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 :چکیده

وفه، ک سوی به مکه از السالمعلیه حسنی امام حرکت و کربال ماجرای در السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت

 در و رفتند هکوف سوی به السالمعلیه حسنی امام سفری و نامینده عنوان به نمود، ایشان ایفا را نقش ترین کلیدی

 سخپا بخاطر السالمعلیه حسنی امام. نمودند رصِد میدانی آهنا دعوت و کوفیان های نامه درستی میزان از آنجا

 حسنی امام و انایش بنی فیام که جریاناتی و ها نامه بردن ذربنی زیر این بنابر. شدند کوفه ایشان، رهسپار مثبت

 انموّرخ که هایی شده، گزارش سعی مقاله این در. است برخوردار بسیاری امّهیت است، از داده رخ السالمعلیه

ر مورد د احیانا  و دهیم خمترص توضیح و را، تبینی اند نموده گزارش ما به بزرگوار دو این های نامه از حمّدثان و

 .بپردازیم بررسی به آهنا از صدوِر برخی ُسقم و صّحت
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 :مقدمه

 رسچشمه ی متامی ظلم ها، مشکالت و دردرسهای جهان، ریشه دربزرگرتین کودتای تاریخ برشیت، یعنی

 1.سقیفه دارد

آری، بعد از شهادِت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله حّق از جایگاه خود کنار زده شد، تا اینکه امر به واقعه ی 

 .کشیده شد السالمعلیهکربال و شهادت  حرضت ابا عبداهلل احلسنی 

 فرادیا خود بجای دند، امروزبو نموده غصب را السالمعلیه علی حقِّ امریمومنان دیروز که ناالیقی و افراِد َپست

 .اند نموده سوار مردم گردن بر را تر ناالیق و تر پست مراتب به

 !باشند؟ مسلامنان حاکم اکنون داشتند، تا اسالم با نسبتی چه آنان فرزندان و ُطَلقا براستی

                                                

یِّ َعنر ُموَسی.  1 َعمِّ ِن ُُجرُهوٍر الر ِد بر یِّ َعنر حُمَمَّ ِ ٍد الرَبرصر ِن حُمَمَّ َحاَق بر ُن َصبَّاٍح َعنر إِسر ُ بر اَمِن  َنرصر ِن النُّعر  َعنر َداُوَد بر
ِ
اء َوشَّ اٍر الر ِن َبشَّ : اَل قَ بر

َوُه ُثمَّ َقاَل فِی[ َدَخَل ] دخلت ُکَمیرُت َفَأنرَشَدُه َو َذَکَر َنحر َساَفَها الر َرُه َسفر ُُموِر َو َیکر ُکَمیرُت  آِخِرِه إِنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ ُُیِبُّ َمَعالَِی اْلر   َیاَفَقاَل الر

َأَلٍه َو َکاَن ُمتَّکِئًا َفاسر  َسیِِّدی َأُلَک َعنر َمسر ِ َفَقاَل َیا َجالِسًا َو َکََسَ فِی َتَویَأسر
ُجَلنیر َأُلَک َعِن الرَّ ِرِه ِوَساَدًه ُثمَّ َقاَل َسلر َفَقاَل َأسر َمیرَت کُ  َصدر

ٍد َما َن َزیر اَلِم حِمرَجَمٌه ِمنر َدٍم َو اَل  ُأَهِریَق فِی بر سر ِ ِه َو اَل  اْلر ِ ِحلِّ ُتِسَب َماٌل ِمنر َغریر ٌج َحرَ  اکر نَاِقِهاَم  َو َذلَِک فِی اٌم إاِلَّ ُنکَِح َفرر ِقیَ  إَِلی َأعر ِم الر اَمِه َیور

ُن َمَعاِِشَ َبنِی َیُقوَم َقائُِمنَا َحتَّی اَءِه ِمنرُهاَم  بَِسبِِّهاَم  َو ِصَغاَرَنا َهاِشٍم َنأرُمُر کَِباَرَنا َو َنحر ََبَ  . َو الر

 ندخداو فرمود آنگاه نمود تصحیح را او شعر امام رسود شعری رسید السالم﮼علیه صادق امام خدمت کمیت گفت نعامن بن داود

 امام بکنم سؤالی میدهید اجازه آقا کرد عرض کمیت. آید نمی خوشش بد و نامرغوب چیزهای از و دارد دوست را عالی کارهای

 نفر دو آن بارهدر شام نظر کرد عرض. کن سؤال: فرمود داد تکیه بالشی بر را خود سینه و نشست راست بود کرده تکیه السالم﮼علیه

 زنا ای و آید بدست حرام راه از مالی یا شود رخیته خون حجامت یک باندازه اسالم در اگر! کمیت: چیست؟ فرمود(عمر و ابوبکر)

 بنی ما .کند قیام ما قائم که زمانی تا و قیامت روز تا است(عمر و ابوبکر) نفر دو آن بگردن آن گناه شود انجام حرامی زناشویی و

 .بجویند بیزاری ایشان از و گویند سب بآهنا که دهیم می دستور خود کوچک و بزرگ به هاشم

 ۰۲۶ صفحه ،۱جلد ، الرجال معرفة إختیار

 



 درانشانپ و مادران و آنان پاکی به شهادت کریم قرآن که افرادی وجود با اسالمی بایست، حاکمیت می دلیل چه به

 به آنان مادران احوال و اند معروف و مشهور  َمولِد ُخبث و ناپاک رسشت به که را است، افرادی شده داده

 2!شود؟ اند؛ سپرده مشهور  جاهلیت در بودن تاالرای صاحبات

 گرفتن دست در برای شخص ترین شایسته و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول به  افراد نزدیکرتین وجود با چرا

 !داد؟ باید یزید فرزندش و معاویه به را کار مردم دنیایی و دینی امور

 ولید. رسید معاویه بن یزید به  حکومت ،3قمری هجری ۲۶سال  رجب ۵۱در  سفیان ابی بن معاویه مرگ از بعد

 سالمیا حاکم عنوان به یزید با تا خواست السالمعلیه حسنی امام از بود، مدینه والی هنگام آن در که عتبه بن

 .نامید بیعت

 از و شب تاریکی در قمری هجری ۶۲سال  رجب ۰۲در  و نمود امتناع بیعت قبول از السالمعلیه حسنی امام اما

 رد حرضت شدند،آن مکرمه مکه اهلی امن حرم هاشم، راهی بنی از چند تنی خمفیانه، مهراه صورت به و بریاهه

 4.رسیدند مکه به شعبان ۳تاریخ 

                                                

 و مکه در ویژه به و درحجاز اسالم ظهور از پس هم و جاهلیت روزگار در .گویند رایات اصحاب را پرچم دارای بدکاره زنان.   2

 .کردندمی ددرآم کسب اربابانشان یا خود برای فحشا راه از که بودند کتاب اهل و مرشکان از بدکاره زنان و کنیزان زیادی شامر مدینه

 .۱۰۱ص ،۶الدراملنثور، ج/  ۳۱۵النزول، ص اسباب /  ۱۶ص ،۱۱البیان، ج جامع :به شود رجوع

 ۱۲ ص ۳ج مسعودی  الذهب مروج.   3

 :است فرموده نقل چننی السالمعلیه صادق امام از روایتی در صدوق شیخ مرحوم.   4

 علمت عتبة، قد یا: السالم علیه احلسنی فقال. له تبایع أن أمرك املؤمننی أمری إن: السالم، فقال علیهام عيل بن احلسنی إىل عتبة وبعث

 وجل، ولقدعز اهلل بإذن ألسنتنا، فنطقت به وأنطق قلوبنا، عزوجل اهلل أودعه الذي احلق الرسالة، وأعالم الکرامة، ومعدن بیت أهل أنا

 اهلل رسول یهمف قال قد بیت أهل أبایع سفیان، وکیف أيب ولد عىل حمرمة اخلالفة أن: یقول وآله علیه اهلل صىل اهلل رسول جدي سمعت

 .هذا وآله علیه اهلل صىل

 روانم معاویه طرف از آن سابق حاکم و آمد مدینهه ب عتبه ساخت مدینه حاکم را عتبه عمش شد کار متصدى یزید و مرد معاویه چون

 بن حسنی هعتب نیافت دست او بر و گرخیت مروان کند اجرا اشباره در را یزید دستور تا برنشست و گرفت را او جاى بود حکم بن

 اهل ما که دانىمی تو عتبه اى فرمود عىل بن حسنی کنى بیعت وى با داده دستور املؤمننی امری گفت و خواست را  السالمعلیه عىل

 و دمش گویا جل و عز خداى باذن من ساخته گویا بدان را ما زبان و سپرده بدهلا خدا که حقى اعالم و رسالتیم معدن و کرامت بیت



 است، منزل فتهر مدینه از السالمعلیه حسنی فهمید، امام آنکه بعد سفیان ابی بن عتبه بن بدانید، ولید است جالب

 5.دنمو ختریب را  السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت و السالمعلیه العباس ابوالفضل حرضت و ایشان

 

 شعبان ۳از  یعنی) داشتند،  حضور مکه در السالمعلیه احلسنی عبداهلل ابا حرضت که روزی ۵و  ماه چهار مدت در

 نب سید شد، مرحوم فرستاده ایشان به کوفه مردم طرف از فراوانی های نامه دعوت( ق ه ۶۲سال  احلجه ذی ۱تا 

 ذکر نفر هزار دوازده را هانامه نویسندگان اآلمال، تعداد منتهی در قمی عباس شیخ حاج و هلوف در طاووس

 6.اند نموده

 شام زا هستیم، لذا امام بدون االن و نمود نخواهیم و نکرده بیعت یزید با که، ما بود اینگونه ها نامه غالب متن 

 .بفرمایید حکومت ما بر بیاورید، تا ترشیف کوفه سوی به داریم تقاضا

 

