوحجره  ی، و ابـوحمزه خراسـان  يخ ابوالحسن نوریخ وقت صحبت داشته، از جمله ش     ی از مشا  ياریجنابش با بس   

ه جنـاب  ی را از انفـاس قدسـ  ي و کمـال معنـو  یت کلّی تربيو. ی و ابوعمرو دمشق  یفی و ابوبکر قط   يم بغداد یمحمد بن ابراه  
د، یکه ارشاد متمکّن گردی بر اريل آمده، پس از وی آن جناب ناینی و جانش یفۀ الخلفائ یافت و باالخره به سمت خل     ید  یجن
ن سـنوات  ین بـ یمـت فرمـود و در آن سـرزم   یت و ارشاد عباد مشغول و آخر عمر به مـصر عز یفه هدا ی در بغداد به وظ    یمدت
ن یـی ست، تعیـ نهـا   مدت عمر آن جناب چون تولـدش ضـبط تـذکره    .  فرمود ست و سه رحلت   یصد و ب  یست تا س  یصد و ب  یس

خ ی شـ ي جنـا ين ویفۀ الخلفاء و جانـش یست و چهار سال بوده است، خلی بر مسند ارشاد قرب بيمدت تمکّن و. نشده است 
  .  کاتب استیابوعل

  : خ و عرفاین آن جناب از مشای معاصر
  ،يخ ابوالحسن نوریش -1
 ،ی ابوحمزه خراسان -2

 ،يابوالقاسم نصرآبادخ ی ش -3

 ،یفی ابوبکر قط -4

  . یوطی ابوالحسن الس -5
  : اربعهي از وکال

  ابوجعفر محمدبن عثمان، -1
  . ن بن روحی ابوالقاسم حس -2

  :  از علماء و فقها

                                   
رودبار اصفهان در کنار زنده رود و شیخ ابوعلی که یکی از مشایخ سلسله علیه است، از همین جا : اند ه نوشتهآقاي شیروانی در بستان السیاح - 1

  .است مدفون است و آن از قراء لنجانست» ده بوعلی«بوده و در آن قریه که مشهور به 
  .دیگران- 4 طبقه؛  تابعین تابعین-3اب طبقه؛ تابعین اصح- 2طبقه اصحاب حلقه؛ -1: اهل سیر این طبقات استمصطلح منظور از طبقات  - 2



 117

  يتغلب نحو -1
  . جی ابوالعباس بن سر-2

  : از خلفاء
   باهللا،یالمکتف -1
  محمد بن معتضد -2

  . یالمقتدرباهللا عباس -3
  :  از امراء

  یل سامانیر اسمعیدبن اماحم -1
  . یل سامانینصربن احمدبن اسمع -2

ـ   : و هـم فرمـود  . 3قُ الـسجون معاشَـرَةُ االَضـداد   یأضْ: شات آن جناب  ی از فرما  ي شطر الفِعـال   یفَـضْلُ المقـاِل علَ
صۀٌ و فَضلُ الفعال علَ    المۀُ إعراِض اهللاِ العبد اَنْ: و هم فرمود 4 المقالِ مکْرَمۀیمنْقَ بما الی ع هی شْغَلَهکـه  يدیـ مر: و فرمود. 5نْفَع 

تصوف صـفت قـرب اسـت بعـد از کـدورت      : و گفت.  کندید به بازار فرستاد تا گدائی بنالد، او را با    یاز پنج روز گرسنگ   
عد ز یـ گـر بـال ن  یرد دیان پـذ صکبال نقـ یستد و چون یستد بالها بایخوف و رجاء چون دو بال مرغند، چون مرغ با : و گفت . ب

 ير ویـ  از غیقت خوف آن است که بـا حـق تعـال   یحق: و فرمود. ناقص است، و چون مرد از هر دو بماند درجۀ شرك بود    
و فرمـود کـه هـم چنانکـه حـق      .  را دوست دارنـد ي دوست دارد اهل همت را که اهل همت و    یحق تعال : و گفت . ینترس
ضه کرد پنهان کردن مقامات و احـوال را تـا کـه چـشم     یاء فریاولد ظاهر کردن معجزات را، بر یضه گردانیاء فری بر انب یتعال
د یـ د آیـ  حکمت پدياست، در ویا و ری گردد از حب دنیچون دل خال: فرمود. ند و نداندی او را نبیفتد و کسیار بر او ن   یاغ

ر او و یالعـۀ سـرا  ع او و مطیدن صـنا یـ د: دید آی پديزین سه، چید و از روح مکاشفت، و بعد از ا ید آ یو از نفس خدمت پد    
ا یـ  کـه موجـب ذکـر بـود     یا نقمتی که موجب شکر بود یا نعمتی: ست از چهار نفسی نیبنده خال : و گفت . ق او یمعامله دقا 

  . استی است و واعظ دل حی را واعظيزیو فرمود هر چ.  که موجب استغفار بودیا زلّتیر بود ی که موجب خیمحنت
هـا    بهـشت اند، کرده  آسمان را بازيدرها: چشم را باز کرد و گفت. ودخ در دامن خواهرش ب    یهنگام وفات، سر ش    
ا دل    ی رسانیکنند تو را به جائ  میکند، فرشتگان ندا    می که بر ما جلوه   اند    آراسته دیـ گو  مـی م کـه در خـاطرت نگذشـته امـ :

كی غَیرُ اِلبِحقّک ال أنظُ   . میباز گرد یم که برشوتیم، برگ آن نداری در انتظار بسر بردي عمر،6رِ
رد، و    یشی درویوقت: فرمود:  از کرامات آن جناب    يا  شمه م، چـون  یکـرد   مـی  را دفـن ي بـه دعـا درآمـد و بمـ
 ینـ یب  مـی لیـ مـرا ذل :  او رحمت کند چشم باز کرد و گفتیبی بر غري را باز کنم و بر خاك نهم تا خدا      ي و يخواستم رو 

 من زنده ام و محبان خدا زنده باشـند  يآر: ؟ گفتيرگ زنده ا پس از ميدیا سی: ز کرده است؟ گفتم یش آنکه مرا عز   یپ
د و یـ  ترکي آمـد و دسـت و پـا   يکـرد بـاد    مـی ا بود به وسوسه طهارتی در کنار درینوبت.  دهمياری يرودباراي  و من ترا 

عت اسـت و  یشـر ت در علـم  ی عافیعنی،  العلمیۀ فیالعاف؟ آواز دادند که  ۀی العاف یاله:  درمانده شده گفت   يو. آمد  می خون
                                   

  .سخت ترین زندانها معاشرت با ناجنس است - 3
  .زیادتی گفتار بر کردار نقص است و زیادي کردار بر گفتار کرامت - 4
  .عالمت اعراض خداي از بنده، مشغول کردن بنده است به چیزي که نافع حالش نیست - 5
  .تو نکنمقسم به حق تو که نظر به غیر  - 6
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چـشمش بـه   خانـه   به گرمابه رفت در جامـه  یهم وقت. امدهیعت نی است که در شریدن دست و پا بنا بر وسواس ی ترک يابتال
 به خـدمت  یر جوانید بر سر امی را دیشیشان که به گرمابه است چون در رفت، درو     یدر فکر رفت که از درو     .  افتاد یمرقّع

. خت و خدمت کرد و چون غسل کرد خشک آوردی بريش آب بر ویاست، دروچون آن جوان برخ  . چ نگفت یستاده ه یا
 يگـالب بـر و  . ش جامه بر آن جـوان افکنـد  یدرو. ستادیخ همچنان به نظاره بایش. ز برفتیش ن یدرو. رون رفت یآن جوان ب  

وان قطعـاً در  هرچه خدمت کـرد، آن جـ  . ش بداشتیش رو ینه پ یآئ. زد  می مِروحه گرفت و او را باد     . عود بسوخت . افشاند
! ؟يد کرد تا تو به من نگـر یجوان چه بااي  د، گفتیش را صبر به اتمام رس    یدرو. رون رود یست و برخاست که ب    ی ننگر يو

ش را بـه خانقـاه بردنـد    یـ  فرمـود تـا درو  یآن جوان برفت، ابوعل! فتاد و بمردیش بیدرو!  و به تو بنگرمیر که بره  یگفت بم 
ع پوشیه دیخ به حج رفت آن جوان را در بادی ش یکفن و دفن کردند، پس از مدت        کـه  یستیـ ده گفت تو آن جـوان ن ید مرقّ

؟ گفت آن شب بـه  ينجا چون افتادیا: خ فرمودی بود که بر من برفت، شیخ آن خطائ  یشاي    ؟ گفت منم،  یش را بکشت  یدرو
مده توبه کـردم و بـر گـور    از خواب درآ! ؟یستی بمردم و هم بر من ننگریدم که گفت  یش را در خواب د    یخواب رفتم درو  

  . دمیدم و مرقع پوشی ببري رفته مويو



 119

  
  قطب سوم

   کاتبیخ ابوعلیشجناب 
  

فش حـسن بـن احمـدالکاتب    ی و نـام شـر  ی ابـوعل يت ویـ کن.  کاتـب یخ ابـوعل یجامع المفاخر و مجمع المناِقب، ش   
 مـصاحبت  يخ ابوالقاسم نصرآبادی و شيربا ابوبکر مص. خ و از طبقۀ رابعه استیاز بزرگان مشا .  ضبط کتب است   يالمصر

 ینیافته، سرانجام به خالفت و جانـش یل یت و تکمی است و بر دست آن جناب ترب     ي رودبار یخ ابوعل یداشته و سر سپرده ش    
خ یجنابش پس از رحلت ش.  هستنديافتگان ویت ی از تربی المشتولی حسن بن عل  ی و ابوعل  یابوعثمان مغرب . ل آمده ی نا يو

ف ارشـاد اشـتغال   یصد و پنجـاه و سـه بـه وظـا    یـ د و تا سـال س یه متمکن گردی بر مسند ارشاد سلسلۀ معروف   يبار رود یابوعل
 بر مسند ارشاد يمدت تمکّن و.  نمودین و خرقه تهییش تعی خوینی را به جانشیخ ابوعثمان مغرب  ین سال ش  یداشت، و در ا   

  .  سال بوده استیب سیقر
  :قتیخ طرین آن جناب از مشای معاصر

  ي؛ابوالقاسم قصر - 1
  ي؛ ابوالقاسم جعفربن محمد المقر - 2
  ؛ نیاسیابوالقاسم بشر  - 3
  . ابوبکر - 4

  : از علماء و فقهاء
  ی؛ه شافعی فقي حسن بن قاسم طبریابوعل - 1
  ي؛ بن عبداهللا نحویسی بن عیابوالحسن عل - 2
  ی؛ره شافعی هرین بن ابی حسن بن حسیابوعل - 3
  . یرافین عبداهللا سد حسن بیابوسع - 4

  : از خلفاء
  ؛ باهللایالراض - 1
  ؛ باهللایالمتق - 2
  ؛ باهللایالمکتف - 3
  ی؛ع هللا عباسیالمط - 4
  .  در مغربين اهللا علویمعزّلد - 5

  :نی از امراء و سالط
  ی؛لمیعماد الدولۀ د - 1 
  ی؛لمیرکن الدوله د - 2 
  ؛معزّالدوله - 3 
  .  در مصريدیکافور اخش - 4 
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ب : فرموده است  :شات آن جناب  ی از فرما  يا  ه شمذا انقَطع الع االِستغناء عن  دهیفیۀ فَاولُ مای بالکُلی اهللا تعالید اِلیاِ
سانُ بمـا ال    ی القلِب ال   یف اِذا اَسکََن الخَوف  : و فرمود . 2صحبۀَ الفُساقِِ داء و دوائُه مفارقَتُهم     :  و قال  1 النّاسِ و . 3هیـ عنینْطِـقُ اللـِّ

  . 4نایعلَ نا مْن صبرَیوصلَ اِل: دیفرما ی می تعاليهم فرمود که خدا
) ص(ی ، حضرت مـصطف ي بر من مشکل شديزید هرگاه چیفرما  مین بس کهیاز احوال و کرامات آن جناب هم      

  . یدمیده و آن مشکل را پرسیرا به خواب د

                                   
  .هرگاه بنده به کلی به خدا منقطع شود اول نتیجه آن بی نیازي از خلق است - 1
  .مصاحبت فاسقان دردي است که دواي آن دوري از آنهاست - 2
  .هرگاه خوف خدا در دل جا گرفت سخن غیر الزم بر زبان جاري نمی شود - 3
  ). بر بالیا یا واردات از طرف مایعنی(خداي فرموده کسی به ما برسد که بر ما صبر کند  - 4
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  قطب چهارم

  یخ ابوعمران المغربیشجناب 
  

قُ فش ی ابوعثمـان، نـام شـر   يه دوم ویـ کن. یخ ابوعمران المغربی، شي ربه البارینُ االَبرارِ، الواصِلُ الی االَنواِر و ز  مشرِ
ار ی بـس یدر جوان.  اشتهار داشتهیدبن سالم المغربین جهت به سعیروان مغرب است، به ایجنابش اصالً اهل ق. دبن سالم یسع
ر و ی سـ ي در وادي ورود ويد افکنـدن اشـتغال داشـته، و ابتـدا    یر بـه صـ  یـ  از جزایکیوسته در ی و شکار و پيل به سوار یما

ر ی شـ ير مـن بـود خواسـتم مقـدار    یشه ظرف شـ  ی که هم  ینی در شکارگاه از کاسۀ چوب     يروز: فرمود ن بوده که  یسلوك چن 
ر ینانکـه مـرا از شـ   ار بر مـن زد و بـر مـن حملـه نمـود، چ     یبود بانگ بس  می در شکارگاه همراه من ه که هموار  یبنوشم، سگ 

در دفعه سوم کـه  . ر بنوشم باز حمله کرد و مانع شدیگر قصد کردم که از ش یبار د اي    چون پس از لحظه   . خوردن مانع آمد  
اي  فاصـله . ر نهـاد بـه خـوردن آن مـشغول شـد     ی نموده سر در کاسه شیش دستیوان پیر گرفتم حیم به خوردن شیجداً تصم 

ر نهاده و زهر داخل آن کـرده  ی سر در شيبعد از تفحص معلوم شد که مار  . رده و بمرد  ر آماس ک  ید که از خوردن ش    ینکش
ز کـردم و توبـه   یـ د و تـرك همـه چ  یـ دم حال بر مـن بگرد ین دیچون چن.  من نمودهيده و خود را فدا   ین را د  یبود، سگ ا  

  .  طلب درآمدمينموده و در واد
ده یست سال عزلت از خلق گزیخ ابوعثمان در اول حال بیاء در حاالت آن جناب ذکر کرده که شیدر تذکرة االول 

 بگـداخت، آنگـاه بـه او    ياضـت و مـشقت، جـسم و   ید و از ری نـشن یده چنانچه در آن مدت حس آدم یابانها گذران یو در ب  
 کـنم کـه مبـارکتر    ي صحبت با اهل خدا و مجاوران خانۀ و   يگفت ابتدا . با خلق صحبت کن   : فرمان صحبت آمد و گفتند    

افتند به صورت مبدل شـده و بـه   ی را يو؛ مدندآرون ی، مخبر و به استقبال بيان از آمدن ویخ و اعیمشا. قصد مکّه کرد  .بود
ات آدم در یـ  کـه ذر یستیـ ن صـفت ز یـ ست سـال بـر ا  یـ گفتند با ابوعثمـان ب .  نماندهيزی چي که جز رمق خلقت بر و    یحال

کر رفتم و : ؟ فرمودي و چرا باز آمدیافتی و چه يدی و چه دیرفت تا چرا و به کجا     يران شدند، ما را بگو    یروزگار تو ح   بس
 ا اباعثمان گرد فـرع یکه  ندا آمد. دیافتم و به عجز باز آمدم، رفته بودم تا اصل ببرم آخر دست من جز به فرع نرس ی يدینوم
  . د بازآمدمی دور است سپس نومیقیدن نه کار تو است و محو حقی مباش چه اصل بریال مستیگرد و در خ می

 مصاحبت ي و ابوعمر نهرجوری و ابوعمر زجاج یب مغرب ی نمود و با حب    ينوری ابوالحسن د  ي شاگرد یجنابش مدت  
ل و مـأذون بـه   یت آن جناب تکمیافته و در تحت تربین ی کاتب توبه و تلقیخ ابوعلیباالخره بر دست قطب وقت ش  . فرمود

  . دی گردين ویخ و جانشیخ المشایارشاد و ش
خ ابوالقاسـم  ی شـ يشابور آمـده و پـس از چنـد   یـ نابش سالها در مکّه معظّمه مجاورت نموده، پس از آن جـا بـه ن         ج 
صد و هفتـاد و سـه در   یـ ن و در سـال س یـی  خـود تع ینی اجازه ارشاد داشت به خالفت و جانـش   ي را که از طرف و     یگورکان

مـدت عمـر آن   .  اسـت یی و ابوعثمان نصيریعثمان حخ ابوی در جوار مزارات شيمزار متبرّك و .  فرمود یشابور خرقه ته  ین
  . ست سال بوده استیبر مسند ارشاد بي و مدت تمکّن واند   سال نوشتهیجناب را صد و س
خ کبار مصاحبت داشته است که بـه  ی از مشا ياری که کرده با بس    يادی به واسطه عمر ز    يو: ن آن جناب  ی معاصر

  :شود  میا اکتفي معاصر وي عرفايذکر چند تن از عظما
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  ي؛فه وی خلیخ ابوالقاسم گورکانیش - 1 
  ی؛ر چِشتیابوالخ - 2 
  ی؛ن صوفیابوالحس - 3 
  ؛ر اقطعیابوالخ - 4 
  ي؛ابوالقاسم قصر - 5 
  ؛ابوعمر زجاج - 6 
  ی؛خ ابوبکر شبلیش - 7 
  ي؛نوریع دیابوالحسن ضا - 8 
  . نیاسیابوالقاسم بشر  - 9 

  : از خلفاء
  ع باهللای المط-1
  یع باهللا عباسیطاال -2
  ن اهللایالمعزّلد -3
  . یز باهللا فاطمیالعز -4

   :نی از امراء و سالط
  یلمیعضدالدوله د -1
   عزّالدوله -2
  . یلمیدالدوله ابن رکن الدوله دیمؤ -3

   : از علماء و فقهاء
  ی؛ ه مغربین محمدبن احمد مشهور به ابن سمعون ابوحنفیابوالحس - 1
  . ی منصور قاضعثمان بن عبداهللا بن - 2

ز برقـرار نمانـده بـود مثـل     یچ چیافتم نگاه کردم هی که يفرمود در عمر دراز: شات آن جناب ی از فرما  يا   شمه
وارح تَحـت االمـر       : و فرمود .  مگر امل  یوقت جوان  حفظُ الجـ هرکـه صـحبت تـوانگران بـر صـحبت      : و گفـت  . 1االِعتکاف

دع ی خیالعاص: و گفت. ال گرداند را به مرگ دل مبت   ي و یند حق تعال  یشان برگز یدرو ـ یرٌ مِنَ المـ طْلَـب  ی ابـداً  ی العاصـ أنّّ لِ
د و از یکش  می از چاه آبیخ بودم، کسینزد ش: دی گویعبدالرّحمن بلخ. 2ال دعواهِ ی خَ یط ابداً ف  یحی یقَ توبتِه و المدع   یطَر

 يد اهللا اهللا کـه هـر کـه دعـو    یـ گو  مـی :گفت.  نه:د؟ گفتمین چرخ چه گوی ایا عبدالرّحمن دانی: فرمود. آمد  میچرخ آواز 
 یکـ یو بـه  .  سـماع دروغ زن اسـت  يدن درختها و آواز باد سماع نبود او در دعـو یسماع کند و او را از آواز مرغان و جنب         

ه تا با ق: گفت. خواهم:  کنمت؟ گفت یحتی نص یخواه: فرمود و تهمت از خلق برگیر تـا  مت گردد یتهمت بر کردار خود نِ
هرچنـد  . ن درخـت بـرکن  یند که ای را فرمایدل چنانست که کس  و فرمود مثَل مرید در پاك کردن        . از میان برخیزد  جنگ  

                                   
  .اعتکاف نگاهداشتن جوارج تحت امر الهی است - 1
  .شدحال گنه کار بهتر است از مدعی زیرا گنه کار همیشه جویاي طریق توبه است و مدعی همیشه در بند خیاالت ادعاي خو - 2
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فتر ی تر گردد و او ضعيرتر کند درخت قویهرچند د. ابم آنگاه برکنم  یصبر کنم تا قوت     : دیگو. شه و جهد کند نتواند    یاند
  . يتعد  بیر ویتقص  بیاست محافظت حدود يتقو: و گفت. و برکندن دشوارتر باشد

 دراز ابوعثمـان را  يروزگـار :  گفـت ید که ابـوعمر زجـاح    یدر تذکره گو  :  چند کلمه از کرامات آن جناب     
ا اباعمر چند با ابوعثمان از مـا  یدم که مرا گفتند ی در خواب دیشب.  صبر نتوانستم کرديخدمت کردم تا چنان شد که از و      

. دمیـ ن عجـب د ی چنـ یخ گفتم که خوابیگر به اصحاب شیروز د. دیشت به حضرت ما کند و پید و به او مشغول شو  یبازمان
ا نـه،  یـ م یخ گویشه بودم که با شین اندیدر ا. دهین خطاب شنیم و هم  یده ا ین خواب د  ینه هم یهمه سوگند خوردند که به ع     

د و یـ  از مـن بگردان يگفتنـد، رو د آنچه یدیاصحاب چون شناي  :رون آمد و گفتی برهنه از خانه بيل و پایخ به تعج  یکه ش 
ا بـروم  یـ آن روز کـه مـن از دن  : خ فرمـود ی گفـت کـه شـ   یهم ابوالحسن کاشـان . دین ندهیش از اید و مرا تفرقه بیحق را باش  

 را ی کـس ی گرد و خاك کـس ياریا برفت حاضر بودم از بس ی از دن  يابوالحسن گفت آن روز که و     . فرشتگان خاك بپاشند  
  . دید  نمیشابوریدر ن
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  قطب پنجم

  یخ ابوالقاسم گورکانیشجناب 
  

ه آن جنـاب ابوالقاسـم و نـام    یـ کن. ی الطوسـ یخ ابوالقاسم گورکانی، شی و مشِرقُ النّورِاالِمکانی و االَدان یفَخْرُ االَعال 
در نفحـات االنـس جنـابش را    .  استیخ ابوعمران مغربیفۀ شی اواخر مائه چهارم بود و خلير عرفای و از مشاه  یفش عل یشر

. دهیـ قـت نام یطر 1 را از جـوانمردان ياء ویـ  دانسته، در تذکرة االولیخ ابوالحسن خرقانیر و ش ید ابوالخ یخ ابوسع یهم طبقه ش  
 يفـۀ و یخ و خلیخ المـشا ی توسـط شـ  یکـ ی:  شدهي دو رشته جاريدند و از ویت آن جناب به کمال رس  یمن ترب یاز  اي    عده
 داشـته اسـت   ي قـو یخ ابوالقاسـم در سـلوك حـالت   ی، جناب شيفارمد فضل بن ی توسط ابوعليگریخ ابوبکر نساج و د    یش

وفـات آن جنـاب در سـال    .  بـوده اسـت  یتـ یز آیـ دان نیـ  بوده و در کـشف واقعـه مر  ياز به درگاه وی ن يچنانچه همه را رو   
ة تار» میابوالقاسم قس«چهارصد و پنجاه و کلمۀ   خ یشـ ن آن جنـاب  یفـۀ الخلفـاء و جانـش   یخل. خ وفات آن جنـاب اسـت  یماد

  .  بر مسند ارشاد هفتاد و هفت سال بوده استيمدت جلوس و. ابوبکر نساج است
  :خ و عرفاء عظامین آن جناب از مشای معاصر

  ؛رید ابوالخیخ ابوسعیش - 1 
  یابوعبدالرّحمن السلم - 2 

  ؛ دقّاقیخ ابوعلیش - 3
  . يریخ ابوالقاسم القشیش - 4 

  : از علماء و فقهاء
  ي؛لم الهد عید مرتضیس - 1 
  ي؛ن علم الهدی الدید رضیس - 2 
  ؛دیخ مفیش - 3 
  . یخ ابوجعفر طوسیش - 4 

   : از حکماء
  نا،ی سیخ ابوعلیش -1
  . يم ناصر خسرو علویحک -2

  : از خلفاء
  ع باهللای الطا-1
  القادر باهللا -2
  . یم بامراهللا عباسی القا-3

                                   
ت کمال سعه و در عین حال گذشت از همه چیز داشته، و این کلمه یعنی از آن عارفانی بود که در مقام طریق» جوانمردان«مقصود از کلمه  - 1

  .نام ویژه دسته مخصوص از عرفا و اهل سلوك نبوده است
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   :نی از امراء و سالط
  ن،ن در خراسایسلطان محمود سبکتک -1
  در عراق ی سلطان طغرل سلجوق -2

  . ر در گرگان و طبرستانیقابوس بن وشمگ -3
ا یـ ان قضا رضا ورزد بهتر اسـت  ی سؤال کردند که سالک در جري از و:شات آن جنابی چند از فرما ي شطر

دعـا  ، اما محل رضـا جنـان اسـت و محـل     ي منافات ثابت شدي بودیکیاگر رضا و دعا را محل : فرمود. دست در دعا زند  
ست؟ یـ ده دعـا چ یـ  اسـت فا یگفتنـد چـون راضـ   . ی باشد و به لسان داعید راضیان قضا به دل با    یلسان، پس سالک در جر    

، از غلبـه رضـا زبـان بـه دعـا      يو از حال خود خبر داد که اگر مأمور نبود    . از چاره ساز  ین  بی از در حضرت  یعجز و ن  : فرمود
  خـواهم يزیـ را اگـر از او چ یـ ران، زیـ ن مطالـب ح ییا عاجزم و در تع چند سال است که از دع    ي و با وجود مأمور    ينگشود

ر یـ خـواهم کـه غ    نمیرت محبتم نگذارد که من او را شناسم، چه   یغ: ؟ فرمود یمعرفت او از او نخواه    : گفتند.  است یادب بی
خ یاز شـ : دیـ  گوي بـن عثمـان غزنـو   یابوالحـسن علـ  . ر باشم الجرم معرفت نتوانم خواسـت یاو، او را شناسد، و تا من منم غ 

ز کـه  یـ سه چ: د و سزاوار گردد؟ فرمودیر را شاید، تا اسم فقیز چه باین چیش را کمتریدم که دروی پرس یابوالقاسم گورکان 
گر آنکه سخن راست بداند گفت و شـنود، سـوم آنکـه    ید که پاره راست تواند دوخت، د   ی با یک؛ ی دیز نشا یکمتر از سه چ   

د هـرکس در  یـ ائیشان که حاضر بودند چون به منزل خود باز آمدند، گفتند ب  ی از درو  یگروه. ن بداند زد  ی راست بر زم   يپا
نت و سخن راسـت آن باشـد   یمن گفتم پاره راست دوختن آن بود که به فقر دوزند نه به ز        . می بگوئ يزین سخن چ  ی ا یمعن

، رمز آن را فهم کند نـه بـه   یندگانت و به حق و جد در آن تصرف کند نه به هزل و به زید و شنود نه به منیکه به حال گو  
ن سخن چـون بـه آن جنـاب عـرض کردنـد،      یا. ن نهد نه به لهوین زدن آن بود که به وجد بر زم    ی راست بر زم   يعقل، و پا  

  . 2ی خُبرةِ اهللا تعالیاَصاب عل: فرمود
حـلّ آن بـر    قیـ رافتـاد ط اي  د که مرا واقعهی بن عثمان گوی هم ابوالحسن عل   : از کرامات آن جناب    يا   و شمه 

 بـود،  ي ويافتم کـه آن مـسجد بـر در سـرا    ی ي را در مسجديخ ابوالقاسم کردم، و یمن دشوار شد، قصد خدمت جناب ش      
مـن  . گفت  میادیکم و ز  بیال داشتمی خود به ستون مسجد کرد و حلّ آن واقعه را که من در خ  يد رو یچون از دور مرا د    
ن ساعت بـا  ی در ای تعالين ستون را خدایفرزند ااي  :فرمود. ن واقعه من است  ی ا خیا ش ی: گفتم. افتمیده  یجواب خود نا پرس   

گذشـت   ی مـی  از راهیخ وقتیند شیگو.  دادميدین سان که شن یو جواب آن را بد    . د که از من سؤال کرد     یمن ناطق گردان  
 بـه اوامـر   یش از آن اعتنـائ ی پآن جوان که. برو اطاعت پدر و مادر کن: فرمود.  کنیحتی آمد که مرا نصي به نزد و   یجوان

پـسر  . ا شـد ی جوير حالت را از ویین تغی پدر علت ايع اوامر آنها شد تا روز یپدر و مادر نداشت رو به راه کرد و مرتباً مط          
خ یخ آمد و هـر دو بـر دسـت شـ    یپدر دست پسر را بگرفت و به حضور ش. ان کردیخ و اثر آن را در دل خود ب      یحت ش ینص

 بربـود  يخ را از دوش ویجوان خرقـه شـ  .  مست مصادف شدی در راه با جوان ينقل است که روز   . افتندی نیتوبه کرده، تلق  
دانم تو را بـه زر حاجـت اسـت و آن خرقـه       میش جوان فرستاد کهیدان پی از مریکینار زر توسط یخ چند د  یگر ش یروز د 
  . افتین یده توبه کرد و تلقیخ دویبه حضور شمه یجوان سراس. ن زر به مصارف خود برسان و خرقه بازدهی ندارد ایارزش

  

                                   
  .به علم و اطالع خداوند متعال، نیک دریافته است - 2
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  قطب ششم

  یخ ابوبکر طوسیشجناب 
  

هاج، جناب ش   یاَلعالِم بِامراهللا و ناشِرُ د     راج الوقـت صـاحب   یدر طر.  النّـساج یخ ابوبکر بن عبداهللا الطوسـ ینِ اِهللا و الس
 و مرشـد و  يفـۀ و ین و خلی و جانـش یسم گورکـان خ ابوالقاید جناب شیسرسپرده و مر  .  و درجه بلند بوده است     ی عال یمقام

ت حـال در  ی در بـدا ينـد روز یگو.  مـصاحبت داشـته اسـت   ينـور ید خ ابوبکری و با شی طوسیخ احمد غزال یمراد جناب ش  
به سـرّش  . دی بناليدی از نومید، به درگاه حق تعالیانجام  نمی مجاهده به مشاهدهید ولیار ورزیطلب، مجاهده و کوشش بس   

افت و از کار باز نماند تا آنچه یأس نی یول. افت چه کاری با درد خو کن تو را با   ی که نساج، تو بنده محتاج هست      ندا کردند 
؟ ی خِلقَتـ ی ماالحکمـۀُ فـ  یاِلهـ : خ ابـوبکر در مناجـات عـرض کـرد    یخ من شید که شی گویخ احمد غزال یش. افتیخواست  

ؤ  یاَلحِکمۀً ف : جواب دادند  ت مرآةِی فیتیخِلقَتِک ربحو م خ ابوالقاسـم  یجنـابش پـس از جنـاب شـ    . 1 قَلبِـک ی فـ ی روحِک
که ارشاد جلوس نمود و تا سال چهارصد و هشتاد و هفت به ارشاد عباد اشـتغال داشـت، در آن       ی بر ار  ي به امر و   یگورکان

 یخ احمـد غزّالـ  ی جناب شين ویفه و جانشی و هفت سال بوده است و خلی سيت ویمدت قطب .  را وداع نمود   یسال دارفان 
ة تارین بیا. است گفته شدهيخ وفات ویت در ماد  :  

  افت اندر قرب محبوبی  میبقا                 چو از دار فنا بوبکر نساج
  بگو قطب جهان بوبکر محبوب                      یچو سال ارتحال او بخواه

  :خ عظامی از مشاين ویمعاصر
  ي؛نوریخ ابوبکر دیش - 1
  . یالفضل محمدبن حسن ختلابو - 2
  :از علماء و فقهاء 
  ي؛رازیخ ابواسحق شیش - 1 
 2 - ی؛م شافعین ابراهیجمال الد  
  ؛بیابوبکر خط - 3 
  .  بن ثابتیاحمدبن عل - 4 
  :از خلفاء 
   القائم بامراهللا -1
  . ی بامراهللا عباسي المقتد-2
  : ن و امراءیاز سالط 
  لب ارسالنآسلطان  -1
  یلکشاه سلجوق سلطان م-2 

                                   
  . قلبت بودهحکمت خلقت تو دیدن من در آئینه روحت و دخول محبت من در:  خدایا چه حکمت در خلقت من بود؟ جواب دادند- 1
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  . يم بن مسعود غزنوی ابراه-3
 طلـب بـه   ي نبخـشد و دعـو  ی ننشاند و فکرت آتش گرمـ      یتصور آب تشنگ  :  فرمود :يشات و ی از فرما  يشطر 

ر او دوخته نشود، در خلوت یرت از غیدة دل به سوزن غی موهوم سوخته نشود و د   یتا تار هست  : هم او گفت  . مطلب نرساند 
و . نِ کاشـته نکارنـد و نقـش در کاغـذِ نگاشـته ننگارنـد      یرا تخم در زمـ یانان افروخته نگردد، زات جیات شمع تجل  یخانه ح 

ه یـ ل علیـ م خلیقـت صـفت ابـراه   ی که توکّل بـه حق ین دانیقی، و ینیگفت که توکّل آن است که منع و عطاء جز از خدا نب         
شتن غائـب  یـ به تو نه، چون از خو: ت؟ گف يچ حاجت دار  یه: ل گفت یانداختند، جبرئ   می السالم است که چون در آتشش     

  . امدیر حق در نظرش نیبود و به حق ناظر غ
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  قطب هفتم

  یخ احمد غزّالیشجناب 
  

ع الکَراماتِ و المکاشِف، العالِم العال           جمعارف و ملوم و المالع ابوالفتوح يۀ ویکن. یخ احمد غزالی، جناب ش یجامع 
ۀ   يو). از قراء طوس استاي  هیغّزال قر(ی  الغزالی الطوسفش احمد و فرزند محمدبن احمد   یو نام شر   برادر کوچـک حجـ 

 حامـد در  یابـت بـرادرش ابـ   ی به نی جوانيجنابش از فقهاء بزرگ و در ابتدا  .  مشهور است  ی حامد محمد غزال   یاالسالم اب 
 شد و بر دست او توبه ي سپردة ودل. خ ابوبکر نساج اتفاق مالقات افتادی را با ش يتا و : گفت  می ه بغداد درس  یمدرسۀ نظام 

فـات  یجنابش را تأل. ش نائل آمدی مرشد خوینی و جانشیفۀ الخلفائید تا به خلی به کمال رسيت ویافته و تحت ترب ین  یو تلق 
ح:  است، من جملهيرینظ  بیقات معتبره و رسائلیو تحق   . رهیرة و غی علم البصیره فیاء و الذّخیرسالۀ سوانح و لُباب االِ

پـس از جنـاب   . ان در عـصر خـود منفـرد بـود    ی و سالست بي و جمال صوری و کماالت باطن يدر علوم ظاهر   يو 
ن ی و عـ ي ابوالفضل بغدادخی چون شین بوده است و بزرگانیکه ارشاد به وجود او مز     ی سال ار  یخ ابوبکر نساج مدت س    یش

ت فرمـوده و اجـازه ارشـاد    ی تربی االئمه رض و شمس  یخ احمد بلخ  ی و ش  ين سهرورد یب الد یخ ابونج ی و ش  یالقضاة همدان 
 فرمود و ی سال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه تهیجنابش چنانکه گذشت س. به آنان داده است
  . 1 واگذار نموده استيخ ابوالفضل بغدادین خود شیفۀ الخلفاء و جانشیت خلق را به خلیامر ارشاد و هدا

  :خیعرفا و مشا از ين ویمعاصر 
  ی؛م سنائیخ مجدودبن آدم مشهور به حکیش - 1 
  ي؛رازیابوالقاسم هبۀ اهللا بن عبدالوارث الش - 2 
  ی؛ معروف به ابن زهرالصوفیاحمد بن عل - 3 
  . یخ احمد جامیش - 4 
  :از علماء و فقهاء 
  ي؛ابوحامد محمد حجۀ االسالم برادر و - 1 
  ي؛جاراهللا زمخشر - 2 
  ي؛رازین ابواسحق الشی الدجمال - 3 
  . سیس مشهور به ابن خمین بن قاسم بن خمین بن نصربن محمدبن حسیحس - 4 

  :از خلفاء
   المستظهر باهللا-1
  ی المسترشد باهللا عباس-2
   باهللای المستعل-3
  . یلی اسمعی اآلمر باحکام اهللا فاطم-4

                                   
  . مدفن آن جناب در قزوین و زیارتگاه اهل دل می باشد- 1
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  :ن و امراءیاز سالط 
  ؛ارق بن ملکشاهین برکیرکن الد - 1 
  ی؛ ابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق - 2 

  ي؛م غزنویمسعودبن ابراه - 3
  . يارسالن شاه بن مسعود غزنو - 4 

د که معـشوق در همـه حـال معـشوق اسـت      یفرما  می از فصول رسالۀ سوانحیکی در :يشات وی از فرمايا   شمه
ابـد پـس   یشه معـشوق در یـ  را همپس استغناء صفت اوست، و عاشق در هر حال عاشق است و افتقار صفت اوست و عاشق    

ز در یـ و ن. ابد که خود را دارد و الجرم صـفت او اسـتغناء باشـد   ی  نمیز دریچ چ یشه صفت اوست، و معشوق را ه      یافتقار هم 
ت تام نگرفته است، چون کار به کمال یباشد که سوزِ عشق والها   يعاشق را در ابتدا بانگ و خروش و زار        : دیسوانح فرما 

ز گفتـه اسـت کـه اگـر چـه عاشـق       یو ن. افتهی بدل ی به پالودگی شود که آلودگ ی در باق  يث زار ید، حد ریت بگ ید وال یرس
رد یرت، دوست او را دشمن گید عکس شود از غیرد و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال رس   یدوست او را دوست گ    

  . رت بود فضالً منهیو دشمن او را دوست، بر نامش او را غ
.  در خـون اسـت  يو: فرمـود : دی حال برادرش حجۀ االسالم را پرس    ي از و  یکی يروز: يو از کرامات    يشطر 

ه را بـا حجـۀ   یقـض . خ احمـد در تعجـب مانـد   یاز گفته شـ . افتی را در مسجد يرون آمده، و یسائل در طلب حجۀ االسالم ب     
از اي   گفته که مـن در مـسئله  خ درستیش: حجۀ االسالم گفت. ان نهاد که برادرت سراغ شما را در خون داد یاالسالم در م  

و هـم  . ت آن را مشاهده نموده اسـت یکردم و همه وجود من مستغرق خون بود، برادرم به نور وال  میمسائل استحاضه فکر  
 ي درك نمازي بالد برایاصناف عباد از اقص: ق عتاب به آن جناب گفتی به طری وقتیند برادرش حجۀ االسالم غزال    یگو

 و قـرب  يشمارند، چون است که تو با وجود سِمت بـرادر  ي میره اخرویند و آن را ذخیآ  می اری د نیدر خلف دعاگو به ا    
اگر شما به امامت جماعت که : خ گفتید است، شین رفتار از اهل سلوك بعی، ايگزار  نمی در پشت سر من    يجوار، نماز 

