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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد آاظم حاتمى طبرى به فارسى برگردانده شده است آه 
 .م و مترجم گرانقدر را از خداوند متعادل خواستاريمتوفيقات روز افزون مؤلفين محتر

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        هنگىمعاونت فر

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
هاافكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  آخرين پيام گير آنان را با رسالِت خداوند تالش پى. هيچ آوششى نياسودند
ت هدايت تكميل ساخت و امانت و مسئولّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 . به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاستعرضه رسالتى آامل.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  گمراهى نمى

 .شوند حوض آوثر بر من وارد

جستگانى بودند آه پيامبر به  همان بر)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند مىطى 
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله ( آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان د. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  دت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشها

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف  ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پاي

او ; پردازد مى)عليه السالم(آتاب حاضر به مطالعه زندگى حضرت امام حسن عسكرى 
باشد، همانان   مى)عليهم السالم(بيت گانه اهل يازدهمين پيشواى معصوم از امامان دوازده

شان  به امر و فرمان حضرت حق برخالفت و پيشوايى)ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(آه رسول خدا
تصريح آرده و آن بزرگواران را پس از خود امينان بر آيين و شريعت و امتش قرارداده 

 .است

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
عضاى محترم گروه تأليف باالخص داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه ا

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة
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  در يك نگاه)عليه السالم(حضرت امام عسكرى 

 

 سيزدهمين معصوم و يازدهمين امام از امامان )عليه السالم(امام حسن عسكرى
 .باشد  مى)صلى اهللا عليه وآله( پس از پيامبر اآرم)عليهم السالم(بيت اهل

پرورش  رشد و )عليه السالم(آن حضرت در سايه پدر بزرگوار خود حضرت امام هادى
حضرتش . يافته و در دانش و زهد و پرهيزگارى سرآمد مردم روزگار خويش گرديد

مدت بيست و دو يا بيست و سه سال از عمر شريف خود را در آنار پدر به سر برده و 
 .در طول اين مدت ميراث امامت و نبوت را از وى دريافت نمود

اهى براى امت جد آن حضرت از نظر علم و عمل، رهبرى و مجاهدت، و خيرخو
 . بسان پدران بزرگوار خود بود)صلى اهللا عليه وآله(خود حضرت محّمد

 براى امامت و پيشوايى مسلمين از )عليه السالم(شايستگى حضرت امام حسن عسكرى
ر و  در ميان مردم به ظهو)عليه السالم(زمان حيات پدر بزرگوارش حضرت امام هادى
 و عامه مسلمانان اين مسأله )عليه السالم(بروز رسيده و در نزد اصحاب خاص امام هادى

الطاعه در  به اثبات رسيده بود آه آن حضرت پس از پدر بزرگوار خود امام مفترض
 .ميان مسلمانان است

 پس از شهادت پدر بزرگوار خود مسئوليت امامت و )عليه السالم(امام حسن عسكرى
سلمانان را به عهده گرفت و امامت آن حضرت حدود شش سال به طول پيشوايى م
ترين شرايط و ناگوارترين  شش سالى آه در طول آن، حضرتش در سخت; انجاميد

زيرا . هاى بزرگى بود گذشت، متحّمل مسئوليت بيت رسالت مى روزهايى آه بر اهل
و قدرت بودند ترين مردم براى حفظ و نگهدارى حكومت  حاآمان عّباسى آه حريص

 از فرزندان حضرت )صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر اآرم دانستند آه مهدى اهل ديگر مى
آنان دائمًا مترّصد بودند تا آن حضرت . باشد  مى)عليهما السالم(على و حضرت امام حسين

ه البته نه ب; آنان مانند ساير مردم منتظر روزى بودند آه او را ببينند. را به چنگ آورند
خواستند زمام امور حكومت را به دست او بسپارند، بلكه با اين هدف  اين منظور آه مى

 .آه شايد بتوانند اين آخرين اميد مستضعفان زمين را نابود نمايند



 استاد دانشمندان، الگوى عابدان و رهبر )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
ت به رغم دشمنى هيأت حاآم با آن حضر. مبارزان سياسى و عقيدتى زمان خويش بود

 و تعقيب و پيگرد حكومت نسبت به آنان و پيروانشان همواره )عليهم السالم(بيت پيامبر اهل
مورد توّجه عموم مردم بوده و محّبت و واليت مردم نسبت به آن بزرگوار روز به روز 

 دو به چنان آه در رابطه با پدر و جد بزرگوارش آه هر. آرد سرعت بيشترى پيدا مى
 .معروف بودند نيز همين محبوبيت وجود داشته است )عليهم السالم(الّرضا لقب ابن

دستگاه حكومت عّباسى عالوه بر مجبور آردن آن حضرت به اقامت در شهر سامّرا 
اى دو روز در دارالخالفه عّباسى حضور به هم  آن حضرت را مجبور آرده بود آه هفته

 .رساند

به  )عليه السالم(م را در روز رفتن امام حسن عسكرىنويسان حضور مرد تاريخ
 :اند چنين شرح آرده دارالخالفه اين

اى آه آسى توانايى  خيابان پر از جمعيت و ازدحام چارپايان گرديده بود به گونه«
هنگامى . توانست خود را در ميان آن جمعيت وارد نمايد راه رفتن نداشت و آسى هم نمى

وارد خيابان شدند صداها خوابيد و در هنگام ورود و خروج از  )عليه السالم(آه امام
 »دارالخالفه مردم براى آن حضرت راه باز آردند

 در تمامى طول زندگى حتى در زمانى آه در )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
زندان حكومت عّباسى قرار داشته دو نفر از افراد شرور مأمور نگهدارى از آن 

اى آه با  آوش بودند، به گونه واره در عبادت و بندگى خدا سختحضرت بودند، هم
رفتار و آردار خود توانستند تغييرى اساسى در زندگى و روش آن دو مرد شرور ايجاد 

آن حضرت . چندان آه آن دو تن از نظر عبادت و نماز به درجه بااليى دست يافتند; آنند
آمد و ترسى در دل  ها به لرزه مى آنآردند اندام  هنگامى آه به آن دو مرد نگاه مى

 .شد آه توانايى غلبه بر آن را نداشتند ها حاصل مى آن

 را دائمًا تحت تعقيب و )عليه السالم(حكومت عّباسى حضرت امام حسن عسكرى
اين جاسوسان . مراقبت آامل قرار داده، با جاسوسان متعّدد ايشان را محاصره آرده بود

 را تحت نظر داشتند تا بدين وسيله بتوانند )عليه السالم(رىهمه تحّرآات امام حسن عسك
هاى علمى و سياسى آن حضرت را مختل آرده، آن حضرت را از پرداختن به  فعاليت

 .دارند رهبرى در ميان طبقات جامعه باز

عليهم (به همين سبب بود آه حضرت امام حسن عسكرى همچون پدران بزرگوار خود

آه  مضافًا بر اين. دادند ى سرى و مخفيانه اهميت خاصى مى همواره به آارها)السالم



نمودند تا بدين وسيله در چنان شرايط  ايشان در تحكيم سازمان وآال نيز تالش مى
در نتيجه همين . دشوارى بتوانند مسئوليت رهبرى خود را به شكل آامل ادا نمايند

را در راه نابود آردن نام هاى دشمنان  ها بود آه آن حضرت موّفق شد همه تالش فعاليت
 .به شكست و ناآامى بكشاند )عليهم السالم(بيت و راه اهل

براى )عليهم السالم( همچون پدران بزرگوار خود)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
مقابله با ستم، ترور، بازى با قدرت سياسى و به بازى گرفتن مقّدرات و مصالح امت 

آن حضرت توانست از . د معرآه مبارزه سياسى گرديداسالم توسط حكومت عباسى، وار
هاى رسالت اسالمى به بهترين نحو محافظت آرده و به بهترين  اصول شريعت و ارزش

بيت  و پيشوايان از اهل)صلى اهللا عليه وآله(وجهى زمينه را براى عصر غيبت آه پيامبر اآرم
 .ه بودند، آماده نمايد خبر از حتمى بودن و ضرورت آن داد)عليهم السالم(آن حضرت

 و به همت گروه ياران آن )عليه السالم(بيت در عصر امام حسن عسكرى مكتب اهل
عليهم (بيت حضرت، ناقالن حديث و دانشجويان مكتبش آآنده از دانش، دعوت به خط اهل

 . و دفاع از شريعت اسالم بود)السالم

سياسى زمان خود در رغم سختى شرايط   على)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
ها و هدايت گمراهان و ترديدگران و  فرآيند دفاع از شريعت اسالم، مبارزه با بدعت

 .پرداختند ها به سوى دايره دين، با جديت تمام به فعاليت مى جذب آن

 در مّدت امامت بسيار آوتاه خود با معتّز، )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
يك از اين خلفا متحّمل شديدترين  صر بوده، از سوى هرع مهتدى و معتمد عّباسى هم

 .آه بارها و بارها دستگير و به زندان افتاد چنان. رنج و فشار و پيگرد و ترور گرديد

ديد امت  مىآه  معتمد عّباسى آه خود در ميان امت اسالم محبوبيتى نداشت از اين
اسالم از شيعه و سّنى يكپارچه بر تعظيم و بزرگداشت و احترام حضرت امام حسن 

 اجماع آرده و آن حضرت را در فضيلت بر همه علويان و عّباسيان )عليه السالم(عسكرى
دانند بسيار خشمگين بود و به همين جهت تصميم گرفت تا آن حضرت را ترور  برتر مى

اى شوم سّمى به آن حضرت  گونه بود آه در توطئه اين. دآرده و به شهادت برسان
 . سال به درجه رفيع شهادت نايل آمد٣٠خورانيد و آن حضرت در سّنى آمتر از 

پس سالم بر او باد روزى آه به دنيا آمد و روزى آه در راه رسالت پروردگار خود 
 .اهد شدبه جهاد پرداخت و روزى آه به شهادت رسيد و روزى آه برانگيخته خو



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام عسكرى برداشت

 

 گذشته از روايات بسيارى آه از حضرت )عليهم السالم(بيت عصمت و طهارت اهل
 در ترغيب امت به تمّسك به آنان و گرفتن دين و دانش از آن )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

يل آراستگى به درجات بااليى از دانايى، فضيلت، تقوى به دل; بزرگواران وارد شده است
آه به خوبى  چنان. اند و عبادت، جايگاه بلندى را در دل و جان امت اسالم اشغال نموده

ها را به عنوان اجر و پاداش  بيت و واليت آن دانيم، قرآن آريم دوستى اهل نيز مى
ُقل ال َأسَئُلكْم َعَلْيِه (: فرموده است دانسته و )صلى اهللا عليه وآله(رسالت حضرت رسول اآرم

پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى در ] رسالت[به ازاى آن «: بگو; )َأْجرًا ِإال اْلَمَودََّة في اْلُقْربى

 .»باره خويشاوندان

اما حاآمان و خلفايى آه با زور و شمشير بر گرده امت اسالم سوار شده بودند با 
 و )عليهم السالم(مختلف سعى در خاموش آردن نوِر هدايِت ائّمه اطهارهاى  وسايل و راه

دور آردن امت از آنان داشته و سرانجام، اقدامات خود را با آشتن آن بزرگواران با 
 .نمودند شمشير يا سم تكميل مى

با  )صلى اهللا عليه وآله(هايى آه اين حاآمان منحرف از خط پيامبر اآرم اما با همه دشمنى
شد تا ائّمه  بيت عصمت و طهارت انجام دادند، اين رفتار خصمانه باعث نمى اهل

خواهى و حل بسيارى از معضالت آه   از ارشاد اين حاآمان، خير)عليهم السالم(اطهار
تا زمان حضرت امام  )صلى اهللا عليه وآله(دولت اسالمى بعد از وفات حضرت رسول اآرم

