گوهری در دل سامرا

س�ید جلی�ل الق�در

محم�د بن عل�ی
ا له�ا د ی
حضرت امام هادي } چهار پس��ر به نام هاي گفتم :فدايت ش��وم! آيا امام ما بعد از ش��ما اين
است؟
محمد ،حسن ،جعفر و حسين داشت.
س��يد محمد ،طبق برخي از منابع ،حدود س��ال ام��ام در جواب من فرمود :نه ،امام ش�ما بعد از
من حسن است».
(228هـ.ق) متولد شد.
بنابر اين قول ،سيد محمد فرزند اول امام است.
ولي طبق برخي روايات ،سيد محمد فرزند دوم و مقام و مرتبه سید محمد
جناب س��ید محمد بن علی از نظر علمای علم
از امام حسن عسکري} کوچکتر بود.
عل��ي بن مهزيار نقل میکند به امام هادي} رجال جزو انس��انهای ثقه و مورد اعتماد است و
گفت��م( « :پناه مي برم به خدا) اگر ش��ما از دنيا هی��چ گونه قدح و ذمی ندارد .مردم عراق از این
امامزاده خوف دارند و همواره حرمت او را حفظ
برويد ،به چه کسي رجوع کنيم؟»
َ
امام فرمودَ « :ع ْه ِدي إِليَ اْأل ْکبرَ ِ ِمنْ َول ِدي».
میکنند( .جامع الرواة ،ج  ،2ص )158
سيد مح ّمد ،بسیارجليل القدر و عظيم الشأن بوده او از اجالء سادات و داراي كرامات متواتر است.
اس��ت؛ به طوري که شيعيان خيال مي کردند او حتي اهل سنت و عربهاي باديه نشين به شدت
امام بعدي است.
ي ترسند.
به او احترام كرده و از او م 
ي��اران امام هادي} نيز درب��اره امامت وي از آنها هرگز قسم دروغ به سيد محمد نمي خورند
امام سؤال مي کردند.
ي كنند.
و پيوسته براي او نذر م 
گويد:
مي
علي بن عمرو نوفلي
كرامات بس��يار زي��ادي مانند ش��فاي مفلوج و
«همراه ابي الحس��ن[ ،در حياط منزلشان مرضه��اي صعب العالج و رف��ع گرفتاري هاي
بوديم که پس��رش محمد از جلوي ما گذش��ت .شديد از او نقل شده است.
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عالقه امام به سيد محمد
امام هادي} و فرزند بزرگوارش امام حس��ن
عسکري} به س��ید محمد بسيار ابراز عالقه
مي کردند .به طوري ک��ه امام براي او مجلس
ختم برگزار کرد.
جمعي از بني هاش��م؛ از جمله حسن بن حسن
افطس نقل کرده اند:
«روز وفات سيد محمد ،به خانه امام هادي}
رفتيم ،ديديم ،در صحن خانه بساط گسترده اند
و مردم دور تا دور نشسته اند.
جمعي��ت را تخمين زديم ،غير از موالي و س��اير
م��ردم  150نفر از آل ابي طالب ،بني هاش��م و
قريش حضور داشتند.
ناگهان امام حسن} در حالي که گريبان خود
را در مرگ برادر چاک کرده بود ،وارد ش��د و در
کنار پدرش ايستاد ،ما حضرت را نمي شناختيم.
پس از س��اعتي امام ه��ادي} رو به او کرده،
سپس فرمود:
يَا ُبن ََّي أَ ْح ِد ْث ِل َّل ِه ُش ْکراً َف َق ْد أَ ْحد ََث ِف َ
يک أَ ْمراً.

امام حسن} گريه کرد و گفت:
اَ ْل َح ْمدُ ِل ّل ِه َر ِّب ا ْلعا َل ِمنيَ ،اِيّا ُه َن ْش ُک ُر ِن َع َم ُه َع َل ْينا َو
إِ َّنا ِل َّل ِه َو إِ َّنا إِ َل ْي ِه َر ِاجعُ َ
ون.
پرسيدم او کيست؟
جواب داد :حس��ن} فرزند امام علي النقي
الهادی} ،در آن هنگام  20س��اله به نظر
مي رسيد ،ما فهميديم که پس از پدر ،او امام
است».
وفات
سيد محمد در سال (252هـ.ق ).براي زيارت
خانه خدا ،قصد س��فر ک��رد ،هنگامي که به
قريه بلد( بین س��امرا و بغداد) رسيد ،مريض
شد و درگذشت .شيعيان او را در همانجا دفن
کردند.
کرامات
کرامات زيادي از س��يد محمد ديده شده است.
ميرزا حسين نوري در «نجم الثاقب» مي نويسد:
«س��يد محمد ،صاحب کرامات متواتر است.
ح ّتي نزد اهل س��نت هم معروف است .مردم
عراق و حتي اعراب باديه نشين نيز مي ترسند
به نام او سوگند ياد کنند .اگر آنها را به برداشتن
مالي متهم کنند ،آن را بر مي گردانند ،ولي به
سيد محمد قسم نمي خورند؛ زيرا عذاب آن را
ديده اند».
تعدادي از علما درباره کرامات س��يد محمد
کتاب هايي نوش��ته اند؛ از جمله رس��اله اي