آنگاه در خـدمت حجـۀ االسـالم بـه     . چمیقتدا نپ از متابعت و ا  يد، من هرگز رو   ید در اقامۀ صلوة بذل جهد کن      ینمائ  می امیق
ن نمـاز  ی در بی نمود وليز اقتدا به ویخ نیش. د و حجۀ االسالم به امامت جماعت مشغول شد   یمسجد رفت تا هنگام نماز رس     

چون حجۀ االسالم از نماز فارغ و از مـسجد خـارج   . رون آمده و با اصحاب خود نماز را اعاده کردیمسجد را ترك گفته ب    
 يمـا بـه مقتـضا   : خ گفـت ی؟ شـ ي و از مسجد خـارج شـد  ید که چرا نماز را شکستیخ را مالقات کرده عتاب آغاز    ید، ش ش

 که رفتند اَستر خـود را  یم وقتی آورديط اقتدا به جایم، تا حضرت حجۀ االسالم در نماز بودند شرا        یشرط خود عمل کرد   
سـبحان اهللا،  :  دسـت داد و گفـت  ی حجـۀ االسـالم را وقـت خوشـ    !میم نماز تمـام کنـ  یم و نتوانست  یامام ماند   بی آب دهند ما  

ا یـ  نماز بـه خـاطرم گذشـت کـه امروزآ    يد که در اثنایگو  میس قلوبند، برادرم راستی باشد که جواس   یخداوند را بندگان  
  . دا شدیند پس از آن حجۀ االسالم را رغبت سلوك پیگو. اند استرم را آب داده
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  قطب هشتم

  ي بغدادخ ابوالفضلیشجناب 
  

» ابوالفـضل  «يه ویـ جنـابش بـه همـان کن   . يخ ابوالفضل بغـداد ی، جناب شي سّر المباد و الکاشِف یاَلفاضِلُ الصمدان 
 اآلفـاق بـوده اسـت و بـه     یخ فـ یخ المـشا یخ احمد شی است و بعد از ش   یخ احمد غزال  یفۀ ش یت شده و خل   یترب. مشهور است 
ت مردم مشهور بوده و یا دور و به همت بر مجاهدت و عبادت و هم تربیت دنت خلق همت گماشته، از متعلقایارشاد و هدا

ة کث. فرو گذاشت نداشته ن رایق شرع مبیاز دقااي    قهیدق ط ويریعدک بـه  ی سلوك شتافته و هر يافته و به وادی راه ي توس
 يات وی تحت توجهات و عناخ ابوالبرکات که دریخاصه جناب ش  . اند  ت و همت خود به درجۀ کمال نائل آمده        یقدر جد 

خ ابوالفضل در سال یوفات جناب ش.  را احراز نموده استي وینی و جانشیفۀ الخلفائیده و رتبه خلیبه اعال درجه کمال رس
  .  و سه سال بوده استیمدت تمکّن آن جناب بر مسند ارشاد س. خ ابوالبرکات استی شين ویپانصد و پنجاه، و جانش

   :خ و عرفایمشان آن جناب از ی معاصر
  ي؛ب عبدالقاهر سهروردیخ ابوالنّجیش - 1
  ی؛ن القضاة همدانیع - 2 
  ی؛خ احمد جامیابونصر احمد بن ابوالحسن مشهور به ش - 3 
  ی؛د الصوفیوسف بن سعیخ یش - 4 
  ی؛خ ابوالحسن بستیش - 5 
  ی؛د الصوفی سعیل بن ابین اسماعیخ صدرالدیش - 6 
  . خ ابوالعباسیش - 7 
  :از علماء و فقهاء 
  ی؛ابوبکر محمد بن عبداهللا مشهور به ابن العرب - 1 
  ي؛ابوالفرج عبدالرّحمن بن ابوالحسن مشهور به ابن جوز - 2 
  ی؛ه شافعیس فقین معروف به ابن خمین بن محمدبن حسیحس - 3 
  . ی طبرسیخ ابوعلیش - 4 

  : از خلفاء
  ؛اآلمر به احکام اهللا - 1 
  ی؛لی اسمعیاهللا فاطمن یالحافظ لد - 2 
  ؛المسترشد باهللا - 3 
  ؛الرّاشد باهللا - 4 
  . ی باهللا عباسیالمقتف - 5 

  :نی از امراء و سالط
  ی؛سلطان سنجربن ملکشاه سلجوق - 1 
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  . يم غزنویبهرام شاه بن مسعودبن ابراه - 2 
   : از شعراء و حکماء

  ي؛ر معّزیام - 1
  ي؛م انوریحک - 2 
  ی؛م سوزنیحک - 3 
  ی؛را شامیابن حم - 4 
  . ب صابریاد - 5 
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  قطب نهم

  خ ابوالبرکاتیشجناب 
  

فقط ها  از آن جناب در تمام تذکره. خ ابوالبرکاتیاِت و صاحِب الکَرامات و خوارقُ العادات، جناب ش    یکاشِف اآل 
ارجمنـد داشـته   اي   درجـه قـان ی بلنـد و در ا ی در عرفان مقـام يو.  نرفته استيفش ذکریت نام برده شده و از نام شریبه کن 

ش گفته استیکیاست چنانکه    : از بزرگان در حقّ
  خ ابوالبرکات شدی چون شیکیتا           خ ظاهر مات شدیصد هزاران ش

خ ین شـ یفۀ الخلفاء و جانـش ی خليو.  هم زمان بوده استید احمد بن حسن الرّفاعی و سیخ مودود چِشت  یبا جناب ش  
ت یدان و تربی طالبان راه سداد بود، و از جمله مريری متعهد ارشاد عباد و دستگ ی مدت يو است و پس از      يابوالفضل بغداد 

فۀ آن ین و خلیده و جانشیخ به کمال رسیت شی است که در ظلّ عنا   یخ ابومسعود اندلس  یشدگان آن جناب و اکمل آنها ش      
  . هخ ابوالبرکات ضبط نشدیخ فوت شیتار. ت عباد شدیخ مأمور هدایجناب و از طرف ش
  :خین آن جناب از عرفا و مشای معاصر

  ی؛خواجه مودود چِشت - 1 
  ی؛د احمد بن حسن الرّفاعیس - 2 
  ی؛النیخ عبدالقادر گیش - 3 
  . يب سهروردین ابوالنّجیاء الدیخ ضیش - 4 

   : از علماء و فقهاء
  ، یه شافعی فقیم محمد بن منصور السمعانید عبدالکریحافظ ابوسع -1
  . يبه ابن جوزابوالفرج مشهور  -2

  : از خلفاء
  المستنجد باهللا، -1
  ی به نوراهللا عباسیئی المستض -2
  ز باهللای الفا-3
  . یلین اهللا اسمعی العاضد لد-4

   :ن و امراءی از سالط
  . ین سلجوقیث الدیسلطان مغ -1

لق ن : گفت: شات او ی از فرما  لق نیتیکو فاضلتر است از هر مزّیخُ : و فرمـود . هر شـود کـو ظـا  ی و جوهر مردان به خُ
لق نیمع لق است و هر که را خُ   .  تریکوتر او صوفیار تصوف خُ
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  قطب دهم

  یخ ابومسعود اندلسیشجناب 
  

ر عرفـا و  یجنـابش از مـشاه  . ی اندلـس یلیخ ابومسعود اشب ی، ش ی و المحقّقُ االُسطُقس   ی و الزّاهِد المواس   یاَلعالِم االَساس 
خرقـه  .  صحبت داشته اسـت یالنیخ عبدالقادر گیخ عظام از جمله شی از مشاياریبا بس. ت بوده اسيان راه هدیف هاد یمعار

 ینی و جانـش یفـۀ الخلفـائ  یده، به مقام خلی به درجه کمال رسيده و به توجه و   یخ ابوالبرکات پوش  یارادت از دست جناب ش    
افتگان یت یان هدایدر م. شتغال داشته استت طالبان و سالکان ای و به تربی بر مسند ارشاد متّک   يآن جناب نائل و پس از و      

خ ابومـسعود  یوفات جناب شـ . دی خود رسانینی را به درجه کمال و مقام جانش     ين همت گماشت تا و    یخ ابومد یت ش یبه ترب 
خ وفات آن جناب و مرقد مطهرش در بغـداد، در گورسـتان   یماده تار» عاشق حق«در سال پانصد و هفتاد و نه بوده و کلمه  

  . احمد حنبل استامام 
سـلطان  ؛ نیاز سالطی؛ ن اهللا عباسیالناصرلد: از خلفاء ی؛  د احمد رفاع  یس: خیاز عرفا و مشا   : ن آن جناب  ی معاصر

 ابـن  س مشهور بـه  یابوعبداهللا محمد بن منصوربن احمدبن ادر   - 1: از علماء و فقهاء و فالسفه     ؛   در مصر  یوبین ا یصالح الد
  . ين سهروردی مشهور به شهاب الدیحبش بن ییحیابوالفتح  - 2ی؛ سیادر

ا حـضرت  یـ گذشتم در خاطر مـن گذشـت کـه آ     میفرمود که بر کنار دجله: يشات وی چند از فرمايا   جمله
 ظـاهر شـد و   يال در خاطرم بود که آب دجله شکافت و مردین خیهنوز ا.  را پرستندي باشد که در آب و یحق را بندگان  

تم و از آنجـا  یشانم، من از تکـر ی را در آب پرستند و من از اي را بندگان باشند که ویل تعا يابومسعود، خدا اي    يگفت آر 
ت فالن حادثه واقع خواهد شد، و چون پانزده روز گذشت آن واقعه هم یرون آمده ام، و گفت بعد از پانزده روز در تکریب

 مرا در مملکت تصرّف ی تعاليال است خداپانزده س: دان گفتیان مریخ در می شيو هم روز. چنان که گفته بود واقع شد
من تصرّف را : ؟ گفتیکن  نمید که چرا تصرّفی از حضّار بود، پرسیکید که یابن تا. کنم  نمی داده است، اما من تصرف    

 از یشان که تازه به خدمتش آمده بود و جماعتی از درویکی.  بازگذارده ام که چنانکه بخواهد تصرّف کندی تعاليبه خدا
ن طبقه شمردن آن است یق و خود را از این طریخ شرط قدم گذاشتن بد  یا ش ی: د، گفت یخ جمع د  یان را در اطراف ش    دیمر

ن راه نهـادم، بـه   یـ من ابتدا که قدم در ا: فرمود. نمیب  میشان باشد و در تو اسباب ظاهر از همه جهت فراهم       یکه بر صورت ا   
د صابر، کرامت ی در آیض رسد شاکرم و چون رنجین، چون فی مبی و زشتیکیمن گفتند هرچه از حق برسد قبول کن و ن  

  .  اوي است که بنده داند و خدايست آن امریش به سجاده و دلق نیدرو
 در آن گورسـتان کـه   ی گفته است که وقت   ین عالء الدوله سمنان   یخ رکن الد  یش: ي چند از کرامات و    ي شطر

ده بودم کـه  یرفتم نشن  می که به آن جاهایزه بود، و من در مدت ی پاک يدرفتم، در سر راه گنب      می امام احمد حنبل دفن است    
فـالن  اي  حـس کـردم کـه   اي   مدفون باشد، چون خواستم از آنجا رد شوم در باطن خود از آن گنبد اشاره         یدر آنجا بزرگ  

 دم کـه روح او یـ د، دآنجا وقت من خوش ش. من رفتم و به آن گنبد داخل شدم.  بکن یارتیا و ما را هم ز     ی، ب يرو  می کجا
نـسان کـه بـه تـو     یبد: ؟ گفـت ي کـرده ا یدم که تو چـون زنـدگان  ی کن، پرس  ی کردم زندگ  ید همچنانکه من زندگ   یگو می
 امـروز  يبـار : گفـت . کـنم   مـی  باشـد قبـول  یاگر قبول کردن : گفتم. رسد، قبول کن    می هرچه از حق به تو    . کنم  می تیوص
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: گفـت . ن عبـدالرّحمن گفـتم  یخ نورالدین واقعه را با شیچون به شهر آمدم ا     .ن کنم یچن: گفتم.  به تو رسد قبول کن     يزیچ
ب داشته است که هرچه از یقه عجی طريند، و ویگو  میگفت او را ابومسعود! یست؟ گفتم ن  ی که آن گنبد ک    یدان  می چیه

 ي، روزيخـورد  و خـوراك متکلّـف   يدی و لباس متکلّف پوشی نخواستيزی چی و از کس  ي، رد نکرد  يدی رس يحق به و  
ارزید، با خود گفت این چه اسراف است؟ دسـتاري   ي بر سر بسته که دویست دینار می      د دستار ی و د  ي آمد يش و ی پ یکی

خ ابومسعود به اشراق خاطر فکر یش چرا بر سر بندد؟ شیک درویش را جامه و سفره توان ساخت       یست درو یکه از آن دو   
شان سـفره  یـ  دروي ببر بفـروش و بـرا  یخواه  میم، اگر توی را که به خود نبسته ان دستاریفالن ما ا اي    :فرمود. افتیاو را در  

اورد، و چون به مجلـس درآمـد   یگر بیبه تکلّف درست کرده نماز داي  آن شخص رفت و دستار را فروخت و سفره     . اوریب
ن دستار را از یه بپرس که ا؟ از فالن خواجیکن  میچه تعجب: خ فرمودیش. د، متعجب شد  یخ د یباز همان دستار را بر سر ش      

د، نذر کردم که اگـر بـه سـالمت    یم باد مخالف وزی بودید آن خواجه گفت پارسال در کشت     ی پرس ي؟ از و  يکجا آورده ا  
 خواهـد   مـی  چنـان کـه دلـم   يه برم، اکنون شش ماه اسـت کـه عقـب دسـتار    یخ هدی خوب به جهت ش    يرون روم دستار  یب

. اوردمیـ دم و بیـ خ اسـت بخر یق شـ یـ ن دسـتار ال یدم، گفتم ایدستار را در فالن دکان دن یافتم تا امروز که ا   ی   نمی گردم، می
  . بندد  می بر سر مايگرین دستار را دی که ايدیخ فرمود دیآنگاه ش
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  ازدهمیقطب 

  نیخ ابومدیشجناب 
  
ن بـن  ی، فرزنـد حـس  بیفش شعینام شر. نیخ ابو مدیخ ابوالنّجاة، معروف به شیرُ االِفاضات و جامع الکَماالت، ش    یکَث

خ وقـت خـود بـوده و در    ید و توکّل سر آمـد مـشا  یجنابش در توح. ن است یخ ابومد ی اشتهارش به همان ش    ی الحسن ول  یاب
  :دیفرما ي می درباره ویخ مشهور است، که شاه نعمت اهللا ولیخ المشایاصطالح اهل فنّ و عرفان به ش

  دیرش نبوده در توحیکه نظ                        دیخ سعین است شیخ ابومدیش
ه و اقبـال        یت علم و فضل ظاهرش و شهرت کماالت باطن    یص  و نـشر کـشف و کرامـات صـادرة از او چنـان توجـ 

 یخ اخـ ی و شـ یخ ابوعبـداهللا قرشـ  یل شیمعاصرش از قب خی جلب نموده بود که علماء و فقهاء و مشا      ي را به طرف و    یعموم
ع المظفـربن  یـ  الربیخ ابـ یوب و شـ یـ ر ای بـص یخ ابی واضح و شی علیخ ابیلم و ش  غانم سا  یخ اب ی و ش  یمحمد الصالح االکاف  

قـت وارد  یافتـه، بـه شـاهراه طر   ین یر بر دست آن جناب شرف توبـه و تلقـ  ی غف یر و جم  ی کث یره، جمع ید و غ  ی فر یخ اب یالش
افـت، و  ی آن جنـاب را  ینیخ ابوالفتوح است که مقام خالفـت و جانـش  یدند که سرآمد همه شیبه کمال رس  اي    شدند و عده  

ن مرحمت ی طالبيریز اجازة دعوت و دستگین دو نفر نی که به ای صدرانیخ موسیگر ش ی و د  ین اعراب ی الد یخ مح یگر ش ید
  . فرمود

جنـابش تـا سـال    . باشـد   میدی التوحید فید و نزهۀ المری انس الوحز هست که از جملهی نیفاتین را تأل  یجناب ابومد  
ازده سـال و  یـ  بـر مـسند ارشـاد    يمدت تمکّـن و .  کردین سال خرقه تهیت خلق اشتغال داشت و در ایپانصد و نود به هدا    

  . 1ن در تلمسان استیخ ابومدیمزار متبرّك جناب ش.  ابوالفتوح استين ویفۀ الخلفاء و جانشیخل
  :ن از علماء و فقهاءیخ ابومدین شی معاصر

  ي؛ ابن جوز مشهور بهي الجوزیابوالفرج عبدالرّحمن بن عل - 1
  ؛د بن هبۀ اهللای فریخ ابیع بن المظفر بن الشیخ ابوالربیش - 2
  . ین کرمانیخ اوحدالدیش - 3

  :خی از عرفا و مشا
  ی؛ عبداهللا قرشیخ ابیش - 1 
  ؛وبیر ای بصیخ ابیش - 2 
  ی؛ صدرانیخ موسیش - 3 
  ی؛ن اعرابی الدیخ محیش - 4 
  ؛ریخ جاگیش - 5 
  . یمسلم القادس حسن بن یخ ابوعلیش - 6 

  . ین اهللا عباسی الناصرلد: از خلفاء

                                   
  .شهري است در الجزایر - 1
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   :ن و امراءی از سالط
   ین سلطان سلجوقی آخریسلطان طغرل بن ارسالن بن طغرل سلجوق -1
  . ين ابوالفتح محمدبن سام غوریاث الدیغ -2

  :از شعراء و حکماء
  ي؛ گنجه ایم نظامیحک - 1
  ی؛ عروضیم نظامیحک - 2
   .یروانی شیخاقان - 3 

ث العلمـاء  ین دربارة حدیخ ما ابومدی در فتوحات آورده که ش  ین اعراب ی الد یخ مح یش: يشات و ی از فرما  يمختصر
المۀ صِدقِ المر   مِ : فرموده 2اءیورثۀ االنب  عن     ید ف ین ع ته فرارهلِلحقّالخلق، و    اِراد ن الخَلق وجودهالمۀِ صِدق فَرارِه ع مِن ع ،

 اهللا ینقَطع الیخلُو بغار حراء ی، فانّه کان یالخلق، و هذا هو حال الوارث النب   ی للحق، رجوعه ال   و مِن عالمات صِدق وجودِه    
ك ب یف ثَـه رسـول اهللا   ا عِبادِه، فَهذه حـ ی نَجاه الحقُّ ثُم بعثَه رسوالً مرشداً الی ربه حتّیفِرُّ اِلیتَه و اهلَه، و یه و تَرَ رالثَـۀٌ و  الت ثَ
چ در یدن آنهـا هـ  یدند که توجه خلق به تـو و دسـت بوسـ   ی پرسياز و. 3 وارثای اهللا به مِن اُمتِه و مِثلُ هذا سم       یتَنها، مِن اع  یف

: گفـت . ینـ : کند؟ گفتند  میچ در آن سنگ اثریدن آنها حجراالسود را هیلمس مردم و بوس: کند؟ گفت ي مینفس تو اثر 
تُم مِـنَ العلـم االّ   یـ مـا اُت خوانـد کـه     مـی ه راین آی اید که کسی شنیوقت. ن باب حکم همان حجراالسود را دارم  یز در ا  یمن ن 
 از آن ياریت اسـت نـزد مـا، و بـه بـس     ی داده است نه از آن ماست بلکه عار ی تعال ي که ما را خدا    ین اندک یا:  فرمود ،4ًالیقل

  .  الدوامیم علیم که ما جاهالنیده اینرس
 یجمـاعت . گذشـت   میاین بر کنار دری مدیخ ابی شيرده که روز  در نفحات االنس آو   : ي از کرامات و   ي شطر

 ي بـرا یکـشت . انـد  دهیـ ر گردی مسلمانانند که اسـ ید که آنجا جمع  ید.  بردند یر کردند و به کشت    ی را اس  ياز کافران فرنگ و   
د یتنـد شـا  گر گفیکـد یبا .  نخواهد رفتین شد که کشتیقیکافران را . جست ي می قويد با آنکه بادها   یحرکت از جا نجنب   

 یخ را اجازت دادنـد کـه تـا از کـشت    یش. م چه بسا که از اهل باطن باشدین مسلمان است که اکنون گرفته ا     ین به واسطه ا   یا
 الحـال  یدنـد همـه را آزاد کردنـد، فـ     یچـون چـاره ند    . ندیرون آ ید ب یروم تا همه مسلمانان را بگذار       نمی :گفت. برون برود 

ن کـه امـام   یخ ابومدید حال تو با شیپرس؛ دیطان را در خواب دی ش یر شده که عارف   در فتوحات ذک  . شان روان شد  ی ا یکشت
 اسـت کـه در   یمثَل من با او چون خواهم وسوسه در دل او اندازم، مثـل کـس      : د و توکّل چون است؟ گفت     یاست در توح  

  . ن استین هم چنیل حماقت او باشد، مثل من با دل ابومدین دلیط بول کند که آن را ناپاك کند و ایبحر مح

                                   
  .علماء ورثه انبیاء هستند - 2
عالمات صدق مرید در ارادتش فرار او از خلق است، و از عالمات صدق فرار او از خلق، بقاي وجود او براي حق است و از عالمات بقاي  - 3

به خلوت رفت به غار حرا و به کلی ) ص(زیرا پیغمبر  حق، رجوع مجدد او بسوي خلق است و این چنین است حال وارث نبی،وجود او براي 
منقطع به خدا می شد و خانه و اهل خانه اش را ترك می گفت، و به سوي خدا فرار می کرد تا اینکه خداوند او را رستگاري بخشید و مبعوث 

است و آن کس از امت که متوجه و ) ص( پیغمبر پس این سه حالت ارثی است که از. ارشاد به سوي بندگانشگردانید به عنوان رسالت و 
  ).ص(جاهد براي نیل به آن باشد، می تواند وارث پیغمبر شود و این چنین کسی را می شود گفت وارث پیغمبر 

  ).85سورة اسراء، آیه ( به شما مقدار قلیلی علم داده شده است - 4
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  قطب دوازدهم

  خ ابوالفتوحیشجناب 
  

 کـه  يدید الـصع یفش ابـو سـع  ینام شـر . خ ابوالفتوحیجناب ش،هیرّق السِیقا الحیل اِيه و الهادِیلب القَ توحاتِ الفُ بصاحِ
امور و ن مـ یخ ابومدین است و پس از رحلت شیخ ابومدیفه ش ی خل يو. د مصر است  ی به صع  ي به مناسبت انتساب و    يدیصع

خ ی و شـ ی صـدران یسـ خ موی با شـ يو. فرمود  میغی بلیعن راه س یو در ا   دی عباد گرد  يریت و ارشاد و دستگ    یعهده دار هدا  
 یکـ یچنانکه  ارجمند است،اي  هی بلند و در عرفان پایآن جناب را در سلسله مقام    . قت بودند ی برادر طر  ین اعراب ی الد یمح

  :دیاز بزرگان گو
  ان چون بوالفتوحی شد عيدیتا سع                        به روحآمدها  صد هزاران رنج

ن واقعـه در  یـ د و ایع شهادت رسـ یبه درجه رف ان شرکت فرموده،یاز غزوات مسلمانان مصر با فرنگ اي     در غزوه  يو
 که ين ویفه و جانشیخل  داده است،يست روی ششصد و ده تا ششصد و بين سالهای بین اهللا عباسیاواخر خالفت الناصرلد  

  .  استین کمال کوفیخ نجم الدیجناب ش د،یقه گردیاء طریه و احی عهده دار امور سلسله علي پس از ويبه امر و
  :ن آن جناب از علماء و فقهاءیر معاصری مشاه

  ؛هی فقینیه الجوی حمویعمرانبن ن ابوالحسن محمد یصدرالد - 1
  ؛ری الکرم مشهور به ابن اثی بن ابی الحسن علیاب - 2
  ؛هی الکرم مولف کتاب النهاین ابوالسعادات بن المبارك بن ابیمجد الد - 3
  . دی الحدیدبن هبۀ اهللا مشهور به ابین ابوحامدبن عبدالحمیعز الد - 4

  :خ و عرفای از مشا
  ي؛شابورین عطار نید الدیخ فریجناب ش - 1 
  ؛لی الفضایابوالفضل احمدبن اب - 2 
  ي؛م الالریاحمدبن ابراه - 3 
  ؛خ روز بهانیخ ابو محمد مشهور به شیش - 4 
  ؛هیدریدر مدفون در تربت حین حیخ قطب الدیش - 5 
  . د مشهور به ابن صباغی بن حمیخ ابوالحسن علیش - 6 

  : از خلفاء
  ن یناصرلدل ا-1
  . ی الظاهر باهللا عباس-2

   :ن و امراءی از سالط
  . ن خوارزمشاهیسلطان جالل الد -1
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  زدهمیقطب س

  ین کوفیخ کمال الدیشب جنا
  

ز یـ  نین کمـال کـوف  یخ نجـم الـد  یشان را شـ   یـ نام ا . ین کوف یخ کمال الد  ی، جناب ش  یوف و الزاهد الص   ی الواف لُلکامِاَ
افتـه و  ین دریخ شـهاب الـد  ی و شـ ین اعرابـ ی الدیخ را چون مح   ی از بزرگان و مشا    یجنابش مصاحبت جمع  . اند  ضبط کرده 
 ين وی جانـش  وفهیده و خلی به کمال رسيت کامله ویاند و در ظل عیخ ابوالفتوح گردیشد و سر سپرده جناب یسرانجام مر 

اي   سلوك وارد نمـوده و عـده  يت و در وادی از طالبان راه را هدایت عباد بس  یآن جناب در مدت اشتغال به هدا      . دهیگرد
خ صـالح  ی و شـ ي و ابن فارض حمـو یل اصفهانین اسمعیت فرمود، چون کمال الدیز عنایرا از افتخار صحبت و مصاحبت ن 

 را بـه درجـه کمـال و رتبـه     يق تـر مبـذول داشـته، و   یـ  عمیشتر و تـوجه یـ ت بیخ صالح عنایان در حق ش یو از آن م   . يبربر
 ششـصد و چهـل و چهـار و    ين سالهای بین در عهد مستعصم عباسیخ کمال الد یجناب ش . دی خود رسان  ینیخالفت و جانش  

 يفۀ الخلفـاء و ین و خلی تا چهل سال بوده است و جانشین سی بيهراً مدت زمان ارشاد وظا. ششصد و پنجاه رحلت فرمود 
  .  استيخ صالح بربریش

   :خ عظام و عرفاین آن جناب از مشای معاصر
  ی؛ن اعرابی الدیخ محیش - 1
  ؛ابوجعفر ابوالقاسم مشهور به ابن فارض - 2
  ؛ صاحب قاموسيروز آبادیابوعبداهللا ف - 3
  ي؛ن عمر سهروردیلدشهاب ا - 4
  ي؛  الالغزنوین علی الدیخ رضیش - 5
  ؛ هین دایخ نجم الدیش - 6
7 - ي؛ زین تبریموالنا شمس الد  
8 - ی؛ ن رومیموالنا جالل الد  
9 - ن ولدیبهاء الد .  

   : از علماء و فقهاء
  ي؛ن مشهور به ابن صالح سهروردین صالح الدیابوعمر و عثمان ب -1
  ؛عی الرّبی معروف به ابن ابيمان المغافریبن سلد محمابو عبداهللا - 2
  ؛  االحوصیز مشهور به ابن ابین عبدالعزین بیحس - 3
  ؛ دی الحدین محمد مشهور به ابن ابید بن هبۀ اهللا بیعبدالحم - 4
  . ی برادر عالّمه حلّی بن مطهر حلّین علیوسف بی بن ین علی الدیرض - 5

   : از شعراء و حکماء
  ،یل اصفهانین اسمعیلدکمال ا -1
  . يرازی شين سعدیخ مصلح الدی ش -2
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  : از خلفاء
   المستنصرباهللا -1
  . یالمستعصم باهللا عباس -2
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  قطب چهاردهم

  يخ صالح بربریشجناب 
  

الک الواصل،   رشد الکامِ المید رض یفش س ینام شر . يخ صالح بربر  یناب ش  ج ل و الس  اهـل  يو. ن صـالح اسـت  ی الـد 
 در يگـر یک کابـل واقـع اسـت، و د   یـ  در شرق که در خاك افغانـستان نزد   یکی :بر نام دو محل است    بر. بربر مغرب است  
جنـاب  .  بزرگ در حدود مملکت سودان و مصر است و مردمش همه عرب نژاد هستنديم و کشور ی قد یغرب که مملکت  

ک بـه قـدر الحـصه    یـ  زهرخ شامات و مـصر صـحبت داشـته و ا    ی از مشا  ياری با بس  يو. خ صالح از اهل بربر مغرب است      یش
ده و ی پوشـ ي سـر سـپرده و خرقـه از دسـت و    ین کـوف یخ کمال الـد ی برده است تا باالخره خدمت جناب ش    یاستفاده روح 

از . ت داللـت فرمـوده اسـت   ی را به شاهراه هـدا يریافت داشته، و جمع کثی طالبان از آن جناب دريریاجازه ارشاد و دستگ  
ت خـود گرفتـه، بـه    یـ ت و تربیـ ر بـال عنا ی را زي داشته و ویافعیخ عبداهللا ی با جناب شت خاص یده و اصحاب، عنا   رَان م یم

خ صالح به واسـطه طـول عمـر بـا     یجناب ش.  واگذار نموديت خلق را به و ی خود و هدا   ینید و خالفت و جانش    یناکمال رس 
 يه ویامن انفاس قدسـ یف و میشروضات وجود ی از فیفه صحبت داشته و همگیار و هر طایخ هر دی از عرفاء و مشا   ياریبس

 هفتـصد و  ين سـالها یتوخان مغول بـ ی در زمان اولجايو. اند نموده  می از آن جناب مشاهدهیو کرامات اند، دهیمند گرد  بهره
  .  واگذار نموده استیافعیخ عبداهللا یده تا هفتصد و شانزده رحلت فرموده و امور سلسله و منصب ارشاد را به جناب ش

  :خ عظام و عرفاین آن جناب از مشایاصرر معی مشاه
  ی؛خ عالءالدوله سمنانیش - 1
  ی؛ النیخ زاهد گیش - 2
  ي؛خ عبداهللا بن محمد الرازیش - 3
  . یلین اردبی الدیخ صفیش - 4

  :از علماء و فقها
  ؛ر به ابن مطهری شهیوسف بن مطهر حلّین بن یسحعالّمه  - 1
  ی؛ ل بن عبداهللا شاذید ابوالحسن علیس - 2
  ی؛ ن طوسیرالدیخواجه نص - 3
  ي؛ ضاوی بی مشهور به قاضيضاوی بیر عبداهللا بن عمربن محمدبن علیابوالخ - 4
  . محمد مشهور به ابن خلّکانبن ن ابوالعباس احمدی شمس الدیقاض - 5

   :نی از سالط
  ؛هالکوخان مغول - 1
  ؛ابقاء خان مغول - 2 
  ؛احمد خان بن هالکو - 3 
  ؛ خانارغون - 4 
  . تو سلطان محمد خدابندهیاولجا - 5 
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   : از شعراء و حکماء
  ی؛باباافضل کاش -1
  . يزیهمام شاعر تبر - 2
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  قطب پانزدهم

  یافعیخ عبداهللا یشجناب 
  

نیفرَ الطَ جامع، کنُ ر ی الد   يه ویـ ، کنیافعیـ فش عبـداهللا بـن اسـعد ال   ینام شـر . یافعیخ عبداهللا ین، شیسلمن و اصل الم 
ی عف يعادات و لقب و   ابوالس ز لقـب  یـ ن» نیل الحـرم یـ نز«نـه  ی را به مناسـبت طـول اقـامتش در مکّـه و مد    يو. ن است یف الد
خ و مرجـع  ی از اکـابر مـشا  يو.  شـده اسـت  یافعیـ ن رو معـروف بـه   یـ من است و از ایاز اي  هیافع که ناح  یمولدش  . اند  داده
قت عصر خود یخ ارشاد سالسل طریاز شش نفر از مشا. ه است بودی و باطني از عرفا و بزرگان و جامع علوم ظاهر        ياریبس

 ین بـن علـ  یبرهان الـد : ، دوميخ صالح بربریجناب ش: نخست: افت داشته است  یت در یخرقه کرامت و اجازه ارشاد و هدا      
ن ی الـد شـهاب : ، پـنجم ین عبداهللا اصـفهان  یخ نجم الد  ی ش :چهارم ،ی مکّ ي محمد طبر  یم اب ین ابراه ی الد یرض: ، سوم يالعلو

ن بـس  ی را همـ ي وی درجات عرفاني و اعتالیعلّو مراتب باطن. ی بن عبداهللا الصوفین علیخ نورالدیش: ششم ،یاحمد شاذل 
  . ده استیافته و به درجه کمال رسیت او پرورش ی در دامن تربید نعمت اهللا ولیکه چون شاه س

ره، کـه  یـ خ و غیر و تـصوف و تـار  ین و تفس یر اصول د  د.  است یفاتی و تال  یفاتیز تصن ی ن يجنابش را در علوم ظاهر     
  معرفـۀ حـوادث الزمـان   یالجنان ف مرآتاز آن جمله .  مقصود مؤلف را جامع استیک تمامین نافع و هر   ی طالب يار برا یبس

و  ،نیاحیـ روضـۀ الرّ گـر  ید. داننـد   مـی زیـ  نین بزرگ اسـالم یشان را از مورخین رو ای است، از ایافعیخ یکه معروف به تار   
ع یبـد گـر  ی، دهیـ المحاسن العالگر نشر ی دی ذکراهللا تعالیوالنظر ف االرشادگر ی و د،میق القرآن العظ ی حقا یم ف یدرالتنظگر  ید

 یوان نظمـ یـ ز دیـ  و نالـشماس المعلـم  گـر  ی دحـان ینثرالرگـر  ید ،المعتقـد  ۀیـ کفاگر ی، د المعتزلهی الّرد علیالعلل المنفصله ف 
  . الدرموسوم به کتاب 

حانـۀ  یر آنچـه در  یول اند،  را به اختالف از هفتصد و پنجاه تا هفتصد و شصت و هشت ذکر کردهيلت وسال رح  
مخـدوم  «کنـد و جملـه     میرسد، در آنجا رحلت آن جناب را در هفتصد و شصت ذکر  می ذکر شده و اصح به نظر    االدب

خ و فـوت  یت و ارشـاد، نظـر بـه اخـتالف تـار     یاکه هـد ی بر اريد، به هر حال مدت تمکّن ویگو  می خیرا ماده تار  » اهل دل 
د نعمـت اهللا  ی خود را به جنـاب شـاه سـ   ینی و جانش یفائلفۀ الخ یآن جناب منصب خل   . ا پنجاه و شش سال بوده است      یپنجاه  

  . ه نمودیاء سلسله علی را عهده دار احي واگذار فرموده و ویول
  :خین آن جناب از عرفا و مشایر معاصری مشاه

  ی؛  مطرف اندلسیاهللا محمد مشهور به ابابو عبد - 1
2 - ی؛ ن ابو عبداهللا محمد الذّهبیجمال الد  
  ي؛ خ مسعود الجاویش - 3
4 - ی؛ ن عبداهللا بن محمد اصفهانینجم الد  
  ی؛ خ عالء الدوله خوارزمیش - 5
  ی؛  همدانید علیر سیام - 6
  . يندخجخ کمال یش - 7

   : از علماء و فقهاء
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د او یـ ز بـر اصـول عقا  یـ ان نیـ د وهابیـ  کـه عقا یه حنبلیه فقیمیر به ابن ت   یه شه یمیم بن ت  یحمد عبدالحل  م یاحمد اب  - 1
  ؛  استیمبتن

  ی؛م مشهور به ابن جماعه عالم شافعیزبن محمدبن ابراهین عبدالعزیابو عمر عزّالد - 2
 3 - ین معروف به مالّ سعد تفتازانیمسعود بن عمر ملقب به سعدالد .  