 .اريخ خود با آن روبرو بوده است خوددارى نمايند در امتداد ت)عليه السالم(حسن عسكرى

. ها و سيره آن بزرگواران از ديد ما پنهان مانده است گيرى البّته بسيارى از موضع
آه اين مطلب يا به دليل ترس مردم از دستگاه حكومتى بوده يا به اين دليل 

اند آن را با ذهنيتى اموى و قلمى عّباسى  نگارانى آه تاريخ اسالم را نوشته تاريخ
نگاران بر سر سفره همان حاآمان مستبّد زندگى  چرا آه اين تاريخ. اند نگاشته

 .اند آرده مى



 و )عليه السالم(اى از نظريات معاصران حضرت امام حسن عسكرى حال پاره
زدنى آن حضرت را آه در عصر خود از همه  ثالهاى آنان از شخصيت م برداشت

 .نماييم رجال و دانشمندان امت اسالم برترى و تفّوق يافته بود، نقل مى

 

 معتمد عّباسى. ١

 به حّدى در نزد خواّص و عوام )عليه السالم(مقام و منزلت حضرت امام حسن عسكرى
ر و منزلت واالى خود مشهور بوده آه حّتى خلفاى زمان خويش را نيز به اعتراف به قد

 .آردند وادار مى

 و برادر حضرت )عليه السالم(روايت شده آه جعفر بن على فرزند حضرت امام هادى
 روزى از معتمد عّباسى خواست آه وى را به مقام امامت )عليه السالم(امام حسن عسكرى

 به مقام آن حضرت را )عليه السالم(بگمارد و پس از برادرش حضرت امام حسن عسكرى
 :معتمد عّباسى به وى پاسخ داد. وى اعطا نمايد

بدان آه مقام و منزلت برادر تو به واسطه نزديكى به ما و دستگاه سلطنت حاصل «
 .باشد نشده است، بلكه فقط به واسطه نزديكى به خداوند عّز و جّل مى

ه خود آوشيم تا قدر و منزلت او را پايين آورده او را از مقام و مرتب ما بسيار مى
. اما خداوند متعال اراده فرموده تا رفعت شأن وى را روز به روز افزايش دهد. داريم باز

حال اگر تو در . باشد چرا آه وى داراى صيانت نفس، حسن روّيه، دانش و عبادت مى
اى حاجتى به ما ندارى و اگر در  اى رسيده نزد پيروان و شيعيان برادرت به چنين درجه

اى و آنچه در برادر توست در تو موجود  ن درجه و منزلتى نرسيدهنزد آنان به چني
 .)١٥(»نياز آنيم توانيم از اين جهت تو را بى باشد ما نمى نمى

 

 )عليه السالم(شهادت پزشك دربار عّباسى بر فضيلت امام عسكرى. ٢

 )عليه السالم(بختيشوع، درخشانترين شخصيت طّبى زمان حضرت امام حسن عسكرى
و پزشك خانواده هيأت حاآم بوده است، روزى حضرت امام حسن عسكرى به پزشك 

پس از بختيشوع خواستند تا يكى از شاگردان خود را به نزد آن . احتياج پيدا آردند
د، بختيشوع يكى از شاگردان خود حضرت فرستاده و حاجت آن حضرت را برآورده نماي

وى قدر و منزلت بلند و . را معالجه نمايد)عليه السالم(را طلبيده و او را سفارش آرد آه امام

                                                           
 .٥٠ / ٥٢، بحاراالنوار ١١٠٩ / ٣قطب راوندى، الخرائج و الجرائح . ١٥



:  را به شاگرد خود گوشزد نموده و به او گفت)عليه السالم(جايگاه رفيع امام عسكرى
د او برو و بدان آه به نز. الّرضا از من خواسته است تا آسى را به نزد او بفرستم ابن«

پس بر حذر باش آه در آنچه تو را . در روزگار ما او داناترين مردم زير آسمان است
 .)١٦(»آند با او مخالفت نمايى بدان امر مى

 

 

 احمد بن عبيد الّله بن خاقان. ٣

وى آارگزار خراج و حاآم روستاهاى منطقه قم بوده و پدرش عبيد الّله بن خاقان 
احمد بن . هاى سياسى دربار و وزير معتمد عّباسى بوده است يكى از بارزترين شخصيت
عليهم (بيت عصمت و طهارت ترين بندگان خدا نسبت به اهل عبيد الّله بن خاقان دشمن

باشند و  طالب آه ساآن سامّرا مى وقتى در رابطه با افرادى از آل ابى.  بوده است)المالس
قدر و منزلت هر آدام از آنان در نزد هيأت حاآم سخن به ميان آمد، احمد بن عبيد الّله 

آنند مردى را به مانند حسن بن  من از ميان علويانى آه در سامرا زندگى مى«: گفت
آسى آه بسان ; ام  نه ديده، نه شنيده و نه شناخته)عليهم السالم(الّرضاعلى بن محّمد بن على 

او داراى هدايت، وقار، عفت، تيزهوشى و عقل بوده هم در نزد خاندان خود و هم نزد 
هاشم او را بر پيران و بزرگان و  بنى; هاشم داراى آرامت باشد هيأت حاآم و همه بنى

اندهان و وزيران و آاتبان و عوام مردم همه به منصبان خود مقّدم بدارند، و فرم صاحب
 .»او ارادت داشته باشند

آند آه خود در مجلس پدرش  اى را نقل مى همين احمد بن عبيد الّله بن خاقان قضيه
ابن : در آن مجلس حاجبان وارد شده و به عبيد الّله بن خاقان گفتند. شاهد آن بوده است

: عبيد الّله با صدايى بلند گفت.  بر در خانه ايستاده است) )عليه السالم(امام عسكرى(الّرضا 
من از آنچه از آنان شنيدم تعّجب آردم آه آنان : به او اجازه ورود بدهيد، احمد گويد

چرا آه . اند آه مردى را در حضور پدر من با آنيه نام ببرند چگونه چنين جسارتى آرده
بطه دستورى مستقيم از خليفه براى او را آه در اين را جز خليفه يا وليعهد و يا آسى

چشم،  آردند، ناگاه ديدم آه مردى گندمگون، درشت صادر شده باشد به آنيه ياد نمى
هنگامى آه نگاه پدرم به . اندام و آم سن و سال وارد شد روى، خوش قامت، زيبا خوش

م آه پدرم با من تا آن روز نديده بود. او افتاد از جا برخاسته و چند گام به سوى او رفت
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 .مختصرًا ذآر نموده است



هنگامى آه او . هاشم و حتى فرماندهان و وليعهدان چنين عملى انجام دهد احدى از بنى
هاى وى را  وارد شد پدرم با وى معانقه آرده، او را در آغوش آشيده، صورت و شانه

 .بوسيده، دستش را گرفت و او را در مصّالى خود نشانيد

رم بعد از نماز نشست، من به نزد او پس از اين ماجرا هنگامى آه پد: احمد گويد
آرى، : خواهى؟ گفتم اى احمد آيا چيزى از من مى: پدرم گفت. رفته و در برابرش نشستم

اجازه دادم اى فرزند، آنچه : پدرم گفت. اى پدر اگر اجازه بدهى آن را از تو بخواهم
 .خواهى بگو مى

گونه با اجالل و اآرام و  ايناى پدر، اين مردى آه هنگام ظهر به نزد تو آمد و : گفتم
 احترام با او رفتار نموده و خود و پدر و مادرت را فداى او آردى چه آسى بود؟

او ابن الّرضا بود، سپس لختى . پسرم، او امام رافضيان بود: پدرم در پاسخ من گفت
يك از  عّباس زايل گردد هيچ پسرم اگر خالفت از خلفاى بنى: سكوت آرده و گفت

اما اين مرد به .  به جز اين مرد شايستگى و استحقاق تصّدى اين مقام را نداردهاشم بنى
خاطر فضيلت، عفاف، هدايت، صيانت نفس، زهد، عبادت، اخالق واال و صالحيت 

باشد اگر پدر او را ديده بودى، هر آينه مردى  اى آه دارد مستحق اين مقام مى جانبه همه
 .)١٧( فضلديدى جليل، عاقل، خّير و اهل را مى

 

 آاتب معتمد خليفه عباسى. ٤

ما در نزد سّيد و موالى : از ابوجعفر احمد قصير بصرى روايت شده است آه گفت
بوديم آه خادمى از دستگاه ) )عليه السالم(امام حسن عسكرى ()عليه السالم(خود ابومحّمد

: عرضه داشت)عليه السالم(مت آه داراى مقام بااليى بود وارد شد و به امام عسكرىحكو
اى نوشته و  انوش نصرانى به ما نامه: گويد فرستد و مى اميرالمؤمنين تو را سالم مى

وى از ما خواسته تا از تو بخواهيم آه سوار . خواسته است تا دو پسر او را تطهير آنى
من نيز . فته و براى سالمتى و زنده ماندن پسر او دعا آنىبر مرآب شده به خانه وى ر

دارم آه تو اين آار را به انجام برسانى البته ما بدان سبب تو را براى انجام  دوست مى
ماندگان خاندان نبّوت و  ما به دعاى باز: است اين آار به زحمت انداختيم آه انوش گفته

 .جوييم رسالت تبّرك مى

 : در پاسخ فرمودند)عليه السالم(موالى ما حضرت امام حسن عسكرى

 »الحمد هللا الذي جعل النصارى أعرف بحقنا من المسلمين«

                                                           
 .٤٢ - ٤١ / ١ و آمال الّدين ٢٤ ب /١ ح /٥٠٤ - ٥٠٣ / ١اصول آافى . ١٧



ستايش خداوندى را آه نصارى و مسيحيان را در شناختن حقِّ ما از مسلمانان داناتر و عارفتر قرار 

 .داده است

آن حضرت بر مرآب سوار شده ما . سپس دستور دادند تا اسب ايشان را زين آنند
ناگاه ديديم انوش در حالى آه آشيشان . نيز در معّيت ايشان بر انوش نصرانى وارد شديم

و خادمان آليسا و راهبان اطراف او را گرفته بودند و انجيل بر سينه او بود با سر و پاى 
 رسيده و به )عليه السالم(او در جلوى در به امام عسكرى. ت آمدبرهنه به استقبال آن حضر

اى سرور و موالى ما، من به اين آتابى آه تو به آن داناتر از ما هستى توّسل : او گفت
جويم آه گناه ما را در به زحمت انداختنت ببخشى، و به حق مسيح عيسى بن مريم و  مى

آنم آه از خليفه نخواستم آه   سوگند ياد مىانجيلى آه از جانب خداوند متعال آورده است
اين مطلب را از تو بخواهد مگر به اين دليل آه ما در انجيل، شما خاندان را در پيشگاه 

 .ايم خداوند مانند مسيح، عيسى بن مريم يافته

ماند،  اين پسر تو براى تو باقى مى«:  فرمودند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
ـ يعنى خواهد مرد ـ و اين پسر .  پس از سه روز از تو گرفته خواهد شداما پسر ديگر تو
بيت  ماند اسالم آورده و اسالمش نيكو خواهد بود و از مواليان ما اهل تو آه باقى مى
 ».خواهد گرديد

اى سرور و موالى من، به خدا سوگند آه آالم تو حق است و با دانستن : انوش گفت
بيت در خواهد  شود و در سلك مواليان شما اهل لمان مىاين مطلب آه اين پسر من مس

 . آيد آمد مرگ آن ديگرى بر من آسان مى

شود آه خود مسلمان  در اين صورت تو را چه مى: يكى از آشيشان به او گفت
 شوى؟ نمى

 .داند من مسلمانم و موالى ما اين مطلب را مى: انوش پاسخ داد

گويد، و  او راست مى«:  فرمودند)لسالمعليه ا(موالى ما حضرت امام حسن عسكرى
گفتند ما تو را به وفات پسرت خبر داديم و آن  اگر به خاطر اين مطلب نبود آه مردم مى

