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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد دوازدهمجلسه 
 علیه الصالة والسالم حسن عسکریمادر امام موضوع:  

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

 
 ب  
 ٱ ن  م  ح  لر  ٱ هّٰللٱ م  س 

 می  ح  لر 
ٍد َو  َدَنا ُمَحم  ی الّلُه علی َسیِّ ّله  َربِّ العالمین و َصل  ُد ل  رضین روحی و َارواُح العالمیَن َالَحم 

َ
ي األ ُة الّله ف  َما َبقی  ی  بیَن س  یِّ

ه  الط   آل 
ین َن األن  إَلی َیوم  الدِّ

هم أجمعین مِّ عدائ 
َ
ُن َعَلی أ ع  داء والل  ه  الف  َدم 

ُتَراب  َمق   ل 
 

 بانوی عارفه
مباحث  هسلسل ادامۀدر . کنندرا مشاهده می با عرض ادب و احترام به محضر همه عزیزانی که این برنامه ...؛سالم علیکم
 .السالم مادر امام عسکری علیه زندگینامۀ رسیم بهمی  السالم م الصالة وعلیه چهارده معصوم مادرانزندگی پیرامون تاریخ 
م برده اس ایشان از ،سوسن و جده ،سلیل ،حدیثههای به نام و مدارک تاریخی  ری علیه السالم در منابععسکمادر امام 

. دذکر کرده ان ،االنواربحار  الهدی جناب طبرسی؛ مناقب ابن شهر آشوب و عالمابالوراء الم عامنابعی مانند ؛ است شده
 چاپ هشریعدر کتاب ریاحین الرا که  شیخ ذبیح الله محالتی مرحوم دخدا رحمت کن - معجزاتالعیون کتاب همچنین 

 و مادر امام عسکری ،یا حدیثه گوید حضرت سلیل یا حدیث که می آورده ار روایتی  - ۴۲جلد سوم صفحه  در اسالمیه تهران
یعنی  « کانت من العارفات الصالحات سلیل»کند که ر میذکبعد  وه است؛ بودسالم الله علیهم همسر امام هادی 

 عرفان دست یافت. مقام  بانوانی بود که بهاز  ایشان
 

 !ادعا نیست ،عرفان
نفر به  یک حقیقت الهی که اگر دردریافت  یعنی .یک حقیقت استعرفان  !ادعا نیست ،دانید عرفانمیهمانطور که 

کیمیای آن ه به معنای واقعی کلم می تواند ؛تاثیر گذار باشدمی تواند  که شرایطی می شودیک  دارایاو ، فعلیت تبدیل شد
ر درست مسی به یک انسان را و زیر و رو کند، یک انسان را می تواند سه کلمه  یا با دو کلمه کندبخش اثر  خود را وجودی
 ...!عزیزان عنایت کنندرا  «عارفات صالحات»این کلمۀ  .بیاورد
آیت  استاد و بهجت بوده آیت اهّٰلل استاد   استاد   اصطالح بهکه رضوان الله علیه  مالحسین قلی همدانی آخوندمرحوم مثاًل 

روزی ما آدم به زبان ام کهآدمی یک مثاًل  و دیگر بزرگان بوده است. در مورد ایشان داریم کهملکی تبریزی آقا جواد   میرزااهّٰلل
 می !ر؟جو : چرا اینمی اندازد و می گوید او یک نگاهی به است،رد می شده  داشته قلی آخوند مال حسین، بودهبد عملی 

مروزی ما ان فرار به زبا ؛است فرار ماسممن  گوید می ؟هستی چه کسیتو  ویدگ می !؟هستم یسکچه نی من اد می ویدگ
 !؟؟اال حنی فرار کنی اتو  از مرگ هم می ؟؟نی فرار کنیاتو  میاز خدا هم گوید که  به او می آخوندجناب  بعد !یعنی قاچاق

اگر پدر شما را  هنادر خمثل اینکه مثاًل شما زنگ  د!اثر نکنممکن است م ویصدبار هم بگ ،مویبنده بگمثاًل  اهمین کلمه ر 
د، شناسی می ار  ی اوچون صدا ؟چرا ؛کنید باز می ادر ر شما  «باز کن»این با ، ...نباز ک می گویند ،دنبزنتون یا مادر یا نزدیکان