   : و امراءنی از سالط
  . د بهادر خان مغولیسلطان ابوسع -1

   : از شعراء
   يرازیخواجه حافظ ش -1
  . ين مسعود خجندیخ کمال الدی ش-2
لت یود که در اوائل حال مردد بودم که به طلب علم روح که موجـب فـض  مفر: يشات و ی چند از فرما   يطرش 

ن کشاکش و یدر ا. ل و قال استیعت و سالمت از آفات قا به عبادت روآورم که مثمر حالوت طا    یم  یو کمال است بشتاب   
 آن را يقـرار ین بیـ گذرانـدم، در ا   مـی  داشـتم کـه روز و شـب بـه مطالعـه آن     یکتـاب  اضطراب مرا نه خواب ماند نـه قـرار،   

ود ن بیده بودم و ای نشنی چند که از کسیتی و در آن ورق بمده بودیدم که هرگز تا آن ساعت ندی دی ورقيدر و، بگشودم
  :اتیآن اب

  ضاء القَیل اِمرَ األَ کّلِو                ضاًعرِ مکمومِن عن هکُ
  القضاء افاق بمارُو لَ              قیبما التّسع المضرُلَفَ

  رضا هبِ عواقِی فکلَ                  متعب امرِبرُو لَ
   1ضارّعتِم نکُتَ فال                   شاءیما  لُفع یاهللاُ

  . زدند و شدت حرارت و اضطراب مرا نشاندند  به آتشی آبییگو ات خواندم،یچون آن اب
 از بالد شام در خلوت خود بعد از نماز عـشاء  ی در بعضی گفت که شبین خوارزمیخ عالء الدیش: ياز کرامات و  

 با من سخن یساعت. ستم از کجا درآمدندندان دم با خود در خلوت،یدار نشسته بودم، در خلوت از اندرون بسته، دو مرد دیب
اگـر    است،يک مردی ثنا گفتند که ني از شام کردند و بر ويم و آنان ذکر مرد   یگر ذکر احوال فقرا کرد    یکدیگفتند و با    

 او را از کجـا : گفـتم .  برسـان یافعیـ بعد از آن گفتند سـالم مـرا بـه مـصاحب خـود عبـداهللا                خورد،  می  که از کجا   یبدانست
پنداشتم که نماز . ش رفتندی محراب پيست و برخاستند و به سویده نی بر ما پوش   : در حجاز است؟ گفتند    يد که و  یشناس می

  ! رون رفتندیوار بیخواهند گزارد و از د

                                   
یابـد و قـضایاي ناخوشـایند بـه      که چه بسا تنگنائی که عاقبت به فراخنائی تغییر مـی  قضاء الّهی واگذار کن، را به ي از هموم بگردان و امور      رو 1

کنـد ناخـشنودي    خدا آنچه بخواهد مـی  ولی عاقبت خوب و راضی کننده دارد، آید، و چه بسا اموري که به نظر رنج آور می        گراید،  راحتی می 
  . ري ندارد پس تو اعتراض مکنعباد اث
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  قطب شانزدهم

  یشاه نعمت اهللا ولجناب 
  

د نعمـت اهللا  ینام مبارکش س. ی ولد شاه نعمت اهللای جناب سیقه، العالم العلید الطریفه و س  یس السلسله و اَب الطّا    یرئ
) ص (ست واسطه به حضرت رسـول ی به بي وی که خود آن جناب نظماً فرموده است نسب جسمان      يفرزند عبداهللا، به طور   

  :دیفرما  میرسد که می
  یربان عارفان محرم                     وز آل رسول نعمت اللّهم

  یر نورانیمرشد وقت و پ                           ر عبداهللاین میقرة الع
  یچ رو ثانیکه نبودش به ه                          دیپدر او محمد آن س

  یدان تا است ر عبداهللایم                            اء جهانیباز سلطان اول
  :دیفرما تا آخر که

  یست پنهانیآشکار است ن               ستم جد من رسول خداستیب
ج و یاز حلب به ک د عبداهللای پدرش ساند، ن و آباء گرامش در شهر حلب ساکن بودهید نورالدی سيرك و لقب مبا  
مـت کـوه بنـان    ین سـبب عز یـ ن شبانکاره فارس وصـلت نمـود و بـه ا   ی توقف در مکران با خوان     یو پس از مدت   آمد  مکران  

 داده کـه  يک روی و ی در سال هفتصد و سوالدت حضرت شاه نعمت اهللا در کوه بنان    . کرمان کرده در آنجا متوقف شد     
 نـزد  يل علـوم ظـاهر  یجنابش پس از تحـص . »خ تولّد من ذال منقوط استیتار«منسوب به خود آن جناب است که فرموده      

خ رکـن  ین و شـ ی عـضدالد ی و قاضـ ین خـوارزم ید جالل الدی و سین مکّیخ شمس الدیل شیاز فضال و علماء از قب اي    عده
از ی آورده هر جـا نـشان  ياء اهللا رویده و به صحبت اولی گردی، طالب کماالت باطنيل صوریل فضا ی تکم  و يرازین ش یالد 

ده یـ دهـا   ده و رنـج یاضتها کشی طلب مسافرتها نموده ريشتافت و در واد     می درنگ به آن سو     بی افتی  ی می خی و ش  یبزرگ
خ ی از مـشا ياریرب پرداخت و بـه صـحبت بـس   ار عیران به مسافرت ممالک توران و دیحضرت شاه پس از گردش ا     . است

 از یولـ . دهیره رسـ یـ  در مکّـه و غ ين رازی در مـصر و قطـب الـد    ید اخالطـ  یل سـ  ی واالمقام عصر خود از قب     يعظام و عرفا  
خ عبـداهللا  ینکه در مکّه معظمه شـرف حـضور جنـاب شـ    ید تا ای نمودار نگرديمالقات و مصاحبت آنان چهرة مقصود بر و       

اضـات و  یآنگاه به امـر آن جنـاب مـدت هفـت سـال مـشغول ر      . دی مقصود را حاصل د    ي و در خدمت و    افتی را در  یافعی
د و ی، و به ذروه کمـال رسـ  یشد تا مراتب سلوك را ط     می  مأمور ی به خدمت شبان   ید چنانکه گاه  یمجاهدات مختلفه گرد  

جنـابش در  . دیـ  به وطـن مـألوف بازگرد  خ عبداهللایده و به اشاره جناب ش   ین عباد مفتخر گرد   یافت اجازة ارشاد و تلق    یبه در 
 توقـف نمـود و در   يک سـمرقند چنـد  یـ ران فرمـود و در شـهر سـبز نزد      یـ مـت ا  یمراجعت از مکّه از خطّه ماوراء النهـر عز        

ر دست ارادت به دامان حضرتش زده شـرف  ی غفیر و جمی کثیت جمعیان برد و در آن وال    ی به پا  یناتی آنجا اربع  يکوهها
ة ارادتمندان ویگو. ندافتین یتوبه و تلق   ن و ی از مفـسد ین رو بعضی در توران و خوارزم قرب صدهزار نفر شدند از ايند عد

مور پادشاه وقت عرضه داشت کـه جنـاب   یر تیه بود، به امی که منسوب به سلسله نقشبندير کالل بخارین از جمله ام   یمغرض
مـور بـه مالقـات جنـاب شـاه      یر تیـ ام! ل مقاومت نخواهد بوده کند مجایورزند اگر داع  میر که ارادتش  ین عدة کث  ید با ا  یس

جناب شـاه بـه مراقبـه    . دیمت فرمائیگر عزیست مناسب چنان است که به سمت دین ملک موطن شما نیا: آمده عرض کرد 
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را هنگـام حرکـت از   یـ و همانطور هم شـد ز ! ر کاللی فوت ام ي پس از خوردن نان و حلوا      یم ول یرو  می :رفته سپس فرمود  
به هر حال جناب شاه از . تناول فرموده و حرکت نموداي    ر کالل را آوردند، حضرتش لقمه     ی فوت ام  يقند نان و حلوا   سمر

ن در آنجـا بـسر آورده   یک اربعید و یمشرّف گرد) ع (سمرقند به طرف مرو روانه و از آنجا به مشهد مقدس حضرت رضا        
 را بـه حبالـه نکـاح    ینین حمزه حسیر عماد الدیۀ می بزرگوارش صب از سنّت جديروید و در آن بلد به پ    یمتوجه هرات گرد  

در کـوه بنـان   . ده در آنجـا نـزول اجـالل کـرد    یـ  توقف از هرات متوجه مولد خـود کـوه بنـان گرد   یدرآورد و پس از مدت  
. ل کـرد یـ د مزیدن یپس از هفت سال توقف در کوه بنان به د.  عطا فرمود يل اهللا را به و    یخداوند فرزند ارجمندش شاه خل    

 احـداث  ی و بـاغ یائیخـت و آسـ  ی آنجـا ر یزد مقام کرد و طرح خانقـاه و عمـارت   یبه آن صوب مسافرت نمود، و در تفت         
ف فرمـا  یاب ماهـان تـشر  ی تفرج به سرآسي برايمت کرمان فرمود و از کرمان روزی توقف در تفت عزینموده پس از مدت   

 در ماهان رحل اقامت ي آورده استدعا نمود که ويسر اخالص حضور و از ی و کاسۀ ماستی سفره نانیر زالیند پیشد، گو
  . د و تا آخر عمر ساکن همانجا بودیآن جناب قبول فرموده ساکن ماهان گرد. افکند

ده و از ی رسـ ي که به درك صـحبت و یخ و بزرگانیرون از شمار و مشای بيافتگان بر دست ویسر سپردگان و راه   
فـات و  یتأل. شود  می اشارهين ویدر ذکر معاصراي  ار است که به نام عدهیبساند  دهیه مند گرده اش بهریبرکات انفاس قدس  

وان یـ ف کوچـک و بـزرگ و د  یصد رساله و تـصن یش از سی بی و عربی حضرتش به فارس ی و ادب  ی و عرفان  یرساالت علم 
نسوب به آن حضرت کـه بـا مطلـع    ده میدر قص. ف استیف و توصیاز از تعزین  بیزشیات شوق آم یز و غزل  یاشعار شورانگ 

. نـده در آن اشـاره شـده کـه مـشهور و معـروف اسـت       یع و اخبار آ ی از وقا  ياریشود بس   می شروع» نمیب  می قدرت کردگار «
 و بـه  یت و ارشـاد عبـاد متّکـ   یـ افت و هفتاد و چهار سال آن را مستقالً بر مـسند قطب یکصد سال عمر  یحضرتش متجاوز از    

د ی خود را به فرزند ارجمنـدش سـ  ینی و چهار خالفت و جانشیدر سال هشتصد و س. غال داشت قت اشت یت طالبان حق  یهدا
 دان فرمود و خود رخـت بـه   یت سالکان و مراقبت و حفاظت خانقاه و مری را مأمور تربيض و ویل اهللا تفو ین خل یبرهان الد

  . هید رحمۀ اهللا علین است مدفون گردشای که اآلن مطاف عارفان و دروید و در ماهان در مزار متبرّکیعالم بقا کش
  :خ و بزرگان عرفاین آن جناب از مشایر معاصری مشاه

  ی؛ همدانید علیر سیم - 1
  ی؛خواجه اسحق ختالن - 2
  ی؛ن اردستانیر جمال الدیپ - 3
  ؛شاه قاسم انوار - 4
  ی؛لین اردبیخ صدر الدیش - 5
6 - ي؛ن نقشبندیخواجه بهاء الد  
  ؛ ارساخواجه محمد پ - 7
  ؛ خواجه ابونصر پارسا - 8
9 - ی؛ ن خاموشیموالنا نظام الد  

10 - ی؛وسف اوبهین یجالل الد  
11 - ی؛ ن چشتیخواجه عالء الد  
12 - ؛ ن حافظ ابروینورالد  
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  ؛د محمد نوربخشیس - 13
  ی؛ن ابوبکر خوافین العابدیخ زیش - 14
  .  اهللاین محمود ملقب به داعید نظام الدیس - 15

  :از علماء و فقهاء 
1 - دبن مکّیابوعبداهللا شمس الد؛ د اولیخ شهی معروف به شین محم  
  ي؛رازین شیخ رکن الدیش - 2
  ی؛ ن خوارزمید جالل الدیس - 3
4 - ینین معروف به قایعبدالرّحمن بن رکن الد؛ نی عضدالد  
  ی؛ ف جرجانید شریر سیر به می شهی بن محمد بن علید علیس - 5
  ی؛ ن محمد صدر ترکه اصفهانیواجه افضل الدخ - 6
7 - ؛ نی مشهور به ابن الحرمی بکر شافعیل بن ابین اسمعیمشرّف الد  
ة الداعیاحمدبن محمد بن فهد حلّ   - 8 ف او ن  ی شي که از بزرگان فقهای مؤلف عدز شـک و  یـ عه اسـت و در تـصو

  . ستی نیاختالف
   :ن و امراءی از سالط

  . رزای و پسرش شاهرخ میانمور گورکیر تیام -1
  : از شعرا و حکما

  ي؛وردی ابیبابا سودائ - 1 
  ي؛زدی ین علیخ شرف الدیش - 2 
  ی؛ن مغربیریمحمد ش - 3 
  ؛خ اطعمهیخ ابواسحق معروف به شیش - 4 
  .  شاعريرازیر مختوم شیم - 5 
 همـه  ي که حاويفات و رسائل ویز آن حضرت با بودن تألیق آمیز و کلمات حقایشات شورانگ یچون به ذکر فرما    

ه یاز افاضات عالاي   شمهیش حتّین مختصر گنجایست و ایاج نینجا احتیح است در ا   یق و نصا  یقسم مطالب و معارف و دقا     
 قه آن حضرت ارجاعیفات دقیو فراوان آن حضرت را ندارد، لذا از ورود در آن باب صرف نظر شده خواهندگان را به تأل  

  :ورزد  میض الوجودش اکتفایکر چند کرامت از وجود فادهد و فقط به ذ می
ه آن یشان را نوشته، ذکـر شـده همـان قـض    ی که شرح حال این جناب که در همه تذکره هائ     آن کرامت   یمشهورتر 

ن یکه شرح آن چن»  خورد مرد خدا االّ حاللیرد مال مال، کیگر جهان را خون بگ«مور و ظهور مصداق یر تیحضرت با ام 
ن بـه حـضورش بـه    ی توبه و تلقيق به ورود در سلک ارادتمندان حضرت شاه و ازدحام عام برا      یون هجوم خال  است که چ  

. دیـ ده حضرتش را به هـرات طلب یدان و رغبت مردمان و تشرّف حضور آن جناب ترسید، از کثرت مریمور رسیر ت یسمع ام 
ش کـه نـشر علـوم    ی افکنده همواره به کـار خـو  متا در آنجا رحل اقی مدتي حسب االمر سلطان عازم هرات شد و برا      يو

 از یفرمود، چنانکـه جمعـ    میغ مبذولی بلیت خلق کماکان سعی بود مشغول و در هدایظاهر و بسط و ظهور کماالت باطن     
نکـه خـود سـلطان هـم غالبـاً      یام داشـتند، و بـا ا  یز بدائرة ارادت آن حضرت وارد شدند و به مراسم خدمت ق    یامراء سلطان ن  
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 که طبعاً آن حضرت در یشد مع ذلک به سبب استغنائ  میضیاب و از برکات مصاحبت آن حضرت مستف     یرفحضورش ش 
ر یـ ن غبار کدورت باعث شد که امی بر خاطر سلطان نشسته بود، و ظاهراً هم یفرمود غبار کدورت    می سلوك با سلطان ظاهر   

 در هنگـام مـصاحبه بـا    يد که روزیاز حضرتش بنمااي  ب آن چنان امتحان مغرضانه    ین سؤال معترضانه و در تعق     یمور چن یت
نم بـا  یـ ب  مـی د چگونه اسـت کـه  ی موصوف هستيت معروف و به زهد و تقو  یبا آنکه شما به وال    : آن جناب عرض کرد که    

شبهه هاي   د و از لقمهیفرمائ  می دولت من و محتشمان اردو مصاحبت و مجالست و در اکل و شرب با آنها مشارکت        يامرا
  :  فرموده گفتید؟ آن حضرت در جواب تبسمینمائ  میروا تناولپ  بیناك

  حالل االّ خدا مرد  خوردیک                            رد خون جهان را مال مالیگر بگ
 ي تکـدر خـاطر و  ی حتّینید بدبیفتاد بلکه ممد اعتراض و مؤی ن ي را قانع نکرد و پسند خاطر و       ين جواب و  یالبته ا  

ق ظلم یبه طراي  رو در مقام امتحان آن حضرت برآمده و محرمانه به خوانساالر خود دستور داد که فردا برّه   ن  ید، از ا  یگرد
 گـذارد، و ضـمناً از   ي ناتوان گرفته به طباخ دهد که از آن اقسام اطعمه ساخته موقع نهار بر سـر سـفره و  یو جور از مظلوم   

 یره زنـ یـ خوانساالر به فرموده عمل نمـود و از پ . ندی صرف نماي وحضرت شاه استدعا نمود که ناهار فردا را در مصاحبت     
ز انواع اطعمه ساخته بر سفره سلطان گذارد، چون سلطان به اتّفـاق حـضرت   ی نيبه جبر گرفته به طباخ داد، و اي    ف برّه ینح

ة مزبور تقدي به سفره نشستند، سلطان به تواضع تمام از هر قسم غذا     یشاه ول   بـسم  ينمود و و  میضرتشم حی مطبوخ از برّ
شبهه حـرام    بیدانم  می کهینم، غذائیب  مین چه حالت است کهیپس از خاتمۀ ناهار سلطان گفت ا    . فرمود  می لیاهللا گفته م  

آن حـضرت  . ره زن را مشروحاً عرض کردی برّه گرفتن از پ يآنگاه ماجرا ! د؟ید و حالل دانست   یل فرمود یاست بدون تأمل م   
ره یـ سلطان دسـتور داد پ .  در آن نهفته باشدید حکمتید که شاین باب بفرمائی در ايشتریش بیق و تفت  یقفرمود بهتر است تح   

 دارم کـه  يشاهِ جهان فرزنداي  : زال گفتهریپ.  سؤال نموديه را از و یزال صاحب برّه را به مجلس حاضر کرده شرح قض         
دم، یشـن  ي مـی ز از ویز و وحشت خی اخبار اضطراب آماطالع بودم و ي بی از وی رفته بود و مدتیبه سرخس به جالّب کش  

م، روز گذشته پسرم به سـالمت بـاز آمـد، طبـق     ید نعمت اهللا نمایاز خدمت سیناي  د برّهینذر کردم که اگر به سالمت باز آ  
دند و به  آوریبردم که غالمان سلطان آن را به عنف و جبر از من گرفته و به مطبخ شاه     می دیبه خدمت س  اي    نذر خود برّه  

 نمـوده خواسـتار   ین سخن شرمسار و منفعل شده از حضور مبارکش عذر خواه     یدن ا یشاه از شن  .  نکردند ی من اعتنائ  يزار
  . دید، آنگاه رخصت داد که حضرتش به وطن مألوف مراجعت فرمایعفو گرد
 یبـرد، هنگـام    مـی فی تـشر ین اخالطید حسیر سیگر آنکه در مسافرت مصر با چند نفر از اصحاب به مالقات م    ید 

دهـد کـه جنـاب شـاه و اصـحاب را در        مـی ن آگاه شده به مالزم خانقاه خـود دسـتور  یر حسیرسند، م   می که به قرب محل   
جنـاب شـاه پـس از    . فرستد  میشانی نُقل آنجا جهت ای است وارد کنند و قبل از ورود طبقيک خلوت ویکه نزداي    صفّه

 رونـد، بالفاصـله سـقف فـرو      مـی رونیـ م و از صـفّه ب  یگـر بـرو   ی د ی است به محلـ    د بهتر یفرما  می  نموده یورود مختصر تأمل  
ل بوده بـا جنـاب   یکه مشرف به رود ناي  رون آمده در غرفهین از خلوت بید حسیسپس س. شوند  میزد و همه متعجب یر می

ن یز همـ یـ د مـا ن یـ فرما ی مـ جناب شاه. خواهم از حاالت شما بهره مند شوم       می دیگو  می ریم. دینما  می شاه مالقات و خلوت   
که به اي  چهیشان ظاهر کرد و دری بر ايا رمزیمیا و سیمیا و لیمیبه مثل کین از علوم غرید حس یر س یم. میتقاضا را از شما دار    

ن قـسم  یـ حضرت شاه فرمود مـا را از ا . ش دادین قسم نمایطرف رود بود گشود و آب رود را در نظر حضرت شاه به چند        
ند، پـس از  یفرما  میف آورده مراجعتیرون تشری است، و از خلوت بي فقر محمد  يایمی ما ک  ي دعو ست مدعا و  یحاالت ن 

 ن سـر حقّـه را  ید حـس یفرسـتند، چـون سـ     مـی نید حـس ی سـ ي بـرا یشیـ له درویسر بسته و مهمور به وسـ اي     حقّه یقطع مسافت 
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گـر  ید. ر صحبت نعمت اهللا را ندانـستم د، افسوس که قدیگو  می متعجب شده، . ندیب  می  پنبه و آتش در آن     يد قدر یگشا می
 در يد چنـد روز ید که کاش حضرت سیبرده در راه به خاطرش رس  مینید حسی سي را برا ی که حقّۀ ارسال   یشیآنکه درو 
م، چون به خـدمت  یشد  میا بهره ور شده از فقر و فاقه خالصیمیفرمود که ما از عمل ک    می ن توقف ید حس یر س یصحبت م 

ن سنگ را نزد جواهر فروش یا:  انداخته، فرموديش وین برداشته پ  یاز زم اي    زهیضرت سنگ ر  آن حضرت برگشت آن ح    
د کـه  یـ لعل داي   پارهي برد، جواهريزه را به جواهریش سنگ ریچون آن درو. اورین کن و بازگرفته ب ییمت آن تع  یبرده ق 

حـضور حـضرت شـاه آورد و حـضرت     ش سنگ را گرفته یمت کرد، درویکهزار درهم قیده بود، آن را یدر عمر خود ند   
گر آنکه در مـصر  ید. دیاز آن چشاناي  ش جرعهی بساختند و به هر درویه نموده شربتیشاه امر کرد سنگ لعل شده را صال      

ش او آتـش بـدون مـدد    یشه در پـ یـ  نـام کـه هم  ی مسکن داشت بابا حاج عل   یوارد شد که در آن مغازه مجذوب      اي    به مغازه 
آن حضرت پس از آنکـه  .  به او داشتندیمیزد و خلق مصر اعتقاد عظ    می ار سر یبه بس یالت غر سوخت و از او حا      می خارج

 يش مجـذوب را در رو یـ چون از آن توجه باز آمد درو. د، متوجه حال او شدیب گرد یافت از خود غا   یش را در  یآن درو 
ت بـه دامـن آن جنـاب زده در    دسـت اراد . ش بـه هـوش آمـد   ی درو یپس از زمان  . افتیده  یافتاده و آتش را خاکستر گرد     

  . دیک ماهان مدفون گردیسلک ارادتمندان درآمده مالزم حضرت بود و پس از مرگ نزد
بود چون به منزل چـاره   زد از راه بافق متوجه کوه بنانی که از يز در نامه دانشوران آورده که حضرت در سفر   یو ن  
ن گرفتـه بودنـد بـه    یق که کمیقطّاع الطّراي  عده گام حرکت کاروان هن اند،  د که آنجا بار انداخته    ی را د  ید کاروان یقادر رس 

 بـه  يز گرفتـار کننـد و  یـ  را نيآنگاه متوجه آن حضرت شدند تا و . خته تمام اهل قافله را دست بسته انداختند       یان قافله ر  یم
ز بـاز  ی اهل قافله ني دزدان رفته و دست و پاي غضب آلود انداخت، حرکت از دست و پاي تند و نظر   یشان نگاه یجانب ا 

حت و ارشاد فرمـوده، از  ی عطوفت دزدان را نصياهل قافله دزدان را دست بسته به حضور شاه آوردند، جنابش از رو          . شد
  . ح توجه داد و به گشودن دست آنان اشارت فرمود، و قافله به سالمت از آن منزل گذشتندیآن فعل قب

قت داشت، یخ و بزرگان طری که ارادت کامل به مشا  ي شاه هند  در اول توقف آن حضرت در ماهان سلطان احمد         
 شـاهانه  يایده، چنـد نفـر از علمـاء و صـلحا را بـا تحـف و هـدا       یت کماالت و آوازه کشف و کرامات حضرتش را شن    یص

ت قرار داده و هنگام یحضرت شاه آنها را مورد لطف و عنا. ر و طلب همت نمود  ی خ يحضور آن حضرت روانه و استدعا     
 تاج ي را همراه آنها به دکن روانه کرده و با وین کرمانیدان مقرّب خود موسوم به مالّ قطب الد   ی از مر  یکیاجعت آنها   مر

روز شـاه  یـ  بـه نـام ف  یام احمد شاه در هندوستان بـا خـصم  یدر همان ا.  سلطان احمد مرحمت فرمودي برایسبز دوازده ترک  
 اسـت  ین تاج شـاه یا:  داده، گفتي به وی تاج دوازده ترکیه شخصده بود کیمشغول جنگ و جدال بوده و در خواب د 

ن ی احمد شاه نگذشته بود که مالّ قطب الـد يای از رؤيچند روز.  شما داده استين و تاج بخش برا   ی گوشه نش  یکه بزرگ 
 با ينگاه با وآ! م آوردی برایا تاجی است که در رؤ ین همان شخص  یا:  افتاد، فرمود  يد، تا چشم سلطان به و     یبه خدمت رس  

رون آورد تا بـه  ی را از صندوق بی حضرت شاه ولی تاج مرحمتين با اجازة و   یمالّ قطب الد  . محبت و احترام برخورد نمود    
ه شـد، و آن را بـا احتـرام    یـ  است که در خواب به مـن هد ین همان تاجیع: م کند، تا چشم شاه به تاج افتاد گفت ی تقد يو

 روانـه  ی مجدداً سلطان احمد شاه چند نفر از مقرّبـان خـود را حـضور حـضرت شـاه ولـ           یپس از مدت  . تمام بر سر گذاشت   
اب و از یـ ض یفش فـ ی از حـضور شـر  ي از فرزنـدان خـود را بـه هندوسـتان بفرسـتند کـه و      یکینموده درخواست کرد که  

 ب را تحمـل  آن جنـا يل اهللا نداشـت و دور یـ  جـز شـاه خل  ي چون فرزنـد ذکـور  یحضرت شاه ول . ارتش بهره مند باشد   یز
 یان و احترامـ ی شـا ی را با استقباليل اهللا را روانه هند نمود که احمد شاه ویتوانست، نوة خود شاه نور اهللا فرزند شاه خل  نمی
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ان یـ قـت و اشـراف و اع  یخ طریع مـشا یـ ت و مکرمت قرار داده بر جمی را مورد همه گونه عنايفراوان وارد دکن نموده و و 
ه مکرمه خـود  ی خود سرافراز و صبيملقبش ساخت و باالخره به داماد   » خیملک المشا «لقب  داشت و به      می دولت مقدمش 
  .  درآورديت ویرا به عقد زوج

ده کـه ذکـر همـۀ حـاالت     یـ ت گردیـ ذکـر شـده و روا  هـا   گر در کتب و تذکره   ی حضرتش کرامات فراوان د    يبرا 
 تفـا و بـه شـرح حـال تتمـه اقطـاب بزرگـوار       ن قـدر اک ین مختصر خارج است لذا به هم     یش ا یحضرتش از حوصله و گنجا    

  . میپرداز می
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  قطب هفدهم

  ل اهللاین خلیشاه برهان الدجناب میر 
  

ف بِاَمراهللا و مجل    فـه  یگانه فرزند برومند شاه نعمـت اهللا و خل ی. ل اهللاین خلیر شاه برهان الدی اسراِر اهللا، جناب م یاَلعارِ
جناب شاه نعمـت اهللا  .  متولد شدهيرمان در سال هفتصد و هفتاد و پنج هجر در کوه بنان ک يو. ن آن جناب است   یو جانش 

  : فرموده استيدربارة تولّد و
  وم و قادر سبحانی قیح                          عزّوجلي خداي قضا از

  شعبان مه در نهیروز آد                    م ساعت گذشته بود از روزین 
  زانیماه در حوت و مهر در م                    فیازدهم بد ز ماه وقت شری

  ناگاهان که کهبنان رفته در                             پنج و هفتاد و هفتصد از سال
  ب بنده را مهمانیآمد از غ                        ل اهللایخل نیالد برهان ریم
  اران یاز دمیشنی مرحبائ                            عالم از برآمد مقدم ریخ

  دانیحاصلش باد عمر جاوی                         ربان علم باد او کسب
د اظهـار مهـر و عالقـه بـه     ید  می که هرکس راي گرم خو و مهربان و زود انس بود به حدی ذاتاً از اوان کودک يو 

  :ز کثرت عالقه درباره اش فرمودهت مورد توجه و عالقه پدر بزرگوارش بود که اینها  بیشیکرد، وجود گرام ي میو
  ل اهللا من فرزند من برهان منیخلاي                      تو روشن دو چشم جان مني به نو رويا

  باد روشن دائماً چشم و چراغ جان من                     ت روشن استیشمع بزم جان من از نور رو
  دان منیعمر جاواي  یحاصل عمرم توئ                    مدت هفتاد سال از عمر من بگذشته است

  ه سلطان منیسا نیاسیآل  نسل طه                      رسول نیقرة الع ادگار نعمت اهللای
ر و سـلوك را  ی و عوالم سیل و معارف باطنی را در خدمت ارادتمندان پدر تحصيل اهللا علوم ظاهریجناب شاه خل   

فـۀ  ی نمـود تـا بـه سـمت خل    یده، مدارج کمـال را طـ  یوضات باطنه پدر بهره ور گرد   یل نموده، از ف   یت پدر تکم  یدر ظلّ ترب  
ت یل آمده پس از رحلت پدر بزرگوارش طبق اجازه و امر پدر ارشاد طالبان و هدا   ی پدر بزرگوارش نا   ینی و جانش  یالخلفائ

حـضرت شـاه نعمـت اهللا    . د گذشـته بـو  يندگان راه حق را به عهده گرفت و در آن هنگام پنجاه و نـه سـال از عمـر و          یجو
  : فرموده بود کهيخطاب به و

   همه همراهادر همه راه ب                      ل اهللایخل ر مایم رهرو و
  االّ هو الاله وحده                گویجمع کن رهروان و خوش م

د یـ  تجديش بـرا یـ ار فقـرا و دراو یـ د، از هر شـهر و د یک رسی بر مسند ارشاد به دور و نزد  يت جلوس و  یچون ص  
 مستحـضر  يق و ازدحام عام بـه درگـاه و  یچون حاکم کرمان از هجوم خال.  به درگاهش نهادنديعت و اخذ شرافت رو    یب

 يمـور یشد، متوحش شده شرح کثرت هواداران و ارادتمندان و مبالغه در باب ثروت آن جناب به سلطان وقـت شـاهرخ ت        
ز نگـران شـده آن حـضرت را محرمانـه بـه دارالـسلطنه هـرات        یاهرخ ن که شينگاشته اضطراب خود را آشکار کرد، بطور      

ل یند که هروقت حضرت شاه خلیگو.  در آن بالد توقف فرمودی حسب االمر سلطان به هرات رفته، مدت     يو. احضار نمود 
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ک مـسند  یـ بـر  شد با سـلطان    میرفت و چون وارد  مینشست و تا داخل بارگاه اي می رفت در محفّه ی میاهللا در دربار شاه  
ل اهللا یـ  بود و بر حـضرت شـاه خل  یروز شاه که غالباً در محضر شاهی به نام ف   ی شاه ي از اعاظم امرا   يریام. فرمود  می جلوس

مخدوما، مرا در خاطر بر رفتار شـما سـه اعتـراض    :  در محضر سلطان به آن حضرت گفت      ید، نوبت یورز  می به شدت حسد  
 االمر بر کافّه مسلمانان واجب است و شـما بـا محفّـه    یم اولی االمر است و تعظ یلاول آنکه پادشاه جهان سلطان و او      : است

د، سـوم آنکـه   یـ فرمائ  مـی  مسند جلوسي شاه روي در پهلویت رتبه پادشاهیدوم آنکه بدون رعا. دیآئ  میبه بارگاه سلطان 
سلطان از پدر تاجـدارش حـضرت   آن حضرت در جواب فرمود که     . دیپرداز ی نمی ات امالك کرمان را به مأمور شاه      یمال

ـ    میصاحب قران واالتر نخواهد بود و پدر من بر درگاه آن پادشاه با محفّه       يت را بـرا یـ ن بیـ ک دفعـه هـم ا  یـ  یرفـت، حتّ
  :پادشاه انشا نموده

لک من رازیش تا ختاست از تو و آن                             انیپا  بیاستی عالم م  
 را ی وارد اسـت کـه هرکـس   يث نبـو یدم که فرمود در حدیمن از پدر خود شن :  در مسند  و اما جلوس من با پادشاه      

 نطفـه و حـالل   یق حـرام زاده اسـت، و مـن بـه پـاک     یـ ستند به تحقین دغدغه در سر باشد که فرزندان من در حضور او با           یا
اکنـون هـم   . زهـا بـود  ین چیهمـ بر سر  ) ع (نید و جدم حس   یزیمنازعت  : اما خراج امالك کرمان   . ن دارم یقی سلطان   یزادگ

ن یـ تو را بـه ا : ر نموده، فرمودیر تغیشاهرخ به آن ام.  به تو واگذار نمودم برو تصرّف نما       يهرچه تو از امالك من خواستار     
  .  کردیچه کار؟ و از حضرتش عذر خواهها  یفضول

 یئی کرسـ يهنـد هـاي    از راجـه  یکـ یار بود، چنانکه یدان از هر طبقه بسیز سرسپردگان و مری را در هندوستان ن  يو 
 يگـر بـرا  یاقوت و تحـف د یـ  از یحیناً آن را با تسبیه آن طال و مرصع به جواهر بود که عی آن حضرت فرستاده که پا     يبرا

 در ی به حضرتش داشـته اسـت، چنانچـه وقتـ    یرزا ارادت خاصیرزا فرزند ارشد شاهرخ میسنقرمیبا. شاهرخ مرحمت فرمود 
 از توقف یباالخره چون مدت. به حضورش آورداي  حضرت شاهزاده شخصاً طشت و آفتابهمجلس هنگام دست شستن آن 

ن ی فرزنـد خـود شـاه شـمس الـد     يمت فرموده، پـس از چنـد  یحضرتش در هرات گذشت با موافقت شاهرخ به کرمان عز   
ن یگر شاه محب الدی فرزند د واگذار و خود با دوين و امور آستانه ماهان را به ویی خود در ماهان تعیندگیمحمد را به نما 

 يایـ  قبـل در دکـن بـود مه   ي که از چنديگر ویشاه نوراهللا فرزند د. ن محب اهللا عازم دکن شد یب الد یب اهللا و شاه حب    یحب
 جنگ با هنود شخـصاً از  ي به واسطه گرفتاری سلطان دکن، سلطان احمد شاه بهمنید، ول یاستقبال از پدر بزرگوارش گرد    

 بـه حـضور   یابیآنان هنگام شرف. ت شاه نوراهللا به استقبال فرستادیاز اشراف و اکابر را در معاي  بود، لذا عدهاستقبال معذور   
 خواسـته،  یلـ یآن جناب هنگام حرکت ف. دندیل اهللا اضطراب خاطر سلطان را به واسطه هجوم هنود به عرض رسان           یشاه خل 

ت و به عزم جنگ و غزا بر لشگر کفّار تاخت، هنود چون جنابش محفّه بر آن بسته سوار شد و به طرف رزمگاه دو سپاه رف
 که بـر آن  ياد برآورد که مردیان هنود بود فری که در میمرتاض. ر شدندی مضطرب و متح   ي و یدند از سطوت ملکوت   یرا د 

 يفتـۀ و کفّـار از گ . ستیـ  جنـگ و غلبـه بـر او ن   يارایـ  اسـت و مـا را   ی و رتبۀ روحـان ی جنبۀ ملکوتيل سوار است دارا   یف
داده، هـا   ل اهللا بوسهیافت و بر دست شاه خلی یار نمودند، و سلطان احمد از آن مخمصه خالص       یمرعوب و فرار بر قرار اخت     

 و همراهـان را از هـر جهـت فـراهم آورد و     يش ویآن حضرت را با عزّت و احترام وارد دکن نمود، و منزل و لوازم آسـا    
  . حضرتش تا هنگام رحلت در دکن توقف فرمود

  : ل اهللا را چهار فرزند برومند بودیجناب شاه خل 
  ؛ شاه نوراهللا - 1
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  ؛ ن محمدیر شمس الدیم - 2
  ؛ ب اهللاین حبیر محب الدیم - 3
  . ن محب اهللایب الدیر حبیم -4
  بـه يت رفتـه و سـلطان احمـد از و   یـ مت پدر بزرگوارش به دکن به آن والی قبل از عز   يشاه نوراهللا فرزند ارشد و     

 تـا  يو. داشـت   مـی سودراز مقدمید محمد گی اوالد سی شهر حتّي را بر همۀ عظماي نموده، ویرائیاعزاز تمام استقبال و پذ   
مت دکـن در ماهـان   ین را پدر هنگام عزین فرزند شاه شمس الدیدوم. 1افتیم و در همانجا وفات یات در دکن مق   یآخر ح 

ست ی قطب بیل اهللا ثانین و جد شاه خلی الدی نمود، و آن جناب پدر شاه تق محوليگذاشت و امور دنباله و آستانه را به و  
ل اهللا، یـ ن فرزنـد جنـاب شـاه خل   ین اسـت، سـوم  ی الـد ی فرزند شاه تقیل اهللا ثانی است که شاه خل یو دوم سلسله نعمت اللّه    

 الد ش حضرت شاه نعمت اهللا دربارة ويب اهللا است که موقع تولّد و  ین حب یمحبو » دالهندیشاه السند و شه«: فرمود ي جد
 و اختالف آنان با هنود در محاربات شـرکت  ی سلطان احمد بهمنی زمان اختالل اوضاع سلطنت    يرا و ین طور هم شد ز    یهم

ن یب الدیل اهللا حضرت شاه حبین فرزند شاه خلیچهارم. دیجارپور شربت شهادت نوشیموسوم به ب  اي    نمود، عاقبت در قلعه   
جنـاب شـاه   . ت پـس از پـدرش نشـست   ی پدر بزرگوارش نائل آمد و بر مسند قطب     ینیت که به خالفت و جانش     محب اهللا اس  

ب یـ ل اهللا در سال هشتصد و شصت در دکن رحلت و خالفت خود و امور سلسله را به فرزند ارجمندش جناب شاه حب     یخل
ل فرمود    یالداهللا محو بالغ بر هشتاد و پنج سال ين عمر ویال و سنست و شش س ی بر مسند ارشاد ب    يمدت تمکّن و  . ن محب 
  . بود

  : از علماء و فقهاءير معاصر وی مشاه
  :عهی از علماء ش

  ؛ عالمی صاحب حواشیاثی غنیم عاملیخ ناصربن ابراهیش - 1 
  ؛ جمهوریم بن ابی بن ابراهیخ محمد بن علی جمهور شیابن اب - 2 
  .فهد مشهور به ابن یابوالعباس احمدبن فهد حلّ - 3 
  :از اهل سنّت 
  ی؛ابن حجر عسقالن - 1 
  ؛ نی ملقب به شهاب الدیاحمدبن عل - 2 

  . نی الدی بن عبدالقادر ملقب به تقی احمد بن عليزیمقر - 3
  :خ عظامی از عرفا و مشا

  ؛خ چنداین مشهور به شیخ جالل الدیش - 1 
  ي؛د مهنه ایخواجه مؤ - 2 
 3 - د از ایخواجه شمس الدی؛د بسطامیزیحفاد سلطان ابون محم  
 4 - ی؛ن محمد شادکامیشمس الد  

                                   
 مقبرة ایشان در شهر بیدر می باشد که فاصلۀ آن از حیدر آباد یکصد و سی کیلومتر است و گنبد و صحن مفصل زیبا دارد، لیکن مخروبه - 1

  .شده است



 153

 5 - د روجیشمس الدی؛ن محم  
 6 - ي؛ن عبدالرزاق سمرقندیکمال الد  
  . يخ مودود الریش - 7 

  : ران و هندوستانین و امراء در ای از سالط
  :در هند

  ی؛نظام شاه بهمن - 1
  .یسلطان محمود بهمن - 2
  :رانیدر ا 

  ؛موریر تیشاهرخ بن امرزا یم - 1
  ؛ک بن شاهرخیرزا الغ بیم - 2
  . سنقریرزا شاه محمودبن بایم - 3

  : از شعراء و حکما
  ؛  شاعریموالنا طوط - 1
  ؛  شاعریمیس - 2
  ی؛  شاعر برادر عبدالرّحمن جامیخ محمد جامیش - 3
  ؛  شاعریموالنا لطف - 4
5 - ب و شاعری اديزدی ین علیشرف الد .  
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 دهمقطب هج

  ن محب اهللا اولیب الدیشاه حبر یمجناب 
  
ل اهللا بـن  یـ ن فرزنـد شـاه خل  ی چهـارم يو. ن محب اهللا اولیب الدیرشاه حبی، جناب ملّج االَمل و العالِمکْ االَ کلسالِاَ

ه نعمت اهللا  را خدمت جدش شاين دفعه که پس از تولّد، ویاول. باشد  میفۀ پدر بزرگوارشین و خلیشاه نعمت اهللا و جانش    
  :بردند درباره اش فرمود

  دهیل اهللا را مهمان رسیخل                 دهید نوراي  من محب اهللا
  دهیحم اخالق بماند او به                روزیه سب ماه و ی سال وسیبه س

ادت  اریسلطان احمد شاه دکن. جنابش چنانکه در حاالت پدر بزرگوارش گذشت، در خدمت پدر به دکن رفت          
جنابش در دکن رحل اقامـت  .  درآوردين بود به حباله نکاح ویۀ شاهزاده عالء الد ی ظاهر نموده نوه خود را که صب       یکامل

 و خالفـت خـود و   ینی کـرد و جانـش  ید و در سنه هشتصد و شصت پدر بزرگوارش خرقه تهـ یار گرد یافکنده ساکن آن د   
  .  واگذار فرموديه را به وی سلسله عليایاح

