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پارساترين مردم كسى است كه در هنگام شبهه توّقف كند.
 عابدترين مردم كسى است كه واجبات را انجام دهد. 

زاهدترين مردم كسى است كه حرام را ترك نمايد.
  كوشننده ترين مردم كسى است كه گناهان را رها سازد.

قاَل ااْلِماُم الَْعْسَكرى)عليه السالم(:

ْبَهِة، َأْعَبُد الّناِس َمْن َأقاَم َعَلى  »َأْوَرُع الّناِس َمْن َوَقَف ِعْنَد الشُّ
الَْفرائِِض َأْزَهُد الّناِس َمْن َتَرَك الَْحراَم، َأَشدُّ الّناِس اْجَتهاًدا َمْن َتَرَك 

نُوَب.«: الذُّ
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ستارگان درخشانتر از هميشه تاريخ 
در آسمان مدينه پرتو افشانى مى كردند. 
شميم عطر محمدى)ص( در كوچه هاى 
مدينه پراكن��ده بود و ياس علوى، آنگاه 
ك��ه به معراج نماز مى رفت، نورش براى 
اهل آسمان مى درخشيد و بر چهره اهل 

زمين نور مى پراكند. 
در آن هنگام فاطمه)س( ار سختى 
كاره��اى خان��ه در زحمت ب��ود. )1( امير 
مؤمنان)ع( آنگاه كه چنين ديد به فاطمه 
توصيه ك��رد، نزد پدر برود و خدمتكارى 
درخواس��ت كند تا در ام��ور منزل يار و 

همكارش باشد. )2( 
وقت��ى پيامبر)ص( از خواس��ته آنان 
آگاهى يافت، فرمود: »اى فاطمه چيزى 
به تو عطا كن��م كه از خدمتكار و دنيا با 
آنچه در آن است، ارزشمندتر است; بعد 
از نماز س��ى و چهار مرتبه »اهلل اكبر« و 
س��ى و س��ه مرتبه »الحمدهلل « و سى و 
س��ه مرتبه »سبحان اهلل « بگو و آن را با 
ال اله اال اهلل ختم كن. اين كار برايت از 
چيزى كه مى خواهى و از دنيا و آنچه در 

آن است، بهتر است «. )3( 
در آن لحظه كه اين هديه آسمانى 
به فاطمه)س( عطا شد، فرمود: »از خدا 

و رسول خدا راضى شدم.« )4( 
درك هدي��ه بزرگ��ى ك��ه رس��ول 
اك��رم)ص( به فاطم��ه)س( اعطاء كرد، 
باالت��ر از طاقت غير معصوم اس��ت، به 
گونه اى كه انس��ان از وص��ف آن عاجز 
مى مان��د و فق��ط از سرچش��مه گفت��ار 
معصومين)ع( اس��ت ك��ه تا ان��دازه اى 

مى توان از بركاتش بهره مند شد. 
امام باقر)ع( درباره تس��بيح حضرت 
فاطمه)س( مى فرماي��د: »خداوند متعال 
ب��ا هيچ ستايش��ى، باالتر از تس��بيحات 
فاطمه زهرا)س( عبادت نش��ده است. و 
اگر چي��زى افضل از آن وجود داش��ت، 
رس��ول خدا)ص( آن را ب��ه فاطمه)س( 

اعطاء مى كرد.« )5( 
تس��بيح حضرت فاطمه)س( كه به 
مناس��بت مداومت آن حضرت در انجام 
آن ب��ه وى منس��وب گردي��د، در واقع 
تس��بيح حق تعالى اس��ت! حضرت امام 
خمين��ى در كتاب اربعي��ن حديث چنين 
مى نگارد: »...پر واضح اس��ت كه تسبيح 
و تقدي��س ح��ق تعالى مس��تلزم علم و 
معرفت ب��ه مقام مقدس ح��ق و صفات 

جالل و جمال اوست.« )6( 
تس��بيح عبادتى برگزيده اس��ت كه 
هر كس در س��ير معنوى خويش به قدر 
طاقت و معرفتش از آن بهره مى گيرد و 
ائمه: قبل از خلقت عالم مادى، به تسبيح 