بگویم در  وم وبر  د. حال اگر بندهمی شناس؛ زیرا شما را دیعنی به مقام عرفان رسیدی در آنجا، است برای شما. صدا معروفو 
 را باز کنید، کسی در را باز نمی کند!
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به مقام حق الیقین رسیده  ، اما گویندۀ آن واژه چونستهمان واژه ا واژه ،کلمه همان کلمه استخواهم بگویم  می در واقع
 .کندر می اث

ن در ای ،علیهم السالم هستندهمسر امام هادی  که مادر امام عسکری و یا سلیل حضرت حدیث یا حدیثهدر مورد  حال
 یه السالمعل امام هادیمبارک  ضرروایت هم از  مح ظاهراً « اتحکانت من العارفات الصال لسلی:»که می فرماید تعبیر 
 است.
 

 فررزندان امام هادی و حضرت حدیثه سالم الله علیهم
ام به نآن ها  اولین که دشومتولد می  آن هافرزندانی از  ،آیددر میعلیه السالم به ازدواج امام هادی  هنگامی که ایشان

ک نزدی معروف، و« سید محمد» نام به ایشان قبر سامرا  االن در و، بوده ح العملصحیمحمد بسیار  .است بوده «محمد»
یادی معجزات ز  و رفعت بوده کهن أت و مقام و شلدارای جال شخصقدر این  نآ، و خیلی فوق العاده بوده ؛ ایشاناستسامرا 

 ،مردم قسم دروغ نمی خورند با هم دارند هدعواهایی کبرای جا  در دو ه، کمعروف است در عراق مثالً  !هم از ایشان دیده شده
فوق  .مرادر نزدیکی سا سید محمد یکی هم حرمو  ،مقام گیالعاد فوقاست با آن حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم  یکی

عد از امام ب یعنی امام .خواهد شدعلیه السالم جانشین امام هادی ، سید محمدکه اغلب خیال می کردند ایشان.  العاده است
 هحدیثحضرت و و فرزند دوم امام هادی  رود سید محمد در همان نوجوانی از دنیا می. ایشان خواهد بودعلیه السالم هادی 

در مورد تو  وندخدا پسرم ،که به او می گویدعلیه السالم آنجا امام هادی علیهم الصلوة و السالم بود.  کرینام حسن عس به
لسالم علیه احسن عسکری امام  قطعاً علیه السالم  از امام هادی دبع امامکه بود ثبت در علم خدا یعنی ...؛ این اراده را کرد

 .است
 ة والصال علیه امام هادی امام بعد از که کردندتصور می، مردماین بود که مرحله  یک :داشتمرحله  دومسئله این اما 

، حدیث لوحا و البته برابر ب .تعلق گرفته بودعلیه السالم امام حسن عسکری به ارادۀ خدا  ولی ،خواهد بود سید محمدالسالم 
 .نام تمام ائمه تصریح شده بوده است

یکی  - نده اگفت در اسامی ایشانهم  مکتَ یا تُ  متکتُ البته  - شدمتولد از حضرت حدیثه یا حدیث یا سلیل  هم یگریفرزندان د
 اا مطالبی ر جعل می کرد ی ار احادیثی او  .انحرافی پیدا کردجعفر بعدها  همین سفانهأمتکه  ر،جعفیکی و  بوده،حسین به نام 
له ال لعرض خواهم کرد که امام عصر عج حال ؛کرد امامت می ادعای میراثعلیه السالم بعد از امام عسکری که  گفت می

داریم که  در کافییک روایتی هم  . اماو او را کنار زدند علیه السالم تعالی فرجه الشریف آمدند در دفن پدرشان امام عسکری
 .همین ایشان است است،یخ مشهور ، و باالخره آن جعفر کذاب که در تار بعدًا توبه کردایشان 
 

 سیادت، تضمین هدایت نیست
ادق علیه امام ص ۀدر دور  ای،مثاًل در یک برهه  .وجود داشته استامامزادگان متأسفانه بعضی از در بین مسئله  باالخره این

اقداماتی کرده  وشدند  وسوسه، رسیدند می «محض عبداهّٰلل»که به  یاز فرزندان ،زادگان ایشانعموبعضی از سالم الو  الصالة
او را ما  ورسد می ر سید است و نسل او به پیغمبرنفیک صرف اینکه این مسائل وجود داشته. حال  هم در هر زمانیاند. و 

و  این مالک ،سید هم باشد حتی اگر ،ولی امر زمان بایستد و اما اگر در برابر حجت خدا ،...خودش جایکنیم احترام می
 ۀآن رهبر و پیشوای برگزید زمان و اطاعت از امام زمان و اطاعت از ولی ،خواهم بگویم مالک و معیاریعنی می ،معیار نیست

اهل بیت علیهم  یا مثل ولی فقیه که خود می باشد و امام سالم الله علیهم اجمعین ۲۴ منصوصًا مانند یا است، کهالهی 
 یک و اسندشن می را آنها هم مردم و می رسند معیتبه جاآن فقهایی که  به این صورت که ؛نده امعیار گذاشت السالم برای آن
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 حال که است این. غرضم کند می پیدا والیت مقام او ،کنندمی معرفیبه مردم  را او مجتهدان و خبرگان و نخبگان از ایعده
 آنجا ،بایستد بخواهد زمان امام مقابل وامر  ولی قابلم اما ،باشد هم سادات نسل ازاگر چه  ایستد می او مقابل که کسی

 جعفر هبو بعد  کردعلیه السالم  عسکری امام از بعد امامت ادعای که جعفر مورد در ...؛ همانطور کهدیگر تفاوتی نمی کند
و در تمعصوم باشد باز هم پدرت امام حتی اگر به ما می خواهد بگوید  حاصل این قضیه این است که .کذاب مشهور شد

نشان  تگی رفتار باید در زند  اً واقعیعنی  ،باشی اوباید یادگار واقعی خوب  ،هستین امام آ تو یادگار گرا ! امنیت نیستی ۀحاشی
 حضرت رسپ اینکه با جعفر بگویم خواهممی این معنا را برساند. مواضعت باید از جمله حرف زدنت و ؛این معنا را برساندد و ده
رای ف نشود و این بمنحر  امامت مسیر از او که نشد باعث این ولیاست،  بوده حدیثه حضرت وسالم الله علیه  هادی امام

 ...است سهمه ما در 
 

 خفقان و سختگیری های دوره امام هادی سالم الله علیه
 وم،امام معص دوازدهمینکه آمده بود در روایات  دلیل اینکهبه  .دوران بسیار سختی بودعلیه السالم ن امام هادی دورا

مان ن که حکومت ظالو آ ،خواهد بودعحل الله تعالی فرجه الشریف امام زمان علیه السالم، نهمین امام از نسل امام حسین 
 علیهم عسکریبه همین دلیل از امام هادی و امام  خواهد بود؛ عجل الله تعالی فرجه الشریف مهدی ،خواهد انداختبر را 

یم می گویعلیهما السالم ما به امام هادی و امام عسکری همین دلیل است که  ند. بهشروع کرد سختگیری را السالم
 این رایب چرا؟ ه است؛تحت کنترل بود در سامرا که محله ای «عسکری»ها را آوردند در محله  آناینکه  برای ؛«عسکریین»
 که اینامهبر  همان ،شود متولد که نگذارند اوالً عجل الله تعالی فرجه،  زمان امام و موعود فرزند آن ندببینند خواست می که
 .ودشمتولد سالم وال صالةال علیه موسی حضرت شود،متولد  السالم علیه ابراهیم حضرت نگذارند خواستندمی

د ایشان خورا  منزلیو امام هم بعد از یک مدتی آنجا  ،سامرا بردندمتوکل عباسی  ۀدر دور  الزامامام هادی علیه السالم را به 
 امام هادی .اما تحت کنترل بودند ،را شروع کردند خودجا هم زندگی  و همان ،آنجا ندرا برد خود و زن و بچهد ردنخریداری ک

 صحابشانا ،یارانشان از را ایعده که بودند بورمج، ارتباط محدودی داشتندبا شیعیان چون  ت خود،امام ۀدور علیه السالم در 
« ری»علیه السالم، به همین خاطر به  هادی امام را عبدالعظیم حضرت ، کهبفرستندبه مناطق مختلف  نزدیکانشان و

 مرکزی مناطق از بخشی یک تقریباً  که بوده بزرگی یک منطقۀفقط؛ بلکه که نبوده  امروزی شهرری معنای به ری فرستادند؛
 با ار  تشیع ناب فرهنگ واقع در ،آمد هادی امام طرف از وقتی السالم علیه عبدالعظیم حضرت واست ده وب زیرمجموعۀ آن

 ...؟!شدعلیه السالم  حسین امام زیارت با )مانند(برابر او زیارت چرا .آوردخود  با را عاشورا پیام واقع در ؛آورد خود
ر از خانه بیکی از چیزهایی که در مورد زندگی امام هادی علیه السالم داریم این است که یک شب ایشان را به الزام و به ج

وجود  نوزهمی گویند آثار آن کاخ  - بود سامرا خکادر  نوش عیش ومجلس بزم و  که مجلس شراب متوکلبه بردند و کشیدند 
  ،...آنجا متوکل به امام شراب تعارف می کند .-دارد 

همین متوکل بود که دستور داد مرقد امام حسین علیه السالم را تخریب  چون برای امام؛اصاًل چه شرایطی بوده  ببینید
 خمش آن حیوانی که داشت وسیله ،بزنند مخشتند می خواساست که هر وقت آنجا دیده شد این که  ای کردند و یک معجزه

 کردند می مانکت لیو  کردندمی جبتع می ایستاد! این ها ،شد میعلیه السالم امام حسین  قبر وقتی نزدیک دکشی را می
 .نشود مضاعف سالمال علیهم بیت اهل به ارادتشان و ایمانشان دلیل همین به که یک وقت عده ای
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 علیه السالم با متوکل عباسیمقابله امام هادی 
 قطره هب ما خون و پوست و گوشت :»که گویدمی امام؛ آنگاه را شراب کندمی رفتعا ،شراب مجلس   آن در که اینکهغرض 

ری که من شع :»امام گفت که دبعد گفت اگر این جوری است باید برای ما شعر بخوانی ؛«ا آلوده نمی شودچیزه این از ای
مجلس انشاد لا فیامام  کهای بعد یک شعر فوق العاده  د،باید بخوانی شعر چاره ای نیست رگفت دیگ ،«ندارم ستمدنظر شما
 :از آن منبع الهی فرمودند که خیلی فوق العاده است ،نایعنی از خودش ،فرمودند
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َ
ف  َتنأ

 نیبر ا کنند؛ اما زندگیدر حالی که مردان قوی از آنان نگهبانی می انددهیبر بلندای حکومت آرم )ستمگران(آنان یعنی
 ...سازدنمی ازیآنان را بی ن ها،یبلند
 ردندشروع کرا پیش زندگی اشرافی  ها سال ازکه  هستند هایی آدم را ندارم چون در آن ها مسئوالن و دولتمردان بحث من

 و اسالمی حکومتاما  را نمی دانیم؟! قباًل حاال چطوری بودند ...؛زندگی اشرافی دارند از آن ها یاالن هم یک بخش و
 ناال رهبر ؟کرد می زندگی ای خانه چه در امام را االن شما ببینید،یک خانۀ ساده ای؛ ما عزیز رهبر ،است مالک شرهبر 
 ؟کند می زندگی دارد ای خانه چه در

َبال   » درباریان آن و طاغوتیان آن و شاهان آن می فرمایند والسالم الصالة علیه هادی امام وقت آن
ج 
َ َلل  األ 

ُ
 « َباُتوا َعَلی ق

کاخ  دیدند دندش مشرف که آنهایی که سعودی هایاین کاخ  مثلگذشت.  شان روزشبانه دکردن زندگی یعنی کردند هبیتوت
 ...هجور بود این که نشینی کاخ ،بوده که هاییکاخ  و نیاوران و سعدآباد کاخ اینهای آنان را و 

 ، چرا؟این زندگی برایشان شتفایده ای ندا که حضرت می فرمایدبعد 
َد ِعزٍّ ِمنأ َمَعاِقِلِهمأ  وا َبعأ

ُ
َزل َتنأ وا   َو اسأ

ُ
َسَما َنَزل  َیا ِبئأ

ً
را

َ
ِکُنوا ُحف  َو اسأ

 است. یی)گورها( قرار گرفتند که بد جا ییهاشدند و در حفره دهیفرو کش شانیهاکاخ از آنکه شکوه و عزت داشتند، از پس 
ِنِهمأ 

أ
ِد َدف ُل    َناَداُهمأ َصاِرٌخ ِمنأ َبعأ

َ
ُحل

أ
یَجاُن َو ال َساِوُر َو التِّ

َ أ
َن اْل یأ

َ
 أ

 !مت؟یهای گران ق ها و لباس تاج ها، تخت کجاستزند:می ادیشوند، منادی فر آنگاه که مدفون می

ِعَمًة  ِتي َکاَنتأ ُمنأ
َّ
ُوُجوُه ال

أ
َن ال یأ

َ
ُل    أ

َ
ِکل

أ
َتاُر َو ال سأ

َ أ
َرُب اْل  ِمنأ ُدوِنَها ُتضأ

 بودند؟ دهیها پوشکه در ناز و نعمت بوده و در پس پرده ییها کجاست آن صورت
ُهمأ 

َ
ُهمأ ِحیَن َساَءل ُر َعنأ بأ

َ
ق

أ
َصَح ال

أ
ف

َ
أ

َ
َتِتُل    ف

أ
وُد َتق َها الدُّ یأ

َ
ُوُجوُه َعل

أ
َك ال

أ
 ِتل

 اندبرخاسته به جنگ گریدکیها با  صورت نیها بر ا هستند و کرم نجایها در ا صورت نیدهد: ابه جای آنان قبرشان پاسخ می
 ...!الله اکبر

دأ َشِرُبوا 
َ
 َو ق

ً
را وا َدهأ

ُ
َکل

َ
 َما أ

َ
دأ َطال

َ
َم    ق َیوأ

أ
َبُحوا ال صأ

َ
واَو أ

ُ
ِکل

ُ
دأ أ

َ
ِل ق کأ

َ أ
َد اْل  َبعأ

 ..!.شوند می خورده دارند االن خوردن همه این از بعد حاال د ونوشیدن و خوردند ها زمان خیلی
 هنرواحضرت را  احترامبا  و متوکل ،ریخت هم به ها آن مجلس ند،خواند السالم علیه هادی امام را اشعار اینکه  وقتی

 ند.کرد
 

 ایشان و حضرت حدیثه سالم الله علیهمشهادت امام و محل دفن 
سوم رجب  در دوشنبه «زمعت»و بعد در زمان  ،کشته شد« منتصر» توسط پسرشمتوکل ، دتی همبعد از یک م غرض اینکه

کری امام عس ایشان حدیثه و پسر ایشان همسر ،نداز دار دنیا می رفتقتی که را به امام خوراندند و امام و یزهر  ،هجری ۴۵۲
 .باالی سرشان بودندعلیه السالم 



5 مادر امام حسن عسکری علیه السالم/ صفحه :سه دوازدهملج سمانیآمادران    
 

 شودمی رفمش نفر یک کههنگامی و  کنار قبر ایشان دفن شدند؛ علیه السالم محل دفن امام هادیدر  نیز هحضرت حدیث
 .ددار  سالم عرض و احترامنیز  ستا السالم علیه عسکری امام مادر  که بزرگ بانوی این بهدر واقع  ،آنجا در

 انقدرد ما که امیدواریم و کردند ارائه بشریت به را خدمات این عمر خود مدت طول در حضراتاین  کهاست  غرضم این
 ...اهّٰللءشا بتوانیم پیاده کنیم ان خود را در زندگیآن ها  سیرۀ و باشیم خدمات این
 الطاهرین آله و محّمد علی الله صّلی و
 


