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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد یازدهمجلسه 
 علیه الصالة والسالمهادی مادر امام موضوع:  

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

 بسم الله الرحمن الرحیم
بیَن  یِّ ٍد َو آِلِه الطَّ َدَنا ُمَحمَّ ی الّلُه علی َسیِّ رضین روحی و َارواُح العالمیَن لِ َالَحْمُد ِلّلِه َربِّ العالمین و َصلَّ

َ
ُة الّله ِفي األ َما َبقیَّ ُتَراِب ِسیَّ

ین َن األِن إَلی َیوِم الدِّ عداِئهم أجمعین مِّ
َ
ْعُن َعَلی أ  َمْقَدِمِه الِفداء واللَّ

 
 ...سالم علیکم

سلسله مباحثی که پیرامون تاریخ و عرض ادب و احترام دارم به همۀ عزیزانی که االن این برنامه را مالحظه می کنند. در ادامۀ 
 مادر به سیمر  می السالم و الصالة زندگینامۀ مادران چهارده معصوم علیهم الصالة و السالم داشتیم، بعد از مادر حضرت جواد علیه

  .السالم و الصالة علیه یهاد امام
 
 مادر امام هادی سالم الله علیه« سمانه مغربیه»

 ،امروزی «اماتش»در حدود اند ای بوده ظاهرًا از منطقهایشان  .است مسالم الله علیه «مغربیه ۀمانس»مادر امام هادی حضرت 
 حکومِت  منابع، مغرِب  بر اساس ر آن دورهدچون  .باشدمی لوس و اسپانیای امروزی ای که االن جزء اندن منطقهآیا احتمااًل 

جبل  شبه جزیره ایبری و .می گفتند «مغرب»به طور کلی زی را اسپانیای امرو و اسالمی شامل شامات، افریقیه و تا اندولوس 
 .تندرا می گف نایران تا آسیای میانه و هند و چیخراسان  که از بود مناطقی ،. مشرقبوده است رود به اروپا در آن دورهو راه الطارق 

مادر حضرت  ،ُحمیدهحضرت که  بودندگویند از آن دوره به این معنا است و به احتمال زیاد از همان منطقه ای بنابراین مغربی که می
ب یا حدود مغر  ۀاز منطق ، یعنییمه اصحبت کردقباًل ن ادر مورد ایش که ،بودنداز آنجا موسی بن جعفر علیهم الصالة و السالم 

اندولوس که همین امروز اسپانیای  و اعد اندولوسی بودهص ،چون پدر حمیده مادر حضرت امام کاظم علیه السالم ؛همان اندولوس
 د. بنابراین سمانه مغربیه هم به احتمال زیاد از همان حدود بودند. نامروزی را می گوی

 
 فرزندان امام جواد و حضرت سمانه سالم الله علیهم

درآمد و عالوة بر اینکه امام هادی علیه السالم از او علیه السالم ازدواج با امام جواد ر افتخا ر همان مدینه بهحضرت سمانه د
یمه های فاطمه، خدیجه، ام کلثوم و حک متولد شد، فرزندان پسر دیگری به نام ابو احمد، موسی مبرقع، حسین و چهار دختر به نام

آمدند،  قم ۀبه منطقایشان  ،ت که در هجرت سادات و امامزادگان به ایرانحضرت موسی مبرقع همان بزرگواری اس .هم به دنیا آورد
عی به ایشان می رسند ،در قم مدفون اند نیزو االن 

َ
ع معروف بود و علت این ؛و سادات و امامزادگان برِقعی یا برق

َ
این ند که به مبرق

ع به معنای نقاب است که 
َ
 انندانی مسادات بزرگ و امامزادگ این اسم معروف شدند. مثالً ست و به این دلیل در تاریخ به ابرِقع و برق

که جنگاور بود و دالور بود و در یکی از جنگ ها آسیبی به است سادات مرعشی به او می رسند به دلیل این که  «علی مرعش»
ط لقب مربو؛ و شدندادات هم به همان نام معروف و س معروف شدبه نام مرعش و دستشان رسیده بود و رعشه در دستش داشت 
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 همسر امام جواد علیه الصالة و ،حضرت سمانه مغربیهاز فرزندانی است که  استجا که به نام موسی مبرقع  به برقعی از همان
ضرت حکه خصوصًا بودند کیمه ح و  عرض کردم چهار دختر فاطمه، خدیجه، ام کلثوم نیز همانطور کهدخترها  .السالم به دنیا آورد