ذات اقدس حق مشغول بودند. 
حضرت امام خمينى؛ در باب اشاره 
به مقام��ات ائمه در كتاب اربعين حديث 
چنين مى نگارد: »براى اهل بيت عصمت 
و طه��ارت، عليه��م الصلوة و الس��الم، 
مقامات شامخه روحانيه اى است در سير 
معنوى ال��ى اهلل، كه ادراك آن علما نيز 
از اقت بش��ر خارج و ف��وق عقول ارباب 
عقول و ش��هود اصحاب عرفان اس��ت; 
چنانچه از احاديث ش��ريفه ظاهر مى شود 
كه در مقام روحانيت با رسول اكرم)ص( 
ش��ركت دارند و انوار مطهره آنها قبل از 
خلقت عوالم، مخلوق اش��تغال به تسبيح 

و تحميد ذات مقدس داشتند.« )7( 
تس��بيح از جهت��ى ديگ��ر عبادتى 
عموم��ى بي��ن تم��ام مخلوقات اس��ت، 
حضرت ام��ام؛ در اين ب��اره مى فرمايد: 
»آيه شريفه ]و يسبح هلل ما فى السموات 
و االرض[ داللت كند بر تس��بيح جميع 
موج��ودات حت��ى نباتات و جم��ادات و 
تخصيص آن به ذوى العقول از احتجاب 

عقول ارباب عقول است.« )8( 
و باز مى فرمايد: »بالجمله، س��ريان 
حيات و تسبيح ش��عورى علمى اشياء را 
بايد از ضروريات فلسفه عاليه و مسلمات 

تسبيح  حضرت زهرا )س(

 هديه آسمانى
  اسماعيل محمدى
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ارباب ش��رايع و عرفان محسوب داشت، 
ولى كيفيت تسبيح هر موجودى و اذكار 
خاصه اى كه به هر يك اختصاص دارد، 
و اينكه صاحب ذكر جامع انس��ان است 
و س��اير موجودات به مناسبت نشئه خود 

ذكرى دارند.« )9( 
تسبیح حضرت زهرا)س(، به چه 

معنی است؟ 
اهلل اكبر، اولین ذكر تسبیحات 

حضرت زهرا)س(: 
در تس��بيح فاطمى)س(، انس��ان با 
گفتن »اهلل اكبر« ب��ه نهايت عجز خود 
اعتراف مى كن��د و به ناتوانيش به درگاه 

الهى بارها اقرار مى كند. 
جميع بن عمير گويد: در محضر امام 
صادق)ع( بودم، حضرت از من پرس��يد: 
جمله »اهلل اكبر« يعنى چه؟ گفتم: يعنى 
خدا از همه چيز بزرگتر اس��ت، حضرت 
فرم��ود: مطابق اين معنى، خدا را چيزى 
تصور كرده و س��پس مقايس��ه با س��اير 
اشياء كرده اى و او را بزرگتر از آن چيزها 

تصور نموده اى. 
ع��رض كردم: پس معن��ى اهلل اكبر 
چيس��ت؟ حضرت پاس��خ داد: معنايش 
اين است كه; »اهلل اكبر من ان يوصف; 
خداوند بزرگتر از آن اس��ت كه توصيف 

گردد.« )10( 

الحمدهلل، دومین ذكر تسبیحات 
حضرت زهرا)س(: 

پ��س از آن كه انس��ان ب��ه عجز و 
ناتوانى خويش در شناخت خالق اعتراف 
كرد، با گفتن الحمدهلل كه از افضل اذكار 
تسبيح است، وارد مرحله بعدى مى شود. 
حضرت ام��ام خمينى; در باب حمد 
مى فرماي��د: »حمد خدا مس��اوق ش��كر 
اس��ت; چنانچ��ه در رواي��ات كثيره وارد 
اس��ت كه، كس��ى كه بگويد: الحمدهلل، 
ش��كر خ��دا را ادا كرده; چنانچ��ه ]امام 

صادق)ع([ فرمود: شكر هر نعمتى، واگر 
چه بزرگ باشد اين است كه حمد خداى 

عز و جل كنى.« 
و ... ]ام��ام ص��ادق)ع([ فرم��ود: ... 
كمال ش��كر گفتن مرد اس��ت، الحمدهلل 
رب العالمي��ن. ... و در حديث��ى حم��اد 
بن عثم��ان گفت: بي��رون آمد حضرت 
صادق)ع(، از مس��جد و ح��ال آنكه گم 
ش��ده بود مركوب آن حض��رت. فرمود: 
»اگ��ر خداوند رد كن��د آن را به من، هر 
آينه ش��كر مى كنم او را حق ش��كر او«. 
گفت درنگى نكرد ت��ا آنكه آن مركوب 
آورده ش��د. پ��س فرم��ود: »الحمدهلل «. 
قائلى عرض كرد: »فدايت شوم، آيا شما 
نگفتيد كه ش��كر خدا مى كنم حق شكر 