خواستم تا او را نيز براى تو نگاه  اآنون از خداوند مى چنان آه ما خبر داديم نشد هم
 ».دارد

جز آنچه تو اى سرور و موالى من، من : انوش در پاسخ آن حضرت عرض آرد
 .خواهم اى نمى خواسته

به خدا سوگند آه پس : ابوجعفر احمد قصير بصرى، روايت آننده اين حديث، گويد
از سه روز آن پسر از دنيا رفت و پس از يك سال پسر ديگر انوش به دين مبين اسالم 



عليه (درآمد و به همراه ما تا زمان وفات سرور و موالى ما حضرت امام حسن عسكرى

 .)١٨( مالزم منزل آن حضرت بود)المالس

 

 راهب دير عاقول. ٥

ها به دين مسيحيت بوده  هاى مسيحى و داناترين آن وى از بزرگترين شخصيت
 را شنيده و آنچه را )عليه السالم(است، هنگامى آه وى آرامات حضرت امام حسن عسكرى

بايست از آن حضرت ديد، به دست آن حضرت مسلمان شد و لباس نصرانيت از  آه مى
 .تن بدر آرده، لباس سفيد بر تن آرد

هنگامى آه بختيشوع طبيب از وى پرسيد آه به چه سبب از دين خود دست برداشته 
و منظور او از . ممن مسيح يا نظير او را يافتم و به دست او ايمان آورد: است، گفت

راهب ادامه داد . بوده است )عليه السالم(مسيح يا نظير مسيح حضرت امام حسن عسكرى
سپس به . باشد ها و براهين نظير حضرت عيسى بن مريم مى اين مرد از لحاظ نشانه: آه

بازگشت و تا هنگام مرگ در خدمت آن حضرت باقى  )عليه السالم(سمت امام حسن عسكرى
 .)١٩(ماند

 

 محّمد بن طلحه شافعى. ٦

 :گويد  چنين مى)عليه السالم(وى درباره حضرت امام حسن عسكرى

بدان آه باالترين منقبت و بزرگترين مزّيتى آه خداوند متعال به حضرت امام «
و زيور منحصر به فردى آه بر گردن وى آويخته و  اختصاص داده )عليه السالم(عسكرى

اى آه به وى بخشيده و هيچگاه گذر زمان تازگى آن را آهنه نكند و  صفت جاودانه
از نسل او به دنيا » محّمد مهدى«: ها ذآر و ياد آن را فراموش نكنند اين است آه زبان

وجود وى برگرفته اى است آه از  شود، و پاره آمده و پسر اوست آه به وى منتسب مى
 .)٢٠(»شده است

 

 ابن صّباغ مالكى. ٧

 سرور اهل زمان و امام )عليه السالم(او، يعنى حضرت امام حسن عسكرى: وى گويد
پسنديده بود، اگر هايش همه ثابت و استوار و آردارش  مردمان روزگار خود بود، گفته

بيت آن قصيده  اى فرض آنيم وى شاه فضال و بزرگان هم عصرش را همچون قصيده
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باشد، و اگر آنان را همچون درجى از جواهرات به شمار آوريم وى همچون دّر  مى
آس را  تاز ميدان دانش آه هيچ يّكه; بند در شمار خواهد بود شاهوار وسط آن گردن

هاى مسائل علمى آه اين آار هرگز  ده و آشكارآننده پيچيدگىياراى هماوردى با وى نبو
آسى آه با رأى صائب خود به آشف حقايق پرداخته و ; آرد خسته و ملولش نمى

هم او آه در جمع ; گردانيد ها و دقايق علوم را با فكر نافذ خود آشكار مى پيچيدگى
مى آه اصل و نسب و آن امام هما. داد هاى عالم هستى خبر مى اصحاب سّر از نهانى

خدايش به رحمت واسعه بپوشاند و او را در بهشت . نفس و ذاتش آآنده از آرامت بود
 .)٢١(» آمين)صلى اهللا عليه وآله(پهناور خود ساآن گرداند به حق محّمد

 

 عّالمه سبط ابن جوزى. ٨

وى حسن «: ين گفته است چن)عليه السالم(وى در رابطه با حضرت امام حسن عسكرى
بن على بن محّمد بن على بن موسى الّرضا ابن جعفر بن محّمد بن على بن حسين بن على 

وى دانشمندى راستگو بوده آه از پدر و جدش حديث . باشد  مى)عليهم السالم(طالب بن ابى
 .)٢٢(»روايت آرده است

 

 عّالمه محّمد ابوالهدى افندى. ٩

 را به عنوان رهبران مردم به سوى حضرت )عليهم السالم(در حالى آه همه ائّمهوى 
 دانسته است، در رابطه با آن )صلى اهللا عليه وآله(قدس و اوليا مردم بعد از پيامبر اآرم

همه مسلمانان در شرق و غرب عالم «: گونه داد سخن داده است آه بزرگواران اين
 از )صلى اهللا عليه وآله(يان اصفيا بعد از حضرت پيامبر اآرمدانند آه سران اوليا و پيشوا مى

اند تا به  ميان ذّريه و اوالد طاهر آن حضرت برخاسته و نسل بعد از نسل ادامه يافته
آنان بدون ترديد اوليا خداوند و پيشوايان مردم به سوى حضرت قدس . اند زمان ما رسيده

 پس - عيب است و در رتبه نخستين ايشان باشند آه مصون از هر گونه پليدى و الهى مى
 به شرافت ديدار و مصاحبت با پيامبر )عليهما السالم(اى آه همچون حسن و حسين از طبقه
 سجاد، باقر، آاظم، صادق، ]حضرت[اند ـ بزرگانى چون  نايل گشته )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 . )٢٣(جواد، هادى، تقى، نقى و عسكرى قراردارند
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 .٣٦٢ /تذآرة الخواص. ٢٢
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 عّالمه شبراوى شافعى. ١٠

» حسن خالص«يازدهم از پيشوايان، «: وى درباره آن حضرت چنين گفته است
در شرافت او همين بس آه امام ... نيز مشهور شده است» عسكرى«باشد آه به لقب  مى

ست، مرحبا به چنين خاندان با شرافت و نسب متعالى و مهدى منتظر از فرزندان او
مرتبه و بزرگى آه  چه خاندان بلند... همين افتخار در بلندى مقدار و مرتبه او آافى است

منشى و نجابت، همچون دو ستاره فرقد گوى سبقت از ستارگان  در وااليى و بزرگ
يك از اهل آن خاندان  آسمان ربوده و در صفات آمال چنان مستغرق گشته است آه هيچ

و امثال آن استثنا نمود، اين امامان » اّال«و » اما«و » غير«توان با ادواتى چون  را نمى
توان به  ها را مى اند آه انتظام آن آن چنان در مجد و آرامت يكى پس از ديگرى آمده

ن بند تشبيه نمود، و آن چنان در ميدا هاى لؤلؤ در درج و گردن پشت هم آمدن دانه
اند آه هرآدام در اين ميدان از پس ديگرى آمده است با بقيه  شرافت با يكديگر جور آمده

فايده آوشيدند اما  ها بسيار اما بى يكسان است ، بسا گروهى آه در پايين آوردن آن
 .)٢٤(»...خداوند اهل اين خاندان را بلند گردانيد

ها در رابطه با فضايل و مناقب آن حضرت بسيار زياد است آه فقيهان،  گفتنى
اند، و اين اصال  نويسان و محّدثان از عامه و خاصه به آن مطالب تصريح نموده تاريخ

صلى (اى از درخت تناور حضرت رسول اآرم چرا آه آن حضرت شاخه; عجيب نيست

. باشد مى)عليهم السالم(بيت  پيشوا از امامان اهل، پدر امام منتظر و يازدهمين)اهللا عليه وآله
بيتى آه خداوند متعال هر گونه رجس و پليدى را از آنان دور آرده و آنان را پاك و  اهل

صلى اهللا عليه (خاندانى آه مطابق با روايتوارد از حضرت رسول اآرم. پاآيزه داشته است

 بزرگوار آن حضرت، حضرت امام پدر. باشند  همتايان قرآن و آشتى نجات امت مى)وآله
گونه رفعت مقام و بلندى منزلت آن حضرت  ، با آالم جاويدان خود اين)عليه السالم(هادى

 ذاتًا )صلى اهللا عليه وآله(پس از من پسرم ابومحّمد، در ميان آل محّمد: را توضيح داده است آه
وى . اهين استخيرخواهترين فرد براى امت اسالم، و داراى محكمترين داليل و بر

از اين . رسد هاى سلسله امامت و احكام آن به او مى بزرگترين فرزند من است و حلقه
چرا آه در نزد او آنچه . آردى از او سؤال آن پس هر چه را تا آنون از من سؤال مى
 .)٢٥(را آه به آن احتياج پيدا شود موجود است
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 بخش سوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام عسكرى  جلوه

 

 به جهت دارا بودن صفات اخالقى )عليه السالم(حضرت امام ابومحّمد حسن عسكرى
برخورد آن حضرت با دوست و دشمن . هاى زيباى رسالت اسالم بود واال يكى از جلوه

 يكى از بارزترين همواره آميخته با مكارم اخالقى و صفات واال بوده است، اين پديده
ساختارهاى شخصيتى آن بزرگوار بوده آه آن را از پدران بزرگوار و جد گرامى خود 

اش  پيامبرى آه مكارم اخالقى;  به ميراث برده بود)صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم
نيز حّتى )عليه السالم(همه مردم را در بر گرفته بود، اخالق بزرگوارانه امام حسن عسكرى

ها را از  پرداختند تأثيرى مثبت داشته و آن  افرادى آه با آن حضرت به دشمنى مىبر
 .)٢٦(گردانده است دشمنى به دوستى و محّبت نسبت به آن حضرت برمى

در )معليهم السال(بيت اند آه متوّآل آه شدت دشمنى او با اهل نويسان نقل آرده تاريخ
بسيار )عليه السالم(نزد خاص و عام شناخته شده و ميزان آينه وى نسبت به حضرت على

 را به زندان انداخته و بر )عليه السالم(بارز است دستور داد تا حضرت امام حسن عسكرى
اما زمانى آه آن حضرت وارد زندان  گرديد و مسئول . گيرى نمايند آن حضرت سخت

 و هدايت و صالح آن حضرت را ديد، به آلى تغيير عقيده زندان بزرگى و اخالق واال
داد، به حّدى آه براى بزرگداشت و تعظيم آن حضرت هيچگاه خيره خيره به صورت آن 

 از زندان بيرون )عليه السالم(آرد، و هنگامى آه حضرت امام عسكرى حضرت نگاه نمى
را نسبت به مقام واالى آمد همين مسئول زندان يكى از آسانى بود آه بيشترين بصيرت 

آن حضرت داشته و در ميان مردم نيكوترين سخنان را درباره آن حضرت بيان 
 .)٢٧(داشت مى

 

 بزرگوارى و آرم آن حضرت

 )عليه السالم(هايى از روش آريمانه حضرت امام حسن عسكرى  نمونهنويسان تاريخ
 :آنيم ها را در اينجا ذآر مى اى از آن اند آه پاره نقل نموده
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آرده روايت  )عليه السالم(شيخ مفيد از محّمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر. ١
: پدرم به من گفت. روزگارى شد آه امر معيشت بر ما بسيار سخت گرديد: است آه گفت

چرا آه .  برويم- )عليه السالم( يعنى حضرت امام حسن عسكرى-بيا تا به سوى اين مرد 
 .درباره جود و بخشش او توصيفاتى شده است

