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شموس الطالعهالویژه نامه   

1399، مهر 1442صفر   

 شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم در ال به الی اوراق تاریخ

  

 نحوه شهادت امام

های پنهان زیادی متوسل گردید السّالم( گرفت و به واسطهمعاویه بارها تصمیم بر مسموم کردن امام مجتبی )علیه 

السّالم( سم کان الحسن بن علی )علیه »کند که گفت: ام بکر بنت مسور نقل مینیشابوری با سند معتبر ازحاکم 

مرارا کل ذلک یغلت حتی کانت مره االخیره التی مات فیها فانه کان یختلف کبده، فلم لبث بعد ذلک اال ثالثا 

لیکن اثر چندانی نگذاشت ولی در آخرین مرتبه السّالم( را بارها مسموم کردند، حتی توفی؛ حسن بن علی )علیه 

 [۶« ]زهر کبدش )جگرش( را پاره پاره کرد، که بعد از آن سه روز بیش تر زنده نماند.

 [1۰[]9[]۸[]۷بنابر برخی اقوال امام پیش از شهادت چندین بار مسموم شده بود، اما از توطئه رسته بودند. ]

ای برادر من این السّالم( گفت: الم( هنگام مرگ به برادرش حسین )علیه السّامام حسن )علیه »نویسد: یعقوبی می

میرم پس هرگاه درگذشتم مرا با ام و من امروز میشوم و مانند این بار مسموم نشدهسومین بار است که مسموم می

وگیری شوی که کس به نزدیکی او سزاوارتر از من نیست مگر آنکه از این کار جل پیامبر خدا دفن کن چه هیچ

 [14[]13[]12[]11« ]ریزی شود.اندازه حجامتی خون  در آن صورت نباید به

، سکینه هاینام اصفهانی ابوالفرج ، است. بنا بر نقلاشعث دختر السّالم( جَعدهیکی از همسران امام مجتبی )علیه 

 [1۵. ]است دانسته او را جعده صحیح نام شده، اما وی او گزارش و شَعْثاء نیز برای عایشه

 [1۸[]1۷[]1۶السّالم( درآمد. ]مجتبی )علیه  حسن امام ازدواج به پدرش با نیرنگ جعده نوشته بالذری به

با وعده مالِ بسیار و  معاویه السّالم( این است که کهقول صحیح و مشهور در نحوه شهادت امام مجتبی )علیه 

کرد و بر اثر  السّالم( را زهر دهد و او نیز چنینحسن )علیه  ، امامکرد تا شوهرش را تطمیع عدهبا یزید، ج ازدواج

 [23[]22[]21[]2۰[]19رسید. ] شهادت به امام آن

 عبدالبر،از ابن نقل سَخاوی به گزارش به [24. ]است بوده فرستاده جعده زهر را برای معاویه طبرسی گزارش به

 امام علی با خاندان دشمنی کرد و این ، او را مسمومالسّالم( داشتحسن )علیه  امام به که ایکینه سبب به جعده

 شده اشاره آن السّالم( به)علیه  صادق از امام در روایتی ؛ چنانکهنیز وجود داشت اشخانواده السّالم( در میان)علیه 

ان االشعث شرک فی دم امیرالمؤمنین و ابنته جعده سمت الحسن، و ابنه شرک فی دم »دند: است. ایشان فرمو
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الحسین؛ به راستی که خود اشعث در خون امیرالمؤمنین شرکت جست، و دخترش جعده امام حسن را مسموم 

 [2۸[]2۷[]2۶[]2۵« ]کرد، و پسرش )محمد بن اشعث( در خون حسین شرکت جست.

 که زنی ؛ فرزندانمُسِمَّه االزْواج بَنی»را  ، آنانجعده با فرزندان مشاجره هنگام به قریشیان هک ها آمدهدر گزارش

 [32[]31[]3۰[]29کردند. ]می خطاب« کند.می را مسموم همسرانش

ن آمده است ه میابالسّالم( بر اثر بیماری سخن البته در برخی منابع غیر شیعی از مرگ طبیعی امام حسن )علیه 

[33[]34] 

یاتی در دست است که البته با قول اکثر قریب باتفاق دیگر منابع تاریخی و حدیثی مخالف است. از طرفی هم روا

السّالم(  ام حسن )علیهالساّلم( را شهادت )مرگ غیر طبیعی( ذکر کرده است. از ام که پایان عمر همه امامان )علیهم