او را«؟ 
فرمود: »آيا نش��نيدى كه من گفتم: 

الحمدهلل.« 
از اي��ن روايت معلوم مى ش��ود كه 
حمد خداوند افضل افراد ش��كر لس��انى 

است. )11( 
»سبحان اهلل «; سومین ذكر 

تسبیحات حضرت زهراء)س( 
شخصى از حضرت على)ع( پرسيد: 
معن��ى س��بحان اهلل چيس��ت؟ جضرت 
فرمود: »سبحان اهلل « تعظيم مقام بلند و 
با عظمت خدا و منزه دانس��تن او از آنچه 
كه مش��ركان مى پندارند، است و زمانى 
ك��ه بنده اي��ن كلم��ه را مى گويد، همه 

فرشتگان بر او درود مى فرستند.« )12( 
بع��د از آنك��ه رس��ول اك��رم)ص( 
تس��بيحات را ب��ه كوث��رش عط��ا كرد، 
حضرت فاطم��ه)س( ابتدا رش��ته اى از 
پش��م تابيده و با آن به تسبيح پرداخت. 
تا اين كه حضرت حمزه بن عبدالمطلب 
ش��هيد شد، پس حضرت فاطمه از تربت 
قبر آن بزرگوار خاك برداش��ت و تسبيح 
ساخت و با آن تسبيح مى كرد و مردم نيز 
چنان كردند و چون سيدالش��هدا حسين 
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بن على)ع( ش��هيد ش��د، سنت شد كه از 
تربت آن امام مظلوم تس��بيح سازند و با 

آن ذكر گويند. 
حض��رت  تس��بيح  ث��واب  درب��اره 
زه��را)س( با ترب��ت امام حس��ين)ع( از 
روايت ش��ده  االمر)عج(  حضرت صاحب 
اس��ت ك��ه: هر كه تس��بيح ترب��ت امام 
حس��ين)ع( را در دس��ت داش��ته باشد و 
ذك��ر را فراموش كند، ثواب ذكر براى او 

نوشته مى شود. 
از حض��رت ص��ادق)ع( نقل ش��ده 
اس��ت كه تس��بيح ترب��ت آن حضرت، 
ذكر مى گويد، بى آنك��ه آدمى ذكر گويد 
و فرم��ود كه يك ذكر يا اس��تغفار كه با 
اباعبداهلل)ع( گفته مى شود  تربت حضرت 
براب��ر با هفتاد ذكر كه با چيز ديگر گفته 
ش��ود اس��ت. و اگ��ر بى ذكر تس��بيح را 
بگردان��د به عدد هر دانه، هفت تس��بيح 

براى او نوشته مى شود. 
ب��ه روايت ديگر، اگر با ذكر تس��بيح را بگرداند، به هر 

دانه چهل حسنه براى او نوشته مى شود. 
مروى اس��ت كه حوريان بهش��ت وقتى فرش��ته اى را 
مى بينن��د كه ب��ه زمين مى آيد از او درخواس��ت مى كنند تا 

تسبيح و تربت حضرت حسين)ع( را برايشان بياورد. 
از حضرت موسى)ع( نقل شده است: پنج چيز هميشه 
همراه انس��ان پرهيزكار است; مسواك، شانه، سجاده نماز، 
تس��بيح كه سى و چهار دانه داش��ته باشد و انگشتر عقيق. 

 )13(

فضیلت و آداب تسبیح حضرت زهرا)س( 
رواي��ات زيادى در اين باب در كتب معتبر وجود دارد و 
گستردگى روايات و عنايت اكثر ائمه به ذكر سخنى درباره 

تسبيح از عظمت آن پرده بر مى دارد. 
حض��رت مهدى -عج��ل اهلل تعالى فرجه الش��ريف(، 
درب��اره تس��بيح فرم��ود: »ان فضل الدعاء و التس��بيح بعد 
الفرائض على الدعاء بعق��ب النوافل، كفضل الفرائض على 
النوافل. فضيلت دعا و تس��بيح بع��د از نمازهاى واجب در 
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مقايس��ه با دعا و تس��بيح پس از نمازهاى مستحبى، مانند 
فضيلت واجبات بر مستحبات است.« )14( 