 آيا با وى آشنايى دارى؟: به او گفتم

 .ام  نيستم و تاآنون او را نديدهنه، با او آشنا: پاسخ داد

چقدر خوب : گفت پدرم در راه به من مى. ما به نزد آن حضرت رفتيم: وى گويد
داد تا پانصد درهم به ما بدهند تا دويست درهم آن را براى  شد اگر او دستور مى مى

لباس، دويست درهم آن را براى آرد و صد درهم آن را براى ساير مخارج به مصرف 
 .مبرساني

گفتم آاش دستور بدهد تا سيصد درهم نيز به من بدهند تا با صد  من نيز در دل مى
درهم آن چارپايى خريده، صد درهم آن را به ساير مخارج اختصاص داده و صد درهم 

 .آن را هم براى لباس اختصاص دهم و بدين ترتيب به منطقه جبل مسافرت نمايم

انه آن حضرت رسيديم غالم او خارج شد و هنگامى آه به در خ: محّمد بن على گويد
هنگامى آه ما بر آن حضرت داخل . على بن ابراهيم و پسرش محّمد داخل شوند: گفت

اى على، چه چيز باعث شده است آه «: شده و سالم آرديم، آن حضرت به پدرم فرمودند
اشتم اى سرور و موالى من، من شرم د: پدرم عرضه داشت» تاآنون به ديدار ما نيايى؟

آه شما را به اين حال ببينم، هنگامى آه از نزد او خارج شديم غالم آن حضرت  از اين
دويست درهم . اين پانصد درهم است: اى پول به پدرم داد و گفت به نزد ما آمد و آيسه

اى  همچنين آيسه. براى لباس، دويست درهم براى آرد و صد درهم براى ساير مخارج
صد درهم آن را هزينه خريد چارپا نما و صد . يصد درهم استاين س: به من داد و گفت

درهم را به لباس اختصاص داده، صد درهم باقى مانده را براى ساير مخارج مصرف 
 .اما به سمت منطقه جبل مسافرت نكن بلكه به منطقه سوار مسافرت آن. نما

طقه ازدواج محّمد بن على به منطقه سوار رفت و با زنى از آن من: شيخ مفيد گويد
اما با همه اين . آرد و آار او آنقدر باال گرفت آه درآمد روزانه او هزار دينار شد

عليه (تفاصيل باز معتقد به وقف در امامت بوده و به امامت حضرت امام حسن عسكرى

 .)٢٨( معتقد نگرديد)السالم

به حضرت : ابوهاشم جعفرى گفت: آند آه اسحاق بن محّمد نخعى روايت مى. ٢
اى نوشته و در آن از تنگناى زندان و شدت   نامه)عليه السالم(امام ابومحّمد حسن عسكرى
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اى نوشته و در آن مرقوم  آن حضرت در پاسخ من نامه. غل و زنجير شكايت نمودم
من در همان روز و در وقت . خوانى تو امروز ظهر در منزل خود نماز مى: دفرمودن

من از نظر مالى نيز در تنگنا . ظهر از زندان آزاد شدم و نماز را در خانه خود خواندم
خواستم از آن حضرت در همان نامه آه برايش نوشته بودم آمك  قرار داشتم و مى

ل خود رسيدم ديدم آن حضرت مبلغ صد دينار هنگامى آه به منز. بخواهم، اما شرم آردم
هر وقت حاجتى «: اى نوشتند آه در آن آمده بود براى من فرستاده و به همراه آن نامه

داشتى شرم نكن و از من رودربايستى نداشته باش و حاجت خود را از من بخواه آه ان 
 .)٢٩(»شاءالّله به آنچه دوست دارى خواهى رسيد

و از اسماعيل بن محّمد على بن اسماعيل بن على بن عبدالّله بن عّباس روايت . ٣
در پشت جاّده )عليه السالم(بر سر راه حضرت امام حسن عسكرى: شده است آه گفت

آن حضرت از جلوى من عبور آرد به نزد آن حضرت رفته، از فقر هنگامى آه . نشستم
و ندارى شكايت آرده و قسم ياد آردم آه من حّتى يك درهم نيز نداشته، حتى براى 

 .خوردن شام هيچ غذايى ندارم

تو به خداوند قسم دروغ «: امام حسن عسكرى به من فرمود: اسماعيل بن محّمد گويد
اى، اما اين سخن من براى اين  دينار در مكانى دفن آردهچرا آه دويست ; آنى ياد مى

غالم آن حضرت صد » اى غالم آنچه دارى به او بده. نيست آه چيزى به تو عطا نكنم
در وقتى آه به شدت به آن «: سپس آن حضرت رو به من آرده فرمودند. دينار به من داد

» بى به آن محروم خواهى شديا اى احتياج پيدا آردى از دست دويست دينار آه دفن آرده
بدين گونه آه من صد ; به راستى آه آالم آن حضرت به حقيقت پيوست: اسماعيل گويد

دينارى را آه آن حضرت به من داده بود به مصرف رسانده، دوباره شديدًا به پول 
در اين وقت بود آه به سراغ محل دفن . نيازمند شدم و درهاى روزى نيز بر من بسته شد

بعدًا متوّجه شدم آه پسرم . ا رفته، آنجا را نبش نمودم، اما دينارها را در آنجا نيافتمديناره
ها را گرفته و فرار آرده است، من نتوانستم به چيزى از آن  جاى دينارها را فهميده و آن

 .)٣٠(دينارها دست پيدا آنم

 

 پارسايى و عبادت آن حضرت
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 در زمان خود به بسيارى عبادت، پاآدامنى و )عليه السالم( عسكرىحضرت امام حسن
سراپا از جهان بريدن و به خداوند متعال روى آوردن، شهره آفاق بود، و اين مطلب در 
ميان خواّص و عواّم مورد قبول همگان بود، تا آنجا آه وقتى امام در زندان علّى بن 

 زندانى بود، رفتار علّى بن -طالب بود  بىترين مردم با آل ا  آه يكى از دشمن-نارمش 
گونه بود آه در برابر آن حضرت گونه بر خاك  نارمش در برابر آن حضرت بدين

نهاد و از روى بزرگداشت و احترام هيچگاه خيره به صورت آن حضرت  مى
نگريست و هنگامى آه آن حضرت از زندان وى بيرون آمدند بيشترين بصيرت را  نمى

رت داشته و در ميان مردم بهترين سخنان را درباره آن حضرت بر زبان درباره آن حض
 .)٣١(آورد مى

و هنگامى آه معتمد عّباسى آن حضرت را به زندان انداخت همواره از مسئول 
عليه (زندان آه على بن جرين نام داشت از احوال و اخبار حضرت امام حسن عسكرى

آن حضرت : داد آه على بن جرين نيز به او اين گونه پاسخ مى. آرد  سؤال مى)السالم
 .)٣٢(است ها به نماز و عبادت مشغول دار بوده و شب روزها روزه

از على بن محّمد، از محّمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محّمد بن 
در آن هنگام آه حضرت امام حسن :  آه گفتعلى بن عبدالغّفار روايت شده است

 به حبس افتاد، عّباسيان و صالح بن على و غير از او از ديگرانى آه )عليه السالم(عسكرى
 .از خط مستقيم امامت منحرف بودند بر صالح بن وصيف داخل شدند

توانم انجام دهم؟ در حالى آه دو نفر از  من ديگر چه آارى مى: صالح به آنان گفت
اما آن دو نفر در اثر مصاحبت با . رين آسانى آه توانستم مأمور مراقبت از او نمودمبدت

مگر در : ها گفتم من به آن. اند او از نظر عبادت و نماز و روزه به درجه بااليى رسيده
گويى درباره مردى آه روزها را  چه مى: ايد؟ آنان به من پاسخ دادند اين مرد چه ديده

م شب را به قيام و نماز و عبادت به درگاه خداوند مشغول است؟ گيرد و تما روزه مى
او آسى . آند چيزى او را از ذآر و ياد خداوند غافل نمى گويد و هيچ هيچگاه سخن نمى

آيد و ترسى به دل و جان ما  آنيم همه اندام ما به لرزه درمى است آه چون به او نگاه مى
نگامى آه عّباسيان اين سخن را از صالح بن افتد آه قادر به آنترل خود نيستيم، ه مى

 .)٣٣(وصيف شنيدند نااميدانه از نزد او بيرون رفتند

هنگامى آه حضرت امام : از محّمد بن اسماعيل علوى روايت شده است آه گفت
 در حبس بود، عّباسيان بر صالح بن وصيف داخل شده و به او )عليه السالم(حسن عسكرى

                                                           
 .٨ /٥٠٨ / ١آافى . ٣١
 .٢٧٥ /الّدعوات مهج. ٣٢
 .٥١٣ / ١آافى . ٣٣



دو نفر از بدترين آسانى آه توانستم به : آار را بر او سخت بگير، صالح پاسخ داد: گفتند
اما پس از چندى ديدم آه اين دو نفر از . هاى على بن بارمش و اقتامش بر او گماشتم نام

. اند آنان در برابر او سر فرود آورده. اند جهت عبادت و نيكى به درجه بااليى رسيده
اين . واى بر شما: ها گفت و مأمور را حاضر آردند و به آنسپس دستور داد تا آن د

چه : دهيد؟ آن دو گفتند چگونه برخوردى است آه درباره اين مرد از خود بروز مى
گويى درباره مردى آه تمام شب را به قيام و عبادت گذرانده و همه روزها به روزه  مى

ه امر ديگرى مشغول گويد و جز به عبادت خدا ب مشغول بوده، هيچگاه سخن نمى
آنيم انداممان به لرزه آمده و ترسى به دل و جانمان  هنگامى آه به او نگاه مى. شود نمى
 .)٣٤(افتد آه قادر به خوددارى از آن نيستيم مى

آمد آه سربازان و مأموران حكومتى شبانه از ديوار به خانه  گاه نيز پيش مى
 حمله آورده اما آن حضرت را در دل تاريك شب ) السالمعليه(حضرت امام حسن عسكرى

 .يافتند در وسط اطاق خود در حال مناجات با خداوند متعال مى

رابطه تنگاتنگ و صحيح آن حضرت با خداوند متعال و معجزات و آراماتى آه به 
دست آن بزرگوار به ظهور و بروز رسيده و در امامت آن حضرت متجّلى است، نشان 

خداوندى آه آن ; اه بلند و شأن رفيع آن امام همام در نزد خداوند متعال دارداز جايگ
حضرت را براى تصّدى عهد امامت خود برگزيد و او را پيشواى جامعه قرار داده 

 .)٣٥(است

 

 )عليه السالم(دانش و براهين امامت حضرت امام حسن عسكرى

 و داليل امامت آن )ه السالمعلي(هايى از دانش امام حسن عسكرى اينك به گوشه
 :حضرت توّجه فرماييد

بارها شنيدم آه حضرت امام : از ابوحمزه، نصر خادم روايت شده است آه گفت. ١
 با غالمانى آه از آشورها و طوايف مختلف بودند با زبان خود )عليه السالم(حسن عسكرى

من از . صقلبى وجود داشتنددر ميان آنان غالمان ترك، رومى و . گفت ها سخن مى آن
او آه در مدينه متوّلد شده و تا زمان وفات : اين امر در شگفت شده و در دل گفتم

 آسى او را نديده حال چگونه است آه اين توانايى از او به )عليه السالم(حضرت امام هادى
 :رسد؟ من در اين افكار بودم آه آن حضرت رو به من آرده و فرمودند ظهور مى

                                                           
 .٤٦٢ / ٢مناقب . ٣٤
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 . دارد١٢٤ /سوره بقره



مرتبه باد حّجت خود را در ميان ساير خاليق متمايز ساخته و او را به همه  ند متعال آه نامش بلندخداو

