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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد هشتمجلسه 
الصالة و السالم امعلیه کاظممادر امام موضوع:  

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

  الرحمن الرحیمبسم اهّٰلل
ٍ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 یلعالمو َارواُح ا یروح نیالّله ِفي األ

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

 
 ...سالم علیکم

فرمایند. در دنباله مباحثی که پیرامون عرض ادب و احترام دارم به همه عزیزان و بزرگوارانی که االن این برنامه را مالحظه می 
می رسیم به مادر امام موسی بن جعفر علیهم الصالة  ،تاریخ و زندگی نامه مادران چهارده معصوم علیهم الصالة و السالم داشتیم

 یشانا اقع اسماما در و  ،گویندمی «َحمیده» به ایشان منینؤدر بیان مردم و ماند؛ که نام داشته  «ُحمیده مصفاة»و السالم که 
ر داسپانیای امروزی را  است.« صاعد اندلوسی»مکرمه ای بود که پدرش  ۀمعظم یزۀاسم یک دوش ،. ُحمیدهاست بوده «ُحمیده»

 .می گفتند «اندلوس»آن زمان
 

 و خلفای وقت دوران گسترش مناطق اسالمی
در رابطه با اصل فتوح و  البته .قمری شروع شد ۳۱دوران فتوح یا دوران گسترش مناطق اسالمی از تقریبًا سال  مطلع باشید که

و اینکه اگر  ؛تمرتبط نیسبه بحث اکنون ما چون  ،ورود کنیمنمی توانیم ما مطالبی داریم که اینجا  ،اصل این گسترش و شیوۀ آن
به م اجمااًل می خواه اما .ما و وقت برنامۀ ما جواب نمی دهد ۀصحبت کنیم که وقت جلسمفصل به طور باید  ،ویمشبخواهیم وارد 

 هرش اسالم کل گستآن شیوه و مد ،پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اساسًا در قرآن و سنِت  ...؛عرض کنمصورت خیلی خالصه 
نامیده شد  «سقیفه»که به وقوع پیوست رخداد هایی  نیزبعد از پیامبر  !مورد تایید اسالم نیست د،با شیوه نظامی بو ۀ آن،غلبه عمد

ها و جوامع لتو آن این بود که م ،ترین و اصلی ترین مصیبت را به بشر وارد کرد سوز قضایایی پیش آمد که جگرسوزترین و جانو 
 فرزندان الصالة و السالم و بعد مامیرالمؤمنین علیه آن هادر رأس و انسانی از حاکمیت سیاسی و زمامداری اهل بیت پیغمبر 

بشریت  انسانیت و تشنگاِن  ،وجودی ناب آب آن از و ،بگیرند بهره از آن ها ، ملت هاجامعه رهبر و امام عنوان به بود بنا که معصومی
از  ،می آییمر جلوت چهار و اخالق و کردار به مرور هر و کسانی بر جامعه مسلط شدند که از نظر رفت !شوند، این اتفاق نیفتادسیراب 

یره ای و رت عشاما با اتکاء به قد هستند؛ ها ها شرور ترین و پست ترین انسان این خلفا و سالطین بنی امیه گرفته تا بنی عباس،
 .بر جامعه مسلط می شوند ،دشتنقدرت نظامی که دا

 
 وضعیت اروپا در آن زمان

قمری زمانی که یکی از شرورهای امت که از بنی امیه بود و از نسل مروان  ۹۹این نکته است که انسان مالحظه می کند در سال 
ز شبه ا طارق بن زیاددر آن زمان مسلمانان توسط  .بن حکم در جامعه مسلط است و به نام خلیفه اسالمی دارد حکومت می کند
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می  امروزی که اسپانیا گفته مناطق جنوب اروپا و اندلوِس  به - روف است به جبل الطارقدر تنگه ای که امروز مع - ه ایبریجزیر 
ی از نظر اجتماعی و از نظر ب چنان کردند در اروپا حکومت می قومی کهوحشتناک بود،  بسیاروضعیت در اروپا  .ندوارد شد شود

ق دریا و شبه از طری وق مدیترانه که از مناط یاروپا با دیدن مسلمانان که مردم آن زماِن  ،سطح پایین بودنددر تمدنی و بی فرهنگی 
ن ها، آ قدر نظام های قبلی یعنی آن ...!سریع اسالم آوردند خیلی ،وارد شده بودندجزیره ایبری در اندلوس و اسپانیای امروزی 

م را آورده ندای اسال کسانی که هرچند  پاسخ دادند، نظام های وحشتناک و توأم با سختی و توأم با ستم بود که به ندای اسالم
های اسالمی را آورده بودند اساسًا افرادی نبودند که این افراد از نظر رفتار و اخالق اصاًل سنخیتی با قرآن و سنت  بودند و پیام