امام صادق)ع( نيز به فضيلت تس��بيح بعد از نمازهاى 
واج��ب چني��ن اش��اره ك��رد: »من س��بح تس��بيح فاطمه 
الزهراء)س( قبل ان يثن��ى رجليه من صالة الفريضه، غفر 
اهلل له. هر كس بعد از نماز واجب تس��بيح فاطمه زهرا)س( 
را به جا آورد، قبل از اينكه پاى راست را از باالى پاى چپ 

بردارد، جميع گناهانش آمرزيده مى شود.« )15( 
و در حديثى ديگر فرمود: »من سبح تسبيح فاطمة)س(، 
فقد ذكر اهلل الذكر الكثير. كسى كه تسبيح فاطمه زهرا)س( 

را بگويد، خدا را به ذكر كثير ياد كرده است.« )16( 
روزى امام صادق)ع( ابوهارون را مخاطب ساخت و از 
تعليم تس��بيح حضرت فاطمه به كودكان سخن گفت: »يا 
ابا هارون، انا نامر صبياننا بتس��بيح فاطمة)س( كما نامرهم 
بالصالة، فالزمه، فانه لم يلزمه عبد فش��قى. اى ابوهارون، 
ما تس��بيح فاطمه)س( را به فرزندان خود سفارش مى كنيم 
همچنانك��ه آنه��ا را به نماز توصيه مى كني��م. تو نيز بر آن 

مداومت كن. 
زيرا هر بن��ده اى كه بر آن مواظب��ت و مداومت كند، 

سرانجام نيكو خواهد داشت.« )17( 
در جاى ديگر حضرت از عظمت تس��بيحات حضرت 
زه��را)س( در مقابل نمازهاى مس��تحبى چني��ن ياد كرد: 
»تس��بيح فاطمة)س( فى كل يوم فى دبر كل صالة احب 
ال��ى من ص��الة الف ركع��ة فى كل يوم. تس��بيح حضرت 
فاطم��ه)س( در هر روز، ب��ه دنبال هر نماز، نزد من از هزار 

ركعت نماز )مستحبى( در هر روز، محبوبتر است.« )18( 
امام هادى)ع( فرمود: »لنا اهل البيت عند نومنا عش��ر 
خصال: الطهارة، ... و تس��بيح اهلل ثالثا و ثالثين و تحميده 
ثالث��ا و ثالثين، و تكبيره اربعا و ثالثي��ن... ما اهل بيت به 
هنگام خ��واب ده كار را انجام مى دهيم: وضو گرفتن، ... و 
س��ى و سه مرتبه »سبحان اهلل « گفتن، و سى و سه مرتبه 
»الحمدهلل « گفتن، و س��ى و چهار مرتبه »اهلل اكبر« گفتن 

و ...« )19( 
خواص و آثار فراوان ديگرى براى گوينده تس��بيحات 

آن حضرت ذكر شده كه برخى از آنها بدين قرار است: 
ن��اكام و ناامي��د نش��دن، )20( دور كردن ش��يطان )21( ، 

برطرف نمودن سنگينى گوش )22( ، نجات يافتن از شقاوت 
و بدبختى )23 ، باعث س��نگينى اعمال، خوشنودى خداوند و 

رفتن به بهشت مى شود. )24( 
اوقات و مکانهای تسبیح حضرت فاطمه)س( )25( 

از اوق��ات مختل��ف و مكانهاى زيادى براى تس��بيح 
حضرت يادشده كه برخى عبارتند از: بعد از نمازهاى واجب 
و مس��تحبى، به هنگام خواب، پس از نمازهاى استغاثه به 
حضرت فاطمه)س( و نماز زيارت حضرت رسول)ص( و نماز 
زيارت حضرت اميرالمؤمنين و نماز حضرت وليعصر)عج( در 
مس��جد صاحب الزمان جمكران و قب��ل از زيارت حضرت 
معصوم��ه)س( در قم ب��ه گونه اى كه س��بحان اهلل قبل از 

الحمدهلل گفته مى شود. 

پى نوشتها: 
1- ر ك: اس��رار و آثار تس��بيح حضرت زهرا، عليرض��ا رجالى تهرانى، 

ص 9. )حديث امام صادق)ع(( 
2- ر ك: همان ص 18. 

3- ر ك: تسبيحات حضرت زهرا)س(، عدنان زعفرانى، ص 9. 
4- همان، ص 21. 