« که کشته یا مسموم شود.نیست، جز آن ا اِلَّا مَقْتُولٌ اَوْ مَسْمُومٌ؛ هیچ یک از ما امامانمَا مِنَّ»نقل شده که فرمودند: 

[3۵] 

للَّهِ مَا مِنَّا اِلَّا مَقْتُولٌ اوَ »السّالم( شنیدم که فرمود: شیخ صدوق به نقل از اباصلت هروی گوید: از امام رضا )علیه 

 [3۶« ]کشته شده به شهادت رسیده.شَهِیدٌ؛ به خدا سوگند! نیست از ما مگر 

 او با یزید رضایت ازدواج به بود وفا کرد، ولی داده جعده به که وعده مالی به زهر، معاویه از کارگر افتادن پس

 [3۷نداد ]

 [39[]3۸د. ]برسان قتل السّالم( به)علیه  علی بن ، یزید، را نیز مانند حسنترسد فرزندشمی که او گفت و به

اش صادق درآمد که فرموده بود: به خدا قسم معاویه  السّالم( دربارهدر اینجا بود که پیشگوئی امام مجتبی )علیه 

 [4۰تو را فریب داد و به عهد و پیمانش وفا نخواهد کرد. تو همسری بهتر از من به دست نخواهی آورد. ]

[ و گفته شده که 41قرار گرفت. ] حضرت و نفرین السّالم(، مورد لعنحسن )علیه  امام به از زهر دادن پس جعده

 [42بیماری توام با عفونتی برای او پدید آمده و به وضع بسیار دردناکی درگذشت. ]

 تاریخ شهادت

از سوی معاویه بن  السّالم( بر اثر زهری کهمشهور میان مورخان و علمای مسلمان این است که امام مجتبی )علیه 

سالگی  4۸هجرت در سن  ۵۰صفر سال  2۸شنبه ابی سفیان توسط جعده به آن حضرت خورانیده شد، در روز پنج

علیه(  اهلل ی )رحمهعلیه( و مفسر ادیب و توانمند شیخ طبرس اهلل به شهادت رسید. همان طوری که شیخ مفید )رحمه

 [4۵[]44[]43اند. ]بر آن تصریح کرده
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بسیار است،  رت و مقدار عمر آن بزرگوار در آن، در روایات شیعه و اهل سنت اختالفدر تاریخ شهادت آن حض

 [4۶که عمده آنها اقوال زیر است: ]

 [4۸[]4۷سالگی. ] 4۷هجری در سن  49. آخر ماه صفر سال 1

 [۵۰[]49سالگی. ] 4۸سالگی یا  4۷در  ۵۰یا سال  49. هفتم ماه صفر سال 2

 [۵۶[]۵۵[]۵4[]۵3[]۵2[]۵1سالگی. ] 4۸یا  4۷هجری در  49یا  ۵۰. بیست و هشتم ماه صفر سال 3

 [۵9[]۵۸[]۵۷سالگی بوده است. ] 4۷هجرت در سن  ۵۰یا  49. شهادت آن حضرت در پنجم ربیع االول سال 4

 است، و ضعیف دانیم، مشهورترین اقوال در این باره از نظر تاریخ شهادت، همان قول سوم و دومو چنانکه می

گی است، چنانکه سال 4۸باشد، و مشهورترین اقوال در مورد عمر آن حضرت نیز همان ها نیز قول پنجم میترین آن

الفی نیست در خعلیهما( نیز نقل شده است و صاحب کتاب منتخب التواریخ گوید:  اهلل از مجلسی و مفید )رحمة

 [۶۰شنبه بوده است، و اهلل العالم. ]اینکه وفات آن حضرت در روز پنج

 نقش معاویه

که معاویه مهیا ساخته بود از متواترات  ط دسیسه معاویه و سمیالسّالم( توسماجرای شهادت امام مجتبی )علیه 

تاریخ و متواترات نزد خاصه و عامه است و هیچ تردیدی در آن راه ندارد. چنانکه بر اساس گزارشات بسیاری از 

رغم تعهدش مبنی بر عدم تعیین السّالم( علیامام مجتبی )علیه منابع تاریخی اهل سنت معاویه در زمان حیات 

ولیعهد و واگذاری خالفت به امام بعد از خودش، تصمیم گرفت تا یزید را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی 

 [۶1نماید. ]

السّالم( تبى )علیه بزرگترین مانع برای معاویه در مسیر گرفتن بیعت از مردم برای یزید وجود مطهر امام حسن مج

خواست براى فرزندش یزید از مردم بیعت بگیرد؛ نویسد: معاویه مىمى« ابوالفرج اصفهانی»بود. مورّخ معروف 

ساخت، از این رو، هر دو تن السّالم( و سعد بن ابی وقّاص کار را براى او مشکل مىولى وجود امام حسن )علیه 

السّالم( گردید، همسرش دار مسموم کردن امام مجتبی )علیه ویه عهدهرا مسموم ساخت. آن کسی که از طرف معا

 [۶2جعده بود. ]

نویسد: چون معاویه خواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد، اقدام به مسموم نمودن امام مجتبی ابن ابی الحدید می

تر و کومتش مانعی بزرگالسّالم( کرد، زیرا معاویه برای گرفتن بیعت به نفع پسرش و موروثی کردن ح)علیه 
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دید، پس معاویه توطئه کرد، آن حضرت را مسموم نمود و سبب مرگش السّالم( نمیتر از حسن بن علی )علیه قوی

 [۶3شد. ]

نویسد: از افراد مورد اعتماد شنیدم که معاویه تصمیم گرفت که فرزندش یزید ابن اعثم شافعی در کتاب الفتوح می

ای که بین او و دانست این کار نشدنی است؛ چرا که در صلح نامهگمارد، با این که میرا به والیت عهدی خود ب

حسن بن علی منعقد شده بود، یکی از شروط این بود که معاویه بعد ازمرگش خالفت مسلمانان به شوری واگذار 

همان کسی که پیامبر او کند؛ از این رو تمام تالش خود را برای کشتن امام حسن به کار برد، و مروان بن حکم ـ 

داد و امر کرد که او را به همسر امام حسن علیه السالم  را تبعید کرد ـ را به مدینه فرستاد و به او دستمال مسمومی

جعده دختر اشعث بن قیس برساند و هر چه نیرنگ دارد به کار ببرد که حسن بن علی این دستمال را بعد از قضاء 

ه جعده قول دهد که پنجاه هزار درهم به او بدهد و او را به ازدواج فرزندش درآورد. حاجتش استفاده کند و نیز ب

مروان برای انجام دستور معاویه به مدینه رفت و تمام تالش خود را برای گول زدن همسر امام حسن علیه السالم 

اقی شتافت، و جعده گول به کار برد، تالش او به بار نشست و به همین دلیل امام حسن علیه السالم به دیار ب

 [۶4های مروان را خورد و این گناه زشت را مرتکب شد. ]وعده

السّالم(، معاویة بن ابی سفیان بوده و او بود که برای جعده برای اثبات این قضیه که قاتل اصلی امام مجتبی )علیه 

و سلّم( را مسموم آله و علیه اهلل  )صلیسمّ فرستاد و او را با وعده ازدواج با یزید تحریک کرد تا فرزند رسول خدا 

نماید؛ در منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت آن قدر مطلب وجود دارد که نیازی به منابع شیعی نیست. 

[۶۵[]۶۶[]۶۷[]۶۸[]۶9[]۷۰[]۷1] 

 شادی معاویه

 مام مجتبی )علیهچنانکه در تاریخ آمده است؛ معاویة بن ابی سفیان عالوه بر این که عامل اصلی در شهادت ا

رغم تالش برای پنهان کردن نقشش در ماجرای شهادت، آن السّالم( بود؛ بعد از شنیدن خبر شهادت امام، علی

آور بود. ابن چنان خوشحال شد که نتوانست جلوی شادمانی خود را بگیرد و این حرکت او برای همسرش تعجب

السّالم( به نویسد: هنگامی که خبر )شهادت( حسن )علیه میهای علمی اهل سنت در این باره خلکان، از استوانه

معاویه رسید، صدای تکبیرش از کاخ خضراء شنیده شد. پس اهل شام نیز به تبعیت از او تکبیر گفتند. فاخته همسر 

معاویه به او گفت: چشمت روشن ای امیر المومنین، چه باعث شد تا تکبیر بگویی؟ معاویه گفت: حسن از دنیا 

ت. فاخته گفت: آیا به خاطر فوت پسر فاطمه تکبیر می گویی؟ معاویه گفت: به خدا سوگند به خاطر شادمانی رف

از مرگ او تکبیر نگفتم اما خیالم راحت شد. در آن موقع ابن عباس در شام بود و بر معاویه وارد شد. معاویه گفت: 
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دانم چه اتفاقی افتاده ده است؟ ابن عباس گفت: نمیات چه اتفاقی افتادانی برای خانوادهای ابن عباس، آیا می

بینم و خبر تکبیر گفتن و سجده تو به من رسیده است. معاویه گفت: حسن از دنیا است اما تو را شاد و خندان می

. رفت. ابن عباس گفت: خدا ابو محمد )کنیه امام حسن علیه السالم( را رحمت کند. این جمله را سه بار گفت

خدا که اى معاویه، بدن او قبر تو را نخواهد بست )پر نخواهد کرد( و کم شدن عمر او، بر عمر تو  سوگند به

السّالم( ملحق شویم، به پیشواى پرهیزگاران و انگشتر پیامبران ملحق نخواهد افزود، اگر ما به امام حسن )علیه 

داد؛ و پس از آن خداوند براى ما جانشین ایم و خداوند این دورى را جبران و این اندوه را تسکین خواهد شده

 [۷2انتخاب خواهد کرد. ]

 [۷4[]۷3اند. ]االبرار، انصاری تلمستانی در الجوهرة فی النسب آورده همین مطلب را زمخشری در ربیع

ه معاویه رسید، نویسد: هنگامى که خبر شهادت حسن بن على )علیهماالسالم( بابن عبد ربه در العقد الفرید می

اشت. سپس دجده شکر بجاى آورد، سپس کسى را به دنبال ابن عباس فرستاد که در همان زمان در شام حضور س

ا رفت؟ ابن عباس به او تسلیت گفت در حالى که شادمان بود. به ابن عباس گفت: ابو محمد در چند سالگى از دنی

عاویه گفت: مز آن آگاهى ندارد. سپس دانند، عجیب است که فردى همانند تو اگفت: سن او را تمامى قریش مى

ودکان کام که فرزندان کوچکى بر جاى نهاده است ؟! ابن عباس گفت: هر کوچکى، بزرگ خواهد شد، شنیده

شهادت حسن بن  و خردساالن ما نیز بزرگ خواهند شد. سپس عبداهلل بن عباس گفت: اى معاویه! چرا تو به خاطر

ت و بدن او قبر تو ؟ به خدا قسم مردن او اجل شما را به تأخیر نخواهد انداخاىعلى )علیهماالسالم( خوشحال شده

 [۷۵السّالم(. ]را پر نخواهد کرد. چه قدر کم است ماندن من و تو بعد از امام حسن )علیه 

السّالم( به معاویه نویسد: زمانی که خبر وفات حسن بن علی )علیهمااحمد زکی صفوت در جمهرة خطب العرب می

 [۷۶ید، آشکار به شادی و پایکوبی پرداخت. ]رس

السّالم( از دنیا رفت، حاکم مدینه این نویسد: وقتی امام حسن )علیه ابن قتیبه دینوری در کتاب االمامة و السیاسة می

 [۷۷خبر را به معاویه رساند، وقتی معاویه از این قضیه با خبر شد، آشکارا به شادی و پایکوبی پرداخت. ]

را در حالی در منابع اهل سنت درباره معاویه آمده است که طبق روایات در منابع شیعه و سنی، دشمنی و این ماج

ها السّالم( نیز به تصریح روایات اهل سنت، قطعاً جزء آنالسّالم( که امام مجتبی )علیه  جنگ با اهل بیت )علیهم

من احب الحسن و الحسین »و سلّم( است. روایاتی مانند آله و علیه اهلل  است، جنگ و دشمنی با رسول خدا )صلی

فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی؛ هر که حسن و حسین را دوست بدارد، مرا دوست دارد، و هر که با آن دو 

 [۷۸« ]دشمنی کند با من دشمنی کرده است.
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ر کسی حسن و هضی اهلل عنهما؛ من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی. یعنی الحسن و الحسین ر»و 

 [۷9« ]حسین را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته و هر کسی با آن دو دشمن باشد، با من دشمن است.

اَنَا  و سلّم( قَالَ لِفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِاله و علیه اهلل اَنّ النَّبِیَّ )صلی »نوبسد: ابن حبان در صحیح خود چنین می

و سلّم( خطاب به فاطمه، حسن و حسین آله و علیه اهلل حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ وسلم لِمَنْ سَالَمَکُمْ؛ رسول خدا )صلی 

کنم که با شما کنم که با شما دشمنی کند و با کسی سازش میالسّالم( فرمود: من با کسی دشمنی می )علیهم

 [۸۰« ]سازش کند.