در کرامات س��يد محمدبن علي الهادي}،
تأليف مهدي آل عبدالغفار کشميري.
در اينجا به نمونه اي از کرامات وي اش��اره
مي شود:
ع ّ
المه سيد ميرزا هادي خراساني از سيد حسن
آل خواجه از خدام آستانه عسکريين[
نقل مي کند:
«در صحن ش��ريف ابي جعفر س��يد محمد
نشسته بودم ،متوجه شدم شخصي عرب در
حالي که يکي از دستهايش را به گردن بسته
بود ،وارد آس��تانه شد .نزديک رفتم و از علت
مريضي اش پرسيدم.
گفت :س��ال گذشته ،روزي به منزل خواهرم
رفتم ،ديدم در حياط ،گوسفندي بسته است.
خواستم ذبح کرده ،بخورم .خواهرم اجازه نداد
و گفت :اين گوس��فند نذر سيد محمد است.
م��ن به ح��رف او توجه نک��ردم و آن را ذبح
کردم ،پس از س��ه روز آثار ش��لي در دستم
نمايان شد و روز به روز بدتر شد.
من متوجه علت آن نبودم ،تا اين که در اين
اواخر متوجه کار خود شدم ،حاال هم پشيمانم
و براي شفا به آستانه سيد محمد آمده ام.
سپس با همراهيان وارد حرم شد و شروع به
گريه و زاري کردند.
پ��س از س��اعتي دي��دم دس��تش را حرکت
مي دهد .س��جده شکر به جا آورد و نذر کرد
هر سال گوسفندي بياورد و به نيت امامزاده
سيد محمد ذبح کند».

..
ثقه االس�لام ن��ورى اعتقاد عظيمى ب��ه زيارت آن
بزرگوار داش��ته و در تعمي��ر بقع ه و ضريح مباركش
كوشش كرده است و صورت كتيبهاى كه بر ضريح
شريفش نوشته چنين است:

مام
الس ّيدُ َ
الجليلِ أيب َجع َفر ُم َح َّمد ِ
هذا َمر َقدُ َّ
بن ا ِإل ِ
َظيم َّ
الش��أنِ َجليلِ
أبيِ َ
الح َس ِ
��ن عَيل الهادي } ع ِ
َ
ُ
ال َقد ِر كا َن ِت ّ
الش��ي َعة َتزعُ ُم أ َّن ُه اإلما ُم َبع َد أبي ِه }
ّ
َفلام ُتويف َن َّص أ ُبو ُه عَىل أخي ِه أيب ُم َح َّم ٍد الزيك }ُ و
:أحدث لله ُشكراً َف َقد أحد ََث َ
َ
فيك أم ًرا َخ َّل َف ُه
قال لَ ُه ِ
أ ُبو ُه يف املَدي َن ِة ِطف ًال َو َق ِد َم َع َلي ِه يف س��ا ِمراء ُمشتَدا
َو َنه َ
رجوع ىَإل الحج��ا ِز َو لَماّ َب َل َغ َب َل َد عَىل
َ��ض إىل ا ُّل ُ
ناك َو لَماَّ
��خ َم ِر َض و ُت ُوفيّ َو َمش َهدُ ه هُ َ
َ
تس�� َع ِة فر ِاس َ
َ
َ
َ
واب َمن
ُت ُو َيف َش��قّ أ ُبو ُم َح َّم ٍد َعلي ِه ثو َب ُه َو قال يف َج ِ
عا َب ُه َع َلي ِه َقد َشقَّ موىس عَىل أخي ِه هارون و كا َنت
َوفا ُت ُه يف ُحدُ ود اثنَني و َ َخمس َني َبع َد املِا َئ َتنيِ
سيد بزرگوار ابى جعفر محمد فرزند امام
اين آرامگاه ّ
على هادى(درود بر او) است .وى را شأنى
ابى الحسن ّ
عظيم و منزلتى واال است ،شيعه گمان مىكرده او پس
از پدرش(درود بر او) امام مىباش��د ،زمانى كه از دنيا
زكى(درود
رفت ،پدر او ،بر امامت برادرش ابى محمد ّ
بر او)تصريح كرد و به او فرمود :براى خدا شكرى تازه
كن،ك ه دس��تورش را درباره تو تازه كرد ،پدرش او را
درحالىكه كودك بود ،در مدينه گذاش��ت و او پس از
اينكه جوانى برومند شد در سا ّمرا به حضور پدررسيد،
آنگاه تصميم به بازگش��ت به حجاز گرفت ،زمانىكه
به منطقه«بلد» در نه فرسنگى سامرا رسيد بيمار شد
و از دنيا رفت ،و زيارتگاهش در همان جاست.
همين كه وفات يافت ابو محمد براى او گريبان چاك
كرد ،و در پاسخ كسانىكه بر او عيب گرفتند ،فرمود:
ن چاك زد ،و
موس��ى هم براى برادرش هارون گريبا 
سال وفاتش در حدود دويست و پنجاه و دو بود.
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