امام هادی علیه السالم باشد و هم از محضر برادرش  در محضرهم  ،های روحی و استعداد و قابلیتدلیل آن ظرفیتحکیمه به 
رض و بعد حاال ع ؛هم بهره بردهعلیه السالم از امام عسکری  ،پدرش امام جواد بهره برد و به عنوان عمۀ امام عسکری علیه السالم

معلمۀ نرجس سالم الله علیها بوده و معارف الهی و دینی  ایشان در واقع ،خاتون یا ملیکامی کنم که در مورد مادر امام عصر نرجس 
  .کردم ای اشاره یک  جا من این ،چون بعدًا به حضرت حکیمه خواهیم رسیداست؛ را او به نرجس سالم الله علیها آموخته 

 
 دوران هجرت اجباری امام جواد علیه السالم 

ه یک بخشی برای اینک ،باشند و کنار خانواده خود در مدینهنتوانستند مستحضر باشید که امام جواد یک فرازهایی از عمرشان را 
 مناظراتی دارند و یک دوره آن معروف علمای و اکثم بن یحیی با آنجا در و ،بغداد به دادنددر دوره مأمون ایشان را هجرت اجباری 

آن  داوود که ابو وآید دارند و یک قضیه ای پیش میجا هم یک مناظراتی  که آن «معتصم»جانشین مأمون  ندوره هم در زما یک
ا را ما و این ماجر  ،رسانندکنند و امام را بعدًا به شهادت میدسیسه ای می ،زمان از به اصطالح علمای درباری بود در دورۀ معتصم

 ن از زندگی امام جواد داریم. عرض به محضرتا
ان آزمایشاتی ها هم متحمل می شوند اینسالم الله علیهم شما ببینید این سختی هایی که فرزندان و خانوادۀ ائمه  اینکه غرض

ببینید  ،در نبود همسرشان همین حضرت سمانه مغربیه سالم الله علیها .اتفاق بیافتد ،ها است که الزم است برای هدایت انسان
اند و در آمده یر چه برکتی است که از یک منطقۀ دیگقابلیت و چه استعدادی و چه  و این !به چه شکل به فرزندانشان می رسند

ترین اصلی و !اند و بعد فرزندانی را به دنیا آوردندمدینه ساکن شده اند و بعد به افتخار ازدواج با امام جواد سالم الله علیه در آمده
در منطقه سریاء مدینه متولد  ۲۵۲ذی الحجه یعنی پگاه نیمه ذی الحجه سال  ۵۱است که علیه السالم ن امام هادی فرزندشا

چون  ،بعدها ملقب شدند به ابوالحسن و در منابع به نام ابوالحسن ثالث گفته می شداما  ؛گذاشتند «علی» ااسم ایشان ر و  ،شدند
ث امام هادی ابوالحسن ثال و حضرت امام رضا علیه السالم است، ثانی است، ابوالحسنعلیه السالم امیرالمؤمنین  ن اولابوالحس

لقب معروف  و .اللهءچون پدر امام حسن عسکری علیه السالم بودند که حاال در فراز بعدی عرض می کنم ان شا ؛علیه السالم است
 .خداوند این فرزند را به ایشان و همسرشان سمانه مغربیه سالم الله علیها عنایت می کند ، کهعلیه السالم استایشان امام هادی 

اد نمی خواست قاتل امام جو  ،بودعلیه السالم مأمون که قاتل پدر امام جواد  ،در زمانی که به شهر بغداد می روند، در شهر بغداد
به ازدواج ه ک «ام الفضل»و به همین دلیل دختری داشت به نام  ،احتیاط می کرد و می ترسید به هر شکلیعنی واقعًا  ،هم باشد

 امام جواد در آورد. 
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 مناظرات امام جواد علیه سالم در دربار مأمون
 سالگی ۵۱ -۵۱در حدود شاید امام  که در آن زمان بودند دیدنده بود. آن افرادی سالگی به امامت رسید ۹امام جواد در سن حدود 

 حال !توجه دارد؟ وا نقدر بهآات و اینقدر دانش دارد که خلیفه آیا واقعًا اینقدر معلومگفتند که است و به این قضیه اعتراض کردند و 
 ...این مسائل سیاست باز بود درمأمون خیلی  خود

سیاستمداران آن اء بیاء و اوصیانکه  نبود ت درست و سیاست پرهیزکارانهن سیاست اسالمی و سیاسآ ؛ زیراسیاستمدار نبود البته
 بر اساس حکمت الهی است... وش ادارۀ زندگی انسان هاچون سیاست یک روش حاکمیت و ر  ؛واقعی بودند