5- تسبيحات حضرت زهراء، ص 10، به نقل از علل الشرايع/366. 
6- هم��ان، ص 14. »م��ا عب��داهلل بش��ى ء م��ن التحمي��د افضل من 
تس��بيح فاطمة)س(. ولو كان ش��ى ء افضل منه لنحله رسول اهلل)ص( 

فاطمة)س(.« 
7- شرح چهل حديث )اربعين حديث( امام خمينى;، ص 417. 

8- همان، ص 551. 
9- همان، ص 654. 

10- همان، ص 656. 
11- اس��رار و آثار تس��بيح حضرت زهرا)س(، ص 48 به نقل از معانى 

االخبار. 
12- شرح چهل حديث، امام خمينى، ص 349. 

13- اس��رار و آثار تس��بيح حضرت زهرا)س(، ص 52 به نقل از معانى 
االخبار. 

14- كليات مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى، كتاب باقيات صالحات. 
15- از هر معصوم چهل حديث، محمد على كوشا، ص 364. 

16- اس��رار و آثار تس��بيح حضرت زهرا)س( ص 12 به نقل از تهذيب 
ج 2، ص 105. 

17- تسبيحات حضرت زهرا)س(، ص 11. 
18- همان، ص 15. 

19و20 - همان، ص 16. 
21- همان، ص 20. 
22- همان، ص 23. 
23- همان، ص 28. 

24- اسرار و آثار تسبيح حضرت زهرا)س(، ص 39. 
25- همان، ص 14. 
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زندگینامه حضرت امام حسن عسگري علیه السالم                                                                                      
امام  حس��ن  عس��كرى  )ع ( در س��ال  232 هجرى  در مدينه  چش��م  به  جهان  گشود . مادرواال 
گهرش  سوس��ن  يا س��ليل  زنى  اليق  و صاحب  فضيلت  و در پرورش  فرزند نهايت  مراقبت  راداشت  
، تا حجت  حق  را آن  چنان  كه  شايس��ته  اس��ت  پرورش  دهد . اين  زن  پرهيزگار در سفرى  كه  امام  
عسكرى  )ع ( به  سامرا كرد همراه  امام  بود و در سامرا از دنيا رحلت  كرد . كنيه  آن  حضرت  ابامحمد 

بود .
صورت  و سیرت  امام  حسن  عسکری  )ع (

امام  يازدهم  صورتى  گندمگون  و بدنى  در حد اعتدال  داشت  . ابروهاى  سياه كمانى  ، چشمانى  
درش��ت  و پيشانى  گشاده  داش��ت  . دندانها درشت  و بسيار سفيد بود . خالى  بر گونه  راست  داشت  . 
امام  حسن  عسكرى  )ع ( بيانى  شيرين  و جذاب  و شخصيتى  الهى  باشكوه  و وقار و مفسرى  بى نظير 
براى  قرآن  مجيد بود . راه  مس��تقيم  عترت  و ش��يوه  صحيح  تفسير قرآن  را به  مردم  و به  ويژه  براى  

اصحاب  بزرگوارش  - در ايام  عمر كوتاه  خود - روشن  كرد . 
دوران  امامت 

به  طور كلى  دوران  عمر 29 س��اله  امام  حسن  عسكرى  )ع ( به  سه  دوره  تقسيم مى گردد : دوره  
اول  13 س��ال  اس��ت  كه  زندگى  آن  حضرت  در مدينه  گذشت  . دوره  دوم  10 سال  در سامرا قبل  از 

امامت  . 
دوره  س��وم  نزديك  6 س��ال  امامت  آن  حضرت  مى باشد . دوره  امامت  حضرت  عسكرى  )ع ( با 
قدرت  ظ اهرى  بنى  عباس  رو در روى  بود . خلفايى  كه  به  تقليد هارون  در نشان  دادن  نيروى  خود 
بلندپروازيهايى  داش��تند . امام  حس��ن  عسكرى  )ع ( از شش  س��ال  دوران  اقامتش  ، سه  سال  را در 

زندگى
 امام حسن عسگری)ع(
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زن��دان  گذرانيد . زندانبان  آن  حضرت  صالح  بن  وصيف  دو غالم  
ستمكار را بر امام  گماشته  

بود ، تا بتواند آن  حضرت  را - به  وسيله  آن  دو غالم  - آزار 
بيش��ترى  دهد ، اما آن  دو غالم  كه  خود از نزديك  ناظ ر حال  و 
ح��ركات  ام��ام  بودند تحت  تأثير آن  امام  بزرگ��وار قرار گرفته  به  
ص��الح  و خوش  رفت��ارى  گراييده  بودند . وقت��ى  از اين  غالمان  
جوياى  حال  امام  ش��دند ، مى گفتند اين  زندان��ى  روزها روزه دار 
است  و شبها تا بامداد به  عبادت  و راز و نياز با معبود خود سرگرم  