 بی هاینک فرمودند، با مشاهده را کنندگان درخواست های نامه ، کثرِت تعدادالسالمعلیه حسنی امام که هنگامی

 بودند؟ دیده خود چشم را، با بزرگوارشان برادر و پدر به نسبت را کوفه مردم وفائی

 .نمود خواهیم ذکر را آن بزودی که نوشتند ای نامه آنان به

 

 

                                                

 کنم یعتب خاندانى با چگونه  است حرام سفیان ابى فرزندان بر خالفت فرمودمي که شنیدم آله و علیه اهلل صلی خدا رسول جدم از

 . گفته چننی آهنا باره در  آله و علیه اهلل صلی خدا رسول که

 216 صفحه  ،1 جلد، الصدوق الشیخ اْلمايل: منبع

 ۳۲ص ،السالمعلیه طالب ابی بن عقیل.   5
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 :امام وناتئش از نیأش ،حکومت

 یا ندنامی قبول مردم ندانند، چه یا بدانند مردم باشد، چه می مردم بر متعال خداوند ی اهلی، برگزیده حجت و امام

 .ننامیند قبول

 .گردد نمی ایشان ُحِجیَّت و امام مقام سلب مردم، موجب ادبار و اقبال

 :هک نامیند می تاکید خود درسی جلسات در  را مطلب این عزه، بارها دام میالنی علی سید اهلل آیت حرضت

 حکومت و اینکه نه است، اهلی شئونات حجت از شانی است، قضاوت اهلی حجت شئونات از شانی حکومت 

 .بدانیم امامت با مساوی را یا قضاوت

 .باشیم نمی آهنا تبینی در مقام فعال ما و دارد فراوانی و خمتلف شئونات و وظایف امام 

 .شود َخلط حکومت و امامت مفهوم نباید بنی بنابراین،

 :کعبه به امام تشبیه

 : گوید می لبید بن موارد، حممود آن از یکی است، در شده تشبیه کعبه به بسیاری، امام روایات در  

 محزه حرضت ُاُحد، مانند شهدای قبور حرضت، کنار آن شهادت از پس آله و علیه اهلل صلی خدا رسول دخرت

 آنودم، ب رفته  السالمعلیه محزه حرضت قَب کنار که روزی. گریستند می و آمدند می السالمعلیه الشهدا سیدِ 

 : گفتم و کردم سالم و رفته جلو شود، سپس آرام تا نمودم صَب. کردم مشاهده گریه حال در را حرضت

 کرد نظر رصف جامعه رهَبی در خود حق از السالمعلیه علی شد امریمومنان عاملی موجب چه! من موالی ای

 نشست؟ فرو و

 :فرمود آله و علیه اهلل صلی خدا رسول! عمر ابا ای: فرمود

بَة َکعر  َوالَیأرتی اِذر ُیؤتی َمَثُل اْلماِم َمثَُل الر

 7.بیاید شام رساغ به او اینکه شود، نه می شتافته او سوی است، به کعبه َمَثل مهچون امام َمَثل
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 سوی به که است مردم ی وظیفه این  برود، بلکه مردم رساغ نباید که، او اینست امام های ویژگی از بنابراین، یکی

 .بشتابند او

 خود که هستند مردم این کاهد، بلکه نمی امام منزلت و مقام از نروند، چیزی امام رساغ به مردم البته، اگر صد و

 اهدخو آنان گری دامن اخروی و دنیوی توجه قابل رضرهای حتام و نامیند می حمروم اهلی حجت و امام برکت از را

 .شد

 :موال به حکومت قبوالندن برای مردم اقبال

 اند هشد گسیل ایشان ی خانه درب به عثامن، مردم مرگ از بعد دیدند که ، هنگامیالسالمعلیه علی مومنان امری

 :بپذیرند، فرمودند را حکومت ایشان تا کنند می درخواست متنّا و التامس با و

 

، و َلوال ، و ُحُضوُر احلارِضِ ِة بُِوجوِد النارِصِ  أن َعىَل  أَخَذ اهللّ ُ  ما ِقیاُم احلُجَّ
ِ
وا ال الُعَلامء ِة ظاِِلٍ، و عىل ُیقارُّ َسَغِب  ال کِظَّ

 . غارِِبِا عىل َمظلوٍم ، ْلَلَقیُت َحبَلها

 رفتهگ پیامن دانایان از خداوند که نبود اگر و یاور و یار وجود با حّجت شدن متام و ُجعیت آن حضور نبود اگر 

 مى شا شانه بر را خالفت شرت مهار آینه ندهند ، هر رضایت ستمدیده گرسنگى و ستمگر سریى بر که است

 3.انداختم 

ق و است متعال خداوند اجازه به منوط مردم، بر حکومت اینکه، مرشوعیت خالصه و قُّ ردم، م بر حکومت این ََتَ

 .طلبد می را آهنا قبول
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 :کوفه مردم های نامه دعوت به السالمعلیه حسنی امام پاسخ

 احلسنی عبداهلل ابا حرضت از ها نامه آن در کوفه،  که مردم ی هزارنامه۱۰به  پاسخ در السالمعلیه حسنی امام

 :ندبپذیردند، نوشت سفیان ابی بن معاویه مرگ از پس را امت امامت ایشان تا بودند نموده دعوت السالمعلیه

 

حیمِ  ِن الرَّ محر ِم اهللِّ الرَّ  بِسر

، إىَِل  ِن َعىِلٍّ ِ بر
َُسنیر لمنَی، َاّماِمَن احلر ِمننَی َو املرُسر دُ  املراَلَِِ ِمَن املرُؤر  :َبعر

ُت ُکلَّ الَّذی آِخَر َمنر َقِدَم َعىَلَّ ِمنر ُرُسلُِکمر ـ َو کانا َعىَلَّ بُِکُتبُِکمر ـ َفاِنَّ هانِئًا َو َسعیدًا َقِدما تُ  َو َقدر َفِهمر َتَصصر مر َو اقر

، َو َمقاَلَة ُجلُِّکمر  ُتمر َمَعنا ُه َلیرَس َعَلیرناإِنَّ : َذَکرر ، َلَعلَّ اهللُّ َأنر ََیر بِلر ُدى بَِک َعىَل  إِماٌم َفَأقر َقِّ  اهلر  .َو احلر

َن َعّمی َو َقدر َبَعثرُت إَِلیرُکمر َأخی ِل َبیرتی َو ثَِقتی َو ابر َن َعقیل ِمنر َأهر َم بر
لِ ُتَب إىَِلَّ بِحالُِکمر َو  ُمسر ُتُه َأنر َیکر ِرُکمر َو أَ َو َأَمرر مر

ِیُکمر   .َرأر

، َو َذِوى: َفإِنر َکَتَب إىَِلَّ  ََع َرأرُى َمَلِئُکمر ُه َقدر َأُجر جى َأنَّ ِل َو احلرِ َفضر ، َعىل الر ، َو َقَرأرُت  ِمثرَل ما ِمنرُکمر  َقِدَمتر َعىَلَّ بِِه ُرُسُلُکمر

ِدُم َعَلیرُکمر َوشیکًا إِنر شاَء اهللُّ، َفلَ  فِی ، َاقر ریُکُتبُِکمر ِط، َو الّدائُِن  َعمر ِقسر کِتاِب، َو االرِخُذ بِالر عاِمُل بِالر ِماُم إاِلَّ الر َمااالِر

َسُه َعىل ابُِس َنفر ، َو احلر َقِّ المُ  بِاحلر  .ذاِت اهللِّ، َو السَّ

 

 مهربان بخشاینده خداوند نام به

 !مسلامنان و مؤمنان بزرگان ، بهالسالمعلیه عىل بن حسنی از

 ـ آوردند را هایتان نامه که بودند کسانى آخرین دو تن این و ـ آمدند من سوى به هایتان نامه مهراه سعید و هانى

 :که بود این فرشده طور به هایتان نامه مهه حمتواى

. دآوردگر هدایت حّق و حمور بر را ما تو وسیله به خداوند که است امید! بیا ما سوى نداریم، به پیشوایى و امام

 وىس به را ـ السالمعلیهعقیل  بن مسلم حرضت ـ خاندانم از اعتامد مورد شخص و عمو برادر، پَسمن،  اکنون

زرگان، ب که نوشت اگر. بنویسد من براى را افکارتان و ها برنامه و تصمیم که دادم فرمان او به فرستم مى شام



 آمد خواهم شام سوى به زودى مهاهنگند، به و مهراه بود هایتان نامه در که آنچه شام، با خردمندان و اندیشمندان

 .اهلل شاء إن

 را داد و عدل و کند عمل خدا کتاب به که است کسى فقط پیشوا و امام! سوگند جانم نوشت،  به نامه پایان در ـ

 9.السالم و کند خدا راه در وقف را خود پذیرفته، و را حق دارد، دین برپا

 

 امهن این درمورد نکاتی اینجا در بگرید، اما قرار بررسی مورد مفّصاَلَِ خود جای در بایست می نامه این چند هر

 :کنیم می عرض السالمعلیه حسنی امام ارزش پر ی

 :اول ی نکته

 ِشط هک سنت اهل از کسانی پس. ننمودند بیعت مسلمنی خلیفه عنوان به یزید با امر ابتدای در کوفه مردم 

 ودهب ِشعی ی خلیفه ما نگاه در ملعون یزید: گویندمی دانند، و می اّمت اُجاع را حکومِت حاکم یافتن ِشعّیت

 را المالسعلیه حسنی امام بیان مهنی با است، و قتل مستحق کنند خروج و است حرام ما فقه در او علیه خروج و

 .است اساسی و پایه بی کنند، سخن می ختطئه باهلل نعوذ

 :دوم ی نکته

 ساهلا طول در امیه بنی و خلفا که بود فرسایی طاقت و فراوانی های ظلم بخاطر_ امیه بنی از مردم گردانی روی

 که بوده یعدالت و رافت بجهت السالم علیهم پیامَب بیت اهل سوی به آنان اقبال و _اند داشته روا کوفه مردم به

 .بودند چشیده را آن مزه علوی، و نبوی حکومت سال چند در مردم
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 :سوم ی نکته

 باید زمانی هر در که است اسالم دین مسّلامت از این و. کنندمی درک را زمانی هر در امام وجود رضورت مردم 

 .باشد داشته وجود اهلی حّجت و امام

 :چهارم ی نکته

 .گردد می هدایت و حّق  بر مردم اجتامعِ  ، موجبالسالمعلیه حسنی امام امامِت  قبول

 اجتامع سبب و اسالمی امت وحدت حمور را السالم علیهم بیت اهل بایست می که است مهمی بسیار ی نکته این

 گونه هیچ متعال خداوند نزد در وحدت نوع گردد، این انعقاد باطل رس بر وحدت اگر فلذا. دهیم قرار آنان

 .گردد حّق َبنا حمور بر که است پسندیده و خوب مهبستگی و اجتامع تنها و ندارد ارزشی

 :فرمودند فدکیه ی خطبه در علیها اهلل سالم زهرا حرضت

ِة، وإَِماَمُتنَا نَِظاًما َوَطاَعُتنَا   َقةِ  َأَماًنا لِلِملَّ  13.ِمنر الُفرر

 :پنجم ی نکته

 .تنهایی شده، به فرستاده های نامه به السالمعلیه حسنی امام حرضت اعتامد وعدم کوفه مردم امتحان

 :باشد داشته علت دو تواند می اعتامد عدم این البته

 حّجت امتام: الف

 .السالمعلیه حسنی امام برادر و پدر با رفتار در کوفه مردم ی سابقه سوء:ب

 :ششم ی نکته

 .شد خواهد انجام السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت توسط کوفه مردم امتحان
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 می آن بقکه، ط کنند می ابالغ ماموریتی السالمعلیه عقیل بن مسلم جناب به نامه این در السالمعلیه حسنی امام

 .نامید رسانی اطالع آنان های ُسقِم گفته و صّحت از و برود کوفه سوی به بایست

 :هفتم ی نکته

 :السالمعلیه حسنی امام بیان ویژگی، در ۴با  السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت توصیف

 برادرم_۱

 عمویم پَس_۰

 اعتامدم مورد شخص_۳

 السالمعلیه حسنی امام بیت اهل جزو_۴

 المالسعلیه الشهداء سید ، نزدالسالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت باالی منزلت و مقام از حاکی کلامت این

 .باشدمی

 :هشتم نکته

 ترصیح هکوف مردم به نامه این در السالمعلیه حسنی ، امامالسالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت بودن ساز تصمیم

 دقت به  را آنجا مردمان و شهر احوال و اوضاع و شد خواهد کوفه وارد السالمعلیه مسلم حرضت: فرمایدمی

 را آن اییدیهت نامیید، او بیعت ایشان با و پذیرفتید عماَلَِ شام طلبید، اگر خواهد بیعت شام از و نمود خواهد رصد

 .آمد خواهم شام سوی به من وقت فرستاد، آن خواهد من سوی به

 و نمود یم پیگریی کامل هوشیاری و دقت با را کوفه شهر اتفاقات متام ماه دو نیز السالمعلیه مسلم حرضت و

 .شد کوفه مردم از نفر۱۲۲۲۲بیعت  ایشان کار حاصل

 می کنندگان بیعت تعداد مورد در ۱۱۲ص۱۰ج السالمعلیه احلسنی عالمه سید جعفر مرتضی عاملی  درسریه

 هم نفر هزار ۴۲حتی  و ۳۲از  بیش و ۰۵ و ۰۲یا هزار ۱۲یا  هزار ۱۰قولی  تعداد بیعت کنندگان، به: نویسد

 .اند نوشته را کنندگان بیعت تعداد

 



 نیحس امام ، ازالسالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت کوفه، توسط بیعِت مردم تایید ی نامه نگارش از بعد و

 .نمود را کوفه شهر به سفر در تعجیل درخواست السالمعلیه

 شخصیتی که ار ابیه بن زیاد بن عبیداهلل او بجای و کرده عزل را کوفه والی و ترسید امر این بر ملعون یزید رو این از

 .داد قرار نیز کوفه برصه، والی بر او امری والیت حفظ داشت، با بیتی اهل ضد

 رضتحاطراف . نبود دیروز شهر مهان کوفه دیگر که برگشت، انگار کلی به صفحه ملعون زیاد ابن ورود با و

 برخی و نمود زندانی و دستگری را السالم علیهم بیت اهل دوستان ملعون زیاد ابن. شد خالی السالمعلیه مسلم

، زمان آن در السالمعلیه مسلم حرضت اینکه خالصه. نمود تطمیع را دیگرانی و هراسانید را ترسو مردمان از

 .بود شده کوفه غریب

 :هنم ی نکته

 اینجاست جالب شمرد، و می بر را امام های نشانه و عالئم از برخی نامه آخر ی فقره در السالمعلیه حسنی امام

 .نامید می است، تاکید زمنی روی اهلی حجت که خود جان به َقَسم با را مطلب که، این

ِماُم . باشد کتاِب اهلی به عامل که، خود باشد مردم پیشوای و امام تواندمی کسی تنها کِتَمااالِر عاِمُل بِالر  .اِب إاِلَّ الر

َو االرِخُذ .نامیند امنیت احساس او او حضور و وجود با مردم و بگسرتاند زمنی روی را، در داد و عدل باید امام

طِ  ِقسر  .بِالر

 عامل و اشدب نداشته قبول را دین از بخشی حتی امامی اگر باشد، بنابراین اهلی آینی و حّق  دین پذیرای باید امام

َقِّ .ندارد را مردم پیشوایی و امامت لیاقت نباشد آن به  .الّداِئُن بِاحلر

امام معصوم و منصوب از جانب خداوند متعال اصل دین ، بلکه معیار دین است و حالل و حرام خداوند گرچه 

 شود. از فعل و قول او برداشت می

َو .هنراسد گری مالمت هیچ مالمت از خداوند راه در و بنامید خداوند وقف را خود هستی متام بایست می امام

َسُه َعىل ابُِس َنفر  .ذاِت اهللِّ احلر

 

 



 !عزیز ی خواننده

 ای گانه هس خلفای با یدبده تطبیق ای مقارنه صورت تارخیی، به مسلامت را، طبق چهارگانه صفات این اکنون

 امام ار خود و نمودند غصب را مالسالعلیه علی امریمومنان علیه، حّق  اهلل صلی اکرم پیامَب شهادت از بعد که

 با را مهائ دیگر و ملعون ی معاویه و السالمعلیه جمتبی حسن امام بنی یدکن مقایسه یا. نمودند می قلمداد امت

 .خودشان زمان جور خلفای

 !!است؟ قیاس ظلمت، قابل با نور ، آیایدبنگر خوب اکنون

 :السالمعلیهگزارشی از انجام ماموریت حرضت مسلم 

را  السالمهعلیآن گاه حسنی علیه السالم، مسلم بن عقیل :... طَبي  در تاریخ خود به نقل از ابو خمنف می نویسد

فرا خواند و او را به مهراه قیس بن ُمسِهر صیداوى، ُعامرة بن ُعَبید َسلوىل و عبد الرمحن بن عبد اهللّ بن َکِدن ارَحبى، 

[ مردم با]او را به پروا کردن از خدا، پنهان نگه داشتن جریان سفر، و نرمى و مالطفت . به سمت کوفه فرستاد

  .اگر تشخیص داد مردم، یك پارچه و قابل اعتامدند، به رسعت، ایشان را باخَب سازد[ نیز به این که]فرمان داد و 

دا صىل اهلل علیه و آله، نامز ، حرکت کرد تا وارد شهر مدینه شد و در مسجد پیامَب خالسالمعلیهحرضت مسلم 

وى  .نام از قبیله قیس، اجری کردآن گاه دو راه. خواند و با کسانى از بستگانش که مى خواست، خداحافظى کرد

مى  این راه به آب: نام گفتنددو راه. تشنگى شدیدى به آنان دست داد. با آن دو، حرکت کرد؛ وىل راه را گم کردند

 . ال مرگ بودندمهگى از تشنگى، در ح. رسد

ِهر َصیداوى از تنگه بطن ُخَبیت فرستاد   :مسلم بن عقیل، نامه اى براى حسنی علیه السالم توّسط قیس بن ُمسر

 تشنگى بر ما غالب. نام بریون آمدم؛ وىل آن دو، راه را گم کردندکه من از مدینه به مهراه دو راه اّما بعد، به راستى

این  .آمدیم تا به آب رسیدیم و با کمرتین رمق باقى مانده در بدن، زنده ماندیم ما. شد و آن دو از تشنگى ُمردند

 .من، این رخداد را نشانه بدشگونى این سفر مى دانم. آب، در رسزمینى است که تنگه بطن ُخَبیت نامیده مى شود

 !.والسالم[. ، ِبرت است]اگر مرا معذور بدارى و دیگرى را به جاى من به کوفه بفرستى 

 



 : امام حسنی علیه السالم جواب او را چننی نوشت

 .به آن َسمتى که تو را روانه ساختم، حرکت کن. امیدوارم که ترس، تو را وادار به نوشتن استعفانامه نکرده باشد

 ! .درود بر تو باد

س به پ. د، به خاطر ترس بر جانم نبو[نامه نوشتن]این : ، چون نامه را خواند، گفتالسالمعلیهحرضت مسلم 

که  او مردى را دید. در آن جا فرود آمد و سپس از آن جا بار بست. مسری ادامه داد تا به آبگاهى از قبیله طى رسید

دشمن ما نیز کشته خواهد شد، : مسلم گفت. شکارچى به سوى آهویى تری انداخت و او را کشت. شکار مى کرد

 11.به خواست خدا

                                                
محِن بنِ [ احلَُسنُی علیه السالم]َدَعا .  11 ، وَعبِد الرَّ لويِلِّ ، وُعامَرَة بِن ُعَبیٍد السَّ یداِويِّ َحُه َمَع َقیِس بِن ُمسِهٍر الصَّ  ُمسلَِم بَن َعقیٍل، َفََسَّ

، َفَأَمَرُه بَِتقَوى اهللِّ وکِتامِن أمِرِه َواللُّطِف؛ َفإِن َرَأى النّاَس جُمَتِمعنَی ُمسَتوِسقنَی عَ َعبِد اهللِّ بِن  َل إَلیِه بِذلِ الَکِدِن اْلَرَحبِيِّ  . َك جَّ

َع َمن أ ن َقیٍس، َحبَّ ِمن أهلِِه، ُثمَّ اسَتأَجَر َدلیَلنِی مِ َفَأقَبَل ُمسلٌِم َحّتى أَتى املَدینََة، َفَصىّل يف َمسجِد َرسوِل اهللِّ صىل اهلل علیه و آله، وَودَّ

 . َفَأقَبال بِِه، َفَضاّل الَطریَق وجارا ، و أصاَِبُم َعَطٌش َشدیدٌ 

لیالنِ  ، وَقد کادوا أن َیموتوا َعَطشا، َفَکَتَب ُمسلُِم بُن َعقیٍل َمَع َقیِس ب: وقاَل الدَّ
ِ
یداِويِّ إىلِن ُمسِهٍر الهَذا الطَّریُق َحّتى َتنتَِهَي إىَل املاء  صَّ

أّما َبعُد، َفإِّّن أقَبلُت ِمَن املَدینَِة َمعي َدلیالِن يل، َفجارا َعِن الطَّریِق وَضاّل، َواشَتدَّ . بِاملَضیِق ِمن َبطِن اخلَُبیِت  ُحَسنٍی علیه السالم وذلَِك 

، َفَلم َننُج إاّل بُِحشاَشِة أنُفِسنا ، وذلَِك املاُء بَِمکاٍن ُیدَعى املَضیَق ِمن َبطَعَلینَا الَعَطُش، َفَلم َیلَبثا أن ماتا، و أقَبلنا َحتَّى 
ِ
ِن انَتَهینا إىَل املاء

المُ  ُت ِمن َوجهي هذا، َفإِن َرَأیَت أعَفیَتني ِمنُه وَبَعثَت َغریي، َوالسَّ  . اخلَُبیِت، وَقد َتَطریَّ

هُتَك َلُه إاَل أّما بَ : َفَکَتَب إَلیِه ُحَسنٌی علیه السالم  ِمَن الَوجِه الَّذي َوجَّ
ِ
عُد، َفَقد َخشیُت أاّل َیکوَن مَحََلَك َعىَل الکِتاِب إيَلَّ يِف االستِعفاء

الُم َعَلیَك  هتَُك َلُه، َوالسَّ  . اجلُبُن، َفامِض لَِوجِهَك الَّذي َوجَّ

ُفُه : َفقاَل ُمسلٌِم ملَّا  َقَرَأ الکِتاَب  َل ِمنُه، َفإِذا َرُجٌل َیرِمي . َعىل َنفيسهذا ما َلسُت أخَتَوَّ  لَِطیٍِّئ، َفنََزَل ِِبِم ُثمَّ ارََتَ
ٍ
َفَأقَبَل َکام ُهَو َحّتى َمرَّ باِمء

َعُه، َفقاَل ُمسلِمٌ  یَد، َفنََظَر إَلیِه َقد َرمى َظبیا حنَی أَِشَف َلُه َفرَصَ نا إن شاَء اهللُّ: الصَّ  .ُیقتَُل َعُدوُّ

 ۳۱ ص ۰ج : ؛ اْلرشاد ۵۳۴ ص ۰ج : التاریخ يف الکامل ،۳۵۴ص  ۵ ج: تاریخ الطَبي 

 



و استعفاء حرضت مسلم بن عقیل  (فال بد زدن) تطری از تارخیی هاینقد گزارش

 :السالمعلیه

السالم  ، پس از پذیرفتن نامیندگى امام حسنی علیهالسالمعلیهبر پایه گزارشی که گذشت، حرضت مسلم بن عقیل 

ام، نکوفه حرکت کرد؛ اّما آن دو، راه نام، به سوىنه آمد و از آن جا با دو نفر راهبراى رفتن به کوفه، از مّکه به مدی

مسلم و مهراهانش با زمحت بسیار، خود را به آب رساندند . راه را ُگم کردند و هر دو از شّدت تشنگى، هالك شدند

و از هالکت، نجات یافتند؛ وىل او این حادثه را به فاِل بد گرفت و از این رو، نامه اى به امام حسنی علیه السالم 

امام علیه السالم نیز در پاسخ وى، ضمن مّتهم . به انجام رساندن این مأموریت، عذرخواهى کردنوشت و از 

کردن او به ترس از انجام دادن مأموریتش، با استعفاى وى خمالفت کرد و دستور اکید داد که به راه خود، ادامه 

 . دهد

 : السالمعلیهنقد گزارش فال بد زدن و استعفای حرضت مسلم بن عقیل 

 این گزارش و امثال آن، به دالیىل که بداهنا اشاره مى شود، صحیح نمی باشد

 .سند این گزارش ها  قابل اعتامد نیست _۱

مکه و  حملی بنی ،از آنجا نامه ی استعفاء را فرستاد السالمعلیهمضیق اخلبت که در نقل آمده حرضت مسلم _۰

از  سالمالعلیهمدینه است، این در حالی که روایات و گزارش های تارخیی ترصیح دارند بر اینکه حرضت مسلم 

 !فتامل. مکه مدینه راهنام گرفت، نه از

اگر بر فرض که شهر دیگری در میانه ی شهر مدینه و کوفه به نام مضیق اخلبت وجود داشته باشد که اسم آن _۳

 مسلم حرضت و دارد وجود فاصله  کیلومرت ۱۴۲۲البلدان نیامده باشد، خب بنی مدینه تا کوفه  در معجم

 راه کیلومرت ۱۲ روزی متوسط یعنی است، رسیده کوفه به مدینه از و مدینه به مکه از روز ۰۲در تنها السالمعلیه

 .است رفته

 (خروج از مکه در پانزدهم شعبان ورود به کوفه سوم شعبان )



در بنی راه، بعد از کشته شدن راهنام هم کسی را بفرستد و دوباره جواب بیاورد، بطور طبیعی مدت زیادی  اگر

 .داردن مطابقت است، رسیده کوفه به السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت که زمانی مدت با این و طلبدمی

 

به ترس متهم شوند، با آنچه که در معرفی  السالمعلیهتوسط امام حسنی  السالمعلیهاینکه حرضت مسلم  _۴ 

 .نامه ایشان به کوفیان ذکر شده، سازگاری ندارد

ی و ثقتی ِمن َاهِل َبیتی)  (َبَعثُت اِلیکم َاِخی و ابن عمِّ

 

به ترس، با سریه قعطیه آن بزرگوار  که بارها  السالمعلیهمتهم نمودن  شخصیتی مهچون حرضت مسلم _۵

ه، سازگاری ندارد، خمصوصًا هنگامی که در کوفه به تنهایی با صدها نفر مقابله نمود و شجاعت خود را بروز داد

 .احدی تاب مقابله و جنگ با او را نداشت تا اینکه با حیله و فریب  ایشان  را دستگری نمودند

 

 .کندیعنی شجاع ترین مردم معرفی می( اشجع)بالذری در انساب االِشاف  اورا _۶

 12(ِقیل و َارُجُلُهم َاشَجُع َبنی عَ )

 .شجاع ترین فرزندان عقیل و مرد ترین آهناست  السالمعلیهحرضت مسلم بن عقیل : یعنی

 

و  شخص عاِل السالمعلیهو از طرف دیگر  حرضت مسلم . هنی شده است( فال بد زدن)در ِشیعت از َتطَّرُی _۱

است و مهچننی او شخصی اهل فضل در میان اهل بیت  السالمعلیهفقیه، ثقه و مورد اطمینان، نزد امام حسنی 

به اهل کوفه فهمیده می شود، چگونه  السالمعلیهمی باشد، چنانچه این مطلب از نامه امام حسنی  السالمعلیه

 !!بپذیریم که ایشان مهچون افراد فساِق بی دین و الابالی، مرتکب چننی عمِل حرام و قبیِح آشکاری شده باشد؟

 

امه فرستاده است، بسیار ن السالمعلیهبه حرضت مسلم  السالمعلیهاین نامه ای که ادعا می شود امام حسنی  _۲

                                                
 ۶۲۳ ص ۰انساب االِشاف بالذری ج .  12



 توقع اینوشتن چننی نامه لسالماعلیهی تند و با قساوت نوشته شده است به بطوری که از حرضت سیدالشهدا 

 .رود نمی

و حتی انبیای اهلی علیهم السالم، هیچ شخصی را جمبور و و سایر ائمه علیهم السالم  السالمعلیهزیرا امام حسنی 

 .مکره به انجام دادن  کاری که آن عمل، مرگ یا حتی احتامل مرگ را در پی  دارد، نمی دهند

 اقبتع بیان با مهراه بلکه  مهواره سریه ی اهل بیت علیهم السالم چننی بوده و هست که ابتدا حرضات امری را

 .خُمریَّ و خمتار قرار می دهند، بنی پذیرش یا رد آن را شخص بعد و فرمایند می آن

 : فرمود السالمعلیهدر هنگام وداع حرضت مسلم  السالمعلیهچنانچه  حرضت ابا عبداهلل احلسنی 

اُه درجه الَشهاَده)  (اِنَّه َیرُجو َان َیناُل ُهَو َو اِیَّ

 .ائل شویمیعنی من امید این را دارم که من و تو به درجه شهادت ن

زیرا اگر شخصی را ُمَکره و جمبور به انجام کاری نامیند که دلش نمی خواهد و بعد در اثنای آن کار او بمرید، دیگر 

 ی رجهد به قیامت در و است، شده گردیده قربانی و شده کشته تنها واقع، در او زیرا نامید، شهید را او تواننمی

 .گردد نمی نائل شهداء

 !قیامت خداوند او را مآخذه می کند که چرا آن کار را از روی اختیار قبول نکردی ؟و حتی در روز 

 

  .یابیم می در را آن استحکام و اتقان عدم کنیم،وقتی ما گزارش های تارخیی را از این گزاره مالحظه می_۱

 .چون در برخی از نقل ها، تعداد کشته های یک نفر و در برخی دو نفر آمده است

 !از راهنامها کشته شده است، یا هر دوی آهنا؟ آیا یکی

 !یک راهنام را اجری کرده بود، یا دو نفر را؟ السالمعلیهآیا حرضت مسلم بن عقیل 

 !چه کسانی مهراه حرضت مسلم بودند؟

 !آیا تنها قیس بن مسهر صیداوی بود؟

 !الکدن االرحبی هم بود؟یا به مهراه اوعامره بن عبداهلل سلولی و عبداهلل بن عبدالرمحان بن  



 :ایشان با کوفه مردم بیعت و کوفه به السالمعلیه مسلم حرضت ورود

 :نویسد می االرشاد در مفید شیخ

 خانه به زامرو که بود اى آن، خانه و گزید ُعَبید، ُسکنا ابى بن خمتار منزل در و شد کوفه وارد تا آمد عقیل بن مسلم

 عاجتام او نزد شیعیان از گروهى گاه هر. آوردند رو او نزد آمد و رفت به شیعیان. است معروف ُمَسیَّب بن َسَلم

 و ردندک بیعت او با مردم. گریستند مى آنان و خواند مى برایشان را السالم علیه عىل بن حسنی کردند، نامه مى

 .رسید نفر هزار هجده به[ کنندگان بیعت شامر] تا یافت بیعت، ادامه این

ر، نف هزار هجده که داد خَب ایشان به و نوشت نامه السالم علیه حسنی براى کند رمحتش خدا که مسلم گاه آن

 ّل اقامتشحم که این تا داشت مسلم، ادامه نزد به شیعیان آمد و رفت. بیاید کوفه به خواست او از و اند کرده بیعت

 13. بود کرده ابقا را او هم یزید و بود معاویه جانب از کوفه واىل او. رسید بشری بن نعامن به خَب و رفت لو

 :نویسد می امللهوف در کوفه به ورود از بعد مسلم احواالت در طاووس بن سید

 وارد ات کرد حرکت کوفه سمت بود، به نوشته کوفیان براى السالم علیه حسنی امام که اى نامه مهراه به مسلم 

 منزل قفىث ُعَبیده ابى بن خمتار خانه در را او و شد بسیار آنانشدند، شادمانِى  باخَب نامه از کوفیان چون. شد کوفه

 آنان براى را نامه شدند، مسلم مى ُجع شیعیان از گروهى گاه هر و کردند مى آمد و رفت جا آن در شیعیان. دادند

 14.کردند بیعت وى با نفر هزار هجده که این گریستند، تا مى آنان و خواند مى

 : نگاشته چننی السالمعلیه مسلم حرضت ورود زمان درباره الذهب مروج در مسعودی

                                                
تي داِر املُختاِر بِن أيب َدَخَل الکوَفَة، َفنََزَل يف َحّتى[ ُمسلُِم بُن َعقیلٍ ]أقَبَل .  13 أقَبَلِت  ِب، والیَوَم داَر َسَلِم  بِن املَُسیَّ  ُتدَعى ُعَبیٍد، وِهَي الَّ

باَیَعُه  نّاُس، َحّتىَیبکوَن، وباَیَعُه ال وُهم کِتاَب احلَُسنِی بِن َعيِلٍّ فرعیه السالم َُجاَعٌة َقَرَأ َعَلیِهم اجَتَمَع إَلیِه ِمنُهم الّشیَعُة خَتَتلُِف إَلیِه، َفُکلَّاَم 

ُه بَِبیَعِة َثامنَِیَة َعرَشَ ألفا، وَیأُمُرُه بِالُقدوِم، وَجَعَلِت الّش  احُلَسنِی علیه َفَکَتَب ُمسلٌِم َرمِحَُه اهللُّ إىَل . َثامنَِیَة َعرَشَ ألفا ِمنُهم یَعُة السالم، خُیَِبُ

ُه قِ  الکوَفِة ِمن َعىَل  ُعلَِم َمکاُنُه، َفَبَلَغ النُّعامَن بَن َبشرٍی ذلَِك، وکاَن والِیا ُمسلِِم بِن َعقیٍل َرِِضَ اهللُّ َعنُه َحّتى خَتَتلُِف إىل َبِل ُمعاِوَیَة، َفَأَقرَّ

 ۴۱ ص ۰ج : اْلرشاد  . َیزیُد َعَلیها

تابِِه، َکثَُر کِ  َعىل َوَقفوا الکوَفِة، َفَلاّم  َدَخَل إىَل  َحّتى[ ِْلَهِل الکوَفةِ  السالم َکتَبَُه اِْلماُم احلَُسنُی علیه الَّذي]ساَر ُمسلٌِم بِالکِتاِب .  14

، وصاَرِت الّشیَعُة خَتَتلُِف إَلیهِ  داِر املُختاِر بِن أيب إَلیِهم، ُثمَّ أنَزلوُه يفبِإِتیانِِه  استِبشاُرُهم َُجاَعٌة، َقَرَأ  جَتَمَع إَلیِه ِمنُهما َلامَّ فَ . ُعَبیَدَة الثََّقِفيِّ

 .۱۲۲ص : امللهوف .َثامنَِیَة َعرَشَ ألفا باَیَعُه ِمنُهم َیبکوَن، َحّتى وُهم السالم کِتاَب احلَُسنِی علیه َعَلیِهم



 نکوفه، نعام زمان، امری این در و رسید کوفه به شّوال پنجم در و رفت رمضان، بریون ماه نیمه در مّکه مسلم، از

 15.بود انصارى بشری بن

 : مسلم با کنندگان بیعت تعداد درباره درنگی

 است؛ شده مسلم، متفاوتر گزارش با کنندگان بیعت تارخیى، تعداد اسناد در

 16.نفر هزار سى از بیش هزار، و پنج و هزار، بیست چند و هزار، بیست هزار، هجده دوازده

کهن،  عمنب ده از بیش در تعداد این. کنند مى تأیید را نفر هزار هجده ها، تعداد گزارش بیشرت که است گفتنى

لکَبى، ا الطبقات و حبّان ابن الطَبى، الثقات اْلرشاد، تاریخالطوال،  اْلخبار: چون هایى کتاب و شده گزارش

 17.اند آورده را رقم این

 : کوفه در السالمعلیهمسلم  حرضت حمّل اقامت باره در درنگی

ّل حم عنوان به را هانى خانه بایست مى السالمعلیه مسلم حرضت السالم علیه حسنی امام العمل دستور طبق

مسلم،  که است آن از ها، حاکى گزارش غالب کرد؛ اّما مى هنضت، انتخاب فرماندهى و مدیریت مرکز و اقامت

 شدن ردوا بر هم گزارشى.  ُگزید َعوَسجه، اقامت بن مسلم خانه در که شده گفته نیز. شد ثقفى خمتار خانه وارد

 .دارد اعَور، داللت بن َِشیك خانه به او

 دباش بود، این کرده معنّی  السالم علیه امام که اى خانه از غری هایى خانه به مسلم ورود حکمت رسد مى نظر به

 خود اندهىفرم هنایت، مرکز در و بزند دشمن، ضّد تعقیب اصطالح، به به و بامَند پنهان اصىِل اقامتش جایگاه که

 ّلطتس از پس که شد اقدام، سبب مهنی. دهد هانى، قرار خانه بود یعنى کرده معنّی  السالم علیه امام که را، جایى

                                                
َة يِف  َخَرَج ُمسلٌِم ِمن.  15 النُّعامُن بُن َبشرٍی  َشّواٍل، َواْلَمرُی َعَلیَها َقِدَم الکوَفَة خِلَمٍس َخَلوَن ِمن َشهِر َرَمضاَن، َحّتى النِّصِف ِمن َمکَّ

 .۶۴ ص ۳ج : الذهب مروج .اْلَنصاِريُّ 

 (.کوفه به آمدن براى السالم علیه امام به مسلم نامه) ۱۴۱ص  ۴ج السالمعلیه حسنی امام نامه دانش.  16

  ۴۴۱۲ح  ۱۱ص  مهان.  17



 نام به ىصدادِن شخ نفوذ طریق از زیاد، تنها ابن لذا. نباشد مسلم، مشّخص کوفه، حمّل اختفاى بر زیاد ابن نسبى

 .نامید کشف را وى حمّل اقامت مسلم، توانست خمفى تشکیالت به َمعِقل

 از یارىبس پایه بر رسد؛ زیرا مى نظر به آمده، بعید ها نقل از برخی در که اعَور بن ِشیك خانه به مسلم ورود اّما

 ودهنب کوفه در کوفه، وى به مسلم ورود این، هنگام بر بنا. آمد کوفه به برصه زیاد، از ابن مهراه ها، او گزارش

 حاکى هک شد بسرتى هانى خانه بیامرى، در از ِشیك، پس که اند کرده منابع، گزارش از مهچننی، بسیارى. است

 13.است نبوده کوفه در وى خانه که است آن از

 الشهداء سید حرضت به السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت تارخیی  ی نامه

 :کوفه سوی به حرکت در تعجیل درخواست ، والسالمعلیه

 اتمالق کوفه شهر اقوام و قبائل بزرگان با شدند، دائاَمَِ  کوفه وارد شوال ۵در  آنکه بعد السالمعلیه مسلم حرضت

 نگامه که را السالمعلیه حسنی امام ی نامه بار هر و داشت ادامه کوفه مردم و شیعیان با ایشان داشتند، جلسات

 ریهگ مردم و نمود می قرائت را بود شده نوشته کوفه مردم به خطاب مدینه در السالمعلیه حسنی امام با وداع

 .کردندمی

 عتبی سفیان، اعالن ابی آل و یزید از بیزاری اعالن با عالوه  کوفه مردم از نفر هزار ۱۲ یا ۱۰اند  نوشته ها مورخ 

 .نمودند ابراز السالمعلیه حسنی امام به را، نسبت خود وفاداری و

 ۶۲سال  القعده ذی ۱۰در  شهادتش از قبل روز ۰۱ السالمعلیه عقیل بن مسلم شد، حرضت آن موجب امر این

 .دهند گزارش افتاده اتفاق آنچه از و بفرستند السالمعلیه الشهداء سید حرضت به ای قمری، نامه هجری

 

 : است آمده چننی مورد این در تارخیی های نقل از برخی در

                                                
 ۴۲ص۴ج مهان.  13



 کشته که نآ از پیش روز هفت و عقیل، بیست بن مسلم: نموده نقل قیس بن حمّمد از نقل به خود تاریخ در طَبى

 دممر ُجاعت. گوید نمى خود، دروغ کسان راهنام، به بعد، اّما: بود نوشته السالم علیه حسنی شود، براى امام

 19!.باد تو بر درود. کن خواندى، حرکت مرا نامه که هنگامى. شامیند کوفه، با

 السالم علیه حسنی امام به السالمعلیه مسلم حرضت:  آورد می چننی الکَبى الطبقات کتاب در نیز سعد ابن

 دکنی آمدن، شتاب در. اند کرده بیعت نفر هزار نامه، هجده نوشتن زمان تا و شدم کوفه من، وارد: نوشت چننی

 23.نیست مانعى آمدن، هیچ براى که

 :السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت نامه به السالمعلیه حسنی امام پاسخ

 :است آورده چننی را السالمعلیه السالمعلیه حسنی امام پاسخ چهارم قرن اعالم از مفید شیخ مرحوم

 ری، رئیسُنمَ  بن رسید، ُحَصنی زیاد بن اهللّ عبید کوفه، به سمت به مّکه از السالم علیه حسنی آمدن خَب وقتى 

 . بگسرتاند طانهُقطقُ  تا قادسیه و َخّفان تا قادسّیه میان در را سپاه و آید فرود قادسیه در تا فرستاد امنّیتى را نریوهاى

 .رود مى عراق سمت به که است السالمعلیهاین امام حسنی : گفتند مردم

ّمه َبطن منطقه در حاِجر رسزمنی به السالم علیه حسنی وقتى ِهر بن رسید، َقیس الرُّ  برادر: اند تهگف و) صیداوى ُمسر

 دو آن رب خداوند رمحت عقیل که بن مسلم که دانست نمى و فرستاد کوفیان نزد را( َیقُطر بن اهللّ  عبد اش رضاعى

 : فرستاد کوفیان براى اى قیس، نامه مهراه به ایشان. است رسیده شهادت به باد

محن اهللّ  بسم حیم الرَّ   الرَّ

                                                

 أّما: یَن َلیَلةً ُیقَتَل لَِسبٍع وِعرش َقبَل أن السالم احلَُسنِی علیه کاَن َکَتَب إىَل  کاَن ُمسلُِم بُن َعقیٍل َقد: قیس بن حمّمد عن الطَبي تاریخ.  19

الُم َعَلیَك  َیکِذُب أهَلُه، إنَّ َُجَع أهِل الکوَفِة َمَعَك، َفأقبِل الّرائَِد الَبعُد، َفإنَّ   . حنَی َتقَرُأ کِتايب، َوالسَّ

 علیه اْلمام کتاب/ السابع الفصل) ۱۶۴ص  ۵ج : السالم علیه احلسنی اْلمام موسوعة: وراجع ۳۱۵ص  ۵ج : الطَبي تاریخ 

ة باحلاِجِر من الکوَفة أهل إىل السالم مَّ  (.وشهادُة رسوله بطِن الرُّ

 

ِل الُقدوَم؛ َکَتبُت إَلیَك َثامنَِیَة َعرَشَ ألفا، فَ  أن إىل ِمنُهم َقِدمُت الکوَفَة، َفباَیَعني إّّن : السالم احلَُسنِی بِن َعيِلٍّ علیه إىَل [ ُمسلِمٌ ]َکَتَب .  23 َعجِّ

ُه َلیَس دوهَنا  ۴۵۲ ص ۱ج (: الصحابة من اخلامسة الطبقة) الکَبى الطبقات.  مانِعٌ  َفإِنَّ



ا. الَّ ُهوإ إله ال اهللّ َ الَّذي أمَحُد إلیُکم سالٌم َعَلیُکم، َفإّنِّ : إخوانِِه ِمَن امُلؤِمننَی وامُلسلِمنیَ  عيلٍّ إىل ِمَن احلُسنِی بن َبعُد  أمَّ

نا، فَ  َعىل خُیَِبُ فیِه بُِحسِن َرأیکم، واجتاِمِع َمَلئُِکم بِن َعقیٍل جاَءّن؛ فإنَّ کتاَب ُمسلِِم  َسألُت اهللّ َ َنرِصنا، والطََّلِب بَِحقِّ

نیَع، وأنر ُیثیَبُکم أنر ُُیِسَن َلنا  لَِثامٍن َمَض  ِمن َشَخصُت إَلیُکم ذلَِك أعظَم اْلَجِر، َوَقد َعىل الصَّ
ِ
َة َیوَم الثُّالثاء  ِمن نیَ َمکَّ

ِوَیِة، فإذا ذي ِة َیوَم الرتَّ وا، َفإّنِّ  أمِرُکم فانَکِمشوا يف َرسويل َقِدَم َعَلیُکم احلَجَّ امي يف قاِدٌم َعَلیُکم َوِجدُّ الُم ه أیَّ ذِه، َوالسَّ

 . َوَرمَحُة اهللّ ِ َعَلیُکم

 

 .مهربان بخشنده خداوند نام به

 !علیکم سالم. مسلامن و مؤمن برادران عىل، به بن حسنی از 

 . گزارم سپاس را یگانه خداوند

ما،  حقوق طلب و ما یارى بر شام اجتامع و شام نیك رأى آن، از در و رسید دستم به عقیل بن مسلم بعد، نامه اّما

 . فرماید عنایت بزرگ کار، پاداش این بر شام به و گرداَند نیکو را کارها که خواهم مى خداوند از. داد خَب

سید، ر شام نزد امفرستاده وقتى. کردم حرکت شام سوى به مّکه َتروَیه، از حّجه، روز ذى هشتم شنبه سه روز من

 امش بر خداوند رمحت و سالم. آیم مى شام نزد روزها من، مهنی که مهانا. کنید جّدیت و ببخشید رسعت کارها به

 ! باد

 نامه هم کوفیان و نوشت نامه السالم علیه حسنی شهادت، براى از پیش شب ۰۱، مالسالعلیه مسلم حرضت

 .نفرما تأخری. است شمشری، آماده هزار یکصد جا این در: که نوشتند

  

 را ُنَمری، او بن ُحَصنی. رسید قادسّیه به تا کرد حرکت کوفه سمت به السالم علیه حسنی نامه ُمسِهر، با بن قیس

نعوذ -عىل، بن حسنی و برو قرص یا منَب باالى: گفت قیس به اهللّ  عبید. فرستاد زیاد بن اهللّ  عبید نزد و کرد دستگری

 .بده دشنام دروغگو، را آن -باهلل

 پَس و داخ بنده عىل، ِبرتین بن این، حسنی! مردم اى: گفت و آورد جاى به را خدا ثناى و محد و رفت قیس، باال

  .کنید اجابت را او. شامیم سوى به او من، فرستاده و است آله و علیه اهلل صىل خدا پیامَب دخرت فاطمه



 درود او بر و نمود السالم، استغفار علیه طالب ابى بن عىل براى و کرد لعنت را پدرش و زیاد بن اهللّ عبید سپس

  .شد قطعه قطعه و کردند پرتاب را او. کنند قرص، پرتاب باالى از را او داد اهللّ، دستور عبید. فرستاد

 نام هب مردى. داشت جان هنوز شکست؛ وىل هایش استخوان و افتاد زمنی بر بسته دستاو،  که شده گزارش و

 راحتش خواستم: گفت پاسخ در او. شد او، اعرتاض کار این به. کشت را او و آمد خَلمى ُعَمری بن امللك عبد

 21.کنم

 :ورق برگشت

 شهر تمدیری قدرت و است ضعیف مردی کوفه والی بشری بن نعامن که دادند خَب او ملعون، به یزید جاسوسان

رفت،  خواهد دست از شهر گرنه بجنبانی، و دست باشی، بایست حاکم کوفه بر خواهی می مهچنان اگر. ندارد را

 امام و ستا گرفته بیعت کوفه مردم از السالمعلیه حسنی امام برای السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت که چرا

 .بدان رفته دست از را نکنی، کوفه تدبریی عجله با چنانچه. باشد می کوفه راه در اکنون هم

                                                
 بطن احلاِجَر من مالسال علیه بلَغ احلسنی وملَّا: اهلل رمحه املفید عقیلقال بن مسلم الکوفةجوابًا لکتاب أهل إىل السالم علیه کتاُبه.  21

ة مَّ ِهر  الرُّ یداوّي، ویقال بعَث َقیَس بَن ُمسر ُطر بن عبَداهللّ الّرضاعة من بعَث أخاه بل: الصَّ  َعلِم السالم علیه یکن الکوفة، وِلَ  أهل إىل َیقر

 : إلیهم معه علیهام، وکَتب رمحُة اهللّ عقیل بن مسلم بخَب

محن اهللّ بسم حیم الرَّ . إالَّ ُهو إله ال اهللّ َ الَّذي أمَحُد إلیُکم سالٌم َعَلیُکم، َفإّنِّ : إخوانِِه ِمَن املُؤِمننَی واملُسلِمنیَ  عيلٍّ إىل ِمَن احلُسنِی بن الرَّ

ا نا، َفَسألُت اهللّ َ أ َعىل خُیَِبُ فیِه بُِحسِن َرأیکم، واجتاِمِع َمَلئُِکم َبعُد ؛ فإنَّ کتاَب ُمسلِِم بِن َعقیٍل جاَءّن أمَّ َلِب بَِحقِّ  نر ُُیِسَن َلناَنرِصنا، والطَّ

نیَع، وأنر ُیثیَبُکم  لَِثامٍن َمَضنَی ِمن ِمن َلیُکمَشَخصُت إ ذلَِك أعظَم اْلَجِر، َوَقد َعىل الصَّ
ِ
َة َیوَم الثُّالثاء ِوَیةِ  ذي َمکَّ ِة َیوَم الرتَّ َقِدَم  ، فإذااحلَجَّ

وا، َفإّنِّ  أمِرُکم يف فانَکِمشوا َرسويل َعَلیُکم الُم َعَلیُکم أیَّامي يف قاِدٌم َعَلیُکم َوِجدُّ  . َوَرمَحُة اهللّ ِ هذِه، َوالسَّ

 بن فأقبَل َقیس. رَتَتأخَّ  مئَة ألَف َسیٍف َفال إنَّ َلَك هاُهنا: إلیِه َقبَل أنر ُیقتَل بَِسبٍع وِعرشیَن َلیَلٍة، وَکتَب إلیِه أهُل الکوَفةِ وکاَن ُمسلٌِم کتَب 

ِهٍر إىل اهللّ ِ بِن زیاٍد، َفقاَل َلُه ُعبیدِ  إىل فأنرَفَذه احلَُصنُی بُن ُنَمریٍ  القاِدسیَِّة، أخَذه إىل انرتهى إذا حتَّى السالم الکوَفِة بِکِتاِب احلَُسنِی علیه ُمسر

اَب احلَُسنَی بَن َعيِلٍّ  اصعد: ُعبیُداهللّ ِ ا: َعَلیِه، ُثمَّ قاَل  اهللّ َ َوَأثنى فَصِعَد قیٌس فَحِمد. فُسبَّ الکذَّ  بَن َعيِلٍّ خرُی احلُسنیَ  النَّاُس، إنَّ هذا أُّيُّ

 طالٍب علیه يبأ َفَأجیبوُه، ُثمَّ َلَعَن ُعبیَداهللّ ِ بَن ِزیاٍد وأباُه، واسَتغَفَر لَِعيِلّ بن َرسوُلُه إَلیُکم ِل اهللّ ِ، َوأَناَخلِق اهللّ ِ ابُن فاطمَة بنِت َرسو

 ۱۳۱ص۳ج یانجيامل االمحدي االئمه، عيل مکاتیب.بِه َفَتَقّطعَ  َفوِق الَقرِص، فَرَموا بِه من فأمَر بِه ُعَبیُداهللّ ِ أنر ُیرمى. َعَلیهِ  وَصىلَّ  السالم

 



 :او به کوفه از یزید جاسوسان ی نامه

 :نگارد می چننی وّداك ابو از نقل به خود تاریخ در طَبی مورد این در

 : نوشت اى نامه معاویه بن یزید براى و آمد بریون نعامن جملس از مسلم بن اهللّ  عبد 

 ، با السالمعلیهعىل  بن حسنی پریوان و است شده کوفه ، وارد السالمعلیهعقیل  بن مسلم که راستى بعد، به اّما

 و کند رااج را تو دستورات بتواند که بفرست کوفه به نریومند خواهى، مردى مى را کوفه اگر. اند کرده بیعت او

 .زند مى ىناتوان به را خود یا و است ناتوان بشری، مردى بن نعامن که راستى به. کند رفتار تو دشمنت، مانند با

 بن عمر اآهن از پس و نوشت را این مانند ُعقبه بن ُعامرة سپس. نوشت یزید، نامه براى که بود کسى نخستنی او

 22.نوشت اى نامه وّقاص، چننی ابى بن سعد

 

 :رسجون با یزید مشاوره

 حفظ با ار ابیه بن زیاد بن عبیداهلل داد پیشنهاد نمود، او مشورت معاویه غالم رسجون با مساله این مورد در یزید

 .دهد قرار حاکم نیز کوفه برصه، بر والیت در سمت

 از نیز قیقید شناخت ضمن در و بود سفاک و رحم بی مردی که را زیاد  بن بشری، عبیداهلل بن نعامن عزل با نیز او

 .گردانید امری کوفه بر را داشت کوفه شیعیان

 : است نوشته عوان از نقل به طَبی باز و

 از و خواست معاویه، را غالم ۰۳رِسجون، رسید، وى یزید دست به روز دو فاصله در بسیارى هاى نامه چون

 :پرسید او

                                                
، َقِدَم الکوَفَة، َفباَیَعتُه الّشیَعُة لِلُحَسنیِ  َبعُد، َفإِنَّ ُمسلَِم بَن َعقیٍل َقد ّماا: َیزیَد بِن ُمعاِوَیةَ  إىل َخَرَج َعبُد اهللِّ بُن ُمسلٍِم، وَکَتب.  22  بِن َعيِلٍّ

ُذ أمَرَك، وَیعَمُل ِمثَل َعَملَِك يف َقِوّیا َرُجاًل  إَلیها کاَن َلَك بِالکوَفِة حاَجٌة، َفابَعث َفإِن َك؛ َفإِنَّ النُّعامَن بَن َبشرٍی َرُجٌل َضعیٌف، أو ُینَفِّ  َعُدوِّ

ُف  َل َمن. ُهَو َیَتَضعَّ  . ّقاٍص بِِمثِل ذلَِك وَ  َمُر بُن َسعِد بِن أيبکِتابِِه، ُثمَّ َکَتَب إَلیِه عُ  ُثمَّ َکَتَب إَلیِه ُعامَرُة بُن ُعقَبَة بِنَحٍو ِمن. َکَتَب إَلیهِ  َفکاَن أوَّ

 ص ۰ج : اْلرشاد ؛۵۳۵ ص ۰ج : التاریخ يف الکامل ،۳۵۶ص  ۵ج : الطَبي تاریخ



 ناتوانى از. ریدگ مى بیعت برایش کوفه در عقیل بن مسلم و کرده کوفه حسنی، قصد که درستى چیست؟ به تو نظر 

 .است رسیده من به هایى گزارش نیز او نارواى سخنان و نعامن

 بگامرم؟  کوفه بر را کسى چه چیست؟ و تو رأى: گفت و خواند برایش را هانامه گاه آن

 . کرد مى رسزنش را زیاد بن اهللّ  عبید یزید، مهیشه البّته

 دهى؟  مى َتن او نظر به شود، آیا زنده اینك معاویه اگر: گفت رِسجون

 . آرى: گفت یزید

 دنیا زا او. است معاویه این، نظر: گفت و آورد بریون را کوفه بر اهللّ  عبید حکومت باره در معاویه رسجون، نامه

 . شود نوشته نامه این داد دستور و رفت

 23.ستادفر برایش را کوفه زمامدارى حکم و کرد واگذار اهللّ عبید به را کوفه و برصه و پذیرفت را رأى یزید، این

 :کوفه به اهلل عبید ورود

 مسجد رد و شد، وارد کوفه شهر به خاصی دغل و گری حیله کوفه، با شهر والیت حکم دریافت از پس اهلل عبید

 به یا و زندانی نیز را را خالص شیعیان نمود، و تطمیع را دیگر ای پرداخت، عده کوفه مردم ترساندن و هتدید به

 .رسانید قتل

 :کوفه در السالمعلیه مسلم حرضت غربت

 .گردید  کوفه در السالمعلیه مسلم حرضت تنهایی و غربت باعث عوامل این

                                                
 إِنَّ ُحَسیناَرأُیَك؟ فَ  ما: َفقاَل ُمعاِوَیَة،  َیزیُد بُن ُمعاِوَیَة رَسجوَن َموىل َیوماِن، َدعا إاّل  اجَتَمَعِت الُکُتُب ِعنَد َیزیَد، َلیَس َبنَی ُکُتبِِهم ملََّا.  23

َه َنحَو الکوَفِة، وُمسلُِم بُن َعقیٍل بِالکوَفِة ُیبایُِع لِلُحَسنِی، وَقد َقد  َترى؟ َمن ُهم، َفامأقَرَأُه ُکُتبَ  َعِن النُّعامِن َضعٌف وَقوٌل َسیٌِّئ و َبَلَغني َتَوجَّ

. َنعمَ : ؟ قاَل بَِرأیِهِ  ُنرِشَ َلَك، أُکنَت آِخذا أَرَأیَت ُمعاِوَیَة َلو: َفقاَل رَسجونُ .ُعَبیِد اهللِّ بِن ِزیادٍ  َعىل الکوَفِة؟ وکاَن َیزیُد عاتِبا أسَتعِمُل َعىَل 

 اهللِّ، وَبَعَث ُعَبیدِ  ملرَِصیِن إىلَفَأَخَذ بَِرأیِِه، وَضمَّ ا. الکِتاِب  أَمَر ِِبَذا َرأُي ُمعاِوَیَة، وماَت وَقد هذا: الکوَفِة، َفقاَل  َفَأخَرَج َعهَد ُعَبیِد اهللِّ َعىَل 

 ۴۰ ص ۰ج : اْلرشاد ؛۵۳۵ ص ۰ج : التاریخ يف الکامل ،۳۵۶ص  ۵ج : الطَبي تاریخ.الکوَفةِ  إَلیِه بَِعهِدِه َعىَل 

 



 بیعت از نآ در که بود،افتاد فرستاده السالمعلیه حسنی امام به خود، که ی یاِد نامه به السالمعلیه مسلم حرضت

 هرش به رسیدن در تعجیل درخواست بود، و داد خَب ایشان برای حکومت بودن مهیا و کوفه مردم ی گسرتده

 .بود نموده را کوفه

 سوی به السالمعلیه حسنی امام کاش کرد، ای می غربت، آرزو روزهای آن در السالمعلیه مسلم حرضت اما

 .نیایند کوفه

 …نیایند خانواده آیند، با می اگر یا و

 در فعال ما دارد، و تری دقیق های بررسی به نیاز  کوفه در السالمعلیه مسلم حرضت غربت روز چند ماجراهای

 .نیستیم آن صدد

 :السالمعلیه حسنی امام سفری شهادت

 ترین خبیث دست به غریبانه و ق، مظلومانه ه ۶۲سال  احلجه ذی ۱در  السالمعلیه احلسنی سفری آخراالمر

 .آمد نائل شهادت بلند مقام زمنی، به روی انساهنای

 :السالمعلیه مسلم حرضت ماتم در سوگواری و عزاء

 السالمعلیه الشهداء سید خود حتی و السالمعلیه علی مومنان امری و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول که شهادتی

 .بودند داده را بشارت و خَب مکه، این در ایشان با وداع هنگام

 .تاس شمرده بر مومنان های عالمت از را، مسلم حرضت بر گریه آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامَب ضمن در و

 فداء را ودخ جان السالمعلیه احلسنی اباعبداهلل راه در که است اولی نفر چند عنوان به السالمعلیه مسلم حرضت

 .اند نموده

 آنان اروانک به السالمعلیه مسلم حرضت شهادت رسید، خَب زباله منزل به السالمعلیه حسنی امام کاروان وقتی

 ممسل حرضت گشت، فرزندان بلند کاروان از اندوه، گریه و نالهداده شد، اهل کاروان را غم فرا گرفت، حزن و 

 .کوبیدند زمنی بر و برداشتند رس از را خود های اهلی، عاّممه نارِص حجت و سفری داغ بر السالمعلیه



 اصغر بطس و السالمعلیه وصّی اعظم و آله و علیه اهلل اکرم صلی که، پیامَب کسی مهچون داغِ  در راستی آری، به

 را خود های هعاّمم نیز علام و نامیند چاک گریبان زده، و صورت بر لطمه باید مردم است، بقیه گریسته السالمعلیه

 .زنند زمنی بر

 .رفت بنی زا ایشان نسل متام کربال، جانسوز ی واقعه از که، بعد بس مهنی السالمعلیه مسلم حرضت مظلومیت در

 :السالمعلیه احلسنی سفری مهَس و فرزندان احوال

 .شدند شهید نَبد میدان در و  عاشورا روز در فرزندانش از برخی

 یا ۲بعد، در  یکسال زندان و اسارت طعم چشیدن از ، بعد(مسلم طفالن) ابراهیم و عبداهلل دیگرش فرزند دو

 24.شدند شهید کوفه در ق ه ۰۶ حمرم ۱۲

 واتصل علیهم اهلل آل َاخیام به هجوم ماجرای عاشورا، در عرص السالمعلیه عقیل بن مسلم حرضت دخرت مُحَیَده

 . شد کربال، شهید شهدای خردساِل دیگر های بچه مهچون ها اسب پای زیر در اهلل

 علیهم بطال ابی بن علی بنت رقیه حرضت خمدره مکرمه، اولیا و جملله ، بانویالسالمعلیه مسلم حرضت مهَس

 از بعد ماه چند( الشهداء الشهداء، خاله الشهید،عمه الشهید، ُاخت الشهید، بنت ُامُّ الُشهداء، زوجه)السالم، 

 احیصب دید،چند  شده ویران یزیدی حاکم توسط را خود ی  خانه که حالی مدینه، در به ُارَساء کاروان بازگشت

 اینکه شد، تا ساکن السالمعلیه احلسنی بن علی اش زاده برادر و علیها اهلل سالم کَبی زینب خواهرش خانه در

 .آمد نائل شهادت مقام به شد، و مرگ دّق  غصه و غم شدت از االمر آخر

 .نمود مالمت را آهنا بمریند، نباید غم ّشدت از که نامیند عزاداری آنقدر مصیبت این برای دنیا مردم اگر

 وزر یک تعینی صورت در و !کنند؟ می شهداء، خمالفت یک از هر برای مشخص روز یک تعینی با ای عده چرا

 !شود؟ می بلند آهنا اسالمای وا ،  صدایالسالمعلیه مسلم حرضت عزاداری برای مثال

 مسلم تحرض یا السالمعلیه حمسن حرضت یا علیها اهلل سالم رقیه حرضت نام تقویم، به در روز یک تعینی آیا

 !زند؟ می کسی به رضری السالمعلیه

                                                
 ۰ح ۱۱جملس  صدوق امالی.  24



 طابهخ شهید آن مورد در سخنرانان و باشند بزرگواری شهید یک یاد به مردممعینی،  و مشخص روز یک در اینکه

 !دارد؟ ایرادی و اشکال چه بخوانند مصیبت و مدح او برای نیز خوانان روضه و نامیند، مداحان

 تطهار و عصمت َمودَِّت اهِل بیت و کریم، حُمّبت قرآن در متعال خداوند ترصیح به نبوی، که رسالت اجر آیا

 ! نامیند؟ اداء گونه این را، بایست است السالم علیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :منابع فهرست

  صادر دار بریوت، ق، ۱۳۲۵التاریخ ،  فی حممد ، الکامل بن عىل ابواحلسن الدیناثری ، عز ابن_

 .العلمیة الکتب الکَبی، بریوت، دار ، الطبقات(ه ۱۴۱۲)حممد  اهلل عبد سعد، أبو ابن_

 م ۰۲۲۲دمشق ،  العظم فردوس الرشف، حممود ُییی ، أنساب بن بالذری، أمحد_

 احلدیث ش، قم، دار ه۱۳۲۱السالم، علیهم االئمه میانجی، علی، مکاتیب امحدی_

 احلدیث ش، قم، دار ه۱۳۲۱، السالمعلیه طالب ابی بن میانجی، علی، عقیل امحدی_

 نیاحلس االمام) االخبار و اآلیات من االنوار املعارف و العلوم عواِلاهلل،  نور بن اصفهانی، عبداهلل  بحرانی_

  السالمعلیه املهدی ش، قم، انصار ه۱۳۲۰،( السالمعلیه

 ش، قم، اسوه ه۱۳۲۴البالغه،  ،هنج(ق ه۱۲۱۶م)موسی بن احلسنی بن حممد رضی، ابواحلسن ِشیف_

 ایروانى علمیه چهارم، قم،مدرسه ق ۱۴۱۳َتلیل،  و درسته السالم علیه احلسنی اْلمام قرشى،باقر، حیاة ِشیف_

 احلسینیه هـ، کربال، العتبه 1437، (جلدی 4) اصحابه و احلسنی ، االمام(ق ه ۱۳۶۱)علی  القزوینی، فضل _

 املقدسه

اْلنوار ،  اربح علی فیها الواردة النصوص تطبیق مع اآلثار و احلکم مدینة و البحار عباس ، سفینة قمی ، شیخ_

  اسوه ، نرش قم

 ش ۱۳۱۱اول ،  مومننی ، چاپ اآلل ، قم ، نرش و النبی تواریخ فی اآلمال عباس ، منتهی قمی ، شیخ_

ه بن موسی بن حسنی بن علی بن حممد الصدوق، ابوجعفر_ ق،قم،  ه 1417،امالی، (ق ه۳۲۱م) قمی باَبَویر

 البعثة مؤسسة

ق، بریوت،  ه۱۴۰۶التاریخ،  و احلدیث فی السالمعلیه احلسنی ،  سریة(ه ۱۴۰۶)مرتضی  جعفر العاملی، السید_

 للدراسات اسالمی مرکز

 .الرتاث امللوک، بریوت، دار و الرسل ، تاریخ(ه ۱۳۲۱)یزید  بن جریر بن حممد جعفر الطَبی، أبو_

 معرفه فی االرشاد ه،۱۴۱۳، (مفید بشیخ املشتهر) البغدادی العکَبی النعامن حممد بن حممد عبداهلل مفید، ابو_

 السالم علیهم البیت آل العباد، قم، موسسه علی اهلل حجج



 الفجر ق، بریوت، منکرات ه۱۴۳۲، (۳۴۶م ) اجلوهر معادن و  الذهب احلسنی، مروج بن مسعودی، علی_

 مؤسسةاْلطهار، بریوت،  اْلئمة أخبار لدرر اجلامعة اْلنوار ، بحار(ق ه۱۱۱۱م )تقی حممد بن باقر جملسی، حممد_

 الوفاء،

 .ق۱۴۲۱اهلجرة،  داغر، قم، دار اسعد الذهب، َتقیق احلسنی، مروج بن سعودی، علیم

 و حدیث قرآن پایه بر السالم علیه حسنی امام ، دانشنامه(دیگران مهکاری با) شهري، حممد ري حممدي_

 داراحلدیث: ش، قم ه  ۱۳۲۲تاریخ،

 

 