 در ردند،ک علمی مناظرۀ یک مجلس آن در و داد ترتیب مجلسی ؛ پسبود مکر اهلخیلی  و بود مکار خیلی و باز سیاستمأمون 
 فرمودند پرسم؟ب توانم می که گفتعلیه السالم  جواد امام به بود،که پیرمردی از علمای درباری  «یحیی بن اکثم»ی علم مناظرۀ آن
 از که - صید مرتکب حج،  احرام حال درو  ، ستا محرم که شخصی مورد در شما که گفت او ...!بپرس خواهی می چه هر، بله

مام ااست؟ تو  نظر ها مد پرسید که کدام شق و کدام بخش از این بخش وامام جواد از ا آنگاهشود چیست؟  –است  احرام محرمات
جواد )ع( فرمود: آیا این شخص، شکار را در ِحّل )خارج از محدوده َحَرم( کشته است یا در حرم؟ عالم به حکم حرمت شکار در 

کبیر؟ برای اولین بار چنین کاری کرده یا برای خطا؟ آزاد بوده یا برده؟ صغیر بوده یا ه حال احرام بوده یا جاهل؟ عمدًا کشته یا ب
ارد یا از کرده با ندچندمین بار؟ شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات کوچك بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام چنین کاری اِ 

  خود پشیمان است؟ در شب شکار کرده یا در روز؟ در احراِم ُعمره بوده یا احراِم حج؟!
مام حاالت ت؟ ابن اکثم زبانش بند آمد، بعد مأمون گفت که خودتان بفرمایید امام تو است کدامش منظور فرمودندبعد به ابن اکثم 

 یاز شما چیزمن  حالامام فرمودند که  خیر؛دارید؟ گفت  دیگری سوال فرمودند که آیاو بعد به ابن اکثم  ند...؛فرمودرا جواب 
ر مورد مردی : به من بگو دفرمودندگیرم. امام  بلد نبود از شما یاد میو اگر م هد ر بلد بودم پاسخ میاگ ...،؟ گفت بپرسیدبپرسم

که در بامداد به زنی نگاه می کند و آن نگاه حرام است، و چون روز باال می آید آن زن بر او حالل می شود، و چون ظهر می شود 
ر او حالل می گردد، و چون آفتاب غروب می کند بر او حرام می شود، و چون باز بر او حرام می شود، و چون وقت عصر می رسد ب

وقت عشأ می شود بر او حالل می گردد، و چون شب به نیمه می رسد بر او حرام می شود، و به هنگام طلوع فجر بر وی حالل 
  این چطور امکان دارد؟می گردد؟ این چگونه زنی است و با چه چیز حالل و حرام می شود؟ 

گفت: نه، به خدا قسم من به پاسخ این پرسش راه نمی برم، و سبب حرام و  !ین چیزی نشنیده بودنچاصاًل یحی ابن اکثم که 
 .حالل شدن آن زن را نمی دانم، اگر صالح می دانید از جواب آن، ما را مطّلع سازید

فرمود: این زن، کنیز مردی بوده است. در بامدادان، مرد بیگانه ای به او نگاه می کند و آن نگاه حرام  امام جواد سالم الله علیه
بود، چون روز باال می آید، کنیز را از صاحبش می خرد و بر او حالل می شود، چون ظهر می شود او را آزاد می کند و بر او حرام 

 می کند« ِظهار»گام مغرب او را نکاح خود در می آورد و بر او حالل می شود، به هنمی گردد، چون عصر فرا می رسد او را به حباله 
کفاره ظهار می دهد و مجددًا بر او حالل می شود چون نیمی از شب می گذرد او را طالق می  و بر او حرام می شود، موقع عشا

 ...!می گردد دهد و بر او حرام می شود و هنگام طلوع فجر رجوع می کند و زن بر او حالل
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 امامت و نبوت در کودکی
 .است «ینِّ ُد لَ علم » اهل بیت علیهم السالما بفهمند که علم این ه این قضایا باعث شد کهو وضعیت این  واین شرایط 

بعد امام  سالگی امام شدید؟ ۹در سن  ورگویند که شما چطها می گفتند که یابن رسول الله اینعلیه السالم می به امام بعدًا  حال
وره مبارکه سدر نبوت داد،  او یی بن زکریا در طفولیت خداوند بهگوید که حضرت یحید؟ در قرآن میه انخواندقرآن مگر فرمود که 