است  و با كسى  سخن  نمى گويد . 
عبيداهلل  خاقان  وزير معتمد عباسى  با همه  غرورى  كه  داشت  
وقتى  با حضرت  عسكرى  مالقات  مى كرد به  احترام  آن  حضرت  
برمى خاس��ت  ، و آن  حضرت  را بر مسند خود مى نشانيد . پيوسته  
مى گفت  : در س��امره  كس��ى  را مانند آن  حضرت  نديده ام  ، وى  
زاهدترين  و داناترين  مردم  روزگار اس��ت  . پس��ر عبيداهلل  خاقان  
مى گفت  : من  پيوس��ته  احوال  آن  حضرت  را از مردم  مى پرسيدم  
. مردم  را نس��بت  به  او متواضع  مى يافت��م  . مى ديدم  همه  مردم  
ب��ه  بزرگواريش  معترفند و دوس��تدار او مى باش��ند . با آنكه  امام  
)ع ( ج��ز با خواص  ش��يعيان  خود آميزش  نمى فرمود ، دس��تگاه  
خالفت  عباس��ى  براى  حفظ آرامش  خالفت  خود بيشتر اوقات  ، 

آن  حضرت  را زندانى  و ممنوع  از معاشرت  داشت  . 
حضرت  هادى  )ع ( و حضرت  امام  حسن  عسكرى  )ع ( هم  از 
سوى  دس��تگاه  خالفت  تحت  مراقبت  شديد و ممنوع  از مالقات  
ب��ا م��ردم  بودند و هم  امام��ان  بزرگوار ما - جز ب��ا ياران  خاص  
و كس��انى  كه  براى  حل  مش��كالت  زندگى  م��ادى  و دينى  خود 
به  آنها مراجعه  مى نمودند - كمتر معاش��رت  مى كردند به  جهت  
آن  ب��ود كه  دوران  غيب��ت  حضرت  مه��دى  )ع ( نزديك  بود ، و 
مردم  مى بايس��ت  كم كم  ب��دان  خو گيرند ، و جهت  سياس��ى  و 
حل  مش��كالت  خود را از اصحاب  خاص  كه  پرچمداران  مرزهاى  
مذهبى  بودند بخواهند ، و پيش  آمدن  دوران  غيبت  در نظر آنان  

عجيب  نيايد . بارى  ، امام  حسن  
عسكرى  )ع ( بيش  از 29 سال  عمر نكرد ولى  در مدت  شش  
س��ال  امامت  ، آثار مهمى  از تفس��ير قرآن  و نش��ر احكام  و بيان  

مس��ائل  فقهى  و جهت  دادن  به  حركت  انقالبى  شيعيانى  كه  
از راههاى  دور براى  كس��ب  في��ض  به  محضر امام  )ع ( 

مى رسيدند بر جاى  گذاشت  . 
شهادت  امام  حسن  عسکری  )ع (

ش��هادت  آن  حضرت  را روز جمعه  هش��تم  
ماه  ربيع  االول  س��ال  260 هجرى  نوش��ته اند 
.در كيفيت  وفات  آن  امام  بزرگوار آمده  اس��ت  
: فرزند عبيداهلل  ب��ن  خاقان  گويد روزى  براى  
پ��درم  ) كه  وزير معتمد عباس��ى  ب��ود ( خبر 
آوردن��د كه  اب��ن  الرضا - يعنى  حض��رت  امام  

حسن  عسكرى  - رنجور شده  ، پدرم  به  سرعت  
تم��ام  نزد خليفه  رف��ت  و خبر را ب��ه  خليفه  داد . 