همچنين همه لغات را به حّجت خود اعطا . نمايد اشيا آشنا نموده، معرفت و شناخت همه چيز را به او اعطا مى

آيد همه و همه را به حّجت   مىهاى مردمان و حوادثى آه در طول زمان پيش نموده، شناخت سبب آارها، اجل

چنين نباشد ميان حّجت خداوند و آن آسانى آه حّجت براى آنان قرار داده شده است  دهد، و اگر اين خود مى

 .)٣٦(فرقى نخواهد بود

دو مسأله در دل من ايجاد شد آه قصد آردم آن دو را در : حسن بن ظريف گويد. ٢
اى نوشته و به سوى حضرت امام حسن عسكرى بفرستم و از آن حضرت پاسخ  نامه

نامه را نوشته و از آن حضرت درباره قائم پرسيدم آه آن هنگام آه قيام آند بر . بخواهم
 آه آن حضرت براى قضاوت در ميان مردم در چه اساس قضاوت خواهد آرد؟ و مكانى

خواستم آه از آن حضرت چيزى هم درباره درمان تب  نشيند آجاست؟ و مى آنجا مى
بپرسم اما فراموش آردم آه در اين ) آند تبى آه هر چهار روز يك بار عود مى(نوبه 

 :گونه آمد آه جواب از آن حضرت بدين. رابطه چيزى بنويسم

او در ميان . آند  آردى آه چون قائم در ميان مردم قيام نمايد بر چه اساس قضاوت مىاز اين مسأله سؤال

خواستى درباره  و مى. آند آند و از بّينه سؤال نمى  به علم خود قضاوت مى)عليه السالم(مردم مانند داود پيامبر

ى َبْردًا َو َسالمًا َعلى َياَناُر ُآون(اى بردار و در آن بنويس  ورقه. تب نوبه سؤال آنى و فراموش آردى
دار بياويز آه به اذن  آسيب باش و آن را به گردن شخص تب اى آتش، براى ابراهيم سرد و بى; )ِإْبَرِهيم

من نيز چنين آاغذى را نوشته و بر گردن شخص . شود خداوند متعال إن شاء اهللا سالم مى
 .)٣٧(رهايى يافتدار آويختم، اين مداوا افاقه نموده و بيمار از بيمارى  تب

شيخ مفيد از ابوالقاسم جعفر بن محّمد بن يعقوب از اسماعيل بن ابراهيم بن موسى . ٣
حدود بيست )عليه السالم(ىحضرت امام حسن عسكر: بن جعفر روايت آرده است آه گفت

در خانه «: روز قبل از مرگ معتّز عّباسى به ابوالقاسم اسحاق بن جعفر زبيرى نوشت
 )٣٨(هنگامى آه ُبَريحه. »اى آه در شرف وقوع است به انجام برسد خود بمان تا حادثه

اى به آن حضرت نوشت و عرضه داشت آه حادثه انجام  آشته شد، اسحاق بن جعفر نامه
: اى نوشتند و به او فرمودند فرماييد؟ آن حضرت دوباره نامه شده است، چه دستور مى
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او عبدالّله بن محّمد بن داود هاشمى عّباسى ناصبى از : البحرين آن اسم را بريمه ذآر آرده و آورده است مجمع
اين مطلب . اند نديمان متوّآل بوده و دو نفر از حسنيان او را چند روز قبل از آشته شدن معتّز در آوفه به قتل رسانده

 بريحه و ٣٢٥ / ٢در حاشيه ارشاد . است  ذآر شده٥٦ / ٧ آن در تاريخ آامل  و به نقل از٣٨٨ / ٩در تاريخ طبرى 
 .ابن اترّجه نيز آمده است



سپس قضيه » رد نظر اين نبوده، بلكه حادثه ديگرى است آه رخ خواهد دادحادثه مو«
 .)٣٩(مرگ معتّز پيش آمد

 به مرگ معتّز اشاره )عليه السالم(دهد آه حضرت امام هادى اين روايت نشان مى
نموده و از دوستان خود خواسته است تا او آشته نشده و شرايط خاصى آه حكومت و 

ها به وجود آورده و امام و شيعيان را احاطه آرده از بين  دستگاه جاسوسى آن براى آن
 .نرفته، در خانه خود باقى مانده و آمتر در انظار ترّدد نمايند

 تشويشى در اوضاع مملكت و طبيعى است آه غالبًا پس از مرگ خليفه اضطراب و
 .توانند تحّرك و نقل و انتقال آسانترى داشته باشند حكومت حاصل شده و مخالفان مى

محّمد بن : نمايد آه گفت شيخ آلينى از على بن محّمد از حسن بن حسين نقل مى. ٤
يكى از اصحاب ما از يكى از آسانى آه در : حسن مكفوف براى من روايت آرد و گفت

اشتغال داشته و از مسيحيان بود نقل ) گيرى  خون-زنى  رگ(ّرا به شغل فصد شهر سام
روزى در وقت نماز ظهر به )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى: آند آه گفت مى

من از ; اين رگ را بزن: دنبال من فرستاد و رگى را به دست من داد و به من فرمود
آنند چنين رگى را  ا را فصد مىه گيرى آن هايى آه معموال براى خون ميان رگ

دهد  او به من دستور مى. بينم امروز چيز عجيبى مى: بنابراين در دل گفتم. شناختم نمى
رگ را . گيرى و فصد نيست بگشايم  شناسم، در زمانى آه وقت خون تا رگى را آه نمى

 .گيرى آردم باز نمودم و به مقدار الزم خون

من ماندم تا زمان . ه بمان و منتظر باشدر خان: سپس آن حضرت به من فرمود
من رگ را . آن گيرى خون: عصر فرا رسيد و آن حضرت مرا دوباره طلبيد و فرمود

بس آن من دوباره رگ را : پس از لختى فرمودند. گيرى شدم باز نموده و مشغول خون
 من هنگامى آه شب به نيمه رسيد دوباره به دنبال. در خانه بمان: سپس فرمودند. بستم

اما ناخوش . من از اين عمل بيشتر متعّجب شدم. گيرى آن خون: فرستاده و فرمودند
چون اين بار رگ را باز آردم به ناگاه ديدم آه . باره از او چيزى بپرسم داشتم آه در اين

من نيز رگ . رگ را ببند: پس از لختى فرمودند. خونى به سفيدى نمك از آن بيرون آمد
هنگامى آه صبح شد آن حضرت يك دست لباس و .  در خانه بمان:را بستم و فرمودند

من . ها را بگير و عذر ما را بپذير و برو اين پول: پنجاه دينار پول به من داده و فرمودند
. او مّدتى به تفّكر پرداخت. گفتم به نزد بختيشوع طبيب رفتم و اين قّصه را براى او باز

هاى مختلف طبى را  باره فكر آرديم و آتاب روز صبر نموده، در اين سپس سه شبانه
 .ها نيافتيم اما چيزى در آن. براى يافتن سّر اين قّصه تفّحص نموديم
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در ميان مسيحيان روزگار ما آسى به علم پزشكى از : سپس بختيشوع به من گفت
من . براى او نوشتاى برداشته و ماجرا را  پس نامه. داناتر نيست» عاقول«راهب دير 

او از باالى دير سر بيرون . نامه را گرفته و به دير عاقول رفته و راهب را صدا زدم
آيا از او : گفت. آيستى؟ گفتم از ياوران بختيشوع طبيب هستم: آورد و به من گفت

نامه را در ميان ; وى از باالى دير زنبيلى به پايين فرستاد. آرى: اى دارى؟ گفتم نامه
هنگامى آه نامه را خواند به سرعت از . نهادم و او آن را باال آشيده قرائت آردزنبيل 

: گفت. آرى: تو آن آسى هستى آه آن مرد را فصد آردى؟ گفتم: دير پايين آمد و گفت
آنگاه سوار قاطرى شد و حرآت آرديم و . خوشا به احوال مادرى آه تو را زاييده است

دوست دارى آجا برويم؟ آيا به : من گفتم. مرا رسيديمثلثى از شب باقى مانده به شهر سا
به : منزل استاد ما بختيشوع يا به منزل آن مرد يعنى امام حسن عسكرى؟ وى پاسخ داد

. منزل آن مرد، ما رفتيم تا به در خانه آن حضرت رسيديم و اين قبل از اذان اّول بود
يك از شما دو نفر راهب  دامآ: پوست وارد شده و گفت ناگاه در باز شد و خادمى سياه
از قاطر خود : خادم به او گفت. قربانت شوم، من هستم: دير عاقول است؟ وى پاسخ داد

گاه دست راهب را گرفت و هر دو  آن. فرود آى، و به من گفت مواظب قاطرها باش
پس آنگاه ديدم . من آنقدر بر در خانه ماندم تا صبح شد و روز باال آمد. وارد خانه شدند

هاى رهبانيت را از تن به در آرده، لباس  راهب از خانه خارج شد در حالى آه لباس
اآنون مرا به خانه استاد خود : سفيدى آه نشانه مسلمانى است بر تن نموده بود و گفت

هنگامى آه بختيشوع او را با . ما باهم حرآت آرده و به در خانه بختيشوع رسيديم. ببر
 چه چيز تو را از دينت برگردانده است؟:  آهاين هيبت ديد بر وى شوريد

آيا تو : بختيشوع گفت. من مسيح را يافتم و به دست او مسلمان شدم: راهب پاسخ داد
چرا آه اين دستور فصد و . يا آسى نظير او را: راهب پاسخ داد! اى؟ مسيح را يافته

ظر آيات و گيرى را در دنيا آسى جز مسيح انجام نداده است، و اين شخص از ن خون
 بازگشت و )عليه السالم(سپس به سمت حضرت امام عسكرى. باشد عاليم همچون مسيح مى

 .)٤٠(تا هنگام مرگ در خدمت آن حضرت بود

اى به حضرت امام  و از ابوعلى مطّهرى روايت شده است آه از قادسيه نامه. ٥
 نوشته و به آن حضرت خبر داد آه مردم از رفتن به حج )ه السالمعلي(حسن عسكرى

منصرف شده و از ترس مبتال شدن به عطش و تشنگى جرأت رفتن به زيارت حج را 
به راه خود برويد و ان : چنين نگاشتند اى اين آن حضرت در پاسخ او نامه. ندارند

                                                           
 .٢٦٢ / ٥، بحاراالنوار ٤٢٢ / ١الخرائج و الجرائح . ٤٠



ا حرآت آرده و الحمدلّله در شاءالّله هيچ ترسى بر شما نيست، آنان به سمت حج خانه خد
 .)٤١(راه به هيچ وجه گرفتار تشنگى نشدند

 

                                                           
 .٤٦٤ / ٢، مناقب ٥٠٧ / ١آافى . ٤١
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 بخش نخست

 )عليه السالم(رشد و پرورش حضرت امام عسكرى 

 

 نسب شريف آن حضرت

وى حسن بن على بن محّمد بن على بن موسى بن جعفر بن محّمد بن على بن حسين 
 .باشد  مى)عليهم السالم(طالب بن على بن ابى

همان خاندانى آه خداوند ;  است)عليهم السالم(بيت او يازدهمين امام از پيشوايان اهل
 .)٤٢(متعال هر گونه پليدى را از ايشان دور آرده و آنان را پاك و پاآيزه ساخته است

گفتند و از  مادر شريف آن حضرت آنيزى اّمولد بوده آه به او حديث يا سليل مى
جوزى نقل نموده است آه  و سبط ابن. )٤٣(بانوان عارفه و صالحه زمان خود بوده است

 .)٤٤(است سوسن بوده )عليه السالم(نام مادر حضرت امام حسن عسكرى

 