ا »مریم سالم الله علیها  ُحْكَم َصِبی َّ
ْ
ٍة ۖ َوآَتْیَناُه ال َوَّ

ُ
ِكَتاَب ِبق

ْ
و الله علیهما  سالم - یعنی ما به یحیی بن زکریا«  َیا َیْحَیٰی ُخِذ ال

، مثاًل ساله می گویند ۸ساله  ۱ساله تا  ۴بچۀ مثاًل به  صبّی ... ) بود ما در زمانی که صبّی  - صلوة و السالمالعلی نبینا و آله علیهم 
وت در سن چهار سالگی یا پنج سالگی به نب او امام فرمودند که غرضم این (این هم از همان گرفته شده ة وگویند صبیّ دختر را می

 به امامت چگونه نرسم؟ است سالم ۹رسیده و من االن 
ُه  » :گوید می قرآن که گفت می ها وهابی همین ازکسی  که گفتو می  پیش بنده ه بودآمدزمانی ست یک فردی امن یادم 

ََّ
َوالل

ُموَن 
َ
 َتْعل

َ
َهاِتُكْم َل َمَّ

ُ
ْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ا أ این که  .چیزی نمی دانید ،ن می آفریندارتماد رحم از را شما وقتی خداوند « َشْیئ 

من به او  بعد !امکان دارد؟ گونهچه  ،بودند امام ،متولد شدنداز زمانی که  )علیهما السالم(گویید امام حسن و امام حسینمی شما
عیسی بن  که حضرتاست  ؟ اینستآیۀ دیگر چیاما آن  ...!گفتم که آن کسی که این آیه را می خواند باید آیۀ دیگر را هم بخواند

 روز از عمر دودر حالی که  !یعنی در سن دو روزگی ،گوید که در گهوارهدر قرآن میعلی نبینا و آله و علیه الصالة و السالم،  مریم
ا » !گذشت خداوند به او علم نبوت داد می ایشان ِني َنِبی َّ

َ
ِكتاَب َو َجَعل

ْ
ِه آتاِنَي ال

ََّ
ي َعْبُد الل  ِإِنَّ

َ
 چطور می تواند پس ایشان؛ « قال

  !؟...باشد نبّی  با این سن
روش  ی ازکی و این خوداست قرآن به  . این استداللامام باشند در سن کودکی ئمه هم می توانندکه اداللت می کند  پس قرآن

ات جعلی هم روای باالخره ؛ زیراقرآن باشدباید مبنا و اولین و اصلی ترین مستمسک ما  در واقع برای اثبات حقایق الهی است. ها
خواند، شما می خواهید بگویید آقا سندش هم یک روایت جعلی میمقابل طرف  را استناد می کنید وشما یک روایت  وجود دارد.

  !د رد کنندنقرآن می خوانید قرآن را نمی تواناما وقتی  !گوید نه از نظر من سندش درست استدرست نیست او می 
 ...!رآن استآیه ق - علم لدنی داشتندبه عنوان مثال به این معنا که  - امام بودندنیز ن کودکی در زما ائمهدلیل شما بر اینکه 

 علیهم الله مسال مریم بن عیسی حضرتو  شود، پیغمبر  تواند در چهار سالگی یا پنج سالگییحیی بن زکریا می همانطور که
 است.گی، پیغمبر در سن دو روز  ،اجمعین

 
 ازدواج تحمیلی

در نهایت  و، پاسخ این است که این ازدواج تحمیلی بود، چرا به عنوان همسر قبول کردرا ام الفضل  ،امام جواد علیه السالماینکه 
و اگر  ،مفصل استآن  است که بحثشد. این باالخره یک مصلحت الهی بوده  علیه السالم قاتل امام جواد« ام الفضل»همین 

 م ازعلیه السالتبی که امام حسن مج گونهن اهمامام جواد علیه السالم کنم که خواهم عرض اما می .بخواهم بگویم زمان نداریم
 ؛فرزندی نداشت، به همان نسبت هم امام جواد از ام الفضل فرزندی نداشت - شد امام علیه السالم قاتل ، کهدختر اشعث  - جعده

 .کردیم حسادت علیه السالم بود هادی امام مادر و علیه السالم که همسر واقعی امام جواد «سمانه مغربیه»و همین ام الفضل به 
 شد. علیه الله سالم جواد امام شهادت اعثب ماجرا آن که آمد پیش ماجرایی هم نهایت در

 دهد.ا قدردان زحمات این بزرگان قرار الله که همۀ ما ر ءشا ان خداوند
 ...الطاهرین آله و محمد علی الله یصلَّ  و