خليف��ه  پنج  نفر از معتمدان  و مخصوصان  خود را با 

او همراه  كرد . يكى  از ايش��ان  نحرير خ��ادم  بود كه  از محرمان  
خاص  خليفه  بود ، امر كرد ايش��ان  را كه  پيوسته  مالزم  خانه  آن  
حضرت  باشند ، و بر احوال  آن  حضرت  مطلع  گردند . و طبيبى  را 
مقرر كرد كه  هر بامداد و پسين  نزد آن  حضرت  برود ، و از احوال  
او آگاه  شود . بعد از دو روز براى  پدرم  خبر آوردند كه  مرض  آن  
حضرت  سخت  شده  است  ، و ضعف  بر او مستولى  گرديده  . پس  
بامداد س��وار ش��د ، نزد آن  حضرت  رفت  و اطبا را - كه  عموما 
اطباى  مس��يحى  و يهودى  در آن  زمان  بودن��د - امر كرد كه  از 
خدمت  آن  حضرت  دور نش��وند و قاض��ى  القضات  ) داور داوران  
( را طلبيد و گفت  ده  نفر از علماى  مش��هور را حاضر گردان  كه  
پيوسته  نزد آن  حضرت  باشند . و اين  كارها را براى  آن  مى كردند 
كه  آن  زهرى  كه  به  آن  حضرت  داده  بودند بر مردم  معلوم  نشود 
و ن��زد مردم  ظ اهر س��ازند كه  آن  حضرت  به  م��رگ  خود از دنيا 
رفته  ، پيوسته  ايش��ان  مالزم  خانه  آن  حضرت  بودند تا آنكه  بعد 
از گذش��ت  چند روز از ماه  ربيع  االول  س��ال  260 ه . ق  آن  امام  
مظلوم  در سن  29 سالگى  از دار فانى  به  سراى  باقى  رحلت  نمود 
. بعد از آن  خليفه  متوجه  تفحص  و تجس��س  فرزند حضرت  شد 
، زيرا ش��نيده  بود كه  فرزند آن  حضرت  بر عالم  مس��تولى  خواهد 
ش��د ، و اهل  باطل  را منقرض  خواهد كرد ... تا دو سال  تفحص  

احوال  او مى كردند ... . 
اين  جس��تجوها و پژوهش��ها نتيجه  هراسى  بود كه  معتصم  
عباسى  و خلفاى  قبل  و بعد از او - از طريق  روايات  مورد اعتمادى  
كه  به  حضرت  رس��ول  اهلل  )ص ( مى پيوست  ، شنيده  بودند كه  از 
نرگس  خاتون  و حضرت  امام  حسن  عسكرى  فرزندى  پاك  گهر 
ملقب  به  مهدى  آخر الزمان  - همنام  با رسول  اكرم  )ص ( والدت  
خواهد يافت  و تخت  ستمگران  را واژگون  و به  سلطه  و سلطنت  
آنها خاتمه  خواهد داد . بدين  جهت  به  بهانه هاى  مختلف  در خانه  
حضرت  عس��كرى  )ع ( رفت  و آمد بس��يار مى كردند ، و جستجو 
مى نمودند تا از آن  فرزند گرامى  اثرى  بيابند و او را نابود س��ازند 

 .
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مورخان علت  ش��هادت  آن  حضرت  را سمى  مى دانند 
كه  معتمد عباس��ى  در غذا به  آن  حض��رت  خورانيد و بعد ، 
براى ظاهر سازى وفريب مردم پزشكان مختلفى را مامور 

عيادت و طبابت آن حضرت نمود.
بعد از آگاه  ش��دن  ش��يعيان  از خبر درگذشت  جانگداز 
حضرت  امام  حسن  عس��كرى  )ع ( شهر سامره  را غبار غم  
گرفت  ، و از هر سوى  صداى  ناله  و گريه  برخاست  . مردم  

آماده  سوگوارى  و تشييع  جنازه  آن  حضرت  شدند . 
ماجرای  جانشین  بر حق  امام  عسکری 

ابواالديان  مى گويد : من  خدمت  حضرت  امام  حس��ن  
عس��كرى  )ع ( مى كردم  . نامه هاى آن  حضرت  را به  شهرها 
مى بردم  . در مرض  موت  ، روزى  من  را طلب  فرمود و چند 
امه اى  نوشت  به  مدائن  تا آنها را برسانم  . سپس  امام  فرمود 
: پس  از پانزده  روز باز داخل  س��امره  خواهى  شد و صداى  
گريه  و ش��يون  از خانه  من  خواهى  ش��نيد ، و در آن  موقع  

مشغول  غسل  دادن  من  خواهند بود . 
ابواالديان  به  امام  عرض  مى كند : اى  سيد من  ، هرگاه  

اين  واقعه  دردناك  روى  دهد ، امامت  با كيست  ؟ 
فرمود : هر كه  جواب  نامه  من  را از تو طلب  كند . 

ابواالديان  مى گويد : دوباره  پرسيدم  عالمت  ديگرى  به  
من  بفرما . امام  فرمود : هركه  بر من  نماز گزارد . ابواالديان  

مى گويد : باز هم  عالمت  ديگرى  بگو تا بدانم  . 
ام��ام  مى گويد : هر كه  بگويد ك��ه  در هميان  چه  چيز 

است  او امام  شماست  . 
ابواالديان  مى گويد : مهابت  و ش��كوه  امام  باعث  شد 
كه  نتوانم  چيز ديگرى  بپرس��م  . رفتم  و نامه ها را رساندم  و 
پس  از پانزده  روز برگش��تم  . وقتى  به  در خانه  امام  رسيدم  
صداى  شيون  و گريه  از خانه  امام  بلند بود . داخل  خانه  امام  
، جعفر كذاب  برادر امام  حسن  عسكرى  را ديدم  كه  نشسته  

، و شيعيان  به  او تسليت  مى دهند 
و به  امامت  او تهنيت  مى گويند . من  از اين  بابت  بسيار 
تعج��ب  كردم  پيش  رفتم  و تعزي��ت  و تهنيت  گفتم  . اما او 

جوابى  نداد و هيچ  سؤالى  نكرد . 
چ��ون  ب��دن  مظ هر ام��ام  را كفن  كرده  و آم��اده  نماز 
گ��زاردن  بود ، خادمى  آمد و جعفر كذاب  را دعوت  كرد كه  

بر برادر خود نماز بخواند . چون  جعفر به  نماز 
ايس��تاد ، طفل��ى  گندمگون  و پيچيده  موى  ، گش��اده  
دندانى  مانن��د پاره  ماه  بيرون  آمد و رداى  جعفر را كش��يد 
و گف��ت  : اى  عم��و عقب برو كه  من  به  نماز س��زاوارترم  . 
رنگ  جعفر دگرگون  ش��د . عقب  ايس��تاد . سپس  آن  طفل  
پيش  آمد و بر پدر نماز گزارد و آن  جناب  را در پهلوى  امام  
على  النقى  عليه  الس��الم  دفن  كرد . سپس  رو به  من  آورد 
و فرمود : جواب  نامه ها را كه  با تو اس��ت  تسليم  كن  . من  

جواب  نامه  را به  آن  كودك  دادم  .
در اين  موقع  ، عده اى  از شيعيان  از شهر قم  رسيدند ، 

چون  از وفات  امام  )ع ( با خبر ش��دند ، مردم  به  جعفر اشاره  
كردند . چند تن  از آن  مردم  نزد جعفر رفتند و از او پرسيدند 
: بگو كه  نامه هايى  كه  داريم  از چه  جماعتى  اس��ت  و مالها 
چه  مقدار است  ؟ جعفر گفت  : ببينيد مردم  از من  علم  غيب  
مى خواهن��د ! در آن  حال  خادمى  از جانب  حضرت  صاحب  
االمر ظ اهر ش��د و از قول  امام  گفت  : اى  مردم  قم  با شما 
نامه هايى  اس��ت  از فالن  و فالن  و هميانى  ) كيس��ه اى  ( 
كه  در آن  هزار اش��رفى  اس��ت  كه  در آن  ده  اش��رفى  است  

با روكش  طال . 
ش��يعيانى  كه  از قم  آم��ده  بودند گفتند : هر كس  تو را 
فرس��تاده  است  امام  زمان  اس��ت  اين  نامه ها و هميان  را به  

او تسليم  كن  . 
جعف��ر كذاب  نزد معتم��د خليفه  آمد و جري��ان  واقعه  
را نق��ل  ك��رد . معتمد گفت  : برويد و در خانه  امام  حس��ن  

عسكرى  )ع ( جستجو كنيد و كودك  را پيدا كنيد . رفتند 
و از ك��ودك  اث��رى  نيافتن��د . ناچار " صيق��ل  " كنيز 
حضرت  امام  عس��كرى  )ع ( را گرفتن��د و مدتها تحت  نظر 
داش��تند به  تصور اينكه  او حامله  اس��ت  . ولى  هرچه  بيشتر 
جس��تند كمت��ر يافتند . خداوند آن  ك��ودك  مبارك  قدم  را 
حف��ظ كرد و تا زمان  ما نيز در كنف  حمايت  حق  اس��ت  و 
ب��ه  ظ اهر از نظرها پنهان  مى باش��د . درود خداى  بزرگ  بر 

او باد . 
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