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 هفتم ربیع االوّل سال یازدهم هجری قمری، روز شهادت محسن بن علی

ی بنده شهادت  ترین پیامدهای رحلت و به عقیده در روز هفتم ماه ربیع یکی از تلخ

 . اتّفاق افتاد خدا رسول

بیست و هشتم ماه صفر این عالم را ترک کردند و طیّ کمتر از ده روز پس از  پیامبر اکرم

هجوم شد و در هجوم آخر که در شکسته شد و وارد  ی امیرالمؤمنین آن، چند بار به خانه

که برای دفاع از حریم والیت پاکبازانه به عرصه شدند، حضرت زهرا ی امیرالمؤمنین خانه

حضرت آسیب عجیبی دیدند که در اثر همین آسیب، . تم قرار گرفتندآمده بودند، مورد ضرب و ش

ی حضرت و شکسته  ی به خانه ی حمله حادثه. مدّتی نه چندان دراز بعد از آن، به شهادت رسیدند

گویا پاداش خدماتی بود که رسول ی کبری شدن در و تحت فشار قرار گرفتن صدّیقه

ناسپاس مدینه کرده بودند و آنها را از ذلّت شرک  در طی بیست و سه سال به این مردم اهلل

به عزّت توحید، از خواری و پستی نظام فاسد و ستمگر عصر جاهلیّت به شرایط و فضای نورانی 

گویا در . ی اسالمی منتقل کرده بودند و این آیین نورانی را در دسترس آنها قرار داده بودند جامعه

خواهم جز مودّت و محبّت خویشاوندان و  از شما نمیاجرای امر قرآن که فرمود هیچ اجری 

ی آن بزرگوار حمله کردند؛ عوض  ، به خانهگویا در مسیر دادن پاداش پیامبر اکرم  نزدیکانم؛

را تسلیت گویند،  های داغدار، داماد و پسرعمّ داغدار رسول اهلل که دختر داغدار، نوهاین

را بین در و دیوار تحت فشار قرار ی زهرا د؛ فاطمهشان را به آتش کشیدند؛ در را شکستن خانه
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ی زهرا  ی برخی از نویسندگان اهل سنّت، با ضربات لگدِ دومی، فاطمه دادند و بنا به نوشته

 . فرزند خود را سقط کردند

محسن شش ماههه  . است ، محسن بن علیی پیامبر االوّل روز شهادت نوه هفتم ماه ربیع

در زمان حیات  در رحم مادر بود که پیامبر این نام بر او نهادند؛ نام محسن را خود رسول اهلل

عطها   ی زههرا  و فاطمه شان بر این فرزند که قرار بود خدای متعال به امیرالمؤمنین ظاهری

دت رسهید و بهه   بهه شهها   ی پسهری پیهامبر اکهرم    در این حادثه یکی از سه نهوه . کند، نهادند

گویند، گروه منافقی که به ظاهر ادّعای ایمان و اسالم کرده بودنهد و خهود    تعبیری که اهل ذوق می

را به نزدیکی پیامبر رسانده بودند و در جوار آن حضرت بودند، امّا باطن خبیثشان را بعد از رحلهت  

بردند هفتم ربیهع االوّل سهال   یک سوم سادات عالم را در آن حادثه از بین  رسول اهلل آشکار کردند؛

را بهه   شهادت محسن بهن علهی   .استیازدهم هجری قمری، روز شهادت محسن بن علی

ی دوستداران این مکتب و آیین و این پیهامبر  و همهاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء محضر حضرت بقیه اهلل 
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