در بنا کرده جنابش با آنکه داماد شـاه  ی در قرب احمد آباد بیقت شده، خانقاهی از پدر عهده دار امور طر       پس يو 
عت و یج شـر یکوشش جنابش در ترو.  نبودي با وي و اثريزیگاه چ چیو سلطان وقت بود، از آثار تقرّب بارگاه سلطنت ه      

وضـع  . افتی تازه ید و بهائی جدی بر مسند ارشاد رونقي و در زمان تمکّن  یسلسله نعمت الله  . ت بود ینها  بی قتیم طر یتقو
 و یبـاک   بـی داد معـروف و بـه  یـ  را که در ظلم و بیون بهمنی بود که سلطان همايبتش طوریرفتار و حسن سلوك و وقار ه    

   یحضرت شاه حب.  و آزار آن جناب نبودیادب  بی ويجسارت موصوف بود، مجال تعداهللا در میب الد وه و دان غزین محب
ز چون جهاد اکبر یبود و در جهاد اصغر ن  میروزیر و پیاضت و صحنه ارشاد شجاع و دلیز چون در کنج خلوت و ر   یجهاد ن 

 از خـود  ی و مردانگـ ي دالوریداد، بـس  ي مـی  که بعنوان غزوه با کفّار آن سـامان رو یدر نبردهائ. شه غالب و فاتح بود   یهم
مشغول محاربه بود، حضرتش کـه بـه قـصد    ) ایاور (هیز و اورسیچنگهاي    با راجهی که نظام شاه بهمن    یهنگام. داد  می نشان

اده و چهـل هـزار   یـ کصد و شصت سوار مسلح از لشگر جدا شده بر مقدم کافران کـه ده هـزار پ      ی همراه بود با     يجهاد با و  
در زمـان جلـوس   . ش گرفـت  را در آغـو يروزیـ مه روز مشغول نبرد بـود تـا شـاهد پ   یتاخت و از صبحگاه تا ن  سواره بودند 

ر خوانـده، تـاج   یـ خ وقت بودند فاتحـه خ یب اهللا که افضل مشایکه سلطنت، شاه محب اهللا و شاه حب      ی بر ار  یمحمد شاه بهمن  
 محـب اهللا در زمـان سـلطنت شـاه محمـود در سـال نهـصد و        تباالخره حضر.  گذاردندی را بر سر محمود شاه بهمن     یبهمن

 هفتـاد و  ي دارای در مدت زنـدگان يند ویگو. دیدر آرمگاه پدر بزرگوارش مدفون گرد   چهارده در دکن رحلت فرموده،      
 از اوالد یکـ یدند کـه  یا رفتند و هفده پسر و پانزده دختر به کمال رسیک نفر در صغر سن از دن یسه فرزند شد که چهل و       

 بر مسند ارشاد پنجاه و چهار سـال  ين ومدت تمکّ. باشد ي مین ویفه و جانشیۀ اهللا خلین عطیر کمال الدیامجادش جناب م  
  . بوده است

  :ن آن جناب از علماء و فقهاءیر معاصریمشاه 
  ی؛موالنا عبدالرّحمن جام - 1 
 2 - ي؛ هروی الواعظ کاشفین بن علین حسیموالنا کمال الد  
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  ي؛بدین مین حسی کمال الدیقاض - 3 
 4 - ین محمد دوانیجالل الد .  
   :قتیخ طریاز عرفا و مشا 
  ؛خ چند آذر هندوستانین معروف به شید جالل الدیس - 1
  ؛دیاز احفاد سلطان ابوسعاي  د مهنهیخواجه مؤ - 2 
  ؛خ احمد جامیوسف برهان از احفاد شیخواجه  - 3 
 4 - ي؛ن عبداهللا نقشبندیخواجه ناصرالد  
  ؛شاه قاسم نوربخش - 5 
  ی؛شاه طاهر دکن - 6 
   .ییحین یخ قطب الدیش - 7 
  :ن و امراءیاز سالط 

  : در هندوستان
  ي؛وسف عادل شاه هند ی- 1 
  .یسلطان محمد شاه بهمن - 2 
  : رانیدر ا 

  ؛رانشاهید سلطان محمدبن میسلطان ابوسع - 1
  ؛دیخ بن سلطان ابوسعیرزا بابربن عمر شیم - 2 
  . دیسلطان احمد بن سلطان ابوسع - 3 

  :شعرا و حکما
  ی؛رفندرسکیرزا ابوالقاسم میم - 1 
  ؛ شاعریبنائ - 3ي؛ رازی شاعر شیاهل - 2 
  .  شاعریهاتف - 4 
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  قطب نوزدهم

  ۀ اولین عطیرکمال الدیمجناب 
  

و پس . 1ن محب اهللا اول استیب الدین پدر بزرگوارش شاه حبیفه و جانش یۀ اهللا اول خل   ین عط یر کمال الد  یجناب م 
کـم  یست و یـ  قطب بيو بعد از و. دیل اهللا دوم عهده دار ارشاد عباد گرد  ین خل یرشاه برهان الد  یستم م یاز آن جناب قطب ب    

ت عبـاد اشـتغال   ین بر مسند خالفت آن جناب جلوس و بـه هـدا  یرشاه برهان الد ین محمد اول طبق امر م     یرشاه شمس الد  یم
اهللا دوم بـه رتبـۀ ارشـاد و    ن محـب  یب الـد یـ رشـاه حب یست و دوم جنـاب م یو پس از انقضاء زمان آن جناب قطب ب  . دیورز

ت خلق را به قطب یت رساند خالفت خود وهدایات را به نهایو چون آن جناب مدت ومقرر ح.  خالئق نائل آمديریدستگ
رشـاه کمـال   یست و چهارم میو آن جناب پس از خود قطب ب. ن محمد دوم واگذار فرمودیرشاه شمس الد  یست و سوم م   یب

یو جناب م.  خود منصوب فرمودینیجانشۀ اهللا دوم را به   ین عط یالدت را بعـد  ین دوم منصب خالفت و هـدا یرشاه کمال الد
ست و شـشم جنـاب   یـ و آن جناب قطـب ب . 2ض فرمودین محمد سوم تفو  یرشاه شمس الد  یست و پنجم م   یاز خود به قطب ب    

خ یست و هفـتم شـ  یـ  قطـب ب خ محمـود یو جناب ش.  عباد منصوب فرمودی خود و راهنمائینی را به جانش  یخ محمود دکن  یش
 یو جناب ش. ن فرمودیی را به منصب خالفت خود و ارشاد عباد تع        ین دکن یشمس الدن قطب یست و هفتمین بیخ شمس الد

  . ه استیسلسله معروف
ت یران تحـت نفـوذ و هـدا   یـ ن بزرگواران همه در هندوستان توطّن داشته و در زمان سعادت اقتران آنها ا یو چون ا   

 یران وجود نداشته، لذا شرح حال بعضین هندوستان و ای هم بیه بوده و روابطی سلسلۀ صفوي سلطنت ظاهر و سلطهيمعنو
ت و یسنده با تمام جـد یرانِ زمان معاصرشان و نه بعدها ثبت و ضبط نشده، و نویفات ایک از تألیچ ین بزرگواران در هیاز ا 

ن بـاره کمـک   یـ  از دوسـتان هندوسـتان در ا  یده، حتـ یـ  ند چ جـا  یکوشش خود متأسفانه شرح حال چند نفر از آنـان در هـ            
ک یـ  از هریدوار از باطن خود آن بزرگوارانم که بعداً موفـق شـده، شـرح حـال      یده ام یجه نرس یخ به نت  ین تار یخواستم و تا ا   

  . میپرداز ی میخ محمود دکنیست و ششم جناب شینک به شرح حال قطب بیم و این اوراق نمایمه ایه و ضمیته

                                   
  . مقبره ایشان در بیدر که فاصله آن از حیدرآباد یکصد و سی کیلومتر است، واقع است- 1
  .ن در بیدر که فاصله آن از حیدرآباد یکصد و سی کیلومتر است، واقع است مقبره ایشا- 2
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  ستمیبقطب 

  ل اهللا دومین خلیرشاه برهان الدیمجناب 
  
  کمیست و یقطب ب

  ن محمد اولیرشاه شمس الدیمجناب 
  
  ست و دومیقطب ب

  ن محب اهللا دومیب الدیرشاه حبیمجناب 
  
  ست و سومیقطب ب

  ن محمد دومیرشاه شمس الدیمجناب 
  

  ست و چهارمیقطب ب
  ۀ اهللا دومین عطیرشاه کمال الدیمجناب 

  
  ست و پنجمیبقطب 

  ن محمد سومیرشاه شمس الدیمجناب 
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  ست و ششمیقطب ب
  یخ محمود دکنیجناب ش

  
 آن جنـاب طبـق   یمولد و مـوطن اصـل  . خ محمود ساکن دکنیؤتن، شد المیمل، الح یص االَ رُظهل و الم  یل و الج  خُیلشّاَ

کـرده، نجـف اشـرف بـوده و اجـداد آن جنـاب       ار نقـل  یاء دکن از انواراالخی در کتاب تذکرة اول    يآنچه عبد الرجبار هند   
  . اند  آن آستان مالئک پاسبان بودهیمتولّ

ر و یده و پـس از سـ  یار هندوستان گردی رهسپار دیر پروردگار و گردش روزگار از موطن اصل       یجنابش بر اثر تقد    
قطـب سلـسلۀ شـاه     ینین حـس یدر دکن که مقرّ حضرت شـمس الـد   یاحت در نقاط مختلف آن کشور سرانجام به شهر ب         یس

ت مـآب را در  یـ ت بروز کرامات و خـوارق عـادات آن وال  یت و صیو چون آوازة ارشاد و هدا  .  بود وارد شد   ینعمت الله 
 بـا  يد و روزیـ  مـشتعل گرد ينۀ ویدار آن مرشـد کامـل در سـ   یـ د شـوق د ی و برزن بلند ديت دکن بر سر هر کویتمام وال 

 شـده،  ي وی و صـورت نـوران  یفتۀ چهرة ملکوتیدر همان جلسۀ اول فر خ رفت و    یان به حضور حضرت ش    یهمراهان و موال  
ار و اعتکـاف  یـ و دل در اقامـت آن د . دیـ ن مفتخـر گرد یدست طلب و ارادت به دامانش زده به شرف قبول توبه و اخذ تلق  

رِ دل را  تمـام د ی نجست و در آن مـدت بـا سـع   ي مقدار دوریر عالی آن بزرگوار بست و تا سه سال تمام از محضر پ       يکو
 خلـق از وجنـاتش ظـاهر    ی ارشاد و راهنمـائ یو توانائ. دیر و سلوك کامل گردیبکوفت تا عاقبت به مقصود واصل و در س    

  خ یت نائل آمد، آنگـاه از طـرف شـ   یافت منصب خالفت و اجازة جلوس بر مسند هداین به دریشده، از حضرت شمس الد
  . درآباد شدیمت حیبزرگوار مأمور عز

ش منـور فرمـود و   یت را به نور جمال خویدرآباد، آن والیواخر سلطنت سلطان عبداهللا قطب پادشاه ح  جنابش در ا   
حضرتش . معروف است، اقامت فرموده به عبادت پروردگار اشتغال جستمحمود  که هم اکنون به کوه شاه      یبر سر کوه  

در . افتـاد  ی مـی هوشـ ی به حالـت اغمـا و ب  ید که مدتیگرد  می  سرمست ی چنان از نشئه باده معرفت و زالل محبت اله         یگاه
ن مکـان  ین کوه خواهد بود و اجل موعـود در همـ  ین محل و بر سر همین حاالت فرمود که مرقد من در هم  ی از ا  یکیافاقۀ  

ت اهتمام شروع به سـاختمان آن نمـود و   یخت و با نهای ری در سر همان کوه شالودة خانقاه      يو پس از چند   . دیخواهد رس 
  . فرمود  میشتر از حد انتظار آنها مرحمتیار و بیجات اجرت بس شتر کار به مزدوران و عملهی بشرفتی پيبرا

 ي خود و بنـاء گنبـد  ي برايام سلطان ابوالحسن تاناشاه پادشاه آن وقت دکن مشغول ساختن قصر    یاتفاقاً در همان ا    
شـد و    میداینا مشغول کار بودند و عمله کمتر پبر مقبرة مرشد خود موسوم به شاه راجو بود و اکثر عمله جات در آن دو ب          

خ اجرت کـارگران و عملـه جـات را دو برابـر معمـول       یرفت، لذا جناب ش     می شی پ یخ محمود به تأنّ   یکار خانقاه جناب ش   
شرفت ساختمان ابوالحسن شاه به توقـف  یخ روآور شدند وپین سبب کارگران به طرف خانقاه حضرت ش     یبه ا . مقرر فرمود 

کـارگران را  . اورندی بین شده امر کرد که عموم کارگران را اجباراً به سر ساختمان پادشاهین باب خشمگیشاه از ا . دیگرائ
 خانقاه رفتـه  ياد به سر بنایرا در عوض روز به طمع اجرت زها    آنها شب  یبردند ول  ی می روزها به عنف به سر کار پادشاه      

 ، آنها را خـسته و فرسـوده  یدار خوابیاما کار شب و ب. گرفتند  میز اجرت رویپرداختند و دو برابر اجرت معمول   می به کار 
ر شـد و در صـدد   یـ ن رو تاناشاه به شدت متغیاز ا. گذراندند  می و اهمالی به سست  یکرد و روز در سر ساختمان پادشاه       می
وجود چراغ و وجـود چـراغ مـستلزم     شبِ خانقاه مستلزم ی چون کار بنّائو.  خانقاه برآمدیل کار بنّائی تعطي برا یافتن راه ی
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ک از عصاران و روغـن گـران حـق ندارنـد بـه کـسان و       یچ ی صادر کرد که هیوجود روغن سوخت بود لذا تاناشاه حکم     
دن یخ پـس از شـن  یحـضرت شـ  . دول شیجتاً کار خانقاه تعطیخ محمود روغن بفروشند که نت   یبستگان و کارکنان حضرت ش    

و از کرامـت  . خته آنها را برافروزنـد یرها   روغن از آب چاه خانقاه در چراغ و مشعل   ي جا به: ه متنفر شده فرمودند   ین قض یا
خ دربـاره  یو جنـاب شـ  . دادنـد   مـی  بـه کـار ادامـه   یشد و کارگران در روشنائ  می روغن مشتعليآن جناب آب چاه به جا     

  قصر تاناشاه و گنبد شاه راجـو نـا تمـام   ی ولدی به اتمام خواهد رس   ین خانقاه به عون اله    ی ا يبنا: ن کرده، فرمود  یتاناشاه نفر 
 فرمـود  يعاقبـت هـم آنچنـان کـه و    . دهـد   مـی شـود و سـلطنتش را از دسـت    ی میب مغلوب غالب یماند و تاناشاه عن قر     می

 تخـت  ي را در کلکنده پايکهزار و نود و هفت بر تاناشاه حمله کرده، هجوم آورد و قرب ده ماه و یر شاه در سال     یعالمگ
 نمـود کـه   یر و در قلعه دولت آباد زنـدان یکهزار نود و هشت کلکنده را مفتوح و تاناشاه را اسیه نمود و در سال  او محاصر 

 و گنبـد شـاه راجـو همچنـان     يکصد و دوازده در زندان جان سپرد و قصر و  یکهزار و   یپس از چهار سال اسارت در سال        
  . ناتمام ماند

.  فرشـته خـصال بـود   ي صاحب کمـال و رهبـر  یخی واصل و شی کامل و عارفيخ محمود مرشد  یخالصه جناب ش   
 ی شتافت و در همان خانقاه کوهستانی باقي فرموده و به سرای خرقه تهيکهزار و صد هجر یزده شعبان سال    یجنابش در س  

ة  . 1دیخود مدفون گرد   ر خود را در زمان حیسد که جناب شینو  میصاحب مشکوة النبور و مرقد منوش یات خویخ قبر مطه
ن معـروف بـه   یخ شـمس الـد  ی چند بود که ارشد و اکبـر آنهـا جنـاب شـ    يجنابش صاحب اوالد . ساخته و آماده کرده بود    

ه یـ  واگذار فرمود، رحمـۀ اهللا عل يت را به وین نموده و مسند ارشاد و هدا    ییش تع ی خو ینیشمس موال را به خالفت و جانش      
  . رحمۀ واسعۀ

                                   
  . در ده کیلومتري حیدرآباد در کوه میرمحمود اولیاء داراي بارگاه مفصل و ساختمان زیباست لکن متأسفانه رو به خرابی است- 1
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  ست و هفتمیقطب ب

  ین دکنیخ شمس الدیشجناب 
  

ن و در دکـن،  یفش شـمس الـد  ینـام شـر  . ین دکنـ یخ شـمس الـد  ی، جناب شی اهللا الغَنی و المقرّب اِل   یاَلسلطانُ السن 
 است که حضرتش هم در دکـن  یخ محمود دکنیجنابش فرزند ارجمند ش. مسقط الرأس خود، مشهور به شمس موال بوده      

ف یاء دکـن تـأل  یـ ن طبق آنچـه از کتـاب محبـوب ذوالمـنن، تـذکره اول     یخ شمس الدیش. اء بوده یمعروف به شاه محمود اول    
در آباد دکـن  ی در شهر حيکهزار و هشتاد هجری به زبان اردو ترجمه و اقتباس شده است، در سال       يمحمد عبدالجبار هند  

 از محضر پـدر  یکافته و پس از انقضاء دوران کودیده و در ظلّ عطوفت و مواظبت پدر بزرگوارش نشو و نما     یمتولّد گرد 
پـس از  . دی کامل گردي نموده تا آنگاه که در علوم ظاهر  يار کسب علوم ظاهر   یر علماء و دانشمندان آن د     یبزرگوار و سا  

 اهللا ی سـلوك الـ  ي مقـدار وارد واد یل علوم ظاهر و قال، طالب و مشتاق علوم باطن و حال شده و بر دست پـدر عـال          یتکم
ده و ی و مـداومت در کـار، مراتـب سـلوك را بـه انتهـا رسـان       یجه مرشد بزرگوار و سـع  ت پروردگار و تو   ید تا به عنا   یگرد
  . دی انام مأمور گردی پدر نائل آمد و به راهنمائینی خلق را مستعد و قابل و به مقام خالفت و جانشیشوائیت و پیهدا

ش و ارادتمند وجود  معتقد حضرتیعه و سنّیار بود، عموم مردم دکن از شیحضرتش صاحب کشف و کرامات بس    
فرمود و همـه را از زالل معرفـت و     میتی محبت و عنايز نسبت به هر دو فرقه به طور مساو      یحضرتش ن . اند  مبارکش بوده 

ز و ی محبوب آميش رفتاری معاصر خويندگان سالسل فقریقت و نمایخ طر ین با تمام مشا   یهم چن . نمود  می رابیت س یهدا
بود و چنـدان    می و معتکفي واقع بود منزویضرتش غالباً در خانقاه خود که بر سر کوه      ح. بزرگوارانه و محترمانه داشت   

دان و معتقدان و یرون آمده و با مریک روز، روز پنجشنبه از حجره بیمراوده با امراء و وجوه الناس نداشت و فقط در هفته    
سد یـ نو  میار، چاپ هند،یدر انواراالخ. نمود می ارت خود بهره مندیفرمود و آنان را از ز  می ارت کنندگان خود مصاحبه   یز

د بر کمر بـسته،  ی سفید بر سر، شالید در بر و عمامه سفی با لباس سفين بود که ویب خروج آن جناب از حجره چن یکه ترت 
ستاده یـ دان کـه دم درب حجـره بـه حالـت احتـرام ا     یـ آورد و مر    می فیرون تشر یزان نموده، ب  ی از آن آو   ير و خنجر  یشمش
 ان آنهـا جلـوس  یـ آنگـاه حـضرتش در م  . نمودنـد   مـی ح پروردگـار اسـتقبال  ی را با سالم و صلوات و ذکـر و تـسب      يد و بودن
شـد و در هـر حـال بـر       مـی ا به مراقبـۀ ذکـر و فکـر مـشغل    یر و سلوك و  یف و نکات س   یان لطا یفرمود و به مصاحبه و ب      می

  .  نبوديوی را مجال صحبت دنیسشد که ک  میز حکم فرمایبت آمیز و هی دل انگیمحضرش چنان سکوت
ار بـود، مِـن جملـه مـشهور     ی کرامات بس يحضرتش صاحب تصرّف و دارا    : سدینو  می مشکوة النبوة صاحب کتاب    

    خ محمود پدر بزرگـوارش طبـق معمـول هندوسـتان بـه      ین در روز سالگرد رحلت حضرت شیاست که حضرت شمس الد
 در يریـ دان و معتقدان عدة کثیند، مشغول بود و مریگو  می»عرس «ين هندن روز که به زبایه وسائل مجلس تذکّر در ا  یته

د کـه  یناگهان خبر رس.  انجام مراسم برونديخ محمود بود برا   ی که مرقد حضرت ش    یسر کوه  حضرتش مجتمع بودند تا به    
ناگـاه  . ه کننـد ر شـدند کـه چـ   یـ ن مـضطرب و متح یمجتمعـ . ن بسته استی عابررن بر سر راه ظاهر شده و راه را ب       ی عر يریش

امـروز روز عـرس حـضرت شـاه     : ر رفته، فرمودی حرکت فرموده، تنها به محل توقف ش  ين از جا  یخ شمس الد  یحضرت ش 
دن یر به شنیش. جا برو و راه را باز کن نیتو از ااند   مراسم و خواندن فاتحه جمع شدهي برگزاريق برا یمحمود است و خال   
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 دکـن در  يایـ ت کتـاب تـذکرة اول  یـ خ طبـق روا یحضرت ش. از نظر غائب شدش گرفت تا یکالم آن حضرت راه جنگل پ     
 ی باقي کرده، به سرای خرقه تهی در سن هشتاد سالگيک هجریکهزار و صد و شصت و ی سال   ی االول يچهاردهم جماد 

مرقد مطهر  .شاه سپردیرضا ملقب به رضا علید علین و فرزند ارشد خود جناب سیت را به جانشیشتافت و مسند ارشاد و هدا   
 در ی کـوه ي کـه در بـاال  یخ محمود در همان خانقـاه ین در جوار مرقد مطهر پدر بزرگوارش ش     یخ شمس الد  یحضرت ش 

  . ارتگاه عام و خاص استیدر آباد مشهور به کوه شاه محمود است، واقع و زیح
  :حضرتش چهار پسر داشته است: نیخ شمس الدی اوالد حضرت ش

  ؛شاهی به رضا علرضا ملقّبید علیس - 1 
  ی؛د محمد علیس - 2 
  ؛نیم الدیشاه عظ - 3 
  . د ارتضاءیس - 4 

  : سلطان معاصر آن جناب
  . در آبادی حین آصف جاهی سر سلسلۀ سالطی آصف جاهِ دکن-1
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  ست و هشتمیقطب ب

  یشاه دکنیجناب رضا عل
  

رضا و لقب ید علیفش سینام شر. یشاه دکنی، رضا علی و السلطان السن   یقۀ، العارف الول  ی الطَّر ییعۀِ و مح  یمروج الشّر 
در آبـاد دکـن بـوده و    یـ مولد و مـوطنش ح . ن استیخ شمس الدین شی فرزند و جانش   يو.  شاه است  ی رضا عل  ي و یقتیطر

 جمـع  يت خلق را عهده دار و بر دسـت مبـارك و  ین پدر بزرگوارش، ارشاد و هدا  یخ شمس الد  یپس از رحلت جناب ش    
ف محمـد  ی دکـن تـأل  يایطبق آنچه از ترجمۀ کتاب محبوب ذوالمنن، تذکرة اول. دندی گردیقه نعمت اللّهی وارد طر  يریکث

ة مستفادی که به زبان اردو تدويعبدالجبار فاضل هند  شاه یـ شـود، جنـاب رضـا عل     مـی ن شده و به نقل از کتاب مشکوة النبو
ت عباد اشتغال داشت آنگاه جذبۀُ مـن  یرامش به هداش و راحت و آیک سال در کمال آسایپس از پدر بزرگوار تا مدت   

 یر علـ ین هنگام میدر ا. ها خبر نداشتیا و مافی از دنيخود نمود که چند  بی را در ربوده چنان از خود    يجذبات الرّحمن و  
ر ی اسی نفس خود و حسد و خودخواهيبرادر آن جناب که مضمون بعض األقارب کالعقارب را مصداق و در چنگال هوا    

ه و در آن نـسبت جنـون بـه حـضرت     یـ  تهي والدة آن جناب طوماری منقاد بود، موقع را مغتنم دانسته به کمک و همدست        و
اء پ یوانگی وارده بر آن جناب را اثر د    یشاه داده و جذبۀ اله    یرضا عل  شنهاد کـرد کـه   یـ  و زوال عقل خوانده و به فقرا و احبـ
شوا و رهبر فقرا باشد و به عنوان ی آن جناب پي به جایرعلیقاه باشند و مشان تا عود سالمت ممنوع الخروج از خان       یجناب ا 

خ رسـانده و بـه اسـتناد آن،    یف و مـشا یاز معـار اي  ن طومار را مزورانـه بـه امـضاء عـده          یو ا . ه زند یابت بر مسند ارشاد تک    ین
تـا  . ختن آنها به خود گماشتشاه را محبوس نمود و خود همت بر انحراف فقرا از آن جناب و متوجه سا         یحضرت رضا عل  

 پـدر بزرگـوار   یخان نوشته، درخواست رهائیبه پادشاه وقت نظام عل اي    هید احمد نامه شکوائ   یر س ینکه فرزند آن جناب م    یا
 محفـل  ينـت افـزا  یافتـه مجـدداً ز  یشاه از حبس نجـات  یو به حکم پادشاه حضرت رضا عل. را از محبس عم بد کردار کرد   

  . د و مدتها به ارشاد خلف مشغول بودی و جمع فقرا گرديفقر
 يخـان را کـه بـه حکـم و    ینظـام عل : از حضرتش بارها کرامات و خوارق عادات بروز و ظهور نموده، از آن جمله   

رهتـه  ملـه  ی قبی سـرکوب يش آمد، و برای پیست و نه لشگرکشیکهزار و دویافته بود در سال     یحضرت شاه از حبس نجات      
و در . ان بپـردازد یدر دکن بود ناچار شد به طرف کهرله هجوم برده به قطـع شـرارت آن عاصـ    یبزرگ و عاص اي    لهیکه قب 

 يده و ویـ  گرديشاه طـار یـ خان به شدت مشغول محاربه بود باز حالت جذبـه بـر جنـاب رضـا عل        یهمان اوقات که نظام عل    
ف نموده و به حجره مراجعت فرمود، ر را در غالی از اشجار باغ خانقاه را قطع، آنگاه شمش   ير به دست گرفته، مقدار    یشمش

دان رمـز آن  یـ مر. جان هزاران مسلمان را نجـات دادم : دان و حاضران فرمودیو پس از افاقه از آن حال در جواب سؤال مر          
خان و کفّار مرهته درگرفتـه و لـشگر نظـام    ین نظام علی بيدید که در همان روز جنگ شد  ینکه خبر رس  یگفته، ندانستند تا ا   

  . اند افته و فاتح شدهی بر دشمنان غلبه ی کمتر تلفاتخان بایعل
 از یشه جمعیآمد و هم  میرونی با شکوه و مجلّل داشت و با شوکت تمام از خانقاه بانیشاه زندگیحضرت رضا عل 

خ یو توارها  در اغلب تذکره. ات آن حضرت اختالف استیدر مدت ح. ف در رکابش بودند   یع و شر  یخاص و عام و وض    
ن شده ی که تدومشکوة النبوة طبق ضبط کتاب یولاند  ست سال هم نوشتهیکصد و بیران عمر آن حضرت را تا   یدر ا مدون  

سد ینو  میات آن جناب را هفتاد سالیکتر به واقع باشد مدت حید نزدیشاه است و بایدر هند موطن و مسکن جناب رضا عل
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خ فـوت بـا آنچـه در    ین تـار یـ کنـد و ا   میت و پانزده ذکرسیکهزار و دویخ رحلت آن حضرت را هم هشتم رمضان     یو تار 
ت و یـ ت و عنایـ من تربیاز اي  افتگان بر دست آن جناب عدهیت یبه هر حال از هدا. ضبط است موافق استها   ر تذکره یسا

 ید معـصومعل ی من جملـه جنـاب سـ   اند، ل آمدهیت نای و هدايریافت اجازه دستگیده و به در   ی به درجه کمال رس    يتوجه و 
شـاه طـاهر   و شاه یت علیشاه و عنای و احمد عليشاه دهلوی و اسد عل   يشاه هند یدر عل یشاه و ح  یشاه و محمود عل   یشاه و سرّعل  

  . شان استی و قطب بعد از ايفۀ وین و خلی که جانشی شاه اصفهانینعلی، و جناب حسیدکن
د یان فرمـود، و جنـاب سـ   یـ رانیرشـاد ا ت و ایران و هـدا یشاه را مأمور مسافرت ا   ید معصوم عل  یشاه س یجناب رضا عل   

شاه را در ظـلّ  یـ شاه و نورعلیـ ض علی فرمـود و جنـاب فـ   يریت و دسـتگ ی را هدا  یت جمع یران نموده، در آن وال    یمت ا یعز
ران و دور از یـ د بزرگـوار در ا ین سـ یو چون ا. ر بالد نمودیت خود به کمال رسانده و با اجازه ارشاد مأمور مسافرت سا  یترب

کـه از آن حـضرت داشـت    اي  شاه نداشـت بـا اجـازه   یـ  به قطب االقطاب حضرت رضـا عل ي و دسترس ظاهرهندوستان بود 
به هر حال جناب رضـا  . ن نمودییخ تعیخ المشای شخص خود به عنوان ش   ینیشاه را پس از خود به سمت جانش       یجناب نورعل 

فۀ آن جناب، جناب ین و خلیجانش. ت فرموددر آباد رحلیست و پانزده در حیکهزار دویشاه چنانچه فوقاً ذکر شد، سال یعل
خ یخ محمود و جوار پدر بزرگوارش شی مقدارش جناب ش یمزار متبرکش در خانقاه جد عال     .  است ی شاه اصفهان  ینعلیحس

ن استیشمس الد .  
   :ن آن جناب از هر طبقه از علماء و فقهای معاصر

  ؛خ خضر مشهور به کاشف الغطاءیخ جعفربن شیش - 1 
  ؛ معروف به فحامینین حسید حسید صادق بن سیس - 2 
  ی؛آقا محمد باقربن محمد اکمل مشهور به آقا بهبهان - 3 
  ؛ مشهور به بحرالعلومی طباطبائيد مهدیس - 4 
  . ي حائریرزا محمد مشهور به شهرستانیم - 5 

  :خی از عرفاء و مشا
  ی؛النی گیخ زاهد ثانیش - 1 
  . ی ذهبین دزفولید صدرالدیس - 2 

  :ن و امراءی از سالط
  : در هندوستان

 1- ؛ن ملقب به شاه عالمیسلطان جالء الد  
  . ی خان آصف جاه ثانینظام عل - 2 

  :یدر عثمان
  . د اولیسلطان عبدالحم -1

 :رانیدر ا

  ؛ خان زندیلطفعل - 1
  ؛جعفرخان زند - 2
  . آقا محمد خان قاجار - 3
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  : از شعراء و حکماء
  ی؛د احمد هاتف اصفهانیس - 1
  ؛شاهین رونق علیرزا حسیم - 2 
  ي؛زیرزا عبداهللا شهاب ترشیم - 3 
  ی؛ متخلص به صافیرزا جعفر اصفهانیم - 4 
 .  شاعریمان صباحیسل - 5 
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  خ اولیخ المشایش

  شاهید معصوم علیجناب س
  

در آبـاد دکـن،   یـ ن جنـاب ح مولد آ. شاهید معصوم علیخ سیخ المشایل اهللا، جناب ش  ی سب ید ف یاتِ اهللا و الشَّه   یناشِرُ آ 
. م بـه اخـتالف ذکـر شـده    یرعبدالرحیا مید یرعبدالحمیفش میار بود، نام شری از ابناء اشراف و زادة خاندان دولت آن د         يو
ر خداوندان مال سـرگرم  یت حال چون سایدر بدا. ربود  می سبقت از همگانيل ناقصان، گویدان و تکم یت مر ی در ترب  يو

ده ی دست کـش يوی بود از امور دنیعان جوانینکه در ریده، با ا ی رس ي به و  یه ناگاه جذبۀ رحمان   جاه و جالل روزگار بود ک     
ده، سـر  ی رسـ ی دکنـ يرضـا یا شد، تا باالخره به خدمت العارف باهللا شـاه عل     ی حق پو  يبه جستجو .  طلب نهاده  يقدم در واد  

ه نفـس اشـتغال داشـت، و از    یـ اضـت و تزک یه ر بـ يت ویـ  در ظـلّ ترب یافته، مدتین ی نهاد و توبه و تلق    يارادت بر آستان و   
ر بزرگوار در سال یمفتخر آمده، به امر پعباد  و ارشاد يریافت و به اجازه دستگیبرکات انفاس مرشد به درجۀ کمال ارتقاء 

   .دیراز گردیران و با خانواده خود وارد شیمت ایم خان زند عزی مقارن اواخر دولت کريکهزار و صد و نود و چهار هجری
ش گرفتـه، بـه درجـه    یت خوی نموده و هر دو را در ظلّ تربيریشاه را دستگیشاه و نور علیض علیراز جناب ف یدر ش  

شاه را بـه سـمت   یـ  جنـاب نورعل يو پس از چنـد . ت عباد مرحمت فرمود   ی و هدا  يرید و به هر دو اجازة دستگ      یکمال رسان 
ع یرا جناب س  یز. ن نمود ییش تع ی شخص خو  ینیجانش ران و هندوسـتان کـه مرکـز    یـ ن اید مسافت و عدم رابطه بـ د به سبب ب

 شخص خود در ي براینیخ و جانشین شییرضا به تعیرضا بود، از طرف شاه عل  یارشاد و مسکن قطب االقطاب جناب شاه عل       
  . قت واقع نشودیشرفت امر طریدر پاي  ران وقفهیصورت لزوم مجاز بود که در ا

 کـه خـواهش علـم    ي نام هندیراز توقف فرمود به عداوت جانی که در شيشاه پس از چند  ی معصوم عل  سیدجناب   
راز یم خـان عـذر آن حـضرت را از شـ    یت نمـود، کـر  یم خـان سـعا  یا از آن جناب داشت و اجابت نـشد، در نـزد کـر           یمیک

 عـازم اصـفهان   یش حـسنعل یـ شاه و درویـ شاه و نظرعلیـ مـشتاق عل  نورعلیـشاه و    شاه و   یض عل یحضرتش به اتفاق ف   . خواست
  . دیه از هم پاشیده و دولت زندی عمل خود رسين سوء رفتار به سزایم خان پس از ششماه از ایکر. دیردگ

 ي مرادخـان زنـد کـه بـرا    یان نزد علـ ی مغرضان و ساعيز پس از چندی حضرتش به اصفهان وارد و در آنجا ن       يبار 
 مرادخـان، رسـتم داروغـه و    یعلـ . ت دارنـد ه سـلطن یـ شان داعیـ ن درویت کردند که ایدفعه دوم اصفهان را گرفته بود، سعا 

رون یـ  به اهانـت و ذلـت ب  یضیه فیشان را با اصحاب از تکید بزرگوار نمود که اید آن سیرآخور را مأمور تبع یاصالن خان م  
د یش گرفتند و در منزل مورچه خورت حضرت سـ یآنان به عزم خراسان راه کاشان را پ     . نموده و از اصفهان خارج کردند     

. رسـند   مـی  آزار مـا يب بـرا یـ افتـه، عنقر  ین ن یهنوز حدت شرارت اشـرار تـسک      : شاه به مراقبه فرو رفته، فرمودند     یمعصوم عل 
 یا نبـود پنهـان شـدند، ولـ    یـ  صبر بـر بال ي برایآنان را که استعداد کاف. ن باغات پنهان شودیک از شما که خواهد در ا    یهر

دند و یگر رسـ ید که دو نفر فراش دی نکشیطول» ز گاهم؟ین گریزم من از ایبه کجا دگر گر  «: شاه عرض کرد  یجناب نورعل 
  . ار، آن دو بزرگوار را از کاشان گذرانده و به تهران رساندندیت بسیپس از آزار و اذ

فـه  ین طایـ دربـاره ا اي   الجملـه رابطـه  یا بنابر فیراز گویدر تهران آقا محمد خان قاجار که هنگام حبس بودن در ش       
 را مورد محبت و اکرام قرار داد و زاد و راحلـۀ  ید و همراهان خبردار شده، همگیت جناب س یضعحسن ظنّ داشت و از و     

شاه یـ ز جنـاب نورعل یدر مسافرت مشهد ن. مت مشهد فرمودی گفته، عزيری خيد دعایجناب س . از نمود یتا مشهد مقدس را ن    
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ارت مـشهد  یـ آن حضرت پس از ز. بودند در رکابش ی و شوقعلی و صفا علیشاه و نظرعلی و مشتاق عل یش حسنعل یو درو 
دان عراق و فارس را یاز مراي  پس از آن عده. ت و ارشاد فرمودیرا هدااي  ز عدهیمت هرات نموده و در آنجا ن     یمقدس عز 

 را امـر بـه مراجعـت    یشاه و مظهرعلـ یـ شاه و رونق علی شاه و مشتاق عل  ینعلیشاه و حس  یل نورعل یکه در مالزمت بودند، از قب     
احت آن بـالد بـه عـراق عـرب مـسافرت و در عتبـات       یمت زابل و کابل و هندوستان کرده و پـس از سـ     ی خود عز  فرمود و 

شاه و یـ شاه و رونـق عل یـ ن هنگام نورعلیا. دی در نجف اشرف، سپس در کربال ساکن گرد   یمدت. مت افکند اات رحل اق  یعال
بـه طـرف   ) ع (ارت حضرت رضـا ید زید تجد از عتبات به قصيپس از چند . گر از اصحاب در حضورش بودند     یداي    عده

 بن آقا محمدباقر مجتهـد آن حـضرت را گرفتـه و       ین شهر آقا محمدعل   یدر ا . دی آورده، وارد کرمانشاهان گرد    يران رو یا
 خـان  ی قلـ یر و مـصطف ی ملقب به اعتمادالدوله وزيرازیم خان شی و کمک حاج ابراه    یبانی به پشت  يمحبوس و پس از چند    

ز گفته شده که حضرتش را در باغ معروف به یو ن .  در رود قره سو غرق نمودند      یشاه حضرتش را پنهان   زنگنه حاکم کرمان  
ست و دوازده اتفـاق افتـاد و   یکهزار و دویم در سال یت عظین جنایا. ر عمارت دفن نمودند ین خفه نموده و در ز     یعرش بر 
  . ف حضرتش متجاوز از شصت سال بودیسنّ شر

  :ن از طرف جنابشی مأذون
  ی؛شاه اصفهانیض علیجناب ف - 1 
  . ن آن حضرت بودیخ و جانشیخ المشای که شیشاه اصفهانیجناب نورعل - 2 

  :شاه از علماء و فقهاید معصوم علین جناب سی معاصر
  ؛ به کاشف الغطاءشهورخ خضر میخ جعفربن شیش - 1 
  ؛ معروف به فحامینین حسید حسید صادق بن سیس - 2 
  ی؛بن محمد اکمل مشهور به آقا بهبهانآقا محمد باقر - 3 
  ؛ مشهور به بحرالعلومی طباطبائيد مهدیجناب س - 4 
  . ي حائری مشهور به شهرستانيرزا محمد مهدیآقا م - 5 

  :خی از عرفا و مشا
  ؛رسد  میم زاهد مشهوریخ ابراهیقتش به شی که نسبت طریالنیخ زاهد گیش - 1 
  ی؛ ذهبین دزفولید صدرالدیس - 2 
  ی؛شاه طاهر دکن - 3 
  ؛شاهیجناب مشتاق عل - 4 
  . یشاه اصفهانیض علیجناب ف - 5 

  :ن و امراءی از سالط
  :در هندوستان

  .د اولی، سلطان عبدالحمیدر عثمان. ن مشهور به شاه عالمی سلطان جالء الد -1
   :رانیدر ا 

  ؛خان زندیلطفعل - 1
  ؛جعفرخان زند - 2 
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  . آقا محمدخان قاجار - 3 
  :شعراء و حکما از 

  ی؛د احمد هاتف اصفهانیس - 1 
  ؛شاهین رونق علیرزا محمد حسیم - 2 
  ي؛زیرزا عبداهللا شهاب ترشیم - 3 
  ی؛ ملقّب به صافیرزا جعفر اصفهانیم - 4 
  .  شاعریمان صباحیسل - 5 

 ددسر نگـر یـ  اسـت، م ی که در قفـس ناسـوت  یدن مرغ الهوتیفرمود رهان:  چند از کلمات آن حضرت     ي شطر
 بـه راه حـق   يسالک آن است که رو: و فرمود. ک باتّباعهیفَعلاست، ) ع(ی ر جذبه که آن هم بسته به متابعت مصطف   یتأث بی

و . دیـ ق نمایـ  طری طـ ین دو روشـنائ یان ایبه دست چپ و م) ص (رد و سنت رسول   یآورد و کتاب خدا به دست راست گ       
 شـهادت،  يد اسـت، زبـان بـرا   یـ  توحيدل بـرا . جـوارج : زبـان، سـوم   : دل، دوم : اول: ز است یانسان مرکّب از سه چ    : گفت

عفـو کنـد   اي   از بنـده ی گنـاه ین اسـت کـه وقتـ   ی آن این است و معن  یو فرمود خداوند اکرم االکرم    .  عبادت يجوارح برا 
: نباشـد ز چـاره  یـ سالک را از چهار چ: و گفت.  است که از فالن بنده عفو شدهین گناهیرد که ا  ی را به آن گناه نگ     يگرید

 يرد و فکـر یـ  وحـشت نگ ی بود تا در تنهائي که مونس ويم کند و ذکری را راست و مالي باشد تا و يض و ی که را  یعلم
ز یـ ا در سه چیراحت دن: و گفت. ست ننگردی او باشد که به ناشای که ناهی بود تا از همراهان باز نماند و ورع   اوکه مرکب   

د چهار موت بر خود فرض کند تا بـه   یسالک با : و گفت . ارت اخوان یز: ومتالوت قرآن، س  : ذکر سبحان، دوم  : اول: است
موت احمر که : ق است، سومی خاليذایموت اسود که صبر بر ا:  است، دومیض که گرسنگ  یموت اب : اول: مرتبۀ فقر رسد  

سـت کـه   ر کامـل آن ا یـ پ: و گفـت . موت اخضر که از پوشش نو به کهنه قناعت کردن است  : مخالفت نفس است، چهارم   
: و فرمـود . نـد ی را بیر و جمـال مـراد، انـوار الهـ    ینۀ حال پید کامل آنکه در آیرا الزم دانسته باشد و مر  ) ص (متابعت رسول 

 یگانه افتد چنان باشـد کـه مرغـ   یگانه صحبت نتواند کرد و اگر به صحبت بیافته آن است که با مردم ب     ید قبول   یعالمت مر 
 آن است یعت کند که او را مالمت کنند، مالمتی شریحرمت  بی نه آن بود کهیمالمت: و گفت.  در زندانيریدر قفس و اس   

 و ی و به قسمت رضا دهـ یا اعراض کنیزهد آن است که از دن  : و فرمود .  از مالمت خلق باك ندارد     یکه در کار حق تعال    
ا یر دنی ذوالجالل است، فقيماسو، زهد نه به عدم تجمل و مال است بلکه به فراغت دل از یسخن جز به مقدار کردار نگوئ

 او بـه فکـر   یر آن است که خاموشیفق: و گفت. مان را با آن دستگاه زاهد دانندیدوست را با کمال فاقه زاهد نخوانند و سل     
  . ن خصلتها حلمین فعلها نماز و بهتریذکر است و بهترها  ن قولیباشد و سخن گفتن او به ذکر، و بهتر
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  خ دومیخ المشایش

  شاه اولینورعل جناب
  
 یفش محمـدعل ینـام شـر  . شاه اولیاح مدن االَبد و االَزل و سباح بحار العِلم و العمل، جناب نورعل   یخ، س یخُ المشا یشَ

م و ی طالـب مـنهج قـو   ی از همـان اوان جـوان  يو. دیـ ملقب گرد» شاهینورعل«اجازة ارشاد به دریافت پس از تشرّف به فقر و  
 از تـون  ياصـل و . گانـه عـصر خـود بـود    ی ی و مراتـب بـاطن  ي و کمـال معنـو  يجنابش در جمال صور  م بود،   یصراط مستق 

 و پدرش متولّد شده اصفهانند، چون جـدش  ي به اصفهان مراجعت کرده، و   ي و ي جد اعال  یول) یفردوس کنون  (خراسان
ه و فنون ی مشغول و در علوم عربياهرل علم ظیز به تحصی نياز زمرة علماء و طبقه فضال بود الجرم به حکم وراثت ابتدا و     

 نگشود، لذا قـدم در  ي وي به رویخواست نبرد و کمال آن باب باطن  میکه اواي   بهرهي در علم ظاهر   یه کامل شد ول   یادب
د، یشاه رسید معصوم علیشاه خدمت جناب سیض علیار به اتفاق پدر بزرگوارش فی بسي طلب گذاشته پس از جستجويواد

شاه در یـ ض علیجنـاب فـ  . افتندیت یدند و اجازة ارشاد و هدای به کمال رسيت وی و در ظلّ عنايریو دستگپدر و پسر هر د 
 ینی درجـات کمـال بـه مقـام جانـش     یشاه پس از طـ ی واصل و جناب نورعليزدیکهزار و صد و نود و نه به رحمت ا یخ  یتار

  . شاه نائل آمدید معصوم علیجناب س
را مدتها بـود  یم است، زی جسیم و منّتی عظین سامان حقّی ايران و سالکان و فقرا   یاشاه را بر عارفان     یجناب نور عل   
لک ا    یکه بوس  ران رخت بربـسته  یقت از ای حقي فکر جستجویقت و حتیران راه و رسم طریلۀ اغتشاش و اضطراب احوال م

ش بـودن امـور مملکـت و    م خان زند مـشو ی تا اواخر حکومت کرين صفویبود، چونکه از اواسط سلطنت شاه سلطان حس  
دا کـردن راه  یـ ال پیـ  نگذاشته بـود کـه بـه خ   ی مردم باقي برای حال و مجالياء دولت از عوالم اخرویغفلت پادشاهان و اول  

  :قت باشندیقت و طریحق
  اران فراموش کردند عشقیکه                    شد اندر دمشقیچنان قحط سال

ن خفّـت  ی که در اواخر زمـان شـاه سـلطان حـس    یمحو شد تا جائها   خاطره ازی به کلّیشین فقر و دروین رو آئ یاز ا 
ف النفس را بـر مخالفـت اسـاس فقـر و عرفـان واداشـت تـا        ینات اصحاب مدارس، آن پادشاه ضع    ی و تلق  يعقل و غفلت و   

 از پـس . دیـ  خـود را د يافت و پاداش خاموش کردن اجاق آباء و اجـداد یش را ی غفلت خو يعاقبت از دست افغانان سزا    
 حفـظ  ي راهزن و غارتگر نبودند به مردم مجال تفکّر در امـور مـاورا  یز کثرت ظلم و ستم آنان که جز مشتیتسلط افغانان ن 

 قاچـاق و  ی هـم ترکـ  يد کـه و یـ ز نادر صاحب ملک و مملکـت گرد ینان نداد، پس از راهزنان افغان ناي  ه لقمهیجان و ته  
لـه اش راه نداشـت و بـه    یمخ گـر در ی ديزیـ  بر خصم چيروزیلبه و ف و غيزی قلچماق بود و جز جنگ و خونر      يسلحشور

 جاهـل و نـادان منتهـا    يپس از نادر لُر. ه او واداشتی از رويرویران را عموماً به پی ای، اهالن ملُوکِهم ی د یالنّاس عل  يفحوا
ده ی نرسيرفت و عرفان به مشام و از علم و معیچ وجه بوئیافت که به هیران غلبه یم خان بر ایعادل و انصاف جو به نام کر

م معـارف و عرفـان و   یران از شـم یـ گذشـت کـه کـشور ا     مـی ن رو قرب شصت سال   یخبر بود، از ا     بی ن عوالم ی از ا  یبه کل 
 یات الهـ یـ نکـه از عنا ی و مهجور بود، تا ایقت خالی طريمانان وادیقان محروم و از وجود سالکان و راه پ  یمان و ا  یف ا یلطا

م یدر آباد در اواخر دولـت کـر  ی از حیرضا دکنیشاه حسب االمر حضرت شاه عل  ید معصوم عل  ی جناب س  هیمجدد سلسلۀ عل  
ات خـود بـه ذروه   یـ مـن عنا ی را بـه  يشاه همت بـسته و یت جناب نورعلیران با ارشاد و تربیران فرمود و در ا  یمت ا یخان عز 
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ر یـ واره مراقـب خـدمت و مواظـب حـضرت پ    ش و خطر هم  یشاه در سفر و حضر و هنگام آسا       یجناب نورعل . دیکمال رسان 
شاه آن یـ د معـصوم عل یجنـاب سـ  . دیـ ملقـب گرد » شاهینورعل« نائل و به لقب      ي و ینیبزرگوارش بود تا باالستحقاق به جانش     

 ی بـه اصـفهان وارد و پـس از مـدت    يو. ران فرستادیشاه را به ایهنگام که از هرات عازم کابل و هندوستان بود جناب نورعل        
شاه یـ مت کرمان فرمود و پس از اتّفاق واقعۀ هائله شهادت مشتاق عل یگر از اصحاب عز   یداي    شاه و عده  یاق عل توقف با مشت  

چـون  . دیـ ات مـسافرت فرمـوده مجـاور گرد   یـ د، لذا به عتبات عالیار دیت بسی خان زند آزار و اذیراز آمد و از لطفعل یبه ش 
ش در آن بـالد انتـشار و اشـتهار    یت بزرگـوار ی صـ يه زوداد داشت ب یحضرتش در اظهار ارشاد و دعوت عباد مجاهدت ز        

دان به قـصد  ی مري سلطنت و جمع آوري را به دعوين وین را بر آن داشت که نزد امراء و سالطین و فاسد  یافت و مغرض  ی
ن همـه  یـ  بـا ا یولـ ! عت بـد نـامش سـاختند   یه قدرت و شوکت متهم داشته و نزد علماء و صلحا به عدم حفظ مراتب شر   یته

 هنگـام قـدم زدن   یرفتنـد و گـاه    مـی  اشیار به دورش گرد آمده در پیاخت  بیگذشت خلق ي میاریال به هر شهر و د  احو
  . شد  مید از ازدحام خلق راه عبور مسدودیسرائ اي می دهیقص

 از علمـاء و  یت و ارشـاد فرمـود و جمعـ   ی از عبـاد را هـدا  ياریخالصه قرب پنج سال در عـراق مجـاور بـود و بـس           
 از راه انکار و عداوت در آمده يهم از عالم نماها بر حسادت فطراي    دادند و عده   ي دست ارادت به و    ی هم پنهان  نیمحقق
ت از توقـف  ی اظهـار عـدم رضـا   یاز اهـال اي  ر جنابش نوشته و به امضاء عـده   ی در طعن و لعن و تکف      يمحضرآشکارا   یحت
ارت یـ اض بـه قـصد ز  ی صاحب ریرزا علی بحرالعلوم و آقا ميد مهدی جناب سیشیشان در کربال نمودند، به مصلحت اند  یا

ات یـ جنابش را در مدت توقـف عتبـات عال  . ه به جانب موصل رهسپار شده و در آن بالد رحل اقامت افکند     یمانیمکّه از سل  
ازده ست و دویـ کهـزار و دو یفتاد، آخر االمـر در موصـل در سـال    یده بود کارگر نیدو مرتبه مسموم نمودند، چون قضا نرس 

ده و رسـاالت  یـ ف مفی تـصان ياز و. دیمدفون گرد) ع (ونسیرحلت فرمود و در جوار مرقد حضرت » بیغر«مطابق کلمۀ   
ن موسـوم بـه   یـ رسالۀ اصـول و فـروع د  گر ی، دبه طرز گلستان رسالۀ جامع االسرارادگار مانده است از آن جمله یده به  یعد

منظومـاً در  اي  رسالهگر ی، د منطق منظوماًيکبراگر ی، دانیخطبۀ الب گر  ی، د بقره منظوماً  ر سوره مبارکه  یتفس و   روضۀ الشهداء 
 به نور تنها اکتفا يگری تخلص فرموده و در دی نور عل یکیوان شعر که در     یگر دو د  ی د ،)ع (د الشهداء یحضرت س  حاالت

  .  جنّات الوصاليمثنوگر یفرموده است، د
ب بـه  یـ شاه قریـ شاه و شـهادت جنـاب نورعل  یـ ب رضـا عل شاه و رحلـت جنـا  یـ د معـصوم عل  یچون شهادت جناب س    

شاه یـ د معـصوم عل ین جناب سین بزرگوار هم همان معاصرین ایگر و در فاصلۀ کمتر از سه سال بوده است لذا معاصر      یکدی
  :شود  میشاه اکتفاین جناب نور علین رو فقط به ذکر نام مأذونی از ااند، شاه بودهیو جناب رضا عل

  ی؛ الصمد همدانآخوند مال عبد - 1
  ؛ شاهیجناب رونق عل - 2
  ي؛ شاه هرویجناب رضا عل - 3
  ی؛ شاه تونیجناب مظهر عل - 4
  ی؛ نیشاه نائینظرعل - 5
  ي؛ شاه هروین علیع - 6
  ی؛ شاه کرمانیمظفّر عل - 7
  . یشاه کرمانیصدق عل - 8
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ن ین و معانـد یود، مغرضـ شاه در کـربال مجـاور بـ      یـ  در هنگام کـه جنـاب نورعل       : از کرامات آن جناب    ي شطر
 امـضاء  يمن جمله طومار مزبور را برا. رساندند  مین علمای نوشته به امضاء معروفي مشتمل بر طعن و لعن و کفر و      يطومار

د یـ دان  مینید مزبور فرمود که اگر مرا در شمار مقلّدیه بودند، سد بحرالعلوم بری طباطبائيد مهدیبه نجف خدمت جناب س 
ن مطالـب کـه در طومـار    یـ  از ايزیـ د تا بر خودم شخـصاً چ یدان  مید و اگر مرا مجتهد   یخواه  می از من ق  یچه امضاء و تصد   

شناسـم و    نمـی  نتوانم نمود، من در نجف هستم و شـما در کـربال و شـخص مـورد بحـث را هـم      یاست معلوم نشود، حکم   
ش ین فرمـا یا. ق خواهم نمودیک تحقینزدن باب از یارت کربال هستم در این اوقات عازم زی به حالش ندارم در هم   یمعرفت

 کـه  ید هنگام تشرّف به کربال توسط مال عبدالـصمد همـدان  یجناب س. د آنها را ساکت نموده در انتظار گذاشت   یجناب س 
کنند و در   میری تکفیشاه را که جمعین شخص نور علیخواهم ا  می :ن بود و به هر دو طرف راه داشت فرمود         یمقبول الطرف 

 کـه مـن   ی در خانـۀ خـود دعـوت کنـ    ی را شـب ي مطلع گردم، خوب اسـت شـما و       يد و ینم و از عقا   یستند بب صدد قتلش ه  
قه یمـضا : شاه عرض نمود، فرموده بـود یمال عبدالصمد مطلب را به جناب نور عل . میای شب به مالقاتش ب    یکیانه در تار  یمخف

د بحرالعلـوم هنگـام ورود بـه منـزل مـال      یر جناب سدر شب مزبو. ن فرمودیی مالقات تع ي برا یست و شب  یشان ن یاز مالقات ا  
ک یـ ن شـخص نزد یـ اد به ای داده شود که زيب جلوس طوریند ترتیگو  میاط سرّاً به صاحب خانهیعبدالصمد من باب احت 

ش یـ آقـا درو : نـد یگو  مید بحرالعلومیبه هر حال پس از مالقات، س. ک جداگانه باشدیان و ظروف غذا هم هرینباشم و غل  
ست و یـ ش نیـ نام مـن آقـا درو  : ندیفرما  میشاهیجناب نورعل! ؟يان مسلمانان انداخته ا یاهوست که در م   ی همهمه و ه   ن چه یا

از جهت سـلطنت و قـدرت بـر نفـس خـودم و      : ده؟ فرمودی به شما از کجا رسیخوب شاه: دیگو  می دیس. شاه است ینورعل
 بـه ظهـور   ید ناگاه تصرّفیگو  می؟ صاحب خانه یاشته باش ر نفوس سلطه د   یاز کجا معلوم بر سا    : دیگو  می دیس. ر نفوس یسا
ن یـ ا! ب حاصل شد که زبان از وصف آن عاجز استی عجيریدا و تحی پيریید و تغ  ید منقلب گرد  ید و حال مرحوم س    یرس

ا رون خانـه رفـتم و نشـستم تـ    یب.  محرمانه استید که مرا سخنیرون اطاق باشی در بيقدر: د بحرالعلوم به من فرمود یوقت س 
شاه یـ م جناب نورعلیان را تقدید بحرالعلوم به دست خود غلیان آوردم سی دو مرتبه غلیوقت. آنگاه که مرا به درون خواندند  

گـر خـواهش   ی دیآن شب گذشـت و جنـاب بحرالعلـوم شـب    . رف غذا خوردندظک ید سپس در    یشان کش ینمود که اول ا   
نـد، لـذا مِـن    یای دارنـد ب يشان کـار یست اگر ای نيشان کاریگر با ایدما را : شان فرمودیا. شاه کردندیمالقات از جناب نورعل  

  . میشد  میده حضورش مشرّفیشد جناب بحرالعلوم و من عبا بر سر کش  میخلوتها   شبها آن موقع که کوچهیبعد بعض
 عادل ییانرواه و ظهور فرمیشان از انقراض قاجاریشاه، اخبار ای در ذکر حاالت جناب نورعل   احۀیبستان الس ز در   یو ن  

  . که در زمان او بر فقرا خوش خواهد گذشت مرقوم شده است
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  ست و نهمیقطب ب
  ی شاه اصفهانینعلیجناب حس

  
خ عـصر  ین، اکمـل مـشا  یفش محمـد حـس  ینام شر. ی شاه اصفهانینعلی، جناب حسی و العالِم الرَّبان  یاَلعارف الصمدان 

در فقـر و فنـا و صـدق و صـفا و زهـد و      . نمـود  ي نمـی  برابري با وی کسینز مانند مراتب باطی نيخود بود و در علوم ظاهر   
.  بـود ين خواجه عبداهللا انصاری االثنیقه ثانی الحقیل و فیبد  بیدان و جلب طالبان یر، و در تصرّف مر    ینظ  بی گانه و ی،  يتقو

 بـوده و بـه امامـت    ی متقـ ي و زاهـد ی و عقلـ ین جـامع علـوم نقلـ   ین الدیخ زی شي قصبۀ خونسار اصفهان و جد و  يمولد و 
  . جماعت اشتغال داشته است

 مـشغول و پـس از   ي و فـضائل صـور  يل علـوم ظـاهر  ی به وراثت از آباء در اصفهان به تحص       یجنابش هنگام جوان   
ه همت یق باقی حقايه و جستجویق فانی طلب گذاشت، و بر استخالص نفس از عالي در واد يه پا یه و عقل  یل علوم نقل  یتکم

چ کجـا  یخ عـصر خـود شـتافت و هـ    ی از عرفا و مشاياریران و عربستان مسافرتها نمود و به مصاحبت بسیالد ادر ب . گماشت
د و به یشاه رسیض علی شاه و فی شاه و نورعلید معصوم علیافت، تا عاقبت خدمت مقرّبان درگاه اله س    یش را ن  یمقصود خو 

 شاه در فقـر  یت جناب نور علیمن تربیافت، و به یو ذکر ن توبه ی شاه تلقی شاه بر دست نورعلید معصوم عل  یامر جناب س  
ه وار در خدمت مرشد خود بود تا بـه ذروه کمـال نائـل آمـد و از     ین سال سفراً و حضراً ساید و چندیو فنا به مرتبۀ اعال رس 

 ت عباد حاصل کرد و به وطن مألوف مراجعـت، هـم بـه وعـظ و درس و    ی شاه رخصت ارشاد و هدا یطرف جناب نور عل   
ت ظـاهر و بـاطن را جمـع    ین هـدا یده، بـ یقت مشغول گردی و ارشاد طالبان به شاهراه طر     يریامامت جماعت و هم به دستگ     

نـان از اهـل   یش مستحضر بودند و نه بـاطن ب یق بود که نه ظاهرپرستان از اسرار باطنیت هر دو جنبه دقیو چنان در رعا . نمود
 يداد و در مجلس وعظ طـور   نمی فقر بودند به خود راهیه بدنامیکه ما را يشان صور یو درو . شمردند  می شیظاهر و قشر  

شدند، تـا    میض و بهره وریشاتش مستفی دانان از فرمایبردند و معن ی نمیفرمود که اهل صورت به باطنش پ     می قیان حقا یب
 ي شاه ویاب نورعلش جنی از فقرا و دراویست و دوازده در قصبۀ ذهاب کردستان در حضور جمع       یکهزار و دو  یدر سال   

شاه بـه  یـ ز از طرف حضرت قطب الزّمـان و مرکـز عرفـان جنـاب رضـا عل     ین نمود و پس از آن ن      ییش تع ی خو ینیرا به جانش  
مـت  یران از راه فـارس عز یـ  توقـف در ا یپس از مـدت . ل شده، آنگاه مراجعت به وطن فرمودی نایفۀ الخلفائی و خل ینیجانش

م ین را بـر مـنهج مـستق   ین و مـستعد یطـالب اي  ار و بـالد عـده  یق در هر دی طریدر ط. مودت اهللا الحرام ن یارت ب یسفر حج و ز   
  . ت فرمودیهدا

 بد نهاد نـسبت بـه آن جنـاب    يبعد از مراجعت آن جناب از سفر حج به اصفهان حسد حساد و عداوت عالم نماها  
ار نموده یغوا نمودند که به آن جناب اهانت بسک و ای که حکّام جور را تحری پرداختند تا جائيت ویظاهر و به آزار و اذ

شاه بنا بـه  یران فتحعلیپادشاه ا! د نمودندیر ظلم و جور مقی مبارکش را در زنجي قتل آن جناب را صادر و پا       يو عاقبت فتوا  
شاه یحعلد، فتید به تهران رسین راه از ظالمان دیار که بی را به تهران احضار و جنابش پس از زحمت بس       يت دشمنان و  یسعا

ن رو نـسبت بـه   یـ  مغرضـان بـوده اسـت، از ا   ي اصـل غـرض ورز   يان رو یت ساع ید که سعا  یپس از مالقات آن جناب فهم     
حضرتش در مراجعت با احترام و اعزاز تمام . حضرتش ابراز مالطفت و اظهار محبت نموده رخصت مراجعت به وطن داد       

 از ي و سه هجـر یست و سیکهزار و دویباد آمد، تا در سال ت عیفه هداید و همچنان بر سر شغل و وظ     یوارد اصفهان گرد  
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 يو پـس از چنـد  . دی گردی معلّيات هجرت و مجاور کربال ی قطع عالقه فرموده به عتبات عال      ي و مولد صور   يوطن ظاهر 
 ینی و جانـش یفۀ الخلفائی شاه را به خلی جناب مجذوب علیقت را احضار فرموده، در محضر همگان  یاز بزرگان طر  اي    عده
ست یکهزار و دویازده محرّم سال یو در شب چهارشنبه .  گذاشتيت وین فرمود و امور فقرا را در عهدة کفا       ییش تع یخو
. فش به شاخسار جنان پرواز کردیک اجابت گفته، روح شری حق را لبی و چهار هنگام تالوت قنوت نماز مغرب داعیو س

ست و یـ  بر مـسند ارشـاد ب  ي مدت جلوس ویر معلوم است، ولیغست، ینها   ضبط تذکرهيخ تولد و یفش چون تار  یسنّ شر 
  . دو سال بوده است
  :خین آن جناب از عرفا و مشایر معاصری مشاه

  ي؛رازی اشرف اکبر شیآقا عل - 1 
  ی؛ خراسانی خاکیموالنا لطفعل - 2 
  ؛رزا ابوالقاسم معروف به سکوتیحاج م - 3 
  ي؛ل ازغندیموالنا محمداسمع - 4 
  ؛دندان  بی مشهور بهیالنی گیلحاج ع - 5 
  ي؛خ خالد کرد نقشبندیش - 6 
  . ي القدر نقشبندین مشهور به صفی الدیصف - 7 

  : از علماء و فضال
  ی؛ اسحق مشهور به کشفید جعفر بن ابیس - 1 
  ؛خ جعفر مشهور به کاشف الغطاءیخ حسن بن شیش - 2 
  ی؛موالنا احمد نراق - 3 
  ی؛ معروف به مقدس کاظميبغدادن ید حسید محسن بن سیس - 4 
  ی؛ عالّمه نراقيحاج محمد مهد - 5 
  ؛ المقالی صاحب منتهي محمد طبریابوعل - 6 
  ی؛ قميرزای مشهور به میالنین گیرزا ابوالقاسم بن حسیم - 7 
  . يخ احمد احساویش - 8 

   : از شعراء و حکماء
  ی؛ کاشانيخان صبایفتحعل - 1
  ي؛زی محجوب ترشیرزا مرتضیم - 2 
  ؛ ملقب به مجتهد الشعراءین مجمر اصفهانید حسیس - 3 
  . یرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانیم - 4 

   :ن و امرای از سالط
  :رانیدر ا

  . شاه قاجاریفتحعل -1
  :یدر عثمان
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   رابعی سلطان مصطف-1
  . ی سلطان محمود ثان-2

ت نمود، معروض داشت کـه  یشان شکای از درویکی در خدمت آن جناب از       ی شخص ي روز :يشات و ی از فرما 
 اقدام کنـد و اذعـان بـر گنـاه     یحی که به فعل قبیشخص: فرمود. ستیشان نیق دروی است که اليش مرتکب امر یفالن درو 

ور یـ د ملـبس، و خـود را بـه ز   یر و به کـسوت زرق و شـ  ی که به لباس تزوید هزار مرتبه بهتر است از آن بدبخت   یش نما یخو
و . ت دور انـدازد یق هـدا یس بندگان خدا را از طریس از راه تلبیاند و مانند ابلیزکار نمای و پرهیقد و به مردم، متّ یاراینفاق ب 

 اسـت  ی مـدت ،1 الـشّکور يلً مِن عِبادیو قلاب تر است که یت احمر بلکه از آن نا   ی به مثل کبر   يز فرمود که طالب راه هد     ین
شان یان ایاده از صد هزار کس نزد من تردد کردند در مید زیشاند، ینما  میکنند و اظهار طلب    می که طالبان نزد من مراوده    

   ! او را نبوده باشدير از حق مقصودی باشد و غیزد تعالیش از پنج نفر مشاهده نکردم که محض طلب قرب ایب

                                   
ة کمی از بندگان من شکر گزار هستند - 1 13سوره سبا، آیه ( عد.(  
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  ام یقطب س
  یشاه همدانیجناب مجذوب عل

  
ل یـ و از ا  جعفـر  فش محمـد  ینـام شـر   . یشاه همـدان  یـ عل، جناب مجذوب    یزانیم الم ی و الصراطُ المستق   یانید التِب یاَلفَر

 از آنـان بـه وزارت   یو بعـض انـد   ل بـوده یله خود را سرخیل و قبیپدر بر پدر، بزرگ ا. باشد  میفه ازبک لو  یقراگوزلو از طا  
  . ل آمده بودندی کرمان نايفارس و سردار

 آن را عهـده دار و بـا   یمدان و نواح جاه و جالل و حکومت ه    يم خان دارا  یجدش حاج عبداهللا خان در زمان کر      
حاج صفر خـان والـد آن جنـاب بـا     . ت عادل و خوش رفتار بوده استینها  بیزکار وی و پرهیت متّقیسمت حکومت به غا  

 يویـ  به دست گرفتن حکومت و اقتدار از امـور دن ي همه ممکنات برایل جاه و جالل و آمادگیا بودن تمام وسا   یوجود مه 
قنع از مأکول و ملبوس اقتصار کـرده، شـب و روز   ی به اقلّ مای نموده، با داشتن همه قسم وسعت مال     يریاعراض و کناره گ   

شد تا سفر آخر کـه در    میات مشرّفیبه عتبات عال) ع(ي ارت ائمه هدیبه طاعت پروردگار مشغول بود، و اکثر سالها به ز     
  .  رحلت نمودی به دار باقی معلّيکربال

 در یل علـوم مـشغول و تـا سـنّ هفـده سـالگ      ی شاه در هنگام صباوت به تحص   یوب عل فرزند برومندش جناب مجذ   
 وقـت بـه   يمت و پنج سال در آنجا نزد علمایل، سپس به اصفهان عزیات را تحصیهمدان علوم صرف و نحو و منطق و ادب      

 و یب حکمـت الهـ   کـس ی نراقـ يپس به کاشان رفته چهار سال در خدمت موالنا مهد       . ل علوم مختلفه اشتغال داشت    یتکم
ق و یـ تحقطریـق  ، ي و مراقبت در مراتب زهد و تقويل علوم ظاهری به تحصیعلم فقه و اصول نمود، و با اشتغال و سرگرم 

ا را ی بود دل به جهان و زخارف آن خوش نکرد و دنیعغن جوانینکه در ریبا ا. ز از نظر دور نداشت    ین را ن  ین در راه د   یتدف
ن رو یـ  بـود، از ا یقـ یقـت و جـستن مقـصود حق   یافتن حقیـ  ی نبود، همـواره در پـ  ي و اعتبار و قدری محبتيدر نظر همت و 

رزا یـ  و میالنـ یرزا نـصر و موالنـا محـراب گ   یـ  میرزا محمـدعل یـ ل میـ  از زهاد و علماء و حکمـاء عـصر از قب  یخدمت جمع 
 ید، ولـ یـ  چی گلـ ی بوسـتان ده، از هـر یر هـم رسـ  ی و غيخ احمد احساوی و شیخ جعفر نجفی و ش  یابوالقاسم مدرس اصفهان  

بـانش را  یزتر شده و دست طلـب گر یعاقبت آتش شوقش در طلب مقصود ت  . دی را در صحبت آنها ند     یجمال مقصود نهائ  
فه اتفاق مالقات و مصاحبت دست داد، تا آخراالمـر در  ین طای از ای را با جمعيده، ویگرفت و به طرف عرفا و فقرا کشان      

 مـشاهده نمـود، دسـت    ينه جبهۀ وید و جمال مقصود را در آ    ی شاه مشرّف گرد   ینعلیحسن  یاصفهان به محضر قطب العارف    
. ل آمـد یـ  از سلوك نای به مرتبۀ عالیت آن جناب در اندك مدتیمن تربیافت و به  ین  ی زده توبه و تلق    يارادت به دامان و   

سنه یکهـزار و دویـست و هفـت    تشرف حاصل نموده و در  شاه  ی شاه و نورعل   ید معصومعل یسپس در خدمت عارفان باهللا س     
کهـزار و  یتـا در سـال   .  عبـاد مـشغول شـد   یافت و بـه راهنمـائ  ی و ارشاد يریاجازة دستگهجري از طرف جناب نورعلیشاه    

ن و یـی ش تعی خـو ینی و جانـش یفۀ الخلفائی را به سمت خلي وی معلّي شاه در کربالینعلی و چهار جناب حس   یست و س  یدو
قـت  یعت غرّا و بسط طریج شری پس از آن جناب به وطن مألوف مراجعت و به ترو  يو.  فرمود شان محول یامور فقرا را به ا    

  . دی مشغول گردی و باطنيضا و نشر علوم ظاهریب
 هـاد آن حـضرت معتـرف بودنـد و بـه کـرّات تقاضـا       ت بـه مراتـب اج    ينکه علماء معاصر و   یدر موطن آن جناب با ا     

 یچ وجه قبول نفرموده حتی به هي مبادرت ورزد، ویو به صدور احکام شرع فتوا صادر کند  ینمودند که در امور شرع     می
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ا بـه  یـ  اهـل دن یشگیـ وة همیچ گاه مبادرت نکرد، مع ذلـک بنـابر شـ     یت موقوفات و امثال آنها ه     یا تول یبه امامت جماعت و     
نوشتند و در اطفاء نـور   به الحاد و کفر آن جناب يان عصر فتوی از عالم نمایت حسودان و منکران فقر و عرفان جمع       یسعا

 يت ویـ اور سـاختند و شـروع بـه آزار و اذ   یـ ار و ین باب با خود یز در ایت پرداختند و حکّام را ن ی و جد  یوجودش به سع  
 و نه موقع نماز و هنگام یست و سیکهزار و دویز در سال یز مسافرت فرمود و در تبرینمودند، تا باالخره ناچار به طرف تبر

 بـر مـسند   يمدت تمکّن و.  شاه استی جناب مستعليفۀ وین و خل  یجانش. ان قدس پرواز نمود   ی آش فش به یسجود روح شر  
  . ارشاد پنج سال بوده است

ست و چهـار فـصل در آداب   یـ ن مـشتمل بـر ب  ی است من جمله رساله مراحل الـسالک      يآن جناب را مصنفات متعدد    
گـر  ی بطاعتِـک و د ي اَللّهـم نَـور ظـاهِر   ي بـر دعـا  یگـر شـرح  ی مشتمل بر پانزده فصل، دیگر مرآت الحق فارس  یسلوك، د 

  . ارت جامعهی بر زیشرح
  :ن از طرف آن جنابیمأذون

  ی؛ شاه کرمانین الممالک احمد ملقب به نظامعلیجناب ز - 1
  ی؛ ملقب به نصرت علاي  هیرزا مسلم ارومیخ االسالم جناب میش - 2
  . ینی قزوین زاجکانید حسیجناب س - 3

ن حـضرتش  یش از پنج سال نبـوده اسـت، معاصـر      ی چون مدت ارشاد آن جناب ب      :ن آن جناب  یر معاصر یمشاه
  .  شاه استینعلین جناب حسیهمان معاصر
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 کمی و یقطب س

  شاهیجناب مست عل
   

 یقتین و لقب طرین العابدیفش حاج زینام شر. شاهیه اهللا، جناب مست علیوجه اهللا و مرجع عِباداهللا و مسبح بِحار تَنز
. افتهیروان صورت ی شي از شهرهایکهزار و صد و نود و چهار در شماخیشعبان سال ماه مه ی، تولّدش ن»شاهیمست عل «يو

 مجاور شدند و تا آخر عمر ی معلّيرفته، در کربالعرب  به طرف عراق يه خانواده وی پدر و مادر و کلیدر سنّ پنج سالگ
  . آنجا بودند

   
بان یاز آن وقت دست طلب گر. ل مشغول بودیر علماء به تحصی در عراق نزد پدر و سای جنابش تا سنّ هفده سالگ

ل آقا یار و علماء و مجتهدان از قبی از اخیقت برآمد و خدمت جمعی راه حقيق و جستجویرش شده، در مقام تحقیگ
، ینی بحریخ موسی و شيمد اخباررزا محی و حاج می و موالنا عبدالصمد همدانی بهبهانید علیر سی و میمحمد باقر بهبهان

ده و ی رسیشاه کرمانی و رونق عليشاه هروی و رضا علی شاه اصفهانی و نور علی شاه دکنید معصومعلیو از عرفا حضور س
احت ی در آن بالد به سی را به مسافرت عراق عجم وادار نمود و مدتيآنگاه شور طلب و. افتهیمصاحبت آنان را در

ازده به خراسان و از آنجا یست و یکهزار و دویجان در سال یروان و طالش و آذربایالن و شید گر بالیپس از س. پرداخت
ر هندوستان را ی از جزایات گجرات و پنجاب و دکن رفته و قسمتیبه هرات و زابل و کابل و سپس به هندوستان و وال

آنجا به طخارستان و توران و جبال بدخشان و ر وارد و از یاحت و از راه جبال به کشمیت سند را سیگردش نموده، و وال
من و یت عمان و حضر موت و بالد یاحت حرکت نموده و سپس به والیخراسان رو آورد، و از خراسان به قصد ادامه س

نه منوره به صوب مصر و شام و روم و ارمنستان یارت مدیل حبشه رفته و عاقبت به حجاز مشرّف و پس از اداء حج و زیقبا
ران مراجعت و همدان و اصفهان و فارس و کرمان را دور زده، مجدداً به طرف بغداد یت و باالخره به طرف امیعز
  . ف فرما شدیتشر

احت و گردش بالد و ممالک گذرانده، عاقبت االمر شرف مالقات جناب یر و سین سال در سی جنابش مدت چند 
ر و سلوك مشغول بود، تا یل و مدتها در خدمتش به سی نايت ون ذکر و توبه از دسیافت و به تلقیشاه را دریمجذوب عل

ست یکهزار و دویو در سال . ز آمدی را حاي وینی و جانشیفۀ خلفائیده رتبه خلیت آن جناب به ذورة کمال رسیمن تربیاز 
ذار نمود و  امور فقرا و ارشاد خلق را به آن جناب واگی نمود، سرپرستیشاه خرقه تهی و نه که جناب مجذوب علیو س

ست و پنجاه سه بر یکهزار و دوید تا سال یت عباد اشتغال ورزید و به هدایت متمکن گردیجنابش مستقالً بر مسند قطب
 را به يرازیشاه شین رحمت علین العابدیرزا زی نمود، و قبالً جناب میمسند ارشاد متمکن بود و در آن سال خرقه ته

