اﺧﺘﻼف ﺳﺎل ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع(
در ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان
راه ﻧﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﺴﻌﻮدی و اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
“ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ”
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ »ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ« از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ و ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ
ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺋﻤﻪ
اﻃﻬﺎر)ع( ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۴ﺟﻠﺪی ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴
ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺪوه و اﺳﻮه« ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه ﻧﻮر« ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻮم رﺟﺐ ،ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع(،
ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه ﻧﻮر« درﺑﺎره ﺷﻬﺎدت
اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ« درﺑﺎره ﺷﻬﺎدت دﻫﻤﯿﻦ اﻣﺎم
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ :اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع(
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۳ﺳﺎل از ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ اﻣﺖ و رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ
و ﺑﻪ او وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﻧﯿﮑﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن را ﮔﻮاه وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
آﻣﺎدهی رﺣﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﺎ زﻫﺮ
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :در ﺳﻮم رﺟﺐ و در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،روح ﭘﺎک وی از ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺪا ﺷﺪ .از داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻀﺮت زﻫﺮ داد و او را ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻘﻞ ﻣﺎﺟﺮای روز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﻌﻮدی اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﻌﻮدی از ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن آن ﺣﻀﺮت از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﺟﻤﻠﻪی ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ از آل ﻃﺎﻟﺐ و آل
ﻋﺒﺎس و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن ،در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .از ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ
دری ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و از ﭘﺲ وی اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﺳﺮﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺎک داده ﺧﺎرج ﺷﺪ .و ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ
ﭘﺪرش ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﻌﻮدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﭘﺮ
از ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻧﺸﺴﺖ،
ﻣﺮدم ﻟﺐ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺻﺪای ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .و آن روز ﮐﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺷﻬﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻏﺮق ﺷﯿﻮن و ﻓﻐﺎن ﺑﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ درﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﻌﻮدی ﮔﻔﺖ:
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( در روزﮔﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﻪ
آﻏﺎز آن ﺳﺎل )۲۵۶ه ق( ﺑﻮده ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺮادرش
اﻟﻤﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺟﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه اﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮاﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﻓﻖ ،ﺑﻪ ﻃﺮف
اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی)ع( رﻓﺖ و ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺧﻮش
آﻣﺪی.
اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد
دارد ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻣﺎم را زﻫﺮ داده ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺳﺎل ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع(

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎدت آن ﺣﻀﺮت ﭘﺲ از ﺳﺎل )۲۵۶ه ق( ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺳﺎل ) ۲۴۵ه ق( .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( در آﺧﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ زﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ آن را در ﺟﻠﺪ ۵۰
ﺑﺤﺎر ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺨﺎن در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﻤﻬﺘﺪی و اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ روی داده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
ﺳﺎل آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺎل ) ۲۷۶ه ق( ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺷﺎﯾﺪ
اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻤﻬﺘﺪی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎل )۲۶۰ه ق( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
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