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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد هفتمجلسه 
علیه الصالة و السالمصادق مادر امام موضوع:  

 *** تدوین شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ٍد َو آِلِه الط   َدَنایِّ َس  یالّلُه عل یو َصل   نیَالَحْمُد ِلّلِه َربِّ العالم رض ةُ ی  َبق َمای  ِس  َن یبیِّ ُمَحم 

َ
ِلُتَراِب  َن یالمو َارواُح الع یروح نیالّله ِفي األ

ْعُن َعلَ  عداِئهم أجمع یَمْقَدِمِه الِفداء والل 
َ
َن األِن إلَ  نیأ  نیالدِّ  وِم یَ  یمِّ

 
 ...سالم علیکم

 
 «ام فروه»

در ادامۀ مباحثی که پیرامون زندگینامه، تاریخ و  ،کنندبا عرض ادب و سالم به محضر همۀ عزیزانی که این برنامه را مالحظه می
ه مادر امام صادق علی ،سالم الله علیها «ام فروه»معرفی مادران چهارده معصوم علیهم الصالة و السالم داشتیم می رسیم به 

 السالم.
ین فردی بوده ا است؛ عبدالرحمانبه این معنا که پدر ایشان قاسم فرزند  است؛ این بانوی بزرگوار دارای یک نسب فوق العاده بوده

شد و دارای تالش ها و مجاهدات فراوانی در مسیر امام سجاد صالة و السالم محسوب میالکه از راویان و یاران امام سجاد علیه 
که  و وقتی ،کند همسری به نام اسماء ازدواج میبا . قاسم ، بودعلیه الصالة و السالم و آن دوران سختی که آن حضرت داشت

که فاطمه بعدها با  نام دارد؛ یکی از آن فرزند ها فاطمه .دها دو فرزند دختر می دهآن خداوند متعال به  ،صورت می گیرد ازدواج
اله در زبان عربی به معنای تاج یا ک «فرَوه»یا  «فرِوه»کلمه ملقب می شود.  «ام فروه»ازدواج با امام باقر علیه الصالة و السالم به 

 .است عناوین در عرب رایج بوده و القاب و ور اسامیط و این ؛دهند یا آن پوششی که بر روی سر قرار می ،تاس
 

  «ام فروه»به  وجه تسمیه مادر امام صادق
و به همین عنوان اسم فرزند پسر را به عنوان لفظی که بعد از اسم  ،پسر به عنوان کنیه برای پدر برده می شود معمواًل اسم فرزندِ 

بفرمایید  مثاًل فرض وجود داشته است؛رسمی  چنین کی نیزکرده نامیده می شود. در بین ما ن فردی که متولد آیا مادر برای  «ام»
ین ا و« مادر حسن»یا ، «نام حس»، «ننه حسن»می گفتند  او به ، پساست «حسن»یک خانومی اسم پسرش یا پسر اولش 

یا ، «ابوالحسن»یعنی پدر حسن،  «ابا حسن»، «ابا علی»گفتند وری که در مورد پدر هم مثاًل میطهمان  ؛اصطالحات رایج است
یه مثاًل فرض بفرمایید امام رضا عل ؛پسر در میان نیست اما گاهی اوقات اصاًل اسم فرزندِ  است. این ها رایج بوده ؛ که«ابوعلی»
امام رضا  رزندتنها ف و ،اند نداشته «حسن»فرزندی به نام علیه السالم امام رضا اما  ،است «ابوالحسن»صالة و السالم کنیه اش ال

و  «تقی»است و ملقب به  علیه السالم« محمد»امامی است که اسم او  -خواهیم رسید به بحث آن لبته ا -علیه الصالة و السالم 
 اء اللهباشد إن ش ایشان روح ما فدایکه حضرت ثامن الحجج  - خوب باید به جناب امام رضا علیه الصالة و السالم است. «جواد»
کویی در این عنی هر چه نیی ؛مطلق است ِن منظور ُحْس که ند ه ااینجا گفت ؛نده اگفت «ابوالحسن»اما  ،می گفتند «ابومحمد»باید  -
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در حالی  ؛«اللهاباعبد»همین نسبت ما به امام حسین علیه الصالة و السالم می گوییم  هب .به او نسبت داد توان می وجود دارد،عالم 
ه جناب علی بالبته بودند؛ فرزندی که خداوند به او عنایت کرد علی اکبر، علی اوسط یا امام زین العابدین و علی اصغر،  که سه
 ؟ زیراگویندمی «اباعبدالله»را  علیه السالم اما چرا امام حسین .علی بود ایشان نیز نامولی  ،اندهم گفته  «عبدالله رضیع»اصغر، 

  .توجه دادن به این نکته است ،اینو ، «بندگی خدا ِسّر »اباعبدالله یعنی 
لیه عیعنی فرزندی به نام فروه که دختر امام باقر  - نده اداشت به نام فروهکه فرزندی است  گوییم نه اینکه ما می «ام فروه» حال

 ین بانو بودهکه در وجود ا یبه دلیل یک خصوصیت خیر! بلکه ؛«ام فروه»به همان نسبت به او بگویند و  – باشدالصالة و السالم 
 .به این نام گفته شده است، او را ممتاز کرده ،و آن خصوصیت است

 
 خصوصیت اصلی ایشان

ه الصالة علیو در محضر امام صادق  ندبود ایشان مسرهدر محضر امام باقر علیه الصالة و السالم که  که است اینآن خصوصیت 
های مربوط  به نحوی که سوال ؛رسید ای العادهاین بانو به مقامات علمی و عرفانی و تقوایی فوق ند،بود ایشان که فرزند و السالم

یعنی در مدینه وقتی که در محضر امام باقر و امام صادق علیهم  ند؛ایشان پاسخ می داد ،به بانوان را در شهر مدینه و در موسم حج
احکام مربوطه به بانوان و گاهی  د،معظمه مشرف بودن ی و همچنین در موسم حج زمانی که در مکه ند،الصالة و السالم بود

نابراین با ب ؛بروید از او بپرسیدکه  فرمودندمی  ند ومی دادارجاع  ،علیه الصالة و السالمخود امام صادق  ،مسائلی مانند این ها را
زن » ،«ندمرتبهزن بل»یعنی  «ام فروه»او را  ه بودند،توجه به این نکته و اینکه به مقامات فوق العاده علمی و تقوایی و عرفان رسید

 ...نامیدند« برجسته
 

  باال بودن ظرفیت وجودی
 خیلی هک کنم عرض کلی نکته یک من ،بودند السالم و الصالة علیه سجاد امام محضر در که ایشان مادر و ایشان پدر مورد در

 نسانا ای که داشتند، بودند و به دلیل آن اثر گذاری فوق العاده خدا حجت که این دلیل به ما ائمۀ که است این آن و است مهم
 بهره بگیرند و این ظرفیت وجودی باعثاز ایشان به مقدار ظرفیت وجودی خودشان می توانستند  بودند که ها آندر اطراف  هایی

می شد که دو نفر انسان با یک روحیۀ علی السویه می آمدند محضر امام معصوم و حجت باهره الهی، یکی وقتی می آمد بیرون 
» می فرماید: السالم و الصالة علیه ا؟ به دلیل این که امیرالمؤمنینچر  !رسید، اما آن دیگری نهد برسد میکاماًل به آن معنایی که بای

آن دلی و آن وجودی و نفسی و باطنی اهمیتش بیشتر  ،فخیرها اوعاها، دل انسان ها ظرف است، ةهذه القلوب اوعی ن  ا  
 .این نکته فوق العاده است «است که ظرفیت وجودی او بیشتر باشد

  در باغ الله روید و در شوره زار خس    نیست خالف اش طبع لطافت در که باران
یعنی باران لطیف است، باران ثمربخش است، باران زندگی ایجاد می کند، اما اگر یک زمینی در وجود او این لطافت و این آمادگی 

وجود  حال ؛«شوره زار خس باغ الله روید و در در»: نخواهد داشت، اما فرمود «خس»و استعداد نبود، آن باران برای او اثری جز 
  .ای آمادگی هستند این اثر را داردانسان هایی که دار 
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 خاندان با برکت
م السال و الةالص علیه صادق امام مادر و  که همسر امام باقر علیه الصالة و السالم «ام فروه»یعنی  ،ببینید جد این بانوی محترم

همسر  ،اسماء بنت عمیس ؛متولد شد «اسماء بنت عمیس»همانی بود که از  ؛ «محمد بن ابی بکر»شد، ایشان نسبش می رسد 
نفر از مسلمانان به  ۷۷همان جعفری که سال پنجم بعثت حدود  ؛ود که در جنگ موته به شهادت رسیدب «طالب جعفر بن ابی»

، رددبرمی گ میس به مدینهاسماء بنت عهمسرش همان جعفری که سال هفتم وقتی به همراه  و به حبشه هجرت کردند،رهبری ا
می ن»عرضه می دارد که  - همان زمانی بود که خیبر را هم فتح کرده بودند - ها به قدری خوشحال می شود آنپیامبر از دیدن 

 آن وقت این جعفر در جنگ موته به شهادت می «دانم به چه معنایی االن خوشحال تر باشم؟ آیا به فتح خیبر یا به قدوم جعفر...
ری رشادت یعنی به قد ،دست های او در آن جنگ بریده می شود ؛ وجنگ موته ای که در سال هشتم هجری اتفاق افتاد ؛رسد

در لیه و آله و سلم الله ع یصلوقتی که خبر از طریق پیک وحی به پیامبر  ؛را باید ببرند او می بینند دستاندشمنان رومی دارد که 
 ندفرز  دو آن ها .دهدجعفر و همسرش اسماء بنت عمیس را تفقد و دلداری و تسلیت میمی رود در خانه  ، ایشانرسد میمدینه 

یعنی  ؛وندش میسالم الله علیهما ها بعدًا دامادهای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا آن عبدالله بن جعفر و عون بن جعفر که داشتند، 
بعدها  همین اسماء بنت عمیس .یا ام کلثوم ازدواج می کندصغری  دیگری با زینب و، کند ازدواج می نبزیبا حضرت  از آن هایکی 

ر که نجابت محمد بن ابی بک»که امام صادق می فرماید  ،متولد می شود «محمد بن ابی بکر»به ازدواج ابی بکر در می آید و از او 
جناب محمد  «.اسماء بنت عمیس بود او ل مادربَ فرماید از قِ بود، می علیه الصالة و السالم ص امیرالمؤمنینل  از شیعیان خاص و ُخ 

و مادر  ،می شود «ام فروه»یا  «فاطمه»همان قاسمی که پدر همین  نام دارد،ه بعدها نسلی که از او می آید و قاسم بن ابی بکر ک
 .است امام صادق علیه الصالة و السالم

 
 معنای تمجید ائمه اطهار سالم الله علیهم از نزدیکانشان

ن وکه پیرام «مادران آسمانی»در وصف مادر خودش اوصافی دارد که ما در این کتاب  علیه الصالة و السالم صادقآن وقت امام 
یه الصالة و السالم می فرماید به نحوی بود که خود امام صادق عل؛ یمه ارا آوردمطلب این  است،زندگی نامه این بزرگواران 

  ت  ن  ام  ء   ن  م  ی م  کانت ام  :»که
 
 ی  و ا

 
  ت  ن  ق

 
تمجیدی می  و التفات بفرمایید که اگر ائمۀ ما از یک شخصی تعریفی .«ت  ن  س  ح  و ا

ة التفات بفرمایید همین حضرت عبدالعظیم علیه الصال !نیست یخواهر  و یحساب برادر و ، ی، حساب فرزند یحساب همسر  ،دنکن
یانوس و به دلیل اینکه از اق خیر!ائمه بوده از او تمجید کردند،  و السالم که االن در محضرش هستیم نه به این دلیل که عموزاده

 الة و السالمعلیه الص دریای فیض ائمه استفاده کرد و به درجات فوق العاده رسید و به حدی رسید که پیام آور نهضت اباعبدالله
زیارت  گر عبدالعظیم را در ریمی گوید که ا به آن شخص  علیه الصالة و السالم هادیو به همین دلیل وقتی که امام  ؛در ایران شد

ی از این به این دلیل نیست که جناب عبدالعظیم الحسنی یک .یه امانند کسی هستی که اباعبدالله را در کربال زیارت کرد کنی
ه خیلی با مسیر ائم مسیرشان اماها  ، بعضی از آنفراوان بودندرضوان الله علیهم امامزاده و سادات . ادگان استامامزو سادات 

الت ح مگر خدای ناکرده از یک جایی ؛الزم و واجب است آن ها احترام به دلیل آن انتصابی که دارندبه هر شکل  ولیخورد، نمی
و تمجید ائمه از  تعریفکه بحث  استاین  بنده اما غرض است؛در تاریخ خیلی ثبت نشده به این نحو  که حال ؛مقابله داشته باشند

ه الصالة والسالم د علیمثاًل شما ببینید حضرت امام جوا خیر! ؛ها داشتند که با آنبر نمی گشت به نسبت نزدیکی  آن ها نزدیکان
خوب  «من زار عمتی بقم فله الجنة»گویند که میو ور تمجید می کند ط این «صلوة الله علیها فاطمه معصومه» خوداز عمه 
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 ن مقامات روحی و منزلت های حقیقیبه دلیل آ اند!؟ نگفتهاین گونه چرا در مورد بقیه  اند، امام جواد عمه های دیگری هم داشته
  که ایشان داشته اند.

 امام صادق علیه الصالة و السالممقامات و کماالت مادر 
  کانت  » من دارد بیان می کند که همانا مادر به عنوان حجت خداعلیه الصالة و السالم این جا اگر امام صادق  حال

 
« ...یم  ا

  و  »ایمان حقیقی داشت « ت  ن  ام  ء   ن  م  م  »یعنی ام فروه 
 
 ی  ا

 
گوید که ایمان غیر از یقین است، ببینید ایمان به من و شما می« ت  ن  ق

ا این را خوب م ...!غیبت کردن یعنی این ی!ه بخور را کأن   خود گوشت برادر یا خواهر مؤمناین است که غیبت حرام است، غیبت 
 خود دست ؛وجود داردجریان الکتریسیته  ر آناًل فرض بفرمایید االن سیمی که د؟ مث!می دانیم اما چرا مرتکب غیبت می شویم

از چیزی  یک خیر! بلکهکشد؟  را نمی زنیم؟ برای این که ایمان داریم می خود چرا دستپس  !دَش می کُ ما را بزنیم که به آن را 
اشت و د «ایمان»فرماید که مادرم ام فروه از زنانی بود که است. حضرت می «یقین» و «باور»؟ آن ستآن چی ؛استباالتر ایمان 

 »و باور داشت و به همین دلیل  «یقین»باالتر از ایمان 
 
  و  »، اهل نیک رفتاری بود «ت  ن  س  ح  ا

 
  ب  ح  ی   ه  الل

 
در این « نین  س  ح  م  ال

 ۲۷۴چهار کتاب معتبر داریم، یکی اصول کافی است که در آن جا جلد یکم صفحه ما  وجود دارد؛است، کافی که از کتب معتبره ما 
 است. باب الحجة وارد شده

به او وکالت داده بود، در پرداخت حقوق مستمندان علیه الصالة و السالم داشت این بود که امام صادق  «ام فروه»دومین مقامی که 
 الفائق فی روات و»باشد که در کتاب  شکه او رایحه ای از فقاهت در وجوددهند به کسی وکالت می .وکالت داده بود و ضعفا

مرحوم شاهرودی  «مستدرک سفینة البحار»و در  ،۲۸۴صفحه  ،در جلد سوم ،نشر اسالمیه ،جناب شبستری «اصحاب الصادقه
 .به این تصریح کرده است ،۲۲۴صفحه  ۴جلد 

وایت داریم ر  ،آموخته بودعلیه الصالة و السالم نکتۀ سوم این است که ایشان در مقام افتاء و فتوا دادن که از محضر امام صادق 
یک فقیهی از اهل سنت به نام که در این هنگام ، ندکرد استالم میحجر را  ندکه در حال طواف ایشان با دست چپ داشت

 :»رسید و گفت  «عبدالعلی»
 
 ط  خ  ا

 
یم که ما از خاندانی هست»فرمود که  «ام فروه» !تو در سنت داری خطا می کنی« ةن  س  الی ف   ت  أ

 این حاکی از آن علم و آن تقوا و آن معرفت و رسیدن به مقامات عالی دارد. ؛ و«به علم شما بی نیازیم
نه از نظر علمی به فرمایش و دستور امام که مجالس زنانه را ایشان در شهر مدی وجود داردعالوه بر این یک نکته چهارمی هم 

 ند.اداره می کردعلیه الصالة و السالم صادق 
حشور مالصالة و السالم  معلیهامام صادق و همسرش امام باقر  خود سالم الله علیها را با فرزند «ام فروه»خداوند متعال روح مطهر 

 ...بفرماید.
 نیرِ اِه الط   ِه آلِ  َو  دٍ م  َح مُ  یلَ عَ  هُ اللّ  یل  َص  و