  . ه داشته استیت تکی پنجاه و نه سال، و چهارده سال بر مسند قطبيمر ومدت ع. ن نموده بودییش تعی خوینیجانش
  :ن از طرف آن جنابیمأذون 
  یلی جناب صدر الممالک اردب- 1 
  . شاهیر علی ملقب به منی کرمانشاهید محمدعلی جناب حاج س- 2 
  :از مؤلفات آن جناب 
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  احهی بستان الس- 1 
  احهیاض السیر - 2 
  احهیحدائق الس - 3 
  . کشف المعارف - 4 
  :ن آن جناب از علماء و فقهایر معاصریمشاه 
  يخ احمد احساوی ش- 1 
  ی مال احمد نراق- 2 
  ید محد باقر شفتی حجۀ االسالم س- 3 
  یم کرباسی حاج محمد ابراه- 4 
  خ جعفر کاشف الغطاءیخ حسن بن شی ش- 5 
  ي حائرید محد کاظم رشتی س- 6 
  . عه ملقب به سلطان العلماءرزا حسن امام جمی حاج م- 7 
  :خیاز عرفا و مشا 
  ی ذهبیفیرزا فضل اهللا شری م- 1 
  ی ذهبیفی شریرزا عبدالنّبی م- 2 
  يرازی شاه شین خاکیرزا امی م- 3 
  ی قهفرخی ثابت عل- 4 
  ي شاه هروی رضا عل- 5 
  . شیرزا ابوالقاسم دروی م- 6 

  :از شعراء و حکماء
  یاصفهانرزا عبدالوهاب نشاط ی م- 1 
  تی هدایر الشعرا رضا قلی ام- 2 
   عبدالرزاق مفتون- 3 
  ي حجت الر- 4 
  يرازی ساغر ش- 5 
  یب اهللا قا آنیرزا حبی م- 6 
  . يرازی وصال ش- 7 
  :ن و امراءیاز سالط 
   محمد شاه قاجار -1
  شاه قاجاری فتحعل-2
  یرزا آقاسی حاج م-3
  . یرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانیم -4
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  و دومیقطب س
  يرازی شاه شیجناب رحمتعل

   
ن یفش حاج زینام شر.  شاهی رحمتعليصدر العلماء و بدر العرفاء، العالِم المجرّد و المجلّل المسدد، جناب آقا

ست و هشت یکهزار و دوین و تولّدش در سال یجنابش اصالً اهل قزو. است»  شاهیرحمتعل«ونش ین و لقب همایالعابد
ت پدر و یست و هفده به معیکهزار و دویآنگاه در سال .  دادهين رویم توقف والد ماجدش درعتبات در کاظمهنگا

و چون .  اشتغال جستی و عقلیل علوم نقلیراز آمده و در خدمت جد خود حاج محمد حسن مجتهد به تکمیخانواده به ش
خواست در  یه که مینۀ قلبیدا نشد و سکیش پی برایل علوم مرسوم آرامش باطنیپس از سالها رنج و زحمت در تحص

 برآمد، و در هر گوشه و یقه معرفت سبحانی و وصول به طریل کماالت نفسانیافت، در صدد تحصیمعلومات مکتسبه ن
کهزار ینکه در سال یشتافت، تا ا یافت به آن سو می ی میقت نشانین طریار و اهل معرفت و سالکیکنار که از ابرار و اخ

راز و در بقعۀ ی شاه وارد شی به امر جناب مجذوبعلیروانی شاه شین مست علین العابدی و چهار جناب حاج زی سست ویدو
 بودند، به عزم ين وی از طالّب که رفقا و مصاحبی شاه با جمعی جناب رحمت علياتفاق را روز. دی منزل گزیباباکوه

دند که در رأس آنها جناب مست ی از فقرا را دیو مجمع داخل شدند یگردش به آن کوه رفته و به صحن بقعه باباکوه
هرچند رفقا .  خود جدا و بطرف مجلس فقرا رفتيار از جرگۀ رفقایاخت ی شاه بی رحمتعليآقا. شاه نشسته استیعل

 به يپس از ورود و. کشاند ی را مي وجذَبات الرّحمن جذبۀٌ مِنفتاد که ید نیخواستند از رفتن به آن مجمع منعش کنند مف
  : شاه به مالطفت و تبسم خطاب به او فرمودیت، جناب مست علیمجمع محبت و رد سالم و تح

   چندیزاهد از کوچه رندان به سالمت بگذر                   تا خرابت نکند صحبت بدنام 
  :از جواب عرض کردی با حال نيو

   تو راحت احراريموم نکهت ی تو جنّت ابرار                      شميم حرمت کویحر
. ندیف برده و اقامت گزیراز تشریشاه تقاضا نمود که به شهر شی آنگاه در ضمن صحبت باصرار از جناب مست عل

شاه دائماً در خدمت و ی رحمتعليف برده رحل اقامت افکند، و آقایراز تشری را قبول فرموده، به شيان خواهش ویا
  . افتین یافزود، تا بر دست آن جناب توبه و تلق یرادت م بود و روز به روز بر خلوص و ايمصاحبت و

پرده و روزافزون بود، عاقبت  یت درجه و برمأل و بیربزرگوار در نهایو چون مراتب ارادت و خدمتش نسبت به پ 
ل آن ی که در تحصیل اکتسابی و فضاین همه معلومات علمی را مورد مالمت و عتاب قرار دادند که ايجد و پدرش و

فته ی فرياح در نظرت قدر و منزلت ندارد که به سخن وین مرد سی به اندازه سخن ايا ها نموده تیده و جدیها کش متزح
 ي دوري از ویستیم، بایدان ی مصلحت نمين معاشرت تو را با ویش از ایما ب. يشده، خدمتش را دائماً حاضر و آماده ا

 یم حاصلیل ظنّ برای جز تحصي و علوم ظاهریالت رسمیصتح:  در جواب آنها گفتيو. یده ترك مصاحبتش کنیگز
م حاصل شده است و مسلّم ین برایقی مرتبه يان وین شخص و استماع سخنان معرفت بنیض معاشرت با ای از فینداشت ول

 با مرشدش ي ترك مراوده وي برایه شفاهیخ و تنبیآنان چون از توب. ستین عمل به ظنّ روا نیقیاست که پس از حصول 
جه مانده، بلکه فراق ین عمل هم بالنتیو چون ا. ن منزل محبوس نمودندیر زمیجه نگرفتند، جنابش را چهل روز در زینت

شت را بر ی ابواب معی تر نمود، آزادش ساختند، وليشتر و ارادتش را قوی حرارت و شوق را بي و آتش مهجوريصور
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 یتیاثاث الب.  را بهم زدندي ویپدر داشت بازگرفتند و زندگ که همه ماهه از ی و مرسومي آن جناب بستند و مقرريرو
 يریراندازش منحصر به کهنه حصیالش به خانه او برده بود همه را گرفتند تا زی که عيا هی داده بود و جهازيکه پدر به و

  .  امرار معاش به زحمت و تالش بودي سخت گرفتند که برايچنان بر و. شد
   

راز به همدان شتافت و ید، از شی و شش رسیست و سیکهزار و دویگذشت و سال ن حال ی بر ای و چون مدت
 به يت وی در آستانه آن جناب رحل اقامت افکند، و در ظلّ تربید و مدتیشاه رسیحضور قطب وقت جناب مجذوب عل

رزا ی میهزاده حسنعل مالّنماها به شاي از عوام الناس فارس به اغوايا ن اوان عدهیدر ا. اضت اشتغال جستیمجاهده و ر
نداران را از هم یرازة دیراز شی و ضالّ و مضلّ است، توقف او در شی صوفیروانیاح شیش سیحاکم فارس گفتند که درو

ن حاج معصوم را اغوا کرده و در سلک ین العابدیخ زی چون شیکشاند، چنانکه عالم ی مینیدیگسلد و مردم را به ب یم
و شاهزاده . فه به همدان شتافته استین طای از ایته که دل از وطن برکنده و عقب بعضفیمتصوفه درآورده و چنانش بفر

در . ال روانه اصفهان نمودی را با اهل و عيراز خواسته وی را از شیروانی شيمذکور در اثر مذاکرات مزبور عذر جناب آقا
شاه یعتکف آستان جناب مجذوب علآن هنگام که در همدان م:  شاه فرمودی رحمتعليق نقل شده که جناب آقایطرا

شگاه یاضات شما در پی فرزند بحمداهللا مجاهدات و ريا :ف آورده، فرمودیام تشر ک روز جنابش به حجرهیبودم، صبح 
 و از خوف و یمت سفر نمائین نامه است که گرفته فوراً عزیوست و مفتاح آن ای مقبول و گنج مقصودت بحصول پیاله

درنگ ی بیافتی را ي و هرجا وی برسانیروانی شی، تا خود را به حاجیش نباشیبند استراحت و آساده، در یشیندیخطر راه ن
ن کار تراست که دور، دور رحمت است، من هم به ی که اي را تنها نگذاري و خدمتش را آماده بوده وی دهينامه را به و

ده رو یبدون تکلّم و توقّف دست مبارکش را بوس. زمیان برخی از می نگذرد که به کلیزم و چندانی روانه تبرين زودیهم
دم جناب ید. دمیهفت روزه به قمشه اصفهان رس. دمی ندیبیبه راه آوردم و از توجه آن حضرت از الوار و اشرار در راه آس

: د، گفتندچون نامه را خواندن. شان دادمی ورود فرموده سالم گفته و ننشسته نامه را به ایشاه تازه به کاروانسرائیمست عل
 يا پس از لحظه. رون رفتندیند از کاروانسرا بیفزایک کلمه بر آن بیگر ینکه دیال را به شما سپردم و بدون ایاهل و ع

ر یافتند مرا گرفتند و در زنجیشان را نیشاه شدند، و چون ای جناب مست عليایخته جوی سوار به درون کاروانسرا ریجمع
 يو. ر قاسم خان بردندیوان خانه نزد امیآنگاه با خشونت و اهانت فراوان مرا به د. ي خبر داريدند که تو از محل ویکش
 من و ي امام جمعه اصفهان از گرفتارير محمد مهدینکه آقا میار مرا به زندان فرستاد تا ایت و آزار بسیز پس از اذین
ن شخص را یخبر ا ی از خدا بيا :گفت رفته ي به منزل وی قاسم خان درباره ام مطلع شده، با جمعي و ستمگریرحم یب

 یروانیداند که حاج شین و مین العابدیدانم نامش حاج ز ینه، فقط م: ؟ گفته بودیشناس ی، میدهیکه حبس نموده و آزار م
 و از محبس مستخلص نمودند و هنگام مالقات از وضع رقّت بارم متأسف و متعجب ین مرا به او معرفیحاضر. کجاست

  . شدند
االت یراز رهسپار و خانواده و عی در منزل امام جمعه توقف فرموده، پس به طرف شينابش چند روزخالصه ج

پس از آن به .  ساکن آنجا بودیآنگاه به قمشه اصفهان رفته چند گاه. دی را به وطن مالوف رسانیروانی شيجناب آقا
ت ی تعزيد، جنابش برایحمدشاه بسلطنت رسافته و میشاه وفات ین اوان چون فتحعلیو در ا. مت فرمودیطرف محالت عز

. ف بردیت موکب محمدشاه به تهران تشریمت فرموده و از آنجا در معیز عزید به تبریت سلطان جدید و تهنیفوت شاه فق
 را به نام آن جناب صادر نموده، يب الصدریدر تهران محمدشاه که نسبت به فقرا ارادت و خلوص داشت فرمان و لقب نا
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ة نیحضرتش حسب االمر شاه به فارس مراجعت و وظا. ف آنرا درخواست نمودی اشتغال به وظااز حضرتش ابت یف مقرر
ست و پنجاه و سه که جناب مست یکهزار و دوینکه در سال یفرمود، تا ا ی اداره و اجرا مین وجهیصدارت را به بهتر

ه زد و مدت ی بر مسند ارشاد تکيکرده بود، ون یی خود تعینیشاه رحلت فرمود، چون حضرتش را به خالفت و جانشیعل
ست و هفتاد و شش عالوه بر دو اجازه نامه یکهزار و دویو در سال . ت عباد اشتغال داشتیست و پنج سال مستقالً به هدایب

ن یی بر تعین دستخط و فرمان را مبنیشاه مرحمت فرموده بود، سومی سعادت علي و ارشاد که قبالً به جناب آقايریدستگ
 فرموده به یست و هفتاد و هشت خرقه تهیکهزار و دوی و خالفت خود به او مرحمت نمود و در سال ینی به جانشيو

  . دیروضه رضوان خرام
  : شاهین جناب رحمتعلیمعاصر

  :از علماء و حکماء 
  ی مشهور به کشفینید جعفر الحسی سي آقا- 1 
  ینی قزوید تقی حاج س- 2 
  ید کاظم رشتی آقا س- 3 
  ي سبزواري حاج مالّ هاد- 4 
  ي انصاریخ مرتضی ش- 5 
  ي شوشترید علی حاج س- 6 
  یدمحمد باقر شفتی آقا س- 7 
  ن صاحب فصولیخ محمد حسی ش- 8 
  . خ محمد حسن صاحب جواهری ش- 9 
  :ر طرقین به عرفان و عرفا در سایاز منسوب 
  یم خان کرمانی حاج محمد کر- 1 
  ی آقا خان محالّت- 2 
  يرازی شیرزا ابوالقاسم ذهبی آقا م- 3 
  ین مجداالشراف ذهبی آقا جالل الد- 4 
  شه گری حاج غالمرضا ش- 5 
  . يرازی مرشد شي آقا محمد هاد- 6 
  :از شعراء 
  يرازی شيزا همای م- 1 
  يرازی حجاب ش- 2 
  يرازی سحاب ش- 3 
  .  معروفی قاآن- 4 

  :ن و وزراءیاز سالط
  شاه قاجاری فتحعل- 1 
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   محمد شاه قاجار- 2 
  ن شاه قاجاری ناصرالد- 3 
  یرزا آقاسی حاج م- 4 
  . ریرکبی خان امیرزا تقی م- 5 
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  و سوميقطب س 

  ی شاه اصفهانیجناب سعادتعل
   

فش ینام شر.  شاهی سعادت علي اهللا، آقاین، المقرَّب الین و مرشد الواصلینُ العارفیاء، زیاء و بدراالَصفینُوراالول
 است ین معروف اصفهانین الدیخ زین، مولدش اصفهان، جنابش از احفاد شین الدیخ زی کاظم معروف به شحاج محمد
 يقت بوده است، و اوالد وی و طریعت و هم سالک مسالک باطنی و شري هم عالم علوم ظاهریعنین بوده یکه ذوجنبت

ن ین الدیخ محمد زی شيشان آقای اول ايته پسر رش:اند ل و کماالت پدر به دو رشته منقسم شدهیپس از او در توارث فضا
 شاه از ینعلین حسی اول آنان جناب حاج محمد حسيه بوده و رشته دختری اوائل دوره قاجاري که از فحول علمایاصفهان

  . هیاقطاب سلسله نعمت اللّه
حضرتش بود، به ق ی رفیق الهی به تجارت اشتغال داشت و چون توفی جواني شاه در ابتدای جناب سعادت عل 

شاه به شرف ید تا باالخره در خدمت جناب مست علیل گردی از عرفا نایل شده و به مصاحبت جمعیصحبت اهل دل ما
شاه در سال ینکه جناب مست علیتا ا. ض مصاحبت آن جناب را داشتین مشرّف شده در اغلب مسافرتها فیتوبه و تلق

شاه و ین جناب مست علی جانشيرازی شاه شیبه خدمت جناب رحمتعل يست و پنجاه و سه رحلت فرمود، ویکهزار و دوی
نکه در سال یتا ا. مودیت آن جناب درجات کمال را پیت و عناین نمود و در ظلّ تربید توبه و تلقیده تجدیقطب وقت رس

ن یاد به طالبن ذکر انفاس و اوریافت اجازة ارشاد عباد و تلقیک از طرف آن جناب به دریست و هفتاد و یکهزار و دوی
ات به آن جناب مرحمت و باالخره در سال ین ذکر حی شاه اجازة تلقیکسال مجدداً جناب رحمتعلینائل آمد و پس از 

»  شاهیسعادتعل« صادر و به لقب يش را به نام وی خوینیست و هفتاد وشش فرمان و دستخط خالفت و جانشیکهزار و دوی
  .  واگذار نموديملقبش فرموده، امور فقرا را به عهده و

 اطّالع ي ظاهر پسندان نبود و از علوم صوري معلومات ظاهرينان دارایمع وصف ذلک چون جنابش به نظر ظاهرب 
 گماشته و از شوق وجد و حال به کسب در قال نپرداخته یۀ همت خود را به کسب کماالت باطنی نداشت و کلیطیبس

 شاه کاملتر و به خالفت ی آن جناب خود را از سعادتعليگان صور از بستی شاه بعضیبود، پس از رحلت جناب رحمتعل
ر به نام حاج آقا ی به خطّ غیپنداشتند و فرمان یت خود میه اولوی را مايشمردند که فضل ظاهر یآن مرحوم سزاوارتر م

  . دندیخود کش از فقرا را از حق منحرف و به طرف يریه نمودند و عده کثیم و تهی شاه تنظیمحمد عم جناب رحمتعل
 شاه ی رحمت عليات جناب آقای از همگنان از اواخر حیان فقرا و آثار حسد بعضیا زمزمه اختالف کلمه میگو 
 شاه مرقوم ی سعادتعليب به رحلت به آقای که جنابش قريا ش ظاهر و مشهود بوده است، چنانچه از مفاد نامهیکم و ب

حاً فقرا را امر به ین نامه صریرا در ایز. شود یا درك میآن جناب از قضاشود اطّالع  یناً درج میفرموده که سواد آن ع
  . اند   مجعوله فرستاده شده به اصفهان فرمودهيها  از نوشتهي شاه نموده و ذکری سعادتعلي و اطاعت از آقايرویپ

  :ن استی شاه ای سعادتعلي شاه به جناب آقای رحمت علينامه جناب آقا  
 نوشته یمسموع شد بعض. یرضیحب و ی، مخدوم مکرّم مهربان وفّقک اهللا لما یم و به ثقتیالرّحبسم اهللا الرّحمن  «

 شما ير مِن عندید که فقیر بوده، اجماالً بدانی فقين رأین مبایاند که مخالف فقر بوده است و ا ر فرستادهیجات از جانب فق
ر فرستاده ی به اسم فقيا  نوشتهیشدم و اگر کس ی مزاحم نمخ و بزرگان نبودمیرا زحمت به امور نداده و تا مأمور از مشا
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 جمعه را يد و شبهای آن سامان باشيد مالزمان منتظم امور فقرایه السالم بوده و بای عليخالف خدا و رسول و ائمه هد
ر ی فقیدلتنگد، باعث یو اگر تکاهل و تساهل بفرمائ. دیر را مسرور و محفوظ بفرمائید و فقیقت باشیل در امور طریدخ

ست یر نی فقيد خالف است و رضایر بفرستی از فقيا ر بوده و خواهد بود و اگر نوشتهیت شما به حمداهللا به خین. خواهد شد
د ید و صالح برادر مکرّم آقا محمد کاظم باشد بایدهد که آنچه صوابد ی آن سامان را زحمت مي ندارم، و فقرایو اطّالع

 ی االولي غره جمادیراً فیتحر. ر خواهد بودی فقيرون نروند که مخالف رأیشان بیح ااطاعت کنند و از صواب و صال
ا و اآلخرة، ی الدنیاکم سالمۀ فی و ایر ختام رزقنی شد، والسالم، خیراز قلمیست و هفتاد و هفت، در شیکهزار و دوی

  » .والسالم
. شود ی ميع متفرقه خودداریمشروح وقابه هرحال چون منظور فقط ترجمه احوال اقطاب سلسله است، از ذکر 

  . ندیشاه مراجعه نمای علیوان اشعار مرحوم صفیگران منجمله مقدمه کتاب دی  ديها شتر به نوشتهین اطالعات بیطالب
ن اختالفات و القاء شبهات، آن قسمت از یجاد ای شاه، در اثر ای رحمتعلي در هر صورت پس از رحلت جناب آقا 

ة قلی شاه تجدی سعادتعليده با جناب آقایق آنها گردیق رفیفقرا که توف هم یاز طرف.  بودندیلید عهد نموده بودند عد 
 غالباً به يدند، لذا ویورز ی نمیت حضرتش کوتاهینمودند و علماء ظاهر هم در آزار و اذ ی میشان بدگوئیان از ایمدع

  . ن کرده بودییستفاده فقرا از محضرش تع ايحالت انزوا در منزل خود بود و فقط دوشنبه و جمعه را برا
ن نفرموده و خود به شخصه عهده دار یی تعی و مأذونیخیب به شانزده سال دوره ارشاد، شی حضرتش در مدت قر 

ک مجسمه کامل یل هری همان عده قلیشان عدداً کم بود، ولین رو عده فقرا دوره ایقت بود و از این حقی طالبيریدستگ
   .اند  بودهشوق و عشق و محبت

 ي شاه گنابادین سفر جناب سلطانعلی به خراسان فرموده و درايست و هشتاد سفریکهزار و دویجنابش در سال  
کهزار و ی شاه در سال ید، و پس از مراجعت آن جناب به اصفهان، جناب سلطانعلی فائز و ربوده گرديبه شرف مالقات و

ر بزرگوارش یارت پی گناباد حرکت و در مراجعت به اصفهان به زارت عتبات ازیست و هشتاد و چهار به قصد زیدو
افت فرمان خالفت و یده به دریده به ذروه کمال رسیه دل گردیه و تجلی مشغول تصفيت وی در ظل عنایشتافت و مدت

  . دی آن جناب نائل گردینیجانش
د، از ی وطن گرديور به جالت و آزار دشمنان مجبیاد اذی به واسطه ازدي شاه پس از چندی جناب سعادتعل 

نه منوره مشرّف، یس و اسالمبول به مکه معظمه و مدیست و هشتاد و نه از راه باکو و تفلیکهزار و دویاصفهان در سال 
 از توقف يپس از چند. ران مراجعت و در تهران رحل اقامت افکندیات و از آنجا به ایسپس از راه جبل به عتبات عال

فش به شاخسار جنان یست و نود و سه روح شریکهزار و دوید و در سال یق صحت بگردیز طرتهران مزاج وهاجش ا
روشن شاعر . دی که مطاف فقراست مدفون گرديا م صحن امام زاده حمزه، در مقبرهیپرواز نمود و در حضرت عبدالعظ

  . »دانیم و رحمت سعادت را جمع کن سال رحلتش یعل«: ن سروده استیخ رحلتش را چنی تاریاصفهان
  :شات حضرتشی از فرمايشطر 
 با ی چه فرقیم، در معنیقائل هست) ع (ی علي که ما فقرا برایروان سؤال کرد از آن جناب که با مقاماتی از پیکی 

) ع (یست علیند خدا نیگو ی آنها م1ست خداستین) ع (یم علیگوئ ین است که ما میفرق ا: م؟ فرمودیها دار ی الّلهیعل

                                   
 .است) ع(ام فناء فی اهللا آن بزرگوار  مقصود مق- 1
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ه و اهلُ الجحیمِ یث را سؤال کرد که اهلُ النّعین حدی ایشان معنی از ایکیز یو ن. است لون بیم یشتَِغلُون بِنعمائِ  2 !یشتَغِ
ن ۀُ الکافر و سِجنُ المؤمنیفرمود که به مصداق الد  مشغولند و يوین جا کفّارند که به نعمت دنیم در ای، مراد از اهل نع3ا جنَّ

 ین رباعی از دوستان به عنوان مزاح ایکیز یو ن. اد او اشتغال دارندیا هستند که به خدا و ین در دنیم مؤمنیمراد از اهل جح
  :را در حضرتش خوانده

  ر خوش استید نان و سرشیر خوش است            چون ظهر رسی و شیدر اول صبح چائ
  ر خوش استیمه شب ناله کفگیکوست            در نی نمسه نی چون عصر شود چائ

  :  را فرمودندین رباعیوبالبداهه ا. ریخ: ن فرمودندشایا 
  ر خوش استیم سید نان نیر خوش است              چون ظهر رسیدر وقت صباح جلوة پ

  ر خوش استیمھ شب نالھ شبگیکوست                 در نیدن اخوان نیچون عصر رسد د 
 :ن آن جناب از علماء و حکماءیمعاصر

  ي انصاریخ مرتضی ش- 1 
  يرازیرزا حسن شی حاج م- 2 
   شمس العلماءيخ حمدی ش- 3 
  ي مال آقا دربند- 4 
  ي سبزواري حاج مالّ هاد- 5 
  . رزا ابوالحسن جلوهی م- 6 

  :ن به عرفان و عرفایاز منتسب 
  شاهی حاج آقا محمد منور عل- 1 
  ی آقا محمد حسن نقّاش زرگر صامتعل- 2 
  ي پاقلعه ايرزا هادی آقا م- 3 
  شاهی علیرزا حسن صفی حاج م- 4 
  شه گری حاج غالمرضا ش- 5 
  . یم خان کرمانی حاج محمد کر- 6 
  :ن و امراءیاز سالط
1 - ن شاه قاجاریناصرالد  
  . ن خان سپهساالریرزا حسیحاج م - 2
  :از شعراء
  يرازیرزا احمد وقار شی م- 1 
  ی آقا محمد حسن فاران- 2 
  يرازی شي همای رضاقل- 3 

                                   
  .هاي  آن مشغول هستند و اهل دوزخ به من اشتغال دارند اهل بهشت به نعمت - 2
 . دنیا بهشت کافر و دوزخ مؤمن است- 3
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  يرازی حجاب شي مهد حاج-4
  يرازی سحاب شی آقا محمد تق- 5 
  . ی سروش اصفهانیرزا محمد علی م- 6 
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  و چهارمیقطب س
  ي شاه گنابادیجناب سلطانعل

   
نـام  . يگنابـاد   شـاه ین الحکماء و رأس العلماء، الزّاهـداالتم و الخلـق االعظـم، جنـاب سـلطانعل     یسلطان العرفاء و ز 

 از یکـ یدر محمـد در  یـ پـدر بزرگـوارش مـال ح   . دخت گنابـاد یـ در محمـد اهـل ب  یزند مالحفش حاج سلطان محمد فر  یشر
له ی اسـارت بوسـ  یده و پـس از مـدت  یـ ر آنها گردی غارت و چپاول به گناباد آورده بودند، اسيها برا  که ترکمن  یهائ  ورشی

 و در همـان اوقـات اتفـاق را    ار نمـود؛ یـ ده در مزرعه نـوده سـکونت اخت  ی فرستاده بودند، مستخلص گرد    يه که اقوام و   یفد
ست و پنجـاه و چهـار   یـ کهـزار و دو یآنگـاه در سـال   . دیـ ده و به شرف فقر مـشرّف گرد  یشاه اول رس  یخدمت جناب نورعل  

ق هندوستان حرکـت  ید عهد از طری شاه و تجد ینعلیارت عتبات و عزم تشرّف حضور جناب حس       ی به قصد ز   ي قمر يهجر
  . دیشه مفقوداالثر گردی هميو براامد یگر از سفر باز نی دیفرمود، ول

ک متولـد و در سـن سـه    یست و پنجاه و یکهزار و دوی سال ی االوليست و هشت جمادی شاه در ب  یجناب سلطانعل 
 زاهده بوده است نـشو و نمـا   يا  مادر که مؤمنهي تحت پرستار یجنابش تا شش سالگ   . دیدار پدر محروم گرد   ی از د  یسالگ

 را در کمتر از شش ماه قادر به قرائـت قـرآن و   ي ويهوش سرشار و حافظه قو. ه مکتب سپرد را بيافته، آنگاه مادرش و  ی
ل را تـرك و بـه کمـک    ی تحـص ی بعلت عدم بـضاعت مـال   یجنابش پس از خواندن چند کتاب فارس      . خواندن کتاب نمود  

ر تالش معاش با برادر د و دی و مادرش را بر عهده داشت، مشغول گرد     ي و ی که سرپرست  یبرادر بزرگ خود مالّ محمدعل    
 ادامـه  ي هـم چنـان بـرا   ی تـا سـن هفـده سـالگ    يو.  اشتغال داشت ی به گوسفند چران   یفرمود که از جمله مدت      ی م يهمکار
دخت رفـت و گـذار   یـ  بیلُند دو فرسـخ یه بیدن خواهر خود به قری به قصد دينکه اتفاقاً روز  یار برادر بود، تا ا    ی دست یزندگ

دخت یشود، در مراجعت به ب ی مشتعل ميل در ویاد نموده شوق تحصیل  یام مکتب و تحص   یز ا ه افتاد و ا   ی به مدرسه قر   يو
ل دارم یخواندند، من هم م یرفتند و درس م یدم که همه به مدرسه می هم سن خود را ديکند که رفقا    یبه مادرش اظهار م   
د، یـ آ یشب که برادرش به منزل م. کند یت برادرش می را منوط به اجازه و رضاي ويمادر قبول تقاضا. بروم درس بخوانم 

م کـه  ی نـدار ی که ما وسعت مـال یدان یمادر جان م: دیگو ی ميو. دیگو یل به برادرش میاق آن جناب را به تحص     یمادر اشت 
پس . میاج داریم و به کمک برادر احتی خود را انجام دهي خودمان کارهایستیم و بایری بگی گوسفندان چوپان يم برا یبتوان

د ینما ی می را راضيمادرش باالخره برادر و. کند ی اجازه اشتغال به درس اصرار م   يد روز جنابش مجدداً به مادر برا      از چن 
  . شود یل میلُند رفته مشغول تحصیه بیشان به قریو ا

شه در یـ  و عبـادات هم ینیف دیل با مراقبت در انجام وظا   یهنگام تحص :   از قول حضرتش نقل شده که فرموده بود       
د نمـانم و در خـدمت   یـ م و صـرفاً در مقـام تقل  ی نمایقید خود را تحقی بود که بهتر است اگر بشود عقاین و سرّم خلجان  باط
فه یه شـر ی استناد به آی تعالي در مقام اثبات وحدت بارياستاد روز.  عشر نمودم  يد شروع بخواندن باب حاد    ی از اسات  یکی

د و به استاد عرض کردم که مـا هنـوز در   ی بنظر رسین استناد اشکال یار در ا  یاخت  یب. تجس 1هِما الهۀ االّ اهللا لَفَسدتا    یلو کانَ ف  
ه برسـ      ی بایم و پس از ثبوت آن لزوم عدل   ید هست یمقام اثبات توح   ه و خاصـ ت عامـم تـا  ید ثابت بشود، آنگاه بـه ثبـوت نبـو

                                   
  ).22سوره انبیاء، آیه (شدند  بودند، هر آینه آن دو تباه می  اگر در آسمان و زمین خدایانی جز اهللا می- 1
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 کـه مـا هنـوز در شـروع     یم، در صـورت یئ از آن استدالل جـو يا  هیم به آ  یتوان  یت و صدق قرآن روشن شود، آنگاه م       یحقان
 مرا تکان داد ياستاد از جواب عاجز مانده، عجز و. ستی نیز و منطقی ما جايه قرآن برا  یم استدالل به آ   ید هست یاثبات توح 

 در بـاطنم  ین افکار وحشتیقت کدام است؟ ایرانند، پس راه وصول به حق ید و علماء هستند مثل من ح      ینان که از اسات   یکه ا 
افتم، در آن یـ  ی در جـائ ی زدم و اگـر نـادره علمـ   ي سریان بهر علمیقت پویشان و به دنبال حقید نموده مضطرب و پر    جایا

د، تـا  یـ دار نگردیـ  پدی کتب درس و علـوم اکتـساب  ي چهره مقصود از البال یابم، ول ید مقصود را ب   ی بسزا کردم تا شا    يغور
دن گرفـت،  یـ دن و چهـره مقـصود تاب  ی گرفتم و چشمه معرفت جوشـ  دنیاء درِ دل کوب   ی اول ياری و دست  یت اله ینکه به عنا  یا

لّه  . شکراً لِ

 در ید، ولـ یره سرآمد اقران محل گردی فقه و اصول و منطق و کالم و حکمت و غيخالصه جنابش در علوم ظاهر 
شـب   ی حتـ ینـ یف دین وظـا ی بود و در انجـام کـوچکتر  ی دلش بجانب حق تعاليشه رویل همی به تحص ین اشتغال دائم  یع

نمودند کـه   ی مشاهده مي از وي آثاری اشخاص گاهین رو بعضی نوافل مراقبت تام داشت، از اي و تهجد و ادا    يزنده دار 
ن گفته بود کـه اغلـب شـبها از حجـره مالّسـلطان      یاءالدیخ ضین بنام شی از مدرسیکی ي برايل ویخادم مدرسه محلّ تحص  

 کـه توانـست از   یبهرحـال تـا مـوقع   . نمیـ ب ی نمیروم چراغ   ی اتاق م   پشت درب  ی وقت یکنم، ول   ی مشاهده م  یمحمد روشنائ 
 ي کـسب اجـازه مـسافرت خـارج بـرا     ي شـد بـرا  ی کند، استفاده کرد، آنگاه که چنته آنان خـال  یعلماء گناباد استفاده علم   

 بـاالخره  یم ولین آن را نداری ما بضاعت تأم یدان  ی است که م   یمسافرت مستلزم مخارج  :  گفت يو. ل نزد مادر آمد   یتحص
ر بدرقه ی خيه داده به دعای هدي که داشت به ويت داده و مبلغ هفت قران وجه پس انداز    ی مادرش رضا  يدر اثر اصرار و   

د و یـ ل گردیرزا جعفر شد و مشغول تحـص یمت مشهد نموده، وارد مدرسه مشهور به مدرسه میاده عزیحضرتش پ. اش کرد 
ه به ی شبیل به حالتیدر نزد استادان بقدر وسع آنان فراگرفت و در مدت تحصر و اخبار و رجال را یعلوم فقه و اصول و تفس

ک یـ  مـادر را در اول مـاه   یفرمود، چنانکه فرموده بود که هفت قـران مرحمتـ   یقنع از خوراك قناعت م   یاضت به اقلّ ما   یر
 برداشـته  ی چنـد جنـدک  خـتم و هـر روز  یر یم حجـره مـ  یر گلیپول خرد آن زمان گرفته، ز  » جندك«دادم و هشتاد      یقران م 

داد و بـه   یل ادامـه مـ  ی و بـه تحـص  ین نحو زندگیبه ا. ماند ی می باق ید چند جندک  یکردم و آخر ماه شا      یصرف خوراك م  
 از یحتـ . فرمـود  یخواست و با قناعت و کف نفس گذران م ی نمی نکرده باشد، از او کمک یلینکه بر برادرش تحم   یال ا یخ
 که داشـت تمـام شـد و    ینکه وجهیچ گاه از آن استفاده ننمود تا ایرسه ابا داشت و ه طالب از مد یافت حقوق مرسوم  یدر

 از طالب مدرسه را که حضرتش هم جزو آنـان بـود بـه    ی جمعين روزین حیدر ا.  و شدت گذشت   ی به سخت  يچند روز 
رون آمد که به دعوتگاه یعه با رفقا بی الطلیآن جناب صبح عل.  ناهار دعوت کردندي برایک شهر به منزل شخص  یه نزد یقر

 ینـ ی از عقب آنها مشغول خوشـه چ يا  گندم هستند و عدهيند که مشغول درو یب  ی را م  یرون دروازه شهر جمع   یدر ب . بروند
ت به عمـل آمـده و از   یست، به چه نی که معلوم نیدم با خود گفتم رفتن به دعوت     یمن چون آنها را د    : باشند، فرموده بود    یم

ده، چون آنها رد یکم کم از رفقا عقب کش.  به رفتن نشدی دارد؟ و قلبم راضین شده چه صورتیم مصرف آن تأ   يچه ممرّ 
دند، خـود را از نظـر آنهـا    ی برگردیهمانی که رفقا از مي شدم تا عصرینینان مشغول خوشه چیشدند از عقب همه خوشه چ   

 ی گذاشتم و تا مدتیدم را به دکان نانوائ کرده بودم به شهر آمده گن   ینی گندم که خوشه چ    ي کردم و شب با مقدار     یمخف
  . دیم رسی از گناباد برایگرفتم تا وجه ی مياز آن بابت نان از و

 و ی، التهـاب بـاطن  ین علـوم رسـم  یـ ل ای تکمی را در مشهد کامل نمود ولی اغلب علوم متداوله اکتساب    ي خالصه و 
ن رو آتـش  یـ از ا. افـت ی را که طالب آن بـود ن يا نهی سکان ننمود وی را فرو ننشاند و چهره مقصود را نما       ي و یاضطراب قلب 
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القات مـشهد سـفر   یی از یکیال افتاد که آرامش فکر را به ین حال به خیدر ا. دتر شدی خاطرش شدیزتر و آشفتگ یطلبش ت 
لماء  از عیکین سفر مشکوك بودم، به ین ایچون در مسافت محلّ و قصر و اتمام نماز ح       : و چنانچه خود فرموده بود    . کند

مـن بـا   . ن استین باب چنی من در ايرأ:  در جواب گفتيو. ن باب سؤال نمودم ین هم بود رجوع و در ا      یکه جزء مدرس  
 سـؤال  ي را از وياللعجـب، مـن حکـم خـدا    ین شخص مرا سخت تکـان داد کـه     ینکه از مسائل فقه آگاه بودم، جواب ا       یا
ن یـ ا. گـران ی دي هـستم نـه بدسـت آوردن رأ   یستن حکـم الهـ  ن است؛ من که طالب دانی من چنيد رأیگو یکنم و او م   یم

ن احـوال  یـ در ا. افـت یم شدت یرت و نگرانی دلسرد کرد و حی و مکتسبات تا آن روز خود بکل       یلیه مرا از علوم تحص    یقض
ر مکتب فقـه و اصـول   ی که در علم حکمت سرآمد اقران و مکتب او غي است بنام حاج مالّ هاد     یمیدم در سبزوار حک   یشن
 بـه  ي در خـدمت و یمدت. ل در مکتب حکمت مرا به سبزوار و محضر حاج مزبور کشاندی و تحص  يشوق مالقات و  . تاس

ن کـردم کـه بـه    یقـ یدم، یقت دیک تر به حقیچون درس او را باالتر از دروس گذشته و نزد. ل حکمت مشغول بودم یتحص
ذ  ق حکمت است، لذا یقت طر یق وصول به حق   یده ام و طر   ی رس یشاهراه اصل  با ارادت کامل در خدمتش به مالزمت و تلمـ

  . ت استاد شدمیر شاگردان مورد توجه و عنایش از سای بيدم که به زودین راه کوشیمشغول بودم و چنان در ا
 بـر  ی بهم رسانده، حواشـ ید طولی در حکمت مشّاء و اشراق       يخالصه حضرتش در خدمت مرحوم حاج سبزوار       

 درجه کمال رسـاند  ی را به اقصي به عتبات نموده و علوم ظاهريآنگاه سفر. دیربا  یان م گری سبقت از د   ياسفار نوشته گو  
 خـود  ید قبلـ ی را از اسـات ياغلب طالّب چون و. دهد یل می تشک یو در مراجعت از عتبات در تهران توقّف و مجلس درس          

د معاصر ین و اساتیوجب حسد مدرس که ميشوند، بحد ینند، پروانه وار گرد شمع وجودش جمع میب ی تر م  يعالم تر و قو   
 که اشد اتّهام روز بوده متهمش يگریفرموده همان را بهانه قرار داده به تهمت باب ی هم از حکمت می شده و چون درسيو
کنـد و بـه اسـتفاده از     ی مراجعـت مـ  يلذا حضرتش ناچار شده تهران را ترك و مجدداً به خدمت حاج سـبزوار          . ندینما  یم

  . دیجو یالسابق اشتغال م یمحضرش کما ف
 شاه کـه بـا   ی بوده، جناب حاج محمد کاظم سعادتعلي قمريست و هشتاد هجریکهزار و دو ین اوان که سال     یدر ا 