 محل و تاريخ والدت آن حضرت

نگاران در ماه   بنا بر نظر اآثر تاريخ)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
البته در . ى به عرصه وجود نهاده است هـ ق در مدينه منّوره پا٢٣٢االّول سال  ربيع

نويسان اختالف زيادى به  تاريخ دقيق به دنيا آمدن اين امام همام در ميان نظرات تاريخ
 .اند خورد آه در روز، ماه و سال والدت آن حضرت اختالف آرده چشم مى

 ٢٣٠اند آه آن حضرت در سال  اى بر اين عقيده نويسان عّده از ميان اين تاريخ
 ٢٣١، بعضى ديگر نيز والدت آن حضرت را در سال )٤٥( به دنيا آمده استهجرى
 .اند  دانسته)٤٨( هجرى٢٣٣ يا سال )٤٧( هجرى٢٣٢ يا سال )٤٦(هجرى

االّول يا  همچنين روايت شده آه روز والدت باسعادت آن حضرت، ششم ماه ربيع
 .)٤٩(اآلخر و يا ماه رمضان بوده است ششم يا هشتم يا دهم ماه ربيع

                                                           
 .٥٠٣ / ١ اصول آافى ٤٢
 .٣١٣ / ١ ارشاد ٤٣
 .٣٢٤ / تذآرة الخواص٤٤
 .١٢٦ / ٧ المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم ٤٥
 . به نقل از ابن طلحه شافعى در مطالب الّسؤول١٩٢ / ٣الغّمه  ، آشف٣٢٤ / تذآرة الخواص٤٦
 .٩٤ / ٢االعيان   وفيات٤٧
 .٢٢٣ /االمامه  دالئل٤٨
 .٥٩ - ٥٨ /ك حياة االمام العسكرى دراسٌة تحليليٌة تاريخيٌة علمية. ر٤٩



نويسان چندان براى ما عجيب  الفاتى در نظريات تاريخالبته وجود چنين اخت
گردد آه حضرت امام  دانيم اين اختالفات، گاه به آارهايى برمى چرا آه مى. نمايد نمى
. زدند ها دست مى  به آن)عليه السالم( براى حفاظت از زندگى امام عسكرى)عليه السالم(هادى

 .ون اشتباهات تاريخى خاص نسبت دادتوان اين اختالفات را به داليلى همچ همچنين مى

 

 هاى آن حضرت ها و آنيه لقب

به دو امام بزرگوار، حضرت امام هادى و فرزند بزرگوارشان حضرت حسن بن 
چرا آه محله مورد سكونت اين دو امام .  لقب عسكرى داده شده است)عليهما السالم(على

 .)٥٠(شده است ناميده مى» عسكر«بزرگوار در شهر سامرا 

. باشد مى)عليه السالم(اما در عين حال عسكرى لقب مشهور حضرت امام حسن بن على
ها را  هاى ديگرى نيز هست آه محّدثان و راويان اهل سير آن آن حضرت داراى لقب

رفيق، َزِآّى، فاضل، خالص، امين، االمين على سر : اند گونه نقل آرده براى ما بدين
 نقى، المرشد من الّله، الّناطق عن الّله، صادق، صامت، الميمون، طاهر، المؤمن الّله،

 .)٥١(بالّله، ولى الّله، خزانة الوصّيين، الفقيه، الّرجل، العالم

اى از مظاهر شخصيت و  و هر آدام از اين القاب داللت خاص خود را بر جلوه
 .باشد ا مىآمالى از آماالت آن حضرت دار

اما . الّرضا داشته است آن حضرت همچنين مانند پدر و جد بزرگوار خود آنيه ابن
 .آنيه اختصاصى آن حضرت ابومحّمد بوده است

 

 هاى ظاهرى آن حضرت ويژگى

 )عليه السالم(احمد بن عبيدالّله بن خاقان اوصاف ظاهرى حضرت امام حسن عسكرى
روى،  قامت، زيبا چشم، خوش ون درشتوى گندمگ: اند گونه بيان آرده را اين
 .)٥٢(اندام و داراى جاللت و هيبت بوده است خوش

اند آه رنگ پوست آن حضرت بين سفيد و گندمگون بوده  بعضى نيز آورده
 .)٥٣(است

                                                           
 .٢٣٥ / ٥٠ بحاراالنوار ٥٠
 و محّمدجواد طبسى، حياة االمام ٨٨ / ١ الّشيعه و الّرجعه ٤٦٩، ٥٤٤، ٦٥١ / ١، اثبات الهداة ٣٠٧ / ١آمال الّدين . ٥١

هايى هستند آه به دليل ورودشان در سند  ، سه لقب آخرى يعنى الفقيه، الّرجل و العالم لقب٢٨ -  ٢٣ /العسكرى
 .اند ها در شرايط نقل و روايت در آتب رجالى وارد شده روايات و مالحظه آن

 با سندى ديگر، و به نقل از شيخ ٤٠ / ١الّدين  ، آمال٣٢١ / ٢، و به نقل از آن ارشاد ١ /٥٠٣ / ١اصول آافى . ٥٢
الّدين و ارشاد  ، و به نقل از آمال١٩٧ / ٣الغّمه  ، و به نقل از ارشاد آشف١٤٧ / ٢الورى  آلينى يا شيخ مفيد اعالم

 .٣٣٠ - ٣٢٦ /٥٠و اعالم الورى بحاراالنوار 
 .١١٧ /، اخبار الدول٣٢٨ / ٥٠بحار االنوار . ٥٣



 

 

 

 )معليه السال(طبيعت و شرايط زمانى رشد و نمّو حضرت امام عسكرى

 در خاندان هدايت و مرآز بزرگ )عليه السالم(حضرت امام ابومحّمد حسن عسكرى
اى آه خداوند متعال هر گونه بدى را از  خاندان بلند مرتبه; امامت رشد و پرورش يافت

شبراوى شافعى در توصيف اين . اهل آن دور آرده و ايشان را پاك و پاآيزه ساخته است
گونه داد سخن  بزرگوار در آن رشد و نمّو يافته است اينخاندان باعظمت آه اين امام 

 :داده است

آفرين بر چنين خاندان شريف و چنين نسب برجسته و ممتازى، و همين در افتخار «
دارى و پاآى اصل و نسب  آنان همه در ريشه. و بلندى جايگاه اين خاندان آافى است

رهورى از مراتب مجد و عظمت با هاى شانه در حال تعادل بوده و در به همچون دندانه
جايگاهى آه در بلندى و شرافت  مرتبه و عالى پس چه خاندان بلند. اند يكديگر مساوى

سايد و منزلت و جايگاهش از فرقدان درگذشته است، خاندانى آه چنان  سر بر آسمان مى
ز آن توان با مگر و اّال آسى را ا صفات آمال و جالل را در خود مستغرق آرده آه نمى

 .استثنا آرد

آيند آه گويا ُدرجى از ُدّر  اين پيشوايان آن چنان در مجد و عظمت در پى يكديگر مى
اند آه اّولين  چنان در آنار يكديگر جاى گرفته و لؤلؤ را مانند، و در شرافت و جاللت آن

ها باهم مساوى هستند، و چه بسيار مردمانى آه در پايين آوردن و خاموش  و دّومين آن
اند در حالى آه خداوند اين خاندان را بلند مرتبه نموده،  ها بيهوده آوشيده آردن نور آن

ها  ها و راحتى و چه بسيار آسانى آه براى از هم پاشيدن رشته اّتحاد اين خاندان سختى
. اند، و چه بسيار آسانى آه حقوق اين خاندان را ضايع نمودند را بر خود هموار آرده

 .)٥٤(»ها را ضايع نگردانيده است اه اين خاندان را وا نگذاشته و آناما خداوند هيچگ

چرا آه .  به باالترين درجات تربيت دست يافت)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
داوند متعال خود تربيت و تزآيه آن را به عهده اى پرورش يافته است آه خ وى در خانه

 :فرمايد آنجا آه مى. است گرفته، نامش را بلندآوازه ساخته و مقامش را باال برده

 ;)...ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم تَجاَرٌة َو ال َبْيٌع َعن ِذْآِر اللَّه* ُيسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َو اَالصال (

مردانى آه نه تجارت و نه داد و ستدى، * آنند  مداد و شامگاه او را نيايش مىها هر با]خانه[در آن 

 .)٥٥(دارد به خود مشغول نمى... آنان را از ياد خدا
                                                           

 .٦٨ /، به نقل از االّتحاف بحّب االشراف١٠٣ / حياة االمام الحسن العسكرى دراسة و تحليل٥٤
 .٣٧/نور . ٥٥



اى است آه پرچم الّله را در زمين برافراشت تا اين نام مقدس  اين همان خانه
 .باالترين نام در زمين باشد و در راه ابالغ رسالت الهى قربانيان گرانقدرى نثار نمود

اى از حيات گرانبار خود را در زمان   برهه)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
 گذرانده و در سفر و حضر از پدر )عليه السالم(حيات پدر بزرگوارش حضرت امام هادى

وى در سيماى نورانى پدرش تصويرى گويا از اخالق و سجاياى . شد جدا نمى
همچنان . ديد  را مى)صلى اهللا عليه وآله(بزرگوارانه جد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم

آه پدر بزرگوارش نيز در سيماى اين فرزند امتداد رسالت و امامت اسالمى را 
ّمت را در تربيت و پرورش او به آار خواند، و به همين دليل بود آه بيشترين ه مى
 در روايتى فضيلت فرزندش امام حسن )عليه السالم(حضرت امام هادى. برد مى

 :گونه بيان داشته است  را اين)عليه السالم(عسكرى

خواهترين فرد براى امت اسالم  ، پسرم ابومحّمد ذاتًا خير)صلى اهللا عليه وآله(پس از من در ميان آل محّمد

هاى سلسله امامت و احكام آن  وى بزرگترين فرزند من است و حلقه. محكمترين داليل و براهين استو داراى 

 و پدران معصومش )عليه السالم(و از مقام و جاللت حضرت امام هادى. )٥٦(رسد به او مى
بعيد است آه به دليل محّبت و عالقه پدر و فرزندى چنين توضيحاتى درباره پسر خود 

 .داده باشد

ال همراه و مالزم پدر بزرگوار  حدود بيست س)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
خود بوده و شاهد انواع ظلم و دشمنى بود آه بر پدر بزرگوار آن حضرت و پيروانش 

عليه (هنگامى آه دشمنان در نزد متوّآل عّباسى از حضرت امام هادى. رفته است مى

نيز به همراه پدر بزرگوار  )عليه السالم( سعايت آردند حضرت امام حسن عسكرى)السالم
اين در زمانى بود آه عبدالّله بن محّمد بن داود هاشمى . ود به شهر سامرا آوچ داده شدخ

گروهى به پيشوايى و امامت وى «: اى به متوّآل نوشت آه در آن آمده بود نامه
اينجا بود آه متوّآل حضرت امام » ...اند معتقد شده) )عليه السالم(حضرت امام هادى(

آن حضرت به همراه يحيى بن هرثمه از مدينه . نه احضار آردرا از مدي)عليه السالم(هادى
گفتند رسيد، در آنجا  حرآت آرده به بغداد رفت، چون به محلى آه به آن ياسريه مى

اسحاق بن ابراهيم به استقبال آن حضرت آمده و شوق و اشتياق مردم نسبت . منزل نمود
آن حضرت تا . هده نمودها براى ديدن آن حضرت را مشا به آن حضرت و اجتماع آن

                                                           
 /الغّمه  و به نقل از ارشاد آشف١٣٥ / ٢ /الورى ، اعالم٣١٩ / ٢ / و به نقل از آن ارشاد١١ /٣٢٧ / ١ اصول آافى ٥٦

 /االمام الحسن العسكرى ، و به نقل از آن در حياة٤ ق ٢٩٥ / ٣ /الّشيعه  و به نقل از بعضى از آتب اعيان١٩٦ / ٣
٢٣. 