و سلّم( الی علی وفاطمة والحسن اله و علیه اهلل نظر النبی )صلی »نویسد: المستدرک می و حاکم نیشابوری نیز در

و سلّم( به علی، فاطمه، آله و علیه اهلل والحسین فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم؛ رسول خدا )صلی 

ند و با کسی کنم که با شما دشمنی کمیالسّالم( نگاه کرد و فرمود: من با کسی دشمنی  حسن و حسین )علیهم

 [۸1« ]کنم که با شما سازش کند.سازش می

السّالم( نیز به تصریح روایات السّالم( که امام مجتبی )علیه  پس طبق روایات، دشمنی و جنگ با اهل بیت )علیهم

 [۸2و سلّم( است. ]ه آلو علیه اهلل  ها است، جنگ و دشمنی با رسول خدا )صلیاهل سنت، قطعاً جزء آن

 ممانعت عایشه

السّالم(، وصیت کرده بود او را در السّالم( به برادرش، امام حسین )علیه بنا بر روایت شیخ طوسی امام حسن )علیه 

کنار مدفن پیامبر اکرم به خاک بسپارند؛ اما اگر کسانی مانع این اقدام شدند، هرگز پافشاری نکند، مبادا خونی 

 [۸3]ریخته شود. 

در نقل دیگر آمده است که امام حسن علیه السالم وصیت کرده بود جسدش را پس از غسل و کفن برای تجدید 

و سلّم( ببرند و سپس در کنار مادربزرگش، فاطمه بنت اسد، دفن آله و علیه اهلل عهد نزد قبر رسول خدا )صلی 

 [۸4کنند. ]

و سلّم(، جمعیت به آله و علیه اهلل ر کنار قبر رسول خدا )صلی هنگام آوردن جنازه مطهر آن حضرت برای دفن د

 [۸۵قدری زیاد بوده که جای سوزن انداختن نبوده است. ]

 [۸۷[]۸۶و سلّم( ممانعت کرد. ]آله و علیه اهلل  السّالم( در کنار پیامبر )صلیعایشه از دفن امام حسن )علیه 

السّالم( در کنار پیامبر )صلی عت عایشه از دفن پیکر مطهر امام حسن )علیه شاید بتوان یکی از دالیل اصلی ممان
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السّالم( و سلّم( را به نقش آن حضرت در پایان دادن به جنگ جمل به نفع سپاه امیرالمؤمنین )علیه آله و علیه اهلل 

 [۸9[]۸۸دانست. ]

گفت: چنین چیزی )دفن آن السّالم( میعلی )علیه گوید: شنیدم عایشه در روز دفن حسن بن عبداللّه بن زبیر می

حضرت در کنار پیامبر( هرگز اتفاق نخواهد افتاد. باید در بقیع دفن شود و نباید در کنار آن سه نفر باشد. 

[9۰[]91[]92] 

ن لما مات الحسن ارادوا ا» نویسد:ابن عبد البر قرطبی، دانشمند پرآوازه اهل سنت در کتاب بهجة المجالس می

و سلّم(، فابت ذلک عائشة ورکبت بغلة وجمعت الناس، فقال لها ابن آله و علیه اهلل  یدفنوه فی بیت رسول اهلل )صلی

 خواستند رفت، دنیا از( السّالم علیه) حسن کههنگامی عباس: کانک اردت ان یقال: یوم البغلة کما قیل یوم الجمل؟!

یری کرد، سوار بر جلوگ کار این از او پس کنند؛ دفن( سلّم و آله و علیه اهلل صلی) خدا رسول خانه در را او که

خواهی همان کاری را که در روز جمل انجام دادی قاطری شد و مردم را جمع کرد. ابن عباس به او گفت: تو می

 [93« ]گویند روز شتر؟همان طوری که می« روز قاطر»انجام بدهی تا این که مردم بگویند: 

قالت: البیت بیتی وال آذن ان یدفن »اند: الحدید در شرح نهج البالغه نوشتهابی ری در انساب االشراف و ابنبالذ

 [9۵[]94« ]دهم که کسی در آن دفن شود.فیه احد؛ عایشه گفت: خانه، خانه من است، اجازه نمی

ت بیتی ال آذن فیه الحد فاتاها القاسم وقیل ان عائشة رکبت بغلة شهباء وقال»نویسد: یعقوبی نیز در تاریخ خود می

بن محمد بن ابی بکر فقال لها یا عمة ما غسلنا رؤوسنا من یوم الجمل االحمر اتریدین ان یقال یوم البغلة الشهباء 

فرجعت؛ عائشه در حالی که سوار بر قاطر خاکستری رنگی شده بود، گفت: این خانه من است، به هیچ کس اجازه 

ای عمه، ما هنوز سرهای خود را )از ننگ( بعد از اسم بن محمد بن ابی بکر جلو آمد و گفت: دهم. ق)دفن( نمی

 [9۶« ]؟ پس عائشه بازگشت.«روز قاطر خاکستری»خواهی که مردم بگویند ایم، تو میروز شتر سرخ نشسته

مایت از حس نقاب امیه و مروانیان خصوصا مروان به همراه یارانش در پهمین حرکت عائشه موجب شد تا بنی

 [9۸[]9۷] السّالم( علنی کرده و دست به اسلحه بردند.عائشه، بغض و کینه خود را نسبت به امام )علیه 

حضرت را تیرباران کردند،  ی آنو رموا بالنبال جنازته حتی سل منها سبعون نبال؛ جنازه»نویسد: ابن شهر آشوب می

 [99« ]خته شد.تیر به تابوت آوی تا جایی که هفتاد چوبه

السّالم( گفت که چرا عثمان باید بیرون مدینه دفن شود و حسن )علیه مروان به عنوان حامی عائشه در این فتنه می

صدا سفیان و فرزندان عثمان با او همابی امیه و آل و سلّم( در این میان نیز آلآله و علیه اهلل  در کنار پیامبر )صلی

 [1۰۰جلوگیری کردند. ]شدند و از این کار 
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 سپاریتشییع و خاک

در منابع تاریخی آمده است که سعید بن عاص، حاکم مدینه، با درخواست امام حسین علیه السالم بر پیکر امام 

 [1۰3[]1۰2[]1۰1] خواند؛ نماز السالم علیه حسن

و بر آن نماز بخواند،  تواند غسل دهدمیولی با توجه به وجود روایات درباره اینکه امام معصوم را فقط امام معصوم 

 برای بقیع قبرستان رد ولی است، خوانده نماز برادر جنازه بر قبالً خودش السالم علیه رسد که امام حسینبه نظر می

 [1۰4. ]است پذیرفته را پیشنهاد این او و کرده نماز خواندن تعارف عاص بن سعید به تقیه رعایت

اطرافش بودند(  نویسد: ابن عباس پیش آمد، خطاب به عایشه )در حالی که چهل سوار درمیشیخ مفید در االرشاد 

اهلل ارجعی فقد کفیت واسواتاه فیوما علی بغل و یوما علی جمل، تریدین ان تطفئی نوراهلل و تقاتلی اولیاء»گفت: 

 استر بر روزی! ایشهع است؟ رسوایی چه این الذی تخافین و بلغت ما تحبین و اهلل منتصر الهل البیت و لو بعد حین؛

؟ بازگرد! و خواهی نور خدا را خاموش کنی و با دوستان خدا بجنگیجمل( می جنگ به اشاره! )شتر بر روزی و

کنیم، خوشحال باش که جا دفن نمیترسیدی خیالت راحت باشد که ما طبق وصیت، بدن مطهر را اینچه میاز آن

 [1۰۵...« ]الساّلم( را یاری خواهد کرد، گرچه زمانی بگذرد بیت )علیهم تو به هدفت رسیدی؛ خداوند اهل

 اهلل اش فاطمه بنت اسد )سالمالسّالم( را به طرف بقیع برده و در کنار قبر جدهگاه جنازه امام حسن مظلوم )علیه آن

 [1۰9[]1۰۸[]1۰۷[]1۰۶علیها( به خاک سپردند. ]

 پانویس

     .۸1-۸۰بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص. ابو الفرج اصفهانی، علی 1

     .193، ص3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، ج2

     .1۶، ص2. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، ج3

     .1۵، ص2به، ج. ابن اثیر، ابو الحسن علی بن ابی الکرم، اسد الغابه فی معرفه الصحا4

     .4۷۰، ص2السّالم(، ج. قرشی، باقر شریف، حیاة االمام الحسن )علیه ۵

     .1۸9، ص3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، ج۶

     .۵۵، ص3. بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، ج۷

     .۸1الطالبیین، ص. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل ۸

     .4۶، ص۸کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج. ابن9

     .۶۶، ص2. ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، االصابه فی تمییز الصحابه، ج1۰
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     .22۵، ص2. یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، ج11

     .414. طبرسی، فضل بن الحسن، اعالم الوری، ص12

     .2۰۷، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج13

     .39۰، ص1عبداهلل، االستیعاب فی معرفه االصحاب، ج بن . ابن عبد البر، یوسف14

     .۶۰. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص1۵

     .14، ص3االشراف، ج. بالذری، احمد بن یحیی، انساب 1۶

     .4۵۸، ص2السّالم(، ج. قرشی، باقر شریف، حیاة االمام الحسن )علیه 1۷

     .2۸4، ص13. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه الدمشق، ج1۸

     .1۵، ص2ج. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، 19

     .2۰2، ص3السّالم(، ج طالب )علیهم، مناقب آل ابیبن علی . ابن شهر آشوب، محمد2۰

     .2۰۷، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج21

     .13۸، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج22

     .4۰3. طبرسی، فضل بن الحسن، اعالم الوری، ص23

     .13، ص2ج. طبرسی، فضل بن حسن، االحتجاج علی اهل اللجاج، 24

     .2۸3، ص1المدینه الشریفه، ج تاریخ ، التحفه اللطیفه فی، محمد بن عبدالرحمان. شمس الدین سخاوی2۵

     .1۶۷، ص۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2۶

     .142ص، 44. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج2۷

 .442السّالم(، صهاشم، زندگانی امام حسن مجتبی )علیه  . رسولی محالتی، سید2۸

     .2۰۸، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج29

     .۸۰. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص3۰

     .1۶، ص2اد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، ج. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرش31

     .4۶92، ص1. موسسه دائره المعارف اسالمی، دانشنامه جهان اسالم، ج32

     .19۶، ص1. ابن قتیبه الدینوری، عبداهلل بن مسلم، االمامه و السیاسه، ج33

     .۵۵، ص3. بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، ج34

     .22۷بن محمد، کفایة االثر، ص علی. خزاز قمی، 3۵

     .۵۸۵، ص2. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج3۶
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     .۸۰. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص3۷

 .1۸2، ص3. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج3۸

     .13، ص2. طبرسی، فضل بن حسن، االحتجاج علی اهل اللجاج، ج39

 .4۵۶. قائمی، علی، در مکتب کریم اهل بیت، ص4۰

     242، ص1، جو الجرائح ، الخرائج، سعید بن هبه اللّهراوندی . قطب41

 .4۵۶. قائمی، علی، در مکتب کریم اهل بیت، ص42

     .1۵، ص2. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، ج43

     .33قی، رساله فی تواریخ النبی، ص. شوشتری، محمدت44

     .3۸9، ص1عبداهلل، االستیعاب فی معرفه االصحاب، ج بن . ابن عبد البر، یوسف4۵

     .3۸9، ص1عبداهلل، االستیعاب فی معرفه االصحاب، ج بن . ابن عبد البر، یوسف4۶

     .134، ص44. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج4۷

     .4۰، ص۶خ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب االحکام، ج. شی4۸

     .134، ص44. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج49

     .۷، ص2عاملی، الدروس الشرعیه، ج . شهید اول، محمد بن مکی۵۰

     .192، ص3السّالم(، ج طالب )علیهم، مناقب آل ابی. ابن شهر آشوب، محمد بن علی۵1

     .4۶1، ص1کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج. ۵2

     .149، ص44. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج۵3

     .13۸، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج۵4

     .4۸، ص۸کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج. ابن۵۵

     .4۰3بن الحسن، اعالم الوری، ص . طبرسی، فضل۵۶

     .212. ابن قتیبه الدینوری، عبداهلل بن مسلم، المعارف، ص۵۷

     .1۸9، ص3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، ج۵۸

     .3۷، ص۸کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج . ابن۵9

 .۵۶ر، منتخب التواریخ، ص. بداونی، عبدالقاد۶۰

     .194-191، ص1. ابن قتیبه الدینوری، عبد اهلل بن مسلم، االمامه و السیاسه، ج۶1

     .۶۰، ص1. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ج۶2
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     .29، ص1۶. ابوحامد عبدالحمید، ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج۶3

     .31۸، ص4فی، ابومحمد احمد بن اعثم، الفتوح، ج. ابن اعثم کو۶4

 .192-191. سبط ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی، تذکره الخواص، ص۶۵

     .1۵۶، ص۵. زمخشری، محمود بن عمر، ربیع االبرار و نصوص االخیار، ج۶۶

     .۵۵، ص3. بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، ج۶۷

     .۸۰، ص1بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ج . ابو الفرج اصفهانی، علی۶۸

 .2۰۷، ص2. تلمسانی انصاری، محمد بن ابی بکر، الجوهره فی نسب النبی واصحابه العشره، ج۶9

     .3۸9، ص1عبد اهلل، االستیعاب فی معرفه االصحاب، ج بن . ابن عبد البر، یوسف۷۰

     .۵، ص۶. مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج۷1

     .۶۷-۶۶، ص2. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات االعیان، ج۷2

     .1۵۷، ص۵. زمخشری، محمود بن عمر، ربیع االبرار ونصوص االخیار، ج۷3

     .2۰۸، ص2. تلمسانی انصاری، محمد بن ابی بکر، الجوهره فی نسب النبی واصحابه العشره، ج۷4

     .11۰، ص۵، العقد الفرید، ج. ابن عبد ربه اندلسی، احمد بن محمد۷۵

     .99، ص2. صفوت، احمد زکی، جمهرة خطب العرب، ج۷۶

     .19۶، ص1. ابن قتیبه الدینوری، عبد اهلل بن مسلم، االمامه و السیاسه، ج۷۷

     .2۶4، ص43. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج۷۸

     .1۸۷، ص3علی الصحیحین، ج. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک ۷9

     .433، ص1۵بستی، محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، ج . ابن حِبّان۸۰

     .1۶1، ص3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبد اهلل، مستدرک حاکم، ج۸1

     .4۰، ص۸کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج. ابن۸2

     .1۶۰مالی، ص. شیخ طوسی، محمد بن حسن، اال۸3

     .1۷، ص2. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، ج۸4

     .1۸9، ص3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، ج۸۵

     .2۰9، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج۸۶

     .414بن الحسن، اعالم الوری، ص . طبرسی، فضل۸۷

     .34۵، ص43. عالمه مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، ج۸۸
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     .1۸۵، ص3السالم(، ج، مناقب آل ابی طالب )علیهم. ابن شهر آشوب، محمد بن علی۸9

     .2۸9، ص13. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه الدمشق، ج9۰

     .22۵ص 2ق، تاریخ یعقوبی، ج. یعقوبی، احمد بن اسحا91

     .913السّالم(، ص. جمعی از نویسندگان، دانشنامه امام حسن )علیه 92

     .1۶عبد اهلل، بهجة المجالس و انس المجالس، ص بن . ابن عبد البر، یوسف93

     .۶1ص 3. بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، ج94

     .14، ص1۶الحدید، شرح نهج البالغه، ج . ابوحامد عبدالحمید، ابن ابی9۵

     .22۵، ص2. یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، ج9۶

     .۶۰، ص3. بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، ج9۷

     .۸2. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص9۸

     .2۰4، ص3السّالم(، ج طالب )علیهمابی، مناقب آل . ابن شهر آشوب، محمد بن علی99

     .4۸، ص۸کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج. ابن1۰۰

     .۸3. ابو الفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص1۰1

     .392، ص1عبداهلل، االستیعاب فی معرفه االصحاب، ج بن . ابن عبد البر، یوسف1۰2

     .1۸9، ص3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، ج1۰3

 .4۵2. رسولی محالتی، سید هاشم، زندگانی امام حسن، ص1۰4

     .2۰9، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج1۰۵

     .1۸، ص2علی العباد، ج. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهلل 1۰۶

     .2۰4، ص3السّالم(، ج طالب )علیهم، مناقب آل ابی. ابن شهر آشوب، محمد بن علی1۰۷

     .2۰9، ص2. ابوالحسن اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه عن معرفه االئمه، ج1۰۸

     .4۰3. طبرسی، فضل بن الحسن، اعالم الوری، ص1۰9

 

، بازنویسی توسط گروه «امام حسن مجتبی علیه السالم»نی حوزه، برگرفته از مقاله رسا پایگاه اطالع: منبع

 پژوهشی ویکی فقه.

 