 يشوند، و حاج سـبزوار  ی وارد می عازم مشهد مقدس بودند، در سبزوار به کاروانسرائيارین بختیدان و خوان ی از مر  یجمع
 از تهران آمده و به فـالن کاروانـسرا وارد شـده،    يقدریش عارف و عال یدرو: دیفرما  یدر مجلس درس به شاگردان خود م      

چنـد نفـر از   . دی مواظب ادب و تواضـع باشـ  ي در محضر وید، ول ی از او بکن   یدنید و د  ی برو يست شماها به مالقات و    یبد ن 
ننـد کـه در حـال سـکوت و     یب یا م از مردم ریروند و جمع ی م ي شاه به مالقات و    ی مِن جمله جناب سلطانعل    يشاگردان و 

 با هـم  ين هم به حالت ادب و سکوت نشستند، و به حالت نجویاند طبعاً وارد  نشستهيادب و خاضع و خاشع در حضور و   
ن آقـا  یم و جواب را به بعد موکول کردند، از ای را که چند روز قبل از جناب حاج سؤال کرد   يا  خوب است مسئله  : گفتند

: نـد یفرما یشان ابتدا مـ یا. کنند یآنگاه اجازه سؤال خواسته، موضوع را عرض م . میشان را بفهم  یمال ا م تا درجه ک   یسؤال کن 
 کـه پـس   یعنـ ی. زننـد  یگر نگاه کرده لبخند مـ یکدین جواب، آنها به  ی ندارم، از ا   يادی ز ی و اطّالعات علم   یمن سواد عرب  

د تـا آنچـه بنظـرم    یـ ن عبارت کتـاب را بخوان ی شما عی ول:ندیفرما یشان میگفت بالفاصله ا یشان چه میجناب حاج درباره ا   
ن عبـارت  ید شما عـ یفرما ی میشود که با اعتراف به نداشتن سواد عرب یشتر باعث تعجب آنها مین کالم بیا. میرسد بگو   یم

دهنـد و   ی می و وافیشان چنان جواب کافیخوانند، و ا ین عبارت را در باب مسئله مطروحه م    یمع ذلک تأدباً ع   . دیرا بخوان 
 از پنـدار و گمـان غلطـشان    ی آنـان و موجـب خجلـت بـاطن    يکنند که باعث تعجـب ظـاهر   ی می حالّجیمطلب را به قسم  

 بطـن  ی، فی شقی بطن اُمه والشَقید، فید سعیالسعکنند که منظور از   یشان سؤال م  ی شاه از ا   یآنگاه جناب سلطانعل  . شود  یم
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را طبق خبـر نقـل شـده از حـضرت رسـول      یه باشد، زی بطن الوال یرسد که منظور ف     یر م چنان بنظ : ندیفرما  یست؟ م ی چ 2امه
ت دارد و مقـام وال    ي اَبواه هذه االُمۀ، مقام نبوت سمت پدریاَنا و عل: که فرمود ) ص( و يت سـمت مـادر  یـ  نـسبت بـه امـ ،

ن جـواب  یـ ا. اسـت و بـالعکس  د ید باشد عاقبت هم سـع یت سعیشود که هرکس در جهت وال     ین م ی خبر چن  ین معن یبنابرا
دار طالّب مزبـور رفتـه   ید به دی شاه بعنوان بازدی سعادتعليا روز بعد که جناب آقا     یگو. شان را پسند و معقول افتاد     یار ا یبس

  .  فرموده بودی هم مالقاتيبود، حاج سبزوار
انـات  یه و مجـذوب ب ده شدی شاه کشی سعادتعلي شاه به طرف آقایدار جناب سلطانعلی دو د  یکین  ی گرچه در هم  

ار از دسـت  ی اختی در سبزوار به کلي فطريشتن داری و حوصله و خو  ی روح ي بواسطه قوت قوا   یشوند، ول   ی م ي و يوایش
 ي شـاه از سـبزوار آتـش حـسرت در دل و    یند، اما پس از حرکت جناب سـعادتعل یآ یم بر نمینداده و در مقام طلب و تسل  

مـت مـشهد فرمـود و در    ی عزيلذا با اجازه استاد خود حاج سبزوار   . مستأصلش کرد دار آن سفر کرده،     یاق د یمشتعل و اشت  
افـت و دسـت بـه دامـنش زده اظهـار طلـب       ی و برزن گرفت تا باالخره مطلوب را يمشهد سراغ گمشده خود را در هر کو  

شده، جنـابش را در محـضر    به وطن وارد مشهد ي بردن وين فرستاده مادر آن جناب از گناباد براین حیاتفاقاً در هم . نمود
اکنـون اطاعـت   : ندیفرما ی ميه مطّلع و در جواب اظهار طلب و  ی شاه از قض   یابد و جناب سعادتعل   ی ی شاه م  ی سعادتعل يآقا

م یگر را خواهیکدید، انشاءاهللا باز ی مادر را اجابت و به گناباد رفته، اوامر مادر را اطاعت کن  يامر مادر الزم تر است؛ تقاضا     
 آن جنـاب تـن در   ی را زن بدهـد ولـ  يمت گناباد نمود و در گناباد مادرش اصرار کرد که و  یش حسب االمر عز   جناب. دید
نکه قبل از به خانـه  ی اطاعت امر مادر با شرط اي در سرش بود، تا باالخره برا یقی دلدار حق  ي پرواز به کو   يداد که هوا    ینم

، والـده  یدختیـ  بیه حـاج مـالّ علـ   ی به ازدواج شد و مخدره صب که در نظر دارد برود، حاضریبردن زوجه به مسافرت الزم    
ست یکهزار و دوی شاه در سال یارت جناب سعادتعلی زيآنگاه برا . شاه دوم را به حباله نکاح درآورد      یماجده جناب نورعل  

 . دیو هشتاد عازم اصفهان گرد

 یآتش شـوق : مجمع فقرا فرموده بود شاه در   ی از گناباد حرکت فرمود، جناب سعادتعل      يند همان اوقات که و    یگو
اده رو بـه  یـ زد پیـ  شـاه از راه طـبس و   ی جناب سـلطان علـ  يبار. رسد  ین جا م  یب به ا  یاز خراسان شعله ور شده که عن قر       

 در ی آستانه ماهان که از فقرا بود، مصادف و همـسفر شـد، ولـ   یت اهللا متولّید هدای اصفهان با سیکیاصفهان نهاد و در نزد    
ط  یب پس از . دیداد و از آنها جدا شده تنها بطرف مقصود رهسپار گرد  یء حرکت همراهان با آتش شوق او وفق نم        ین راه ب

شان از حال مـن آگـاه اسـت مـن در     یند که ایگو ی شاه با خود می سعادتعليدا کردن منزل جناب آقایورود به اصفهان و پ    
شـود و   یله شان بوده است کـه در بـاز مـ   ین فکر در مخ ینوز ا ه. ندیایرون ب یکنم تا خودشان ب     ی نم يزنم و اظهار وجود     ینم
. دیـ نما ی آغـاز مـ  يه و زاریـ  آن جناب انداختـه، گر ي قدمهايار خود را رویاخت ی بيو. دیآ  یرون م ی شاه ب  ی سعادتعل يآقا

ب نمـوده،   بـا سـوز و گـداز اظهـار طلـ     ي؟ ویخـواه  ی از ما چه مـ يآخوند گناباد: دیفرما  ی شاه با تبسم م    یجناب سعادتعل 
 يد، چـون مـا بـرا   یـ  از مـدارس منـزل کن  یکـ ید در یـ فعـالً برو : نـد یفرما ید مینما یاق خود را به تشرّف به فقر عرض م      یاشت
 جنـاب  یولـ . دیـ د و مطلـب خـود را بگوئ  یائیم شما هم همان موقع بین نموده ا یی وقت مخصوص تع   ي به امور فقر   یدگیرس

 . شوند ی شده و به فقر مشرّف ميرینکه دستگید، تا ایافزا ی ميه و زاری شاه دست از دامنش برنداشته بر گریسلطانعل

 را کـه  ی راهـ ین خراسـان یـ ا: دیفرما ی شاه در مجمع فقرا میشان به فقر، جناب سعادتعل یند روز سوم تشرّف ا    ی گو  

                                   
 .باشد و انسان شقی نیز در شکم مادر شقی است ید از همان هنگام که در شکم مادر است، سعید می انسان سع- 2
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توتـه و  یرسـه ب خالصه جنابش در اصفهان شبها در حجره مد.  کردیکند، در سه شب ط ی میر راه رو در شصت سال ط    یفق
افته به گنابـاد مراجعـت و   ی ی استفاضه از حضورش مرخص  یگذراند، و پس از مدت      یر بزرگوارش م  یروزها در مصاحبت پ   

تـا سـال   . دین مشاغل است اشتغال ورزیال خود را به منزل آورد و به شغل زراعت که بهتر    یدخت سکونت نموده و ع    یدر ب 
 به عـزم  یشاه ثانی نورعلیهار روز از تولد فرزند ارجمندش جناب حاج مالّعلست و هشتاد و چهار، پس از چیکهزار و دو  ی
ر یـ ارت عتبـات مقدسـه بـه اصـفهان حـضور پ     یـ ر بزرگـوار از گنابـاد حرکـت و پـس از         یـ ارت عتبات و تشرف حضور پ     یز

افت ی و به درده وسعت کامل بهم رساند،یه دل اهتمام ورزیه و تصفی به تجليت و ی در ظلّ ترب   یاب و مدت  یبزرگوارش شرف 
ق راه و یـ و رف. دیـ  شـاه گرد یق مأمور و ملقـب بـه سـلطانعل   یل و به امور ارشاد خالی شاه نا  ی جناب سعادتعل  ینیفرمان جانش 

 شـاه و داللـت   یز در همان فرمان به سمت معاضدت و معاونـت بـا سـلطانعل   ین نیرزا عبدالحسی جناب م يمصاحب همراه و  
. ک ورقـه مرقـوم شـده اسـت    ین در یرزا عبدالحسی شاه و داللت م    ی جناب سلطانعل  د، که فرمان خالفت   ین گرد ییطالبان تع 

 حـسب  ي از مهجـور يحضرتش بـا کمـال نـاگوار   .  شاه را امر به مراجعت وطن داد   ی شاه، سلطانعل  یآنگاه جناب سعادتعل  
  . االمر به گناباد مراجعت نمود

 یکطرف بواسطه فوت حـاج مالّعلـ  یاز . دی گرديحضرتش پس از مراجعت از چند جهت دچار مشغله و گرفتار           
از .  امـام جماعـت را بعهـده داشـت    ی در محل، ناچار مـدت  يالش که امام جماعت محل بود و بعلت نبودن فرزند و          یپدر ع 

 ي که از آن مخدره داشت بر عهـده شـخص و  ي به امور و دو فرزند و    یدگیالش، رس یگر بواسطه فوت مخدره ع    یطرف د 
 آوردن فقـرا  ي رویاز جهتـ . ه گرفتارش داشتی و امور شرع   ی سؤاالت شرع  ياجعه اهل محل برا    مر یاز سمت . قرار گرفت 

 آنهـا  یز بود و توجه به امـور بـاطن  ی که فاقد همه چيا هی آنها در قري به امور ظاهریدگیاز بالد و امصار به حضورش و رس 
ن و یتر و سخت تر اظهار عـداوت معانـد   را سخت مشغول داشت، و از همه مشکليکه علّت سوق آنان به محضرش بود و 

 ي و کمالش در زهـد و ورع و فـضائل معنـو   ي در علوم صور  ين به حضرتش بود، چه که بواسطه نبوغ و        یحسادت حاسد 
د حـسد حـسودان و عنـاد دشـمنان     ین خـود باعـث تـشد   یـ و ا. ده بـود یـ ک گردیـ مورد توجه و عالقه تام و تمام دور و نزد      

 دربـاره اش نمودنـد؛ مـع    یت و بـدگوئ یده، علناً شروع به مخالفت و ضـد یرتش گرد  محل نسبت به حض    يبخصوص علما 
مـت سـفر   ی عزی و خانوادگی امور داخلیل به مسافرت و مهاجرت از محل بعلت بعضیها و م   ي از گرفتار  یذلک با خستگ  

  . دیاد گرد گنابیشه ماندنی هميج قصد مسافرتش بدل به عزم اقامت شده برایر انداخت، تا بتدریرا به تأخ
ل و یـ ردلی، پیابیـ ن ریرزا عبدالحـس یـ ه حـاج م یسنده، صـب یـ ه، والـده نو یـ ال اولیپس از گذشت هفت سال از فوت ع  
  .  شاه را به حباله نکاح درآوردین شده از طرف جناب سعادتعلییمعاضد تع
فرمود و آنان  ی ميریگ شاه به خالفت خود، کمتر طالبان را دستی سلطانعلين آقایی شاه پس از تعیجناب سعادتعل 

 و به ي آنها خودداريریت ادب را نموده از دستگی آن جناب هم رعایفرمود، ول یشان حواله میرا اغلب به گناباد خدمت ا
 ی شـاه خرقـه تهـ   یست و نود و سه که جناب سـعادتعل یکهزار و دوینکه در سال    یتا ا . داد  یر بزرگوارش رجعت م   ی پ يسو

صد و پـنج بـا   یـ کهـزار و س یده و در شعبان سـال  یت عباد گردیکه ارشاد و مشغول هداین ار فرمود، حضرتش مستقالً متمک   
 يا ات مشرّف و در عتبات با عدهیت اهللا فرمود و از حجاز به عتبات عالیمت سفر بیشان عزیدان و اخالص کیچند نفر از مر

رهما مالقات ی و غيرازیرزا حسن شی حاج مت اهللای و آین مازندرانین العابدیخ زی بزرگ از جمله مرحوم حاج ش    ياز علما 
 با اخـالق  یصد و شش به وطن مألوف مراجعت نمود، و در اندك مدت   یکهزار و س  ی ی الثان يو در جماد  . و مصاحبه فرمود  

 و یان و مـستمندان و زهـد و ورع و خوشـروئ   یـ نوای بـه حـال ب  یدگیعه و شفقت پدرانه با عامه و رسـ  یحسنه و معلومات وس   
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رفت،  ی ميک را به طرف خود جلب نمود که نه تنها سکنه گناباد بلکه تا هرجا نام ویعاشرت، چنان دور و نزدمتانت در م
  . دانستند ی را ملجأ و مالذ و درگاهش را مأمن خود مي دل به جانب آن جناب بود و در مشکالت ويمردم را رو

مـشرّف شـد و در   ) ع(ثـامن الحجـج   ارت مشهد مقدس حضرت یصد و هشت به زیکهزار و س یحضرتش در سال     
 کـه  ي شـده بـود بطـور   يدیله نان قاق مسموم و دچار تـب شـد   ین بوس ید  یان ب ین و مالّنما  ی از معاند  یکیآن سفر به دست     

. شـود  ین عارضـه برطـرف مـ   ید ایشان فرموده بودند مطمئن باش  ی ا یکردند، ول   ی م یهمراهانشان مضطرب شده اظهار نگران    
  . دخت مراجعت فرمودیود، معالجه شده به ب چون اجل موعود نبيبار

ه یـ ره و تهیـ ا و غین از رعایه مراجعی کلی و مشکل گشائی و جواب گوئ   یحضرتش عالوه بر اشتغال به امور فالحت       
دخت بودنـد، دو  یـ ات در بیـ  از واليادیـ  که غالبـاً عـده ز  ی فقرائیت روحی و توجه به تربي ظاهریش و راحت یل آسا یوسا

ک یـ  کـه از راه دور و نزد ی به حـال مرضـائ  یدگی صبح از اول آفتاب، و آن طبابت و رس    یکی: مرتب داشت برنامه روزانه   
 و دادن نسخه و دسـتورات کـه   ینه مرضیب دو ساعت به معایشان قریآمدند و ا ی معالجه مي برای و چهل فرسنگ  ی س یحت

ا نـاتوان بـود کـه قـادر بـه      یـ ا مـسافر و  یـ گـر  یت دض اهل دهای بود مشغول بود، و اگر مری و محلیه نبات یتمام داروها، ادو  
ا دو یک یکردند، و  یه میش را در منزل تهیفرمود دوا و غذا ی خود برده، میرونی را به بي به محلش نبود و   يمراجعت فور 

کـرد   یک نسخه معالجه مـ ی را به یشد، و غالباً مرض یا محلش میفرمود تا قادر به مراجعت به منزل     ی م یرائی پذ يروز از و  
ف برده، ی بود در حدود دو ساعت به غروب مانده به مدرسه تشري هم برنامه عصریکیو . شد یکه محتاج به نسخه دوم نم

  . فرمود ی میاصول کاف و ر قرآنیتفس از ین مجلس درسی فقرا و حاضريتا غروب برا
ت یر معروف بود، مع ذلـک صـ  ی بزرگ و غي اعظم و شهرهايه دور افتاده از سوادها یدخت قر ینکه ب یخالصه با ا   

ژه تخـصص و مهـارتش   ی و آوازه اخالق حسنه و حسن معاشرتش و به و    ی و شهرت کماالت علم    ي و معنو  يفضائل صور 
شد،  یگانه و آشنا مشهور و با احترام و عالقه ذکر میک و نزد بیفش در دور و نزدیدر طبابت همه جا را پر نموده و نام شر        

شـد و   ی هـم روز بـه روز مـشتعلتر مـ    ين وین رو آتـش حـسد حاسـد    یـ از ا . افزود  ی در فضائل م   و روز به روز بر اشتهارش     
 از يا ک عـده یـ ده و بـه تحر یهـا بـه اوج شـدت رسـ     ینکه دشـمن یتا ا. افزود یت میظرف یان بیمخصوصاً بر عداوت عالم نما 

ست ی حضرت بودند، سحرگاه شنبه ب از آنها نان خور آنیخبر که بعض   ی چند نفر از خدا ب     ی و حساد محل   یدشمنان خارج 
 که در باغچه وصل به منزل مشغول وضو گرفتن بود، بـه  یست و هفت هنگام   یصد و ب  یکهزار و س  یع االول سال    یو شش رب  

 ذکر اهللا بود فشردند کـه بـه شـهادت    ي مبارکش را که مجراي  گنه کار آنقدر گلو     يها  حضرتش حمله ور شده و با پنجه      
 و چهار سال آن مستقالً بـر  ین هنگام سنّ مبارکش هفتاد و شش سال بود که س     یدر ا . دیاصل گرد  و ينائل و به وصال ابد    

  . ت عباد اشتغال داشتیکه ارشاد متمکن و به هدایار
 را بـه  یصد و چهارده طبـق دسـتخط صـادره فرزنـد ارجمنـدش جنـاب حـاج مالّعلـ        یکهزار سیحضرتش در سال   

  . ملقّب فرمود» شاهینورعل «ن و به لقبییش تعی خوینیخالفت و جانش
 به نام یب المنطق مال سعد تفتازان ی بر تهذ  ی بر اسفار مالصدرا؛ شرح    یحواش:  است يفات چند یآن حضرت را تأل    

ان علم و شرافت آن و آنچه بدان یگر سعادت نامه در بیده اند؛ دی در علم نحو که به طبع نرس يا  زهیب؛ و وج  یب التهذ یتذه
ه یـ ن و تنبیت؛ و بشارة المـؤمن ی و امور مربوط به والیان احکام قلب  یت نامه در شرح و ب     یادات؛ وال مربوط است؛ مجمع السع   

 یضاح و شرح فارسیان موسوم به ای بر کلمات قصار باباطاهر عریان السعادة؛ شرح عرب یر قرآن موسوم به ب    ین؛ و تفس  یالنائم
  . اند هدیح که همه به طبع رسیز بر کلمات باباطاهر موسوم به توضین



 192

  :ازواج و اوالد آن جناب 
 بـوده کـه از آن   یدختیـ  بیه مرحـوم حـاج مالّعلـ   یشان صـب یه ا ی زوجه اول  :اند   شاه دو زوجه داشته    یجناب سلطانعل  

پس از فوت زوجـه  . شانین ایشاه جانشی نورعلیمخدره دو فرزند داشته؛ اول دختر مسماة به خاتون، دوم جناب حاج مالّعل   
چهـار  : ل را نکاح فرموده و از آن مخدره هنگام شهادت پـنج فرزنـد داشـت       یردلین پ یرزا عبدالحس یآقا م ه مرحوم   یه صب یاول

  .  به محمد باقر استین اوراق و مسمیسنده ایک پسر که نویده، زهرا، گوهر، کوکب و ی  زبيها دختر بنام
  :خ مجاز از طرف آن جنابین و مشایمأذون

  یض علی ملقب به فيزرزا محمد صادق نمای جناب آقا م- 1 
  ی ملقّب به محبوبعلی حاج مالّ محمد جعفر برزک- 2 
  یخ ملقب به رحمتعلی ابن الشيخ عبداهللا حائری حاج ش- 3 
 شاه که فقـط اجـازه   ی مستعلي آقایروانین شین العابدیرزا زیرزا آقا صدرالعرفا فرزند دوم جناب حاج م  ی آقا م  - 4 

  . يریشته است نه اجازه دستگن اوراد و اذکار مخصوص را دایتلق
  :ن آن جنابیمعاصر  
  ي سبزواري حاج مالّ هاد- 1 
  يرازی شيرزایرزا حسن مشهور به می جناب حاج م- 2 
  ین شهرستانید محمد حسی آقا س- 3 
  ی آخوند مالّ محمد کاظم خراسان- 4 
  يزدید محمد کاظم ی آقا س- 5 
  ید محمد طباطبائی آقا س- 6 
  یداهللا بهبهاند عبیر سی م- 7 
  یب اهللا رشتیرزا حبی حاج م- 8 
  لیرزا خلین حاج میرزا حسی حاج م- 9 
  . رزا ابوالحسن جلوهی م- 10 
  :ر فِرقین به عرفان و سایاز منسوب 
  شاهی حاج آقا محمد معروف به منور عل- 1 
  شاهی علیرزا حسن مشهور به صفی حاج م- 2 
  به سرکار آقا مشهور یم خان کرمانی حاج محمد کر- 3 
  هیلیس فرقه اسماعی رئی آقا خان محالت- 4 
  . ی ذهبین اصم عشقیرزا محمد حسی م- 5 

  :ن و امراءیاز سالط
  ن شاه قاجاری ناصرالد- 1 
  ن شاهی مظفّرالد- 2 
   شاهی محمدعل- 3 
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   اصغرخان اتابکیرزا علی م- 4 
  ن الدولهی خان امیرزا علی م- 5 
  .  مرحوم سراج الملک- 6 
  :از شعراء 
   سپهریرزا محمد تقی م- 1 
  يرازی حجاب شي حاج مهد- 2 
  يرازیرزا احمد وقار شی م- 3 
  ی کاشاني محمد کاظم صبور- 4 
  . یرزا اختر طوسی م- 5 
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  و پنجمیقطب س
  ی شاه ثانیجناب نورعل

   
ک    قار و السرُاالَسرار، ذُوالوظهل  یمادقُ العل ینه، الصابرُ الوبحان، ی و الصالس فش ینـام شـر  . ی شـاه ثـان  ی نورعلیالعارف

کهـزار و  ی یع الثـان یـ فش در هفـده رب یدخت، وجـود شـر  یـ  شـاه، مولـدش ب  یفرزند جناب سلطانعل  » شاهینورعل«، لقبش   یعل
 بود که پدر بـر پـدر بـه علـم و     یدختی بیه مرحوم حاج مالعلیمادر واالگهرش صب. دیست و هشتاد و چهار متولد گرد      یدو

 صـورتاً و معنـاً   ي رحلـت نمـود و و  ي مادرش پس از دو سال از تولـد و  .اند   معروف بوده  يصوف و به زهد و تقو     عمل مو 
د و از پدر یل شد تا به سنّ بلوغ رسی مشغول تحصيو ابتدا در خدمت و. ت پدر بزرگوارش قرار گرفت    یتحت تکفّل و ترب   

د و چون در امـر مـذهب بـه آنچـه داشـت      یدس مشرّف گردل به مشهد مقی ادامه تحصيافت، آنگاه براین ذکر و فکر    یتلق
ق در مـذاهب بـه مـسافرت    یق و تـدق یـ  تحقيصد بـرا یـ کهـزار و س یدانست بدون اجازه پدر در سال  ی نمیقّن نبود و کاف   یمت

د ر بالیمن و مصر و شامات و سایر و هندوستان و حجاز و عراق و یابتدا به ترکستان سپس به افغانستان و کشم. شروع نمود 
 و از هـر خـرمن   ینمود و از هـر بوسـتان گلـ    یقات می سفر کرد و در همه جا با بزرگان مذاهب مصاحبه نموده تحق          یعثمان
 پـدر بزرگـوارش   یولـ . شان بودندید، و در وطن بستگان از مفقود شدن و عدم اطالع از حالش نگران و پر یچ  ی م يا  خوشه

رد و یپـذ  ی او اطفـاء نمـ  یاحت و سفر را کامل نکند اشتعال درونـ یا س  سالم است و ت    يد که و  یفرمود خاطر آشفته مدار     یم
صد و پـنج جنـابش بـه مکّـه معظمـه      یـ کهزار و سیحجه سال  یتا ذ .  آخر کار باز خواهد آمد     یابد، ول ی ین نم یخاطرش تسک 

اً جنـاب نـور    شاه هم همان سال به مکّه تشرّف حاصل کرده بود و در عرفات تـصادف   یاتفاق را جناب سلطانعل   . مشرّف شد 
 نا يق و تجسس وی چون تحقی منقلبش کرد، وليدار وی چادر پدر رد شده و حضرتش را هم شناخته و د يشاه از جلو  یعل

 ي خـوددار ی غلبه داده از اظهار آشـنائ ي را به محبت صورینی نبود، عواطف دین کلّیم و تسکی تسليتمام بود و آماده برا    
  . رساند ی را مي ویداد باطن قوت نفس و استعين خودداریو ا. کرد

به از آنجا به شـام مـسافرت فرمـوده، هـم چنـان همـه جـا بـا بزرگـان             ینه ط یارت مد یجنابش پس از اتمام حج به ز       
سـپس بـه   . افـت ی یش آگـاه یقت مصاحبات و مذاکرات نموده از وضع آنها کم و بـ     یمذاهب مختلفه و رؤساء سالسل طر     

د و در یـ ده و از محـضر آنهـا بهـره ور گرد   ی رسيان علماء و صاحبان فتویمت آقاات خدیعراق عرب رفته و در عتبات عال  
 بـه  یق مذاهب و مسالک مختلفه نبود و امرار معاش را در هر جائیل علوم متداوله و تحق  یاحت غافل از تحص   یتمام مدت س  

ر ی و سـا ي، و کالهـدوز یاطیـ ، خی، حکّـاک یسیـ بـه نو ی و کتیسی، دعا نويل قلمدان سازی مناسب موقع و محل از قب      يکار
 يصد و هفـت جنـاب آقـا   یـ کهـزار و س یجـست، تـا آنکـه در سـال      ی داشت اشتغال مـ یش از آن اطالعی که کم و ب یفنون

خ که از ارادتمندان آن جناب و ساکن کربال بودنـد  ی ابن الشيخ عبداهللا حائری حاج شي به مرحوم آقايا  شاه نامه یسلطانعل
 حـاج  ي حـائر يآقـا . دی باشـ ي وين اوقات در آن صفحات باشد، در جستجو   ی ا یستی با ی مالّ عل  يمرقوم داشت که فرزند   

دا شده بـود  ی پیشاه را در بازار مالقات و آشنائیه تصادفاً جناب نورعلیمشارال. دا کند ی را پ  ي خادم را مأمور نمود که و      یعل
د و در ورود یـ دا شـده عـازم گنابـاد گرد   یـ  پينکه در حرم مطهر حالت جذبـه در و ی حاضر به حرکت گناباد نبود، تا ا      یول

 يموقع تشرّف حضور پدر به خاك افتـاده، سـجده شـکر بـه جـا     .  شدي از ویانی استقبال شا یمحل پس از مسافرت طوالن    
  : را بداهۀ سرودین رباعی شاعر که در مجلس حاضر بود ایسرائ. آورد
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  تک و تاز آمد مقصد به ی پيفرزند جناب تو که ممتاز آمد                 چند
   در همه جا               برگشت و به خانقاه تو باز آمدید که مقصود توئی چون د

ه حاج مالّ صالح ی صبیعنیاضت زوجه خود یاضت شده، بعد از اتمام ری جنابش به امر پدر مشغول ر  يپس از چند   
خ محمـد حـسن   ی جنـاب حـاج شـ   يزند ون فریصد و هشت نخستیکهزار و سیحجه سال ی خود را به خانه برد، و در ذ      ییدا

ه نفـس  یـ ه و تحلیاضت بسر آورد و به تجلین به امر پدر در رین اربعیز چندیبعداً ن. شاه پا به عرصه وجود گذاشت یصالح عل 
صد و چهـارده  یـ کهـزار و س یمـه رمـضان   ید، و از طرف پـدر بزرگـوار در ن      ی به اتمام رس   ياشتغال داشت تا سرانجام کار و     

  . دیملقب گرد» شاهینور عل«رشاد طالبان راه مجاز و به لقب  در اي قمريهجر
 مرتبه دوم يصد و هجده برایکهزار و سی به مشهد مقدس و سال بعد يصد و هفده سفریکهزار سیجنابش در سال  

س و حـضور در  ی و تـدر ي الـسابق بـه شـغل کـشاورز    یطبق امر پدر به مکّه معظمه مشرّف شد و در مراجعت گناباد کما ف     
ست و هفـت  یـ صد و بیکهزار و سیع االول یست و شش ربیگذراند، تا آنکه پدر بزرگوارش در ب یمجلس درس پدر روز م 

  .  او شدي او و مقصد کويد و فقرا را رو به سوین پدر گردی جانشيد شد و وی شهيقمر
 فقـر و دشـمنان   يادد و مرتباً از طـرف اعـ   یمات و حوادث روزگار گرد    یجنابش پس از شهادت پدر گرفتار نامال       

ش از پنجاه روز از شـهادت پـدر بزرگـوارش نگذشـته     یشد، از جمله هنوز ب  ی فراهم م  يت و یعرفان موجبات زحمت و اذ    
 و ي و راهزن بلوچ به گناباد آمـده، منـازل و  ی ساالر خان جان ی گناباد و خارج   یک و توطئه دشمنان داخل    یبود که به تحر   

ن محلّ محبوس نمود و پس از یمند حکومت نشی از اقوام در جو یشان را با جمع   ی ا دخت غارت نموده و   یبستگانش را در ب   
ن بـر اثـر   ین بـ یـ در ا. ن آنجـا حرکـت داد  یم بـه معانـد  یق جنگل به عزم بردن مشهد و تسلیشان را از طری پول اياخذ مقدار 

 یه بـه جـان  ی قضین اصلی و مسببنیشان از طرف آمری استخالص ایاقدامات دوستان گناباد و مشهد و تهران، دستور تلگراف   
 در سـال  ید، تـا جنـگ اول جهـان   یت عباد مشغول گردیمزبور صادر و جنابش مستخلص شده، به گناباد مراجعت و به هدا 

 بدسـت  ینـ ی و توطئـه و اسـباب چ  ی ابراز عداوت و دشمني برای شروع شد و باز فرصت ي و دو قمر   یصد و س  یکهزار و س  ی
 ین اتهـام واهـ  یـ  روس که در تربت بود بـر اثـر ا  يساخلو! شان وارد نمودندیها را به ای با آلمانن افتاد و تهمت ارتباط یمعاند
 و سه یصد و سیکهزار و سیل ماه مبارك رمضان ی اواي از شبهایکیقزاقان روس در . شان فرستادی گرفتن اي برا ینیمأمور

شان را ندادنـد،  یـ  با ایچ کس اجازه همراهیه هه حرکت دادند و بیدریخته، حضرتش را به طرف تربت حیشان ر یبه منزل ا  
. شان بـود یـ شان به راه افتـاد و تـا تربـت مـالزم رکـاب ا     یاده از عقب ایوانه وار پی دی عالّف تهران  یخ تق یفقط مرحوم آقا ش   

 دشـمنان بـر   ين آنها کـذب تهمتهـا  یهنگام عصر حضرتش وارد تربت شد و پس از مالقات با کنسول روس و مذاکرات ب     
. کنـد  یشان واگـذار مـ  یـ ل ایـ ا توقـف تربـت را بـه م   یـ  ي نمـوده، مراجعـت فـور   یشان عذر خواهیواضح شد و از ا   کنسول  

 توقـف فرمـوده، آنگـاه بـه     یخ نصراهللا صدرالعلماء تربتـ ی استراحت در تربت در منزل مرحوم ش  ي برا يحضرتش چند روز  
شان را راحـت نگذاشـته و   ی باز هم ایول. شوند یرد مدخت وای به بی از طرف اهال  يا  ل فوق العاده  یگناباد مراجعت و با تجل    

 یصد و سـ یکهزار و سیشان در سال یلذا ا. دخت کردندیشان در بی با ای کلّي تجمع نموده شروع به مخالفتها   ی داخل ياعدا
 اراك ی توقـف در تهـران بـه خـواهش اهـال     ی شبانه از گناباد به طرف تهران حرکت فرمودند و پس از مـدت    يو شش قمر  

متأسفانه . ف بردندیرفته به کاشان تشری کاشان را پذي فقرايف فرما و از آنجا استدعا  یبدان صوب تشر  ) طان آباد سابق  سل(
کهـزار و  یع االول یت از کاشان حرکت فرموده و در سحر پانزده ربیان مسموم شده، با حالت مسمومیدر آنجا به دست جان  

م نمـود، و جنـازه   ید و آن حضرت جان به جانان تسلیه خود را بخشجیت ظالمان نتیزك جنای و هفت در کهریصد و س یس
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 شاه که قبالً خود ی سعادتعلي به امامزاده حمزه حمل و در مقبره مرحوم آقایع مفصل و مجلّلییمطهرش از طرف فقرا با تش
کهـزار و  ی یالثـان ع یـ حـضرتش در رب . دیـ  شاه مدفون گرد ی سعادتعل ير فرموده بود، جنب مرقد مرحوم آقا      یآن جناب تعم  

 خـود را  ینی و سـمت جانـش  يریخ محمـد حـسن اجـازه دسـتگ    یست و نه به فرزند ارجمند خود جناب حـاج شـ          یصد و ب  یس
 کـرد جنـاب   یملقب فرموده بود، و در آن سال که حـضرتش خرقـه تهـ   » شاهیصالح عل«شان را به لقب    یمرحمت نموده و ا   

  . دی گردیشاه بر مسند ارشاد متّکی صالح عليآقا
  :زواج و اوالد آن جنابا
شاه ی صالح عليه مرحوم حاج مالّ صالح و والده مکرّمه جناب آقایال داشته که مرحومه صبیک عیآن جناب فقط     
  . بوده است
  :نب و چهار پسریه بوده بنام زیک صبیاند  ات داشتهیاوالد آن جناب که هنگام رحلت ح 
  شاهیخ محمد حسن صالح علی حاج شي جناب آقا- 1 
  ی سعادتی جناب حسنعل- 2 
   جناب ابوالقاسم نورنژاد- 3 
  . ي سلطان محمد نوري آقا- 4 

  :ن از طرف آن جنابیمأذون
  ز بوده استین پدر بزرگوارش نیکه از مأذون)  شاهیرحمتعل(خ ی ابن الشّيخ عبداهللا حائری حاج ش- 1 
  ) یصابر عل (یخ محسن سروستانی شي آقا- 2 
  ) یتعلیهدا (ين سبزواریخ عمادالدی حاج ش- 3 
 او را از راه دور و از ی و هـواجس نفـسان     یطانی، که بعداً وساوس ش    )یمنصور عل  (ینی قزو یخ عباسعل ی حاج ش  - 4 

  دیات نابود و خودش از مقام خود مخلوع گردیاد به مادیسلسله فقر مهجور کرد، زحماتش به علت عالقه ز
   )یمحبوبعل (یرزا ابوطالب سمنانی آقا م- 5 
  ). یارشاد عل (يوسف حائریرزا ی حاج م- 6 
  :ين آن حضرت از علماء و صاحبان فتویمعاصر 
  يزدی ید محمد کاظم طباطبائی سي آقا- 1 
  لیرزا خلین میرزا حسی حاج مي آقا- 2 
  عهیخ الشّریر به شی شهیعت اصفهانی شري آقا- 3 
  ینین نائیرزا حسی حاج م- 4 
  ید محمد طباطبائیر سی م- 5 
  ید عبداهللا بهبهانی س- 6 
  يخ فضل اهللا نوری حاج ش- 7 
  ی اصفهانی نجفیخ محمد تقی شي آقا- 8 
  . ی حاج آقا نوراهللا اصفهان- 9 
  :ر فرقی سايقت و رؤساین به عرفان و طریاز منسوب 
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  ین خان کرمانین العابدیرزا زی حاج م- 1 
  ی مجداالشراف ذهبي آقا- 2 
  ر الدولهی ظهي آقا- 3 
  يرازی آقا شی حاج عل- 4 
  ير آقا مراغه ای حاج کب- 5 
  . یخ نظر علی ش- 6 

 :ن و امراءی از سالط
 1 -ن شاه قاجاری مظفرالد 

  شاه قاجاری محمد عل- 2 

  احمدشاه قاجار- 3 

  مرحوم سراج الملک- 4 

  اتابکيرزا آقا خان نوری م- 5 

 . ل قاجاریس ای مرحوم عضدالملک رئ- 6 
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  ششم ویقطب س

  شاهیجناب صالح عل
   

فـه  یجنـابش فرزنـد و خل  . شاهیـ خ محمد حسن صالح علی المؤتَمن، الحاج ش   ین، الموَل ین و صالح المؤمن   یقطب العارف 
کهزار و ی الحجه يتولدش هشتم ذ.  شاه طاب ثراه استی سلطانعلي و نوه حضرت آقایشاه ثانی نورعلیجناب حاج مالّ عل

کهزار و یدخت گناباد، موطن و مسکن پدر و جد بزرگوارش بوده، تا حلول یه بیمولدش قر،  ي قمر يصد و هشت هجر   یس
دخت مـشغول  یـ ت پـدر و جـد خـود در ب   یـ ات داشت، در تحـت ترب ی که جد بزرگوارش حيست و هفت هجر   یصد و ب  یس

 دشـمنان  ی راهنمـائ  وی خـارج ي اعـدا يد که به اغوای نکشيا مقدارش فاصلهیل علوم بود، و پس از شهادت جد عال       یتحص
دخت مرکـز عرفـان را   یـ  به نام ساالر خان بلوچ به گناباد آمـده غفلتـاً ب  ی طاغی و راهزنیاغی ي، مردیشی فقر و درو   یداخل

.  نمـود یشاه را با تمام اقوام و اصـحاب زنـدان  ی صالح عليشاه والد بزرگوار آقایغما و چپاول قرار داد و جناب نورعل    یمورد  
 شـده و شـبانه بـا    ی دسترس دشمنان و غارتگران قرار نداشت، بر حسب امر پدر بزرگـوارش مخفـ   ن وقت در  یجنابش که ا  

شاه از چنـگ  یر فقرا و دوستان جناب نورعلیشان و سایلباس مبدل به طرف تهران فرار نمود و پس از آنکه بر اثر اقدامات ا      
سپس جنابش در رکاب پدر به اصفهان . دندیددار هم مشعوف گریدشمنان مستخلص شده به تهران آمدند، پدر و پسر به د