 !داشته باشند
 امام باقر علیه الصالة و السالم بود ،ها مقصود از بیان این ها این است که اگر آن زمان حاکم جامعه و رهبر جامعه به جای این

و بعد در زمان های  -است  طول کشیده111تا  ۹۹چون امام باقر علیه الصالة و السالم امامتشان از  ند،که در آن زمان زنده بود-
 .ردک عمل می آنآشنا بود و به  «اسالم ناب»االن تمام دنیا با  !؟ آنگاهببینید وضعیت چگونه می شد ،آتی هم همین بود

 
سرا«موالی»

ُ
  ؛ مهاجران و ا

که می کل شافرادی به صورت اسیر یا به شکل دیگر یا به شکل مراوده یا به این  ،به هر شکل، در اثر گسترش مناطق اسالمی
موال در  ؛تاس «موال»موالی جمع  ؛شدگفته می «موالی» افراد به این ؛ها آمدند برای استفاده از علم یا برای شغل و کار و امثال این

می  مثالً  ن هابه ای ؛گرفتندآمدند و در مناطق مسلمان عربی تحت پوشش یک قبیلۀ عربی قرار مییعنی اشخاصی که می اینجا
اندان ها خ اینست...؛ به فالن قبیله اعنی این آدم وابسته فالن ...؛ ی گفتند موال بنی شاکر، موال بنی تمیم، موال بنی اسد، موال بنی

  .بودند اصطالحاً  های وابسته
 
 «صاعد اندلوسی»فرزند « ُحمیده مصفاة»

صاعد  .«صاعد اندلوسی»معروف بوده به شخص این  .، صاعد با صاد و عین«صاعد»شخصی بود به نام  ،یکی از این اشخاص
ت ه و فعالیفعالیت داشتکرده، خدمت می کرده و آنجا تالش داشته،  سکونت می کند، کار میو می شود مدینه اندلوسی وقتی وارد 

 «ُحمیده»کند و این دختر همانی است که بعدها تحت عنوان خداوند به او دختری عنایت می داشته است؛تجاری و بازرگانی و زندگی 
آید و در در می علیه الصالة و السالم و به افتخار همسری امام صادق ،راه پیدا می کندعلیه الصالة و السالم  در منزل امام صادق

ر مورد د علیه الصالة و السالم که خود امام صادق ؛ به طوریرسد و به درجات و منزلت های روحی می رسدآن خانه به مقاماتی می
با صاد  «مصفاة» .دنمی گویُحمیده مصفات  ایشان به« الُحمیده المصفاة من الَدنس :»فرمایدحضرت ُحمیده می خود همسر

و به ا ،عنوان همسریر السالم و د در محضر امام صادق علیه الصالة و اینکه یعنیاین  است. عیار ۴۲و به معنای آن طالی ناب 
میده و محموده و مصفاة به او ُح لقب  علیه الصالة و السالم وجودی می رسد که امام صادق ۀالعادیک درجات روحی و تعالی فوق

  .دندهمی
 

 امام صادق و حمیده مصفاة سالم الله علیهمفرزندان 
به این زوج  وندداخ فرزندانی که کنند می زندگی این بزرگوار در منزل امام صادق علیه الصالة والسالم با همدیگر دارند بنابراین

لقاب این دیباج که از ا محمد ؛کندپیدا می «دیباج»محمد بعدها لقب  ؛است «محمد»شان به نام ان ایفرزند ی ازیک ؛کندعنایت می
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ک پارچه یمنی اج یدیب معروف شد؛ که در وجود او بود به این لقب ایالعادهبه دلیل زیبایی فوق العاده و رعنایی فوق ،ستابزرگوار 
ایشان  «.اسحاق»کند به نام ها عنایت میآن به  فرزند دیگری است. خداوند هم به همین نحو «دیباج»، «ُبرد یمنی»است مثل 

و در اطراف شهر مدینه، است یک محلی بوده که « ابواء»در منزل  ۳۴۱تا اینکه هفتم صفر سال  ،ندشتفرزندان دیگری هم دا
بعد از اینکه مرقد شوهرش و مزار شوهرش عبدالله را در دارالنابغه  صلوة الله علیهم همان منزلی بود که آمنه بنت وهب مادر پیامبر

 ودهدر آن محد .ت و دفن شددر آنجا از دنیا رف ،ابواء بود»در حین بازگشت به مکه در همان منزل که اسمش  ،در مدینه زیارت کرد
  .در آنجا سکونت می کردند باشند کهای داشته یک خانه گویا اهل بیت علیهم السالم

 رماد و د،نمتولد می شو سالم الله علیهم حضرت موسی بن جعفرحجت باهره الهی قمری  ۳۴۱در سحرگاهان هفتم صفر سال 
یعنی حضرت ُحمیده مصفاة، ُحمیده پاک، ُحمیده ای که وجودش چون طالی ناب و پاک  ؛دنکنپیدا میرا سعادت  ایشان، این
 شود. کند و متولد میدر رحم او فرزندی مانند موسی بن جعفر رشد پیدا می ،شده است

 
 آنمقامات ایشان و دلیل مخفی بودن 

قهی عالوه بر این که در مسائل ف - بود ایشان که همسر -که از امام صادق علیه الصالة والسالم  ندجناب ُحمیده از کسانی بود
اینجا یک  .دندرسیین اشخاص به این درجات میاین یک نکتۀ بارزی بود که ا .مقام وکالت و نمایندگی هم داشت ،به فقاهت رسید

 در ظاهرلی ال، عسری از موارد اینکه مادران ائمه در یک ؛کنمگفتم ولی االن عرض میاًل میتری هم هست که باید قبنکتۀ مهم
 ،ز بودظاهرشان در پوشش کنی ،آمدندعزیزان عنایت کنید افرادی که از مناطق دیگر میند؛ اطالق می شدبه عنوان کنیز آن زمان 

 نکته بود. ؛ این یکاما انسان هایی بودند که به درجات باالیی می رسیدند ؛ن در پوشش اسیر وارد می شدنددرشامثل این که پ
مام معصوم دا معلوم نباشد که ایعنی مخفی کاری کنند و حجت خ ،که چون ائمه می خواستند تقیه کنند استدومین نکته این 

به همین دلیل و به دلیل مخفی کاری و مراعات  - ها بودندآن ن زمانشان به دنبال شهید کردن چون ستمگرا -چه کسی است 
ند، بود ممعصو مادر امام وهمسر  خیر! ؛نه کنیز به عنوان مثاًل خدمتکار اما ؛ائمه در ظاهر عنوان کنیز داشتند اصول تقیه، مادران

های الهی حقیقت وجودی یک انسان به مسائل ظاهری و منتسب  و آموزه و اساسًا در قاموس ند؛مقام فوق العاده واالیی داشت و
ه در ک کما این ؛یک انسان است وجودِی  ارزِش ع آن چیزی که تعیین می کند آن در واق .ها نیست بودن به اشخاص و امثال این

فرض بفرمایید  د کهکردند، می گفتنتفاخر می  -عرب  یعنی مسلماناِن  -زندگی سلمان فارسی داریم که یک وقتی عده ای از اعراب 
از  به سلمان گفتند که تو از کدام قبیله ای؟ گفت: من .؛قبیله چه هستم.. می گفت من از و آن یکی .،هستم.. فالنمن از قبیله 

ه علیه و آله و سلم الل یبه برکت رسول خدا صل ، آنگاهگمراه بودم« هاللّ  وُل ُس ی رَ انِ َد هَ  فَ ااّلً َض  ُت نْ کُ  ْد قَ لَ »یلۀ هدایت شدگان هستم، قب
اهر به علی الظ آن ها ن بعضی از معصومین داریم کههدایت شدم. بنابراین می خواهم این را عرض کنم که اگر ما در زندگی مادرا

ی این برای مراعات اصول مخفی کار  ؛ وزندگی می کردندمانند همسر آورده می شدند و خالصه در آنجا خانۀ ائمه  به شکل کنیزی
 .در زندگی این بزرگواران بود

 مقام هب هم ،ایشان که کردم اشاره که داریم هم« صاعد اندلوسی»دختر  «ُحمیده مصفاة»به هر شکل ما این معنا را در زندگی 
 الهی مسیر هب و شدند هدایت بزرگوار این دست به فراوانی افراد که بود گونه بدین و ؛رسیدند وکالت مقام به هم رسیدند، فقاهت

. ر توجه داشتندقد و این ،قدر عنایت داشتند لسالم نسبت به این بزرگواران اینکه ائمه علیهم ا است دلیل همین به و شدند وارد
  .داردمعنا  نشان از این ،الزم را داشته باشند این مقدار عنایِت  ن مسئله که نسبت به مادران خود و همسران خودای
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صادق و  امام ایشان را با انبیاء و اولیاء و با شوهرا در مورد این بزرگوار به همین مقدار بسنده می کنیم. خداوند متعال روح او م
 ..موسی بن جعفر علیهم الصالة و السالم محشور بفرماید. امام ایشان فرزند

 نالطاهری آله و محّمد علی الله صّلی و
 