هنگام به بغداد داخل شده پاسى از آن شب را در بغداد گذرانده و  شب در آنجا ماند و شب
 .)٥٧(سپس به سامرا رفت

بسيار )عليه السالم(متوّآل عّباسى در ستمگرى و دشمنى نسبت به حضرت امام هادى
به اقامت در شهر سامّرا نموده، خانه آن او آن حضرت را مجبور . روى آرد زياده

هاى آن  حضرت را توسط مأموران امنيتى مورد محاصره قرار داد آه حّتى تعداد نفس
آنان از ارتباط فقيهان، دانشمندان و پيروان آن . آردند حضرت را نيز شماره مى

ر هاى اقتصادى نيز آار را ب متوّآل در جنبه. آردند حضرت با ايشان جلوگيرى مى
داد تا خانه  وى هر از گاهى دستور مى. گرفت  سخت مى)عليه السالم(حضرت امام هادى
 را تفتيش نموده و وضعيت زندگى آن حضرت را به وى )عليه السالم(حضرت امام هادى

 .گزارش نمايند

 همين بس آه )صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر اآرم از شدت دشمنى متوّآل نسبت به اهل
 در آربال جلوگيرى نموده، دستور داد )عليه السالم(ارت قبر حضرت امام حسينرسمًا از زي

افشانى انقالبى در جهان اسالم بود  تا قبر شريف آن حضرت را آه يكى از مراآز پرتو
 .خراب نمايند

داد آه حضرت امام  اى روى مى همه اين شرايط تلخ و رويدادهاى ناگوار در زمانه
برد، و اين مسائل دل و جان   در عنفوان جوانى و اّول عمر به سر مى)عليه السالم(عسكرى

آن حضرت اين برهه از زمان را در . خراشيد آن حضرت را با اندوه و درد مى
اى جز صبر، تحّمل درد، حسرت و  برد و چاره سار پدر بزرگوار خود به سر مى سايه

 .)٥٨(تأّسف نداشت

 هـ ٢٥٤در سال )عليه السالم(هادت پدر بزرگوار آن حضرت يعنى حضرت امام هادىش
دار امر امامت و   پس از پدر عهده)عليه السالم(ق اّتفاق افتاد و حضرت امام حسن عسكرى

عليهم (بيت اما مّدت امامت آن حضرت در ميان امامان اهل. پيشوايى گرديد

اين در حالى است آه همه . مامى داشته استآوتاهترين مّدت امامتى بود آه ا)السالم
چه از نظر روحانى و . جزء سالمترين مردمان بودند )عليهم السالم(بيت پيشوايان اهل

 در حالى به )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. نفسانى و چه از نظر جسمى و بدنى
چرا آه . شهادت رسيد آه هنوز دهه سّوم از عمر شريف خود را تكميل نكرده بود

بنابراين مّدت امامت آن . )٥٩( هـ ق به وقوع پيوست٢٦٠شهادت آن حضرت در سال 
توان دريافت آه حاآمان  مّدت مى از اين امامت آوتاه. باشد امام بزرگوار شش سال مى
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ّثرش در جامعه، رعب و وحشت دولت عّباسى تا چه اندازه از آن حضرت و نقش مؤ
يابى به نتيجه مطلوب از زندان و فشار و  به همين جهت بود آه پس از عدم دست. داشتند

مراقبت آامل از آن حضرت، ناچار شدند تا آن حضرت را در سن جوانى در حالى آه 
گذشت به وسيله سم به شهادت  بيست و هشت يا بيست و نه سال از عمر بابرآتش مى

 .)٦٠(برسانند

در اينجا الزم است به اين نكته اشاره آنيم آه آنچه تاريخ از زمانى آه امام 
زندگى )عليه السالم( در سايه پدر بزرگوار خود حضرت امام هادى)عليه السالم(عسكرى

اريخ هاى اين دو امام براى ما نقل نموده، از تاريخ والدت، ت گيرى آرده و موضع مى
رود آه هيچ  هاى آوچك فراتر نمى گيرى وفات، نسب شريف و حوادث و موضع

تناسبى با نقش سازنده آن حضرت در حفظ شريعت و فعاليت در راستاى دور آردن امت 
هايى آه از ناحيه دشمنان، امت اسالم را  اسالم از انحراف و روبرو شدن با دشمنى

 .نمود، ندارد تهديد مى

اند به  مجموعه رواياتى آه بعضى از محّدثان براى ما نقل آردهاما در عين حال 
خود آن حضرت نيز . اشاره دارد)عليه السالم(مسائل مهمى از زندگى حضرت امام عسكرى

 : اند گونه اشاره نموده به سختى شرايط زمان خود اين

 .)٦١(اند ها نشده آن]امامت[ در ]شيعيان[يك از پدرانم به مانند من مبتال به شك اين گروه  هيچ

اين خود شاهد ديگرى بر سختى شرايط سياسى و اجتماعى بود آه اين دو امام 
 را احاطه )عليهما السالم(بزرگوار يعنى حضرت امام هادى و حضرت امام حسن عسكرى

 در )عليه السالم(آرد تا حضرت امام عسكرى همين شرايط بود آه ايجاب مى. نموده بود
داد و يا ضرورت  زمان حيات پدر بزرگوار خود جز در حدودى آه شرايط اجازه مى

نمود آه در نزد شيعيان خاص و اصحاب مورد اعتماد منزلت و مقام و امامت  اقتضا مى
ها اتمام حّجت گردد از جريانات سياسى و ارتباط با عموم  آن حضرت بيان شده و بر آن
 )عليه السالم(ها به اين دليل بود آه حضرت امام هادى ه اينهم. مردم دور نگاه داشته شود

 .عّباس حفظ نمايد هاى بنى خواست جان آن بزرگوار را از دستبرد طاغوت مى

روايت ديگرى آه محّدثان در رابطه با جريان وفات برادر حضرت امام حسن 
ت قبلى اضافه  آه محّمد نام داشت نيز دليل ديگرى است آه به رواي)عليه السالم(عسكرى

آند آه حضرت امام هادى و حضرت امام حسن  شود و داللت بر سختى شرايطى مى مى
ها  اى از جانب حكومت بر آن برده و چه دشمنى  در آن به سر مى)عليهما السالم(عسكرى

ها  هاشم آه از ميان آن رفته است، آلينى از سعد بن عبدالّله به نقل از گروهى از بنى مى
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آنان روزى آه محّمد بن على بن محّمد : آند  افطس نيز بود چنين نقل مىحسن بن حسين
حضرت امام . اجتماع آردند)عليه السالم(از دنيا رفته بود در خانه حضرت امام هادى

 آن روز در صحن خانه خود جلوس نموده و مردم اطراف آن حضرت )عليه السالم(هادى
 غالمان و مردم عاّدى افراد سرشناسى از آل ما به جز: گويند راويان مى. را گرفته بودند

عّباس و قريش را آه گرداگرد آن حضرت حلقه زده بودند صد و پنجاه  طالب و بنى ابى
ـ امام حسن عسكرى ـ )عليه السالم(ناگاه ديدم حسن بن على. نفر تخمين زده بوديم

ما تا آن . ددريده و عزادار وارد شد و در سمت راست پدر بزرگوار خود ايستا گريبان
پس از مّدتى آه وى در آنار پدر بزرگوار خود ايستاده . شناختيم روز وى را نديده و نمى
پسرم، خداوند را شكر آن آه امر :  رو به او آرده و فرمودند )عليه السالم(بود حضرت امام هادى

 .مهمى را در رابطه با تو ايجاد نموده است

 و آيه استرجاع بر زبان جارى آرده و  گريسته)عليه السالم(حضرت امام عسكرى
 :فرمود

 ;»الحمد هللا رّب العالمين ، وإّياه أسأل تمام نعمه لنا فيك وإنا هللا وإنا إليه راجعون«

باشد  خواهم تا نعمتش را آه وجود شما مى سپاس خداوند را آه پروردگار عالميان است، و از او مى

 .اجعونبر ما تمام آند، و اّنا لّله و اّنا اليه ر

عليه (اين جوان، حسن پسر حضرت امام هادى: ما پرسيديم آه اين جوان آيست؟ گفتند

 است و ما در آن زمان سن او را بيست يا آمى بيشتر تخمين زديم، و از آن روز )السالم
 به امر امامت او اشاره آرده و )عليه السالم(بود آه او را شناختيم و دانستيم آه امام هادى

 .)٦٢(ين خود ساخته استوى را جانش

 در نزد گروهى از )عليه السالم(شود آه ناشناخته بودن امام حسن عسكرى مالحظه مى
ها در رابطه با وى در چنين مناسبت دردناآى آه اعيان مردم در آن  مردم و سؤال آن

در )عليه السالم(آارى حضرت امام هادى حضور داشتند محكمترين دليل بر ميزان مخفى
به ويژه وقتى . باشد مى)عليه السالم(رابطه با فرزند بزرگوارش حضرت امام حسن عسكرى

 .شناسند بينيم آن حضرت به سن بيست سالگى رسيده و هنوز شيعيان او را نمى آه مى
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 بخش دوم

 )عليه السالم( حضرت امام عسكرىمراحل زندگى 

 

 :شود  به دو مرحله مشّخص تقسيم مى)عليه السالم(زندگى حضرت امام حسن عسكرى

 ايامى آه آن حضرت در سايه امامت پدر بزرگوارش حضرت امام :مرحله اّول
شود و به شهادت پدر  برد آه نزديك بيست و دو سال مى  به سر مى)عليه السالم(هادى

 .گردد  هجرى منتهى مى٢٥٤سال بزرگوارش در 

ما در اين بيست سال تصوير آاملى در رابطه با زندگى حضرت امام حسن 
 در دست نداريم، و تنها حوادث مختصرى مانند ترس آن حضرت از )عليه السالم(عسكرى

و حسين داشته و خدا در زمان آودآى و يا عالقه شديدى آه به دو برادر خود محّمد 
همچنين مصيبت از دست دادن برادرش محّمد يا ازدواج آن حضرت و تصريح حضرت 

عليه (بر امامت وى و باألخره قضيه آفن و دفن حضرت امام هادى)عليه السالم(امام هادى

 .توّسط آن حضرت به دست ما رسيده است  )السالم

 و موضع حضرت امام )المعليه الس(اما ناچاريم آه حوادث زمان حضرت امام هادى
ها را به صورت آلى تحليل نماييم تا بتوانيم با تجزيه و   در برابر آن)عليه السالم(هادى

 را در مرحله )عليه السالم(تحليل آن رويدادها تصوير واضحى از شرايطى آه امام عسكرى
وانيم وسيله بت دّوم زندگى، يعنى مرحله امامت احاطه آرده بود بدست آوريم، تا بدين

هاى آن حضرت را در آن  مرحله امامت آن حضرت را به خوبى درك نموده و فعاليت
دوران امامتى آه آوتاهترين زمان امامت در ميان ائّمه بوده و ; زمان تحليل نماييم

 .تر از آن در زمان امامت هيچ امامى ديده نشده است سخت

زمان شهادت آن حضرت  اين مرحله شامل اّيام امامت آن حضرت تا :مرحله دّوم
 هـ ق ٢٦٠ هـ ق آغاز شده و به سال شهادت آن حضرت در ٢٥٤باشد آه از سال  مى

رغم آوتاهى زمان،  اين مرحله از زندگى آن حضرت على. گردد منتهى مى
 .دارنده حوادثى بسيار مهم است بر در



 از  در اين دوره از زندگى خود با خالفت سه تن)عليه السالم(حضرت امام عسكرى
 هـ ٢٧٩ هـ ق و معتمد ٢٥٦ هـ ق، مهتدى ٢٥٥معتز . زمان بوده است خلفاى عّباسى هم