ن سطور در مدرسه صدر اصفهان متوقف و مسکن یسنده ایل علوم در اصفهان با نوی تحصيمسافرت فرموده، به امر پدر برا    
ن آن یر مدرسـ ی و سـا یر خـان قـشقائ  ی و جهـانگ ید بزرگ مثل آخوند مالمحمد کاشـ ی در محضر درس اسات ید و مدت  یگز
 را بـه تهـران احـضار فرمـود و در شـعبان      ينکه پدر بزرگـوارش و یل علوم منقول و معقول مشغول بود تا ا   یت به تحص  یوال
ع یـ پـس از آن در رب .  مرحمـت فرمـود  ین اذکار لسانی اجازه امامت جماعت و تلقيست و هشت به و   یصد و ب  یکهزار و س  ی

ملقب و مفتخـرش  » شاهیصالح عل«نموده و به لقب  و ارشاد عباد مأمورش   يریست و نه به دستگ    یصد و ب  یکهزار و س  ی یالثان
 صادر کرد و حـضرت صـالح   ي وي خود را براینی، فرمان خالفت و جانشیصد و س  یکهزار و س  یآنگاه در رمضان    . فرمود

  . دیت اهللا مشرّف گردیارت بیشاه در همان سال به زیعل
ت یـ  بود امنیتالل کرده در گناباد هم که مدت و اخینظم یا را دچار بی اول دنین سفر، جنگ جهانیدو سال بعد از ا 

 ي فرزنـد برومنـد خـود را بـرا    یشاه ثانیت حکمفرما شد، لذا جناب نورعل    یو آرامش داشت اغتشاش و اضطراب و عدم امن        
دن فقرا عازم کاشـان شـده و   ی دي به امور دنباله گذاشته و خود به تهران مسافرت فرمود و از تهران برا یدگیحفاظت و رس  

م ی و هفت رحلت فرمـود و چنانکـه گفتـ   یصد و سیکهزار و سیع االول یشان به دست دشمنان مسموم و در پانزده رب    در کا 
  . شاه واگذار نمودی صالح عليمسند فقر و امور فقرا را به فرزند خود آقا

ود ده، سـپس بـه خانقـاه خـ    یـ ات مشرّف گردی و هشت به عتبات عالیصد و س  یکهزار و س  یشاه در   یجناب صالح عل  
 بـه تهـران و پـس از چهـل روز     یصد و چهـل و دو، بـاز مـسافرت        یـ کهـزار و س   یآنگاه در سـال     . دخت مراجعت فرمود  یدرب

د کـه اجبـاراً بـه    یـ  عـارض آن جنـاب گرد  یصد و هفتاد و سه، کسالتیکهزار و سینکه در سال  یتا ا . مراجعت به وطن نمود   
 و پس از سه ماه معالجه که عارضه نسبتاً مرتفع يمارستان ژنو بستر یب معالجه رهسپار شده، در      يتهران و از تهران به ژنو برا      

 یاصل عارضه گرچـه رفـع شـده بـود ولـ     .  کرديدخت را به قدوم خود غرق شاد  یب. ده بود به وطن مراجعت فرموده     یگرد
کهـزار و  ی  هـم در يبـه هرحـال سـفر   .  و مزاحم حـضرتش بـود  یت تا آخر عمر باقی مشهور به فلب يل درد پا  یآثار آن از قب   
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پـس  . دیـ ن مشرّف گردیفین الشریبه حرم) ص(ارت مرقد منور حضرت رسول ی انجام عمره مقرّره و زيصد و هشتاد برا یس
صد و یـ کهزار و سی یع الثانینکه شب پنج شنبه نهم ربی بود تا ای و متوالیجی تدرياز آن غالباً دچار ضعف مزاج و کسالتها       

م بعد از نصف شـب هنگـام شـروع    یصد و چهل و پنج، سه ساعت و ن یکهزار و س  ی مطابق شش مرداد     يهشتاد و شش قمر   
  .  پرواز و عموم فقرا را عزادار نمودی حق را اجابت و روح پر فتوحش به مقرّ اصلیمؤّذن به اذان صبح داع

 و عمـران امـالك و مـزارع و حفـر     ي اشتغال داشـت و بـر آبـاد   يات به امور کشاورز   یحضرتش در تمام مدت ح     
  مزار جد بزرگـوارش  يها م و بسط عمارات و صحنیمخصوصاً در توسعه و تعم . گماشت  یجاد باغات همت م   یوات و ا  قن

 در مزار مزبور که فاقـد آب بـود بـه    یجاد آبی ايمِن جمله برا. فرمود ی می کافی و سع ی واف ي شاه، جد  یحضرت سلطانعل 
د و آب آن را یت نمود، تا باالخره قنات را به آب گوارا رسانی در کار آن جدین سال متوال  ی مشغول شد و چند    یحفر قنات 

 مظهـر آن در مـزار   ی و آباد، و به قنات صالح آباد موسـوم و بحمـداهللا بـا آب کـاف     يوارد صحن مزار نمود که اکنون جار      
بـا و  ی زي کـار   گـل يها  باغچهياد فرمود که دارای متعدد در مظهر قنات بنيع با اطاقها  ی مفصل وس  یو صحن . متبرّك است 

  .  وارد به مزار استي مصرف فقراي براي  سبزيها کرت
ر یتفـس ن و عـصرها بـه دادن درس از   یـ  و مالقات فقرا و واردی امور زراعت  یدگیفش قبل از ظهر به رس     یاوقات شر  

 فرزنـد  یانصد و هفتاد و نه طبق فرمیکهزار و سیقعده یحضرتش در ذ. گذشت ی شاه م  یف جناب سلطانعل  ی تأل ان السعادة یب
ملقـب فرمـود کـه    » شاهیرضا عل«ن و به لقب یی خود تعینین تابنده را به خالفت و جانش      یارجمندش جناب حاج سلطان حس    

  .  و به ارشاد عباد مشغول استی پدر متکياکنون بر جا
  :اوالد آن جناب 
  . ک دختر داشتیجنابش هنگام رحلت هفت فرزند ذکور و  
  :پسران 
  » شاهیرضا عل«ن تابنده ی حس جناب حاج سلطان- 1 
   دکتر محب اهللا آزاده- 2 
   تابندهی دکتر نورعل- 3 
   دکتر نعمت اهللا تابنده- 4 
   مهندس نصراهللا تابنده- 5 
   مهندس شکراهللا تابنده- 6 
  .  مهندس محمود تابنده- 7 
  :ن از طرف آن جنابیخ و مأذونیمشا

  خ مجاز بودیز شیشاه نی شاه و نور علیه از طرف جنابان سلطانعلک)  شاهیرحمتعل (يخ عبداهللا حائری حاج ش- 1 
 شـاه و در ابتـدا هـم    یخ جنـاب نـورعل  یز از مـشا یـ  نيکـه و ) یمنصور علـ  (ینیوان قزوی کیخ عباسعل ی حاج ش  - 2 

 شده از یطانی در اواخر دچار وساوس شیخ مجاز بود ولیشان هم شید کرده و از طرف ایشاه تجد یخدمت جناب صالح عل   
   شتافتيمقام خود خلع و به راه خود سر

  ) یمحبوبعل (یرزا ابوطالب سمنانی آقا م- 3 
  شاه بودندیخ جناب نورعلیز از مشاین دو نفر نیکه ا) یت علیهدا (ين سبزواریخ عمادالدی حاج ش- 4 
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  ) یارشاد عل (يوسف حائریرزا ی حاج م- 5 
  ) یش ناصرعلیدرو (یگانیزد گشسب گلپایخ اسداهللا ای شي آقا- 6 
  ) یض علیف (یخ محمد امام جمعه اصطهباناتی شي آقا- 7 
  ) یش رونق علیدرو (ین عراقی حاج محمد خان راست- 8 
  ) یش ظفر علیدرو (ی سمنانیخ محمد فانی آقا ش- 9 
  ) یوفا عل (ی تنکابنیمانی مجتهد سليخ مهدی شي آقا- 10 
  ) ی علش عزتیدرو (ی املشیخ عبداهللا صوفی شي آقا- 11 
  ) یثابت عل (ید هبۀ اهللا جذبی سي آقا- 12 
  ). یش همت علیدرو (یعت قمید محمد شری آقا س- 13 
  :شاه از علماءین جناب صالح علیمعاصر 
  يزدید محمد کاظم ی مرحوم آقا س- 1 
  ید ابوالحسن اصفهانی مرحوم آقا س- 2 
  يزدیم یخ عبدالکری مرحوم حاج ش- 3 
  ين بروجردیس مرحوم حاج آقا ح- 4 
  مید محسن حکی سي آقا- 5 
  . يد محمود شاهرودی آقا س- 6 

  :از عرفا و منسوبان به عرفان
  نیاستین ذوالریرزا عبدالحسی حاج مي آقا- 1 
  شاهیر به محبوب علی شهيا  محمد حسن مراغهي مشهدي آقا- 2 
  هیدر رهبران ذهبی حب حي و آقاي مرتضویرزا احمد عبدالحی مي آقا- 3 
  هی نقشبنديشواین پیخ بهاءالدی ش- 4 
  هی از نقشبنديگری ديشواین پیخ عثمان سراج الدی ش- 5 
   شمس العرفا- 6 
  . هیشاه رهبران خاکساریشاه و حاج مطهر علی حاج بهار عل- 7 

  :نیاز سالط
   احمد شاه قاجار- 1 
   رضا شاه- 2 
  . ي محمدرضا پهلو- 3 
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 1 و هفتمیقطب س

  ی ثانشاهیجناب رضا عل
   

ة عی، زی و عارف معارف ربان   یمانیق ا یعالم حقا  شاه، یـ ن تابنـده رضـا عل  ین الفقراء الحاج سلطانحـس ین العرافاء و قرّ
ب االلباب مول  یفرزند و خل   جـه سـلطان   یشاه طاب ثراه و نتیخ محمد حسن صالحعلینا المؤتَمن الحاج شیفه قطب االقطاب و لُ

  . باشند یشاه نوراهللا ثراه مین مرحوم سلطانعلیاء الموحدن و برهان العرفیالحکماء المتأله
فـه  ی از عفی شمـس 1293 آبان 25 برابر ي قمر1332حجۀ الحرام ی ذ28تولد با سعادتش در   شاهی رضا عل  يجناب آقا  

  .  مال محمد صدرالعلماء بوده استيه مرحوم آقایمه معظّمه صبیکر
. دیـ  مـشغول گرد یبرگـ یدن و نوشتن نزد مرحـوم مـال خـداداد خ   ام رضاعت و صباوت، به آموختن خوان    یپس از ا   

ب و بعد نزد مرحوم مالمحمـد  ی مشهور به ادی نودهیدخت نزد مرحوم آقا مالمحمد رحمان  یت را در ب   یسپس مقدمات عرب  
د صـدرالعلماء و معـالم و شـرا      ی و ب  یس العلماء، و معان   یل رئ یاسماع شـرح  ع و شـرح لمعـه و  یان را نزد مرحوم آقـا مالمحمـ 

  . شاه طاب ثراه استفاده نمودی صالحعليمنظومه حکمت و منطق را در محضر انوار مرحوم آقا
و در . الت به اصفهان مـسافرت فرمـود  یل تحصی تکميبه امر پدر بزرگوار برا) ي قمر1350 (ی شمس1310در سال   

د و شرح مکاسـب  یخ محمود مفیرحوم آقا ش و اسفار را نزد ميخ محمد گنابادین را نزد مرحوم آقا ش    یآنجا اشارات و قوان   
 ی خراسـان ید مرتـض ی حـاج سـ  يم ارباب و فرائداالصـول را نـزد آقـا   یۀ اهللا مرحوم حاج آقا رح     یئت را نزد آ   یو هندسه و ه   

 استفاده نمود و موفق به اخذ اجازه يد محمد نجف آبادی سيۀ اهللا آقا یۀاالصول را نزد مرحوم آ    ی و کفا  یمعروف به جارچ  
 . دیردت گیروا

خ اسـداهللا  یگر را نزد مرحوم آقا شیالت خود را ادامه داد و شرح فصوص و بعض علوم دیو در همان اصفهان تحص 
تلمذ نمود و پس از پنج سال توقف در اصفهان به تهران آمده، وارد دانـشکده معقـول و           ) یش ناصرعل یدرو(زد گشسب   یا

ضمناً در .  نمودید محترم استفاده علمیر اساتی و سایانیمرحوم آشتان مرحوم عصار و مرحوم مشکوة و یمنقول شد و از آقا    
 در تهـران  یبعداً مـدت . سانس شدینامه لی موفق به اخذ گواهی شمس 1318د و در سال     یل گرد ی مشغول تحص  ی عال يدانشسرا

از محـضر  ف برد و در خدمت و مالزمت پـدر بزرگـوار و استفاضـه    یدخت تشری به ب  ی شمس 1321توقف فرمود و در سال      
  . شان اقامت نمودی ایانوار و انجام دستورات سلوک

 نورالحکمـاء ازدواج فرمـود و در   ی دکتـر علـ  يه مکرّمه مرحوم آقـا   یبا صب ) ي قمر 1356 (ی شمس 1316 و در سال    
 کـه  ین فرزنـد سـعادتمند ذکـور بـه نـام علـ      یخداوند متعـال اولـ  ) ی شمس 1324 آبان   22 (ي قمر 1364حجۀ الحرام   یهفتم ذ 
 1374 یع الثـان یشان به نام محمد است که در سوم رب  ین فرزند ذکور ا   یدوم. ت فرمود یشان عنا ین فرزندشان است، به ا    یسوم

  . باشد ین دو نفر میشان منحصر به ایمتولد شده و فرزندان ذکور ا1333مطابق نهم آذرماه 
                                   

حد، قدرت و توفیقی عنایت فرمود که شرح  مقدار را با ضعف مفرط و ناتوانائی بی  خداوند متعال را شاکر و سپاسگزار است که این ذره بی- 1
قه، مجلی الحقیقه موالنا و مقتدانا الحاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه ادام اهللا برکاته و ابقاء را تا مختصري از حاالت مروج الشّریعه، قطب الطری

سید هبۀ : تراب اقدام فقراء نعمۀ الّلهی سلطانعلیشاهی«. به عنوان متمم این کتاب به رشته تحریر در آورد)  شمسی1359( قمري 1401این تاریخ 
 »اهللا جذبی
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 اعتـاب مقدسـه   ی آستانه بوسات حرکت فرمود و بهیبه عزم تشرّف عتبات عال) ی شمس1324 (ي قمر 1364در سال   
د ی سـ يۀ اهللا مرحـوم آقـا  یـ ل آیـ د از قبیـ عراق مشرف شد و در ضمن به مالقات علماء اعالم و حجـج اسـالم و مراجـع تقل                

د هبـۀ  ی سـ ي و مرحـوم آقـا  یم زنجانیخ عبدالکری حاج شي و آقاین قمی حاج آقا حسيات اهللا آقای و آیابوالحسن اصفهان 
د و در یـ ن آل کاشف الغطاء، موفق و مورد احتـرام آنـان واقـع گرد   یخ محمد حسی حاج شيا و مرحوم آق  ین شهرستان یالد

ۀ اهللا مرحوم آل کاشف الغطاء پس از امتحان و پرسش بعض مطالب ی در نجف اشرف از آي قمر1368 در سال   يسفر بعد 
  . دی به اجازه اجتهاد نائل گردی و اصولیغامض فقه

ه حرکـت فرمـود و در   ی به طـرف سـور  ي قمر1364ت اعتاب مقدسه در سال    ارایپس از درك استفاضه کامل از ز      
د و پـس از گـردش در   یـ ت موفـق گرد یر مقابر اهل بیها و سا  ینب سالم اهللا عل   یراالنوار حضرت ز  یارت مزار کث  یدمشق به ز  

 و یخیره نقـاط تـا  یروت رفته و از آنجا به طرف مـصر حرکـت نمـود و در قـاهره و اسـکندر     ی حمس و حلب به ب   يشهرها
 و مسجد صـخره  یارت مسجداقصیف برد و به زین تشری را مشاهده فرمود و از مصر به فلسط   ی و امکنه تماشائ   یمراکز علم 

دن فرمود یساها را دیر کلی و سایمانی جِتسيسایم و کلی مريسایامت و کل  ی ق يسای مهم مانند کل   يساهایموفق شد و ضمناً کل    
ه و سپس ید و از آنجا به سوریه السالم موفق گردی علیت مرقد مطهر حضرت موس    اریت اللحم و ز   یل الرحمن و ب   یو به خل  

ارت حـضرت  یـ  و رفـتن بـه قـم و ز   يپـس از توقّـف چنـد   . ران مراجعـت نمـود   یبه عراق حرکت فرمود و از راه بصره به ا         
ت و یـ و تحـت ترب . ف بردیشرات اهللا و حجج اسالم به تهران آمد و از آنجا به گناباد تیها و مالقات آ یمعصومه سالم اهللا عل   

د و پس از خالص شدن از کـدورت  یه قلب مشغول گردیه نفس و تصفیاضت و مجاهده و تزکیمقدار به ر یمراقبت پدر عال  
ر کامل مراتب سلوك، در یت و سید و انغمار در احدیل به فناء در توحیه و منزه شدن از تبعات و لوازم عالم طبع و ن       ینفسان

د و در یـ  از طـرف پـدر بزرگـوار موفـق گرد    ین اذکار و اوراد لسانیاخذ اجازه امامت جماعت و تلق به  ي قمر 1369شعبان  
  . دیمفتخر گرد» یرضا عل«ن با لقب ی طالبيریبه ارشاد عباد و دستگ) ي قمر1369( القعده همان سال يازدهم ذی

پـس از انجـام مناسـک     تشرّف مکه معظمه حرکت نمـود و       يبرا) ی شمس 1329 (ي قمر 1369سپس در همان سال     
ه و لبنـان  یر مقابر بزرگان به طـرف سـور  یهم السالم و سایع علی و قبور متبرکه ائمه اربعه بق      يارت روضه منوره نبو   یحج و ز  

ر اماکن مقدسـه و گـردش   یت المقدس و ساین رفت و پس از تشرف به بیحرکت فرمود و از آنجا به مصر و اردن و فلسط        
 عـراق حرکـت فرمـود و    يگر به عمان رفته سپس به سـو  ی د يبعلبک و طرابلس و شهرها    : د معروف لبنان مانن   يدر شهرها 

  . ران مراجعت فرمودی ايد به سویارت اعتاب مقدسه و مالقات مراجع تقلیپس از درك ز
ف آورد و اطبـاء  ی شد، به تهران تـشر يدیشاه طاب ثراه مبتال به کسالت شدی مرحوم صالحعل  ی شمس 1333در سال    
 معالجه الزم دانسته و با اصرار دوستان و الـزام اطبـاء عـازم اروپـا     يشان را با اروپا برا    یقه لزوم حرکت ا   ینات دق یمعاپس از   

مارسـتان از  ی کامـل در ب يف برد و مراقبـت و پرسـتار  یز در مالزمت پدر بزرگوار به ژنو تشر   ی حاج آقا تابنده ن    يو آقا . شد
ن مـدت بـر حـسب    یـ در خـالل ا .  انجـام شـد  ید و عمـل جراحـ  ی به طول انجامب سه ماهینمود و مدت معالجه قر     یشان م یا

س ی حـاج آقـا تابنـده بـه پـار     يم بـود، آقـا  یس مقـ یه که در پاریقه شاذل ی سر سلسله طر   یخ مصطف ی ش يدعوت و اصرار آقا   
  يهـا   مـوزه  ویدنیـ س توقف فرمود و نقاط دی در پاريد و چند روزیل کامل واقع گرد یف برد و مورد استقبال و تجل      یتشر
 و ابوالحـسن  ی مـصداق ینعلیان دکتـر محـب اهللا آزاده و حـس   یـ ن سـفر آقا یدر ا. دن نمودی آنجا را د   ی و مراکز علم   یخیتار

 دکتـر محمـد   يشاه طـاب ثـراه بودنـد و آقـا     ی صالحعل ي در مالزمت حضرت آقا    ی آقا ملک صالح   ي و حاج مهد   یمصداق
  . مارستان مراقبت کامل داشتی در بيستارز در آنجا سکونت داشت، در امور پری نین حافظیحس
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ران بـه  یـ  اینـده فرهنگـ  ی نمای حاج ابوالفضل حـاذق    يبنا به دعوت مرحوم آقا    ) ي قمر 1376 (ی شمس 1336در سال   
ف را گـردش کـرد و بـه    ین، و مـزار شـر  ی هرات، کابل، غزنيافغانستان مسافرت نمود و در مدت اقامت چند روزه شهرها        

 و یشاور و الهـور و کراچـ  یـ  پيد و به طرف پاکستان حرکت کـرد و در شـهرها  یرفاء موفق گردارت مقابر بزرگان و ع یز
راالنوار حضرت شاه نعمۀ اهللا یارت مزار کثیران مراجعت فرمود و از زاهدان به کرمان رفت و به زیته گردش نموده به ایکو
ف برده، به تهران مراجعت فرمـود  ین و قم تشرراز و کاشایزد و اصفهان و شیه ی طاب ثراه در ماهان موفق شد و سپس  یول

و در . ران نمودی ای و غربی شمالي به شهرهاي هم سفری شمس1338در سال . ف بردی به گناباد تشر   يو پس از توقف چند    
  . دیشان صادر گردی ايبرا» شاهیرضا عل«مقدار با لقب ی پدر عالینی و جانشیفۀ الخلفائی فرمان خلي قمر1379قعده یذ

به ینه طیه به مکّه معظمه و مدی انجام عمره رجب  يدر مالزمت پدر بزرگوار برا    ) ی شمس 1340 (ي قمر 1380ال  در س  
را در ) ص(غمبـر اکـرم   یه را در مکه معظمه و روز بعثت پیان صلوات اهللا عل ی متق يد و والدت با سعادت موال     یمشرّف گرد 

ت المقـدس و امـاکن   یـ ارت بیـ ن رفتـه، بـه ز  یار به عمان و فلسطمقدینه منوره مشرّف بود و از آنجا در مالزمت پدر عال      یمد
ران مراجعـت  یـ ده، بـه ا یـ ات مشرف گردیارت عتبات عالید؛ سپس به طرف عراق حرکت فرمود و به ز     یمقدسه موفق گرد  

  . فرمود
ج  حـ يز بر حسب اجازه پدر بزرگوار بـه مکّـه معظمـه بـرا    ی نی شمس1342 مطابق اوائل سال    ي قمر 1382 در سال     

هاالـسالم در دمـشق و رفـتن    ینـب عل یو حرم مطهر حضرت ز) ع(ع ی و ائمه اربعه بقيارت روضه منوره نبویتمتع و پس از ز  
ه آالف یـ ارت مرقد مطهر حضرت ثـامن االئمـه، عل  یمکرر هم به ز  .  به تهران مراجعت نمود    1383روت در محرم    یاردن و ب  

  . دیمفتخر گرد) ع (يک سوم آستان ملک پاسبان رضوی در کششد و به افتخار خدمت یه، مشرّف میالثناء و التح
ف ی تـشر یرونیشاه طاب ثراه بر حسب معمول به بی صالحعليآقا) ی شمس1345 (ي قمر1386 یع الثان ی در هشتم رب    

رد ف بـ یافت و به اندرون تشری که از سابق مبتال بود شدت  یناگاه کسالت .  مشغول شد  یرائی امور و پذ   یدگیآورده و به رس   
 با کمال تأثر و تألم صـبح روز نهـم موقـع اذان صـبح پـس از پنجـاه سـال         یو اطباء حاضر شده و مشغول معالجه شدند، ول        

 و معـشوق  یقـ ی بـه محبـوب حق  ی مرغ روح مطهرش قفس تن را شکست و در مأل اعلـ       ی سالگ 78ت و ارشاد در سن      یهدا
شاه تا مدت ی رضا عليو جناب آقا. ان را عزادار و سوگوار نمودع و عرفیه، و عالم تشیوست، رحمۀ اهللا الواسعۀ عل    ی پ یواقع

  .  مشغول بوديه داریدخت و قراء گناباد به تعزیه بیچهل روز صبح و عصر در مزار متبرك و داخل قر
 ییشوایـ ت و پیت، مسند ارشاد و هـدا یشاه طاب ثراه، به موجب فرمان و وصی صالحعلي پس از رحلت مرحوم آقا      

افت و به امور فقراء ینت یب و زیشاه زی رضا عل ي به وجود مقدس آقا    یشاهیه سلطانعل یه نعمۀ الله  یه رضو یعلوله  یسلسله جل 
  مـزار  يها ل و توسعه صحنی و تکمي به امور کشاورزیدگیضمناً رس . دین مشغول گرد  ی مشتاق يرین و دستگ  یو ارشاد طالب  

ه قنـوات اشـتغال داشـت و در صـحن کـوثر      یـ فـر و تنق    محـل و ح    يشاه طـاب ثـراه و آبـاد       یـ  سلطانعل يمتبرك مرحوم آقـا   
  . ن نمودی معییراینه پذی هزي از خود براین بنا فرمود و محلین و زائری وافدییرای پذينه خود برای به هزی مفصليمهمانسرا

 انجام عمـره بـه مکـه معظمـه     ي سفر برا4ک سفر حج تمتع و یشاه طاب ثراه تاکنون  ی صالحعل ي پس از رحلت آقا   
 معالجـه قلـب و   ي بـه هندوسـتان و اروپـا بـرا    ی شمـس 1358 و  1350 و   1348 يچنـد سـفر هـم در سـالها        . دهیـ  گرد مشرف
 بـه هندوسـتان   1359 بهمـن  17خ یافتـه بـود در تـار     ی  سـابق شـدت       يها  اکنون هم چون کسالت   . سم مسافرت فرمود  یرومات

ف ی تـشر ی و جنوبی و غربی شماليبه شهرهان نوبت یران هم بر حسب تقاضا و دعوت دوستان چند        یدر ا . مسافرت فرمود 
  . ن راه فرمودی بيارت مقبره متبرکه ماهان و شهرهای به کرمان و زی هم مسافرتی شمس1359در سال . برد
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ف مرحـوم  یتـأل ( را ان الـسعادة یـ ر بیـ ر منیتفـس ف آورده، یدخت عصرها به صحن مزار تـشر  ی معمول آن جناب در ب    

د و در یـ فرما یس مـ ینمودنـد، تـدر   ی جامع که هم عالم کامل و افراد جاهل استفاده مـ یانیا بب) شاه طاب ثراه  ی سلطانعل يآقا
  جمعـه هـم پـس از    يهـا  شـب . دیـ نما ی و مواعظ الزمه ذکر می و اخالقیح و دستورات مذهب یان به مناسبت، نصا   یضمن ب 

  . هدد یرا شرح م) شاه طاب ثراهی نورعليف مرحوم آقایتأل (هیرساله صالحضه ی فريادا
 26خ ی و خروج شـاه در تـار  ي و انقراض حکومت پنجاه ساله پهلوی انقالب اسالم:شانیع مهم زمان ا ی از وقا   

د اسـت  یـ ام. دیـ  انجـام گرد ی شمس1358ن ماه ی در فروردی اسالميجمهور) یهمه پرس( و رفراندوم ی شمس 1357 ماه   يد
 يس جمهـور ین رئـ ی بـوده باشـد و انتخـاب نخـست    یسـالم ن متقنـه ا ی قـوان  يش خلق و اجرا   ین انقالب موجب رفاه و آسا     یا

  .  به عمل آمدی شمس1358 در پنجم بهمن ماه یاسالم
ه طبقـات و  یـ ران کـه کل یـ  ای و غربـ یات جنوبی به وال1359 عراق در مهرماه  یگر حمله متجاوزانه حکومت بعث    ید 

 دشـمن  یعه هستند و البته بـا نـصرت و فـضل الهـ     مشغول مدافي و جانبازيباشند با فداکار یران که قادر بر دفاع م   یر ا یعشا
   .2هی علَیعلیعلُووالیاسالم نابود خواهد شد که االسالم 

ت و ی معنویگردد و عالوه بر مقام عال ین زمان خود محسوب میشاه از فضالء عصر و علماء و محققی رضا عليآقا 
 به مطالعه کتب يعشق و عالقه وافر. ر استیو کم نظ و ملکات فاضله ممتاز ی و کماالت نفسانیت در فضائل انسان   یروحان

 و ی بـه فارسـ  یخی و تاری و اخالقی در موضوعات مختلفه مذهب ياریده بس یف دارد و کتب مف    یف و تصن  یه آنها و تأل   یو ته 
 از ی و مـذهب یده است و مکرّر هـم مقـاالت علمـ   ین نوبت به چاپ رس    یف فرموده که بعض آنها چند     یف و تصن  ی تأل یعرب
  .  در مجالت درج شده استی و عربین به فارسشایا

 :فات آن جنابیفات و تصنیتأل
 )  نوبت چاپ شدهچهار (فاجعه کربالقت در اسرار ی حقی تجلّ- 1 

 ) دو نوبت چاپ شده(ن یه النائمیمه کتاب تنبی ضمیسی رساله خواب مغناط- 2 

 ) دو نوبت چاپ شده (ي شرح حال خواجه عبداهللا انصار- 3 

 ) سه نوبت چاپ شده (ی ابوحمزه ثماليرجمه دعا ت- 4 

 ) دو نوبت چاپ شده (ین رومی فلسفه فلوط- 5 

 ) دو نوبت چاپ شده( نابغه علم و عرفان - 6 

 ) چاپ نشده(» د الملۀی عقایالکشف عن مناهج االدلۀ ف« فلسفه ابن رشد و ترجمه کتاب - 7 

 ) چاپ نشده(ه ی و حرکت جوهریر تکاملی س- 8 

 ) چاپ شده( گناباد يایخ و جغرافی تار- 9 

 ) چاپ شده (ی سفر به ممالک عربيادداشتهای - 10 

 ) دو نوبت چاپ شده( خاطرات سفر حج - 11 

 ) چاپ شده( گردش در افغانستان و پاکستان - 12 

                                   
درگذشت ) 2. خاتمه جنگ میان عراق و ایران و متجاوز خوانده شدن عراق) 1: خیري که در زمان ایشان رخ داده عبارتند از وقایع مهم ا-  2

  .بنیانگذار انقالب اسالمی و تعیین حضرت آیت اهللا خامنه اي به مقام رهبري انقالب
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 ) چاپ شده( سفر از گناباد به ژنو يادداشتهای - 13 

 ) سه نوبت چاپ شده( رساله رفع شبهات - 14 

 ) چاپ شده( سعادت ي رهنما- 15 

 ). ز چاپ شدهی نیسی و انگلیدو نوبت به فارس(ه حقوق بشر ی به اعالمی نظر مذهب- 16 

  ؛ی ده سخنران-17
  ؛)سه نوبت چاپ شده (یز عرفانید و سه داستان اسرار آمی قرآن مج-18
  ؛)1376چاپ دوم،  (یض کالم الهی پرفيای سه گوهر تابناك از در-19
راً چاپ شـده  ی اخیام صباوت مرقوم فرموده ولیکه در ا(ن االربعه عشر    ی احوال المعصوم  یخ المختصر ف  یتار ال  -20

  )است
 .  حضرتشيهای چهل گوهر تابنده از سخنران-21

  :خ آن جنابیمشا
  ) یش رونق علیدرو(ن ی حاج آقا محمد راستيد فرمان جناب آقای تجد- 1
  ) یش عزت علیدرو (ی املشیبداهللا صوفخ عی حاج شيد فرمان جناب آقای تجد- 2
  ) یش همت علیدرو(عت ید محمد شری حاج سيد فرمان جناب آقای تجد- 3
  ) یثابت عل (ی اصفهانید هبۀ اهللا جذبیر حاج سید فرمان فقی تجد- 4
  ) یظفر عل (ی حاج آقا محمد جواد آموزگار کرماني جناب آقايری فرمان دستگ- 5
  ).یض علیف (ی معروف به فانی طباطبائید محمد علی حاج سيقا جناب آيری فرمان دستگ- 6
  ؛ )یش ناصر علیدرو (ی عبدالغفور ابوالحسن زاده قوچاني جناب آقايری فرمان دستگ-7
  ؛ )یمظفر عل (یزاهللا محقق نجفیخ عزی حاج شي جناب آقايری فرمان دستگ-8
  ؛ )یمحبوب عل( تابنده ی حاج علي جناب آقايری فرمان دستگ-9

  ؛ )یش صدق علیدرو (یوسف مردانی ي جناب آقايری فرمان دستگ-10
  ؛)یت علیهدا (يرازی شی ناسوتی محمد علي جناب آقايری فرمان دستگ-11
  ). یمشتاق عل (یرزاده گراشیر مطلب می حاج مي جناب آقايری فرمان دستگ-12
از فرزنـدان حـضرت   » یش صابر علـ یرود«با لقب  حاج ابوالقاسم نورنژاد     ي مرحوم آقا  يری ضمناً فرمان دستگ   -13

   .وستی پيزدیه به رحمت ای قبل از اعالم آن، مشارالیصادر ول) ی شمس1346 (ي قمر1387ز در سال یشاه نی نورعليآقا
 : آن جنابین کتبیمجاز

  محمد سلطانپور در امامت جماعتی حاج عليد اجازه جناب آقای تجد- 1 

  حاج ابوالقاسم نور نژادي مرحوم آقایم اذکار لسانید عهد و تعلیزه تجدد اجازه امامت جماعت و اجای تجد- 2 

 ی اکبر عارف کاشانی حاج عليم اوراد مرحوم آقاید عهد و تعلید اجازه امامت جماعت و اجازه تجدی تجد- 3 

د جواد  حاج محمي جناب آقایم اذکار و اوراد لسانید عهد و تعلید اجازه امامت جماعت و اجازه تجد      ی تجد - 4 
 یآموزگار کرمان

ع در الهی حاج شي جمعه و دوشنبه آقاي اجازه امامت جماعت شبها- 5   جانیخ محمد متضرّ
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  در مشهدیخ جعفر فانی شي اجازه امامت جماعت مرحوم آقا- 6 

 نی حاج محمد راستياز به جناب آقای اجازه انعقاد مجلس ن- 7 

 ی طباطبائی علد محمدی حاج سي اجازه امامت جماعت آقا- 8 

 ی گراشيخ فتح اهللا انصاری حاج شي اجازه امامت جماعت مرحوم آقا- 9 

 ی سمنانیی داناي حاج مهدي اجازه امامت جماعت مرحوم آقا- 10

 ) یعزت عل (ی املشیخ عبداهللا صوفی حاج شياز به جناب آقای اجازه انعقاد مجلس ن- 11 

 ؛ يرازی مودت شیل محمد عي اجازه امامت جماعت مرحوم آقا- 12 

  ی عبدالغفور ابوالحسن زاده قوچاني اجازه امامت جماعت آقا- 13
  ی مهندس اخوان اراکي اجازه امامت جماعت آقا- 14 
  ی زاهد زاهدانید علی حاج سي اجازه امامت جماعت آقا- 15 
  . ید هبۀ اهللا جذبیر حاج سیاز به فقی اجازه انعقاد مجلس ن- 16 

  ر بالد هند؛یدرآباد و سای در حی همتی قنبر علي آقا-17
   تابنده؛ی حاج علي جناب آقا-18
  ؛یزاهللا محقق نجفیخ عزی حاج شي جناب آقا-19
   در کرج؛یوسف مردانی ي جناب آقا-20
  ززاده در بروجرد؛ین عزی محمد حسي آقا-21
  ا در سمنان؛ ی طاهری محمد علي آقا-22
  بور؛ شای در نيشابوری نی حاج محمود گنجي آقا-23
  ر؛ی در کشميری کشميخ محمد عباس انصاری شي آقا-24
  ز؛ ی در تبریشمی حاج محمد ابري آقا-25
   در تنکابن؛یائی حاج غالمرضا ضي آقا-26
  کا؛ی دکتر بهمن زند در آمري آقا-27
   در قوچان؛ي طاهری علي آقا-28
  .د عهدیعت در قم همراه با اجازه تجدید احمد شری حاج سي آقا-29

  : آن جنابین شفاهیمجاز
   در ششده فسای بحرانیخ علی شي امامت جماعت آقا- 1 
  یم کاظمیخ ابراهی حاج شي اجازه امامت جماعت فقراء آقا- 2 
  دختی در بیی اسداهللا نورایی کربالي اجازه اقامه جماعت به آقا- 3 
   در تهرانيب اهللا رازیخ حبی حاج شي امامت جماعت آقا- 4 
  یز اهللا محقق نجفیخ عزی شی حاجيجناب آقا امامت جماعت - 5 
  لین در اردبید تدی عبدالمجي امامت جماعت آقا- 6 
   در زنجاني عباس وجدي امامت جماعت آقا- 7 
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   .نیبت مجازی در موقع غی کاشانینعلی حسي امامت جماعت فقراء آقا- 8 
   در گراش؛ی جهانباني آقا-9

   در همدان؛ی رابطی براتعلي آقا-10
  دخت؛ی در بیی محمد نورايقا آ-11
   در رشت؛یع محسنی رفي آقا-12
   در قم؛ین برقعید فخرالدی سي آقا-13
  درآباد دکن؛ی در حی فرخروز کاشاني آقا-14
  ؛ی در دبیرزاده گراشیر مطلب می حاج مي آقا-15
   در کرمان؛ید محمد رضا قاعی سي آقا-16
  زدان در اصفهان؛ی عبدی حاج علي آقا-17
  راز؛ی در شی ناسوتیمحمد عل ي آقا-18
  اء در شهرکرد؛ی ضی حاج ناصر قلي آقا-19
  مند در کرمانشاه؛یم کی حاج ابراهي آقا-20
  ل؛ی در اردبی احمد معصومي آقا-21
  ز؛ی در پاريزی پاریم باستانیخ عبدالعظی شي آقا-22
   حسن تابان در ارادان گرمسار؛ي آقا-23
  اهرود؛ فرد در شیل بهشتی حاج اسماعي آقا-24
   در سوئد؛ی محمد جعفر صالحي آقا-25
   راد در تهران؛ي صفوید مصطفی حاج سي آقا-26
  .رازی در شی ناصر آقا ملکي آقا-27

 دار 1413ع االول یـ ازده ربیـ  مطابق بـا  1371ور سال یجدهم شهریشاه متاسفانه در سحرگاه هی رضا عل يحضرت آقا 
 ی حـاج علـ  يشان فرزند ارشد ذکورشان حـضرت آقـا    ین منصوص ا  ینشجا. وستی پ ی را وداع گفت و به ملکوت اعل       یفان

 مـاه  يست و هفـت د یـ ام ارشادشان کوتاه و فقط چهارسال و چند ماه بود و با کمـال تاسـف در ب        یشاه، ا یتابنده محبوب عل  
ن یشجانـ . دیافته و روح مقدسش به وصال محبـوب رسـ  ی یی رهاید تن جسمانی از ق1417 مطابق با ششم رمضان 1375سال  

ت و یـ نـک مقـام قطب  یشاه هستند که ای تابنده مجذوب علی حاج دکتر نورعليمنصوص معظم له عم مکرمشان حضرت آقا     
  . شان استین به وجود ای مزي گنابادیله نعمت اللهیارشاد در سلسله جل
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  و هشتمیقطب س
  شاهی محبوب علجناب

  
   و نهمیقطب س

  شاهی تابنده مجذوب علی حاج دکتر نورعليحضرت آقا
  

  