 .ق

آنگاه )عليه السالم(بار حضرت امام حسن عسكرى ميزان اهميت اين برهه از زندگى پر
 را پيش )عليه السالم(گردد آه اهميت مرحله غيبت حضرت امام عصر براى ما آشكار مى

 الزم بود تا )عليه السالم(م آه بر حضرت امام حسن عسكرىچشم آوريم، و تصّور آني
عليهم (بيت تمهيدات الزم را در اين برهه از زمان به مرحله اجرا درآورد تا پيروان اهل

اى آه بايد در خالل  مرحله.  را از مرحله ظاهر بودن به مرحله غيبت منتقل نمايد)السالم
 از خطر )عليهم السالم(بيت  رسالى اهلآن هم امام معصوم و هم پيروان او، و هم خط

عليهم (بيت تباهى، فروپاشى و اضمحالل حفظ شود تا شرايط براى قيام رّبانى و آلى اهل

هاى بيداد و طغيان فراهم آيد و همه اهداف رسالت جاويدان الهى   بر ضد همه آاخ)السالم
 )عليهم السالم(بيت در روى زمين از طريق به وجود آمدن و برپايى دولت عدل جهانى اهل

 .محقق گردد

 



 

 

 

 بخش سوم

 سار پدر  در سايه)عليه السالم(حضرت امام عسكرى 

 

 به همراه فرزند بزرگوارش حضرت امام )عليه السالم(مهاجرت حضرت امام هادى
ن ، و در مدتى آه آ)٦٣( هـ ق روى داد٢٣٤ از مدينه در سال )عليه السالم(حسن عسكرى

امام همام در سامرا سكونت داشتند و بيست سال به طول انجاميده است، حضرت امام 
توان نتيجه  پس مى. اند  نيز به همراه آن حضرت در سامرا بوده)عليه السالم(حسن عسكرى

اند،   هـ ق به شهادت رسيده٢٥٤ در سال )عليه السالم(گرفت چون حضرت امام هادى
ت و دو سال از عمر شريف خود را در آنار پدر حضرت امام حسن عسكرى مدت بيس

 .برده است بزرگوار خود به سر مى

انگيز و سختى آه حضرت   نيز در همان شرايط غم)عليه السالم(حضرت امام عسكرى
; آرده است اند زندگى مى زيسته  و پيروان آن حضرت در آن مى)عليه السالم(امام هادى

داشت تا تحرآات  ر امام و پيروانش روا مىشرايط سختى آه حكومت بيدادگر زمان ب
عليهم (بيت تا دايره فعاليت مكتب اهل. امام و پيروانش را متوقف ساخته و يا محدود نمايد

چرا آه اين . ها در ميان امت اسالمى منتشر نشود گسترش نيافته و آثار آن )السالم
ستمگر در پى نداشته اى جز رودررويى امت اسالم با حكومت  ها به يقين نتيجه فعاليت
به همين دليل بود آه همواره در برابر اين بزرگواران دست به اعمالى همچون . است

زد آه در طول تاريخ بشريت ابزار  شكنجه و آزار و زندان و تبعيد و مراقبت دائم مى
 .هاى ستمگر است آار همه حكومت

 

 آودآِى برجسته. ١

آه در سن )عليه السالم(روايت شده است آه آسى از آنار حضرت امام حسن عسكرى
آن شخص . يافت طفوليت بوده و در آنار ساير آودآان ايستاده بود گذشت و او را گريان

گريد و به همين دليل  ها دارند مى خيال آرد آه اين پسربچه از حسرت آنچه ديگر بچه
خواهى براى تو  مى: به همين خاطر به او گفت. ندآ ها شرآت نمى است آه در بازى آن
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 رو به آن مرد )عليه السالم(هم چيزى بخرم تا با آن بازى آنى؟ حضرت امام حسن عسكرى
 .ايم نه، ما براى بازى آردن آفريده نشده: آرده و فرمودند

ايم؟  شدهپس براى چه خلق : آن مرد مبهوت شده و به آن حضرت عرضه داشت
 .براى دانش و عبادت:  در جواب او فرمودند)عليه السالم(حضرت امام عسكرى

گويى؟ آن حضرت در پاسخ  آن مرد از آن حضرت پرسيد از آجا اين حرف را مى
آيا ; )َأ َفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُآْم َعَبثا( :فرمايد از آالم خداوند متعال آه مى«: او فرمودند
 .ايم؟  شما را بيهوده آفريدهپنداشتيد آه

تو آودآى : زده ماند و خطاب به آن حضرت گفت آن مرد مات و مبهوت و حيرت
 !!؟]و از چه چيز هراسانى[شود  آوچك و بيگناهى، اما تو را چه مى

 : در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(حضرت امام عسكرى

اما آتش جز با . آرد  درشت آتش درست مىهاى ام آه با هيزم من مادر خود را ديده. از من دور شو

 .)٦٤(هاى آوچك جهّنم باشم ترسم آه از هيزم شد، و من مى هاى آوچك برافروخته نمى هيزم

 امام حسن عسكرى در سن حضرت: و از محّمد بن عبدالّله روايت شده است آه گفت
 در حال نماز بوده و زنان )عليه السالم(حضرت امام هادى. آودآى در چاه آبى سقوط آردند

اشكالى :  از نماز فارغ شدند فرمودند)عليه السالم(هنگامى آه امام هادى. آردند فرياد مى

ت امام حسن ناگاه ديدند آه آب چاه آنقدر باال آمد تا به دهانه چاه رسيد و حضر. ندارد
 .)٦٥(آند  را ديدند آه بر باالى آب بوده و با آب بازى مى)عليه السالم(عسكرى

 

 )عليه السالم(عصر حضرت امام هادى. ٢

عّباس  ى در مدت امامت خويش با پنج تن از خلفاى بن)عليه السالم(حضرت امام هادى
 هـ ٢٤٧ تا ٢٣٢ هـ ق، متوّآل از سال ٢٣٢ تا ٢٢٠معتصم از سال . زمان بوده است هم

ق آه در آن سال به دست ترآان آشته شد و پس از او منتصر به خالفت روى آار آمد 
 ٢٥٢ تا ٢٤٨آه مدت خالفت او شش ماه و دو روز بيشتر نبود، سپس مستعين از سال 

 هجرى به طول انجاميد، ٢٥٥ تا ٢٥٢تّز عّباسى آه از هـ ق و بيشتر مدت خالفت مع
 هجرى واقع گرديده ٢٥٤در سال  )عليه السالم(چرا آه شهادت حضرت امام هادى

دار  عهده)عليه السالم(، و در همين سال بود آه حضرت امام حسن عسكرى)٦٦(است
 .مسئوليت امامت گرديد
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شرايطى آه دولت عّباسى خصوصًا بعد از به خالفت رسيدن متوّآل با آن روبرو 
هاى ضعف آن دولت به شمار  بود به راستى شرايط سختى بود و اين شرايط از نشانه

هاى داخلى و  آيد، جنگ آمده و سرآغازى بر انحالل و فروپاشى اين دولت به حساب مى
ز يك سو و نزاع و جدال بين فرزندان خلفا براى به دست آوردن آرسى قدرت خارجى ا

همچون نزاعى آه ميان مستعين و معتّز در ; زد از ديگر سوى، به اين امر دامن مى
هر آدام از . )٦٧( هـ ق منجّر گرديد٢٥٢گرفت و به خلع مستعين و خالفت معتّز در سال 

ها تأثيرى مستقيم در ايجاد ضعف و فروپاشى در دولت عّباسى   جدالها و اين جنگ
 .داشت

گروهى آه ; آرد هاى خوارج نمود پيدا مى رويدادها و حوادث داخلى نيز در فعاليت
گذار بوده، همواره با مال و سالح پشتيبانى شده، رهبر آنان  داراى فعاليتى قوى و تأثير

هاى علوى نيز در آنار جنگ و جدال  ا و شورشه بود، البّته انقالب» ماِدر شارى«
 .آردند مزيد بر عّلت بود افرادى آه بر سر قدرت نزاع مى

ها دولت عّباسى در آن روزگار از وضعيت بد اقتصادى آه نتيجه  عالوه بر همه اين
در . برد ريخت و پاش و اسراف بزرگان دربار، وزرا و اطرافيان آنان بود نيز، رنج مى

 در آربال از سوى وى )عليه السالم(ل دستور انهدام مقبره حضرت امام حسينزمان متوّآ
چرا آه . رفتند ، و مانع آسانى شدند آه به زيارت آن حضرت مى)٦٨(صادر گرديد

. راند پرداخته و آنان را از خود مى طالب مى متوّآل همواره آشكارا به دشمنى با آل ابى
در رويارويى با همه اين )عليه السالم(گيرى از حضرت امام هادى تاريخ هيچ موضعاما در 

توان به تعبير صاحب آتاب تاريخ الغيبة الّصغرى  پيشامدها ذآر نشده است و مى
در برابر  )عليه السالم(گيرى حضرت امام هادى در رابطه با موضع«: گونه گفت آه اين

 آن حضرت در برابر متوآل چيزى به دست ما خلفا به جز اخبار بسيار آمى از موضع
 .)٦٩(نرسيده است

در ميان اهل مدينه داراى مقام و منزلتى واال و بلند  )عليه السالم(حضرت امام هادى
اى بسيار مستحكم داشته و همواره به آنان  چرا آه آن حضرت با آنان رابطه. بوده است
هنگامى آه متوّآل آن حضرت را از مدينه احضار نمود و در . تآرده اس نيكويى مى

از مدينه به )عليه السالم( هـ ق يحيى بن هرثمه را براى بردن حضرت امام هادى٢٣٤سال 
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خود يحيى . سامرا مأمور آرد، اهل مدينه بسيار مضطرب شده، ضّجه و ناله سر دادند
 :بن هرثمه اين جريان را چنين بيان آرده است

هنگامى آه وارد شهر مدينه شدم . براى انجام اين مأموريت به شهر مدينه رفتممن «
چيست و )عليه السالم(ديدم مردم شهر آه فهميده بودند مأموريت من در رابطه با امام هادى

زخم و گزندى به آن حضرت برسد، ضّجه و ناله بسيارى  ترسيدند در اين سفر چشم مى
اى در شهر نشنيده  مان، مردم مدينه چنين ضّجه و نالهسان آه تا آن ز بدان. سر دادند

عليه (چرا آه حضرت امام هادى. بودند، تو گويى آه همه دنيا به جوش و خروش آمده بود

همواره مالزم مسجد و محراب بوده و هميشه به اهل شهر مدينه نيكويى روا  )السالم
. داد از خود نشان نمىداشت و هيچگاه به سمت دنيا و زيورهاى آن ميل و رغبت  مى

من سعى آردم مردم را آرام آنم و براى آنان سوگند ياد آردم آه من در رابطه با آن 
حضرت هيچ دستور ناپسندى ندارم و بر آن حضرت هيچ باآى نيست، سپس خانه آن 

هاى علمى چيز  حضرت را جستجو آردم، اما در خانه او به جز قرآن، دعا و آتاب
 .)٧٠(»ا بود آه آن حضرت در چشم من بسيار بزرگ جلوه گر گرديداينج. ديگرى نيافتم

در مدينه ايفا  )عليه السالم(تواند، حجم نقشى را آه حضرت امام هادى اين روايت مى
و پيوندهاى نقشى آه نتيجه آن حصول روابط . آردند به خوبى براى ما روشن نمايد مى

. نمود قوى و محكمى بود آه امت را به آن حضرت و حضرت را به امت متصل مى
شايد هم متوّآل به همين مطلب واقف شده بود و همين امر باعث شد تا آن حضرت را از 

زيرا سامرا شهرى بود آه عّباسيان . مدينه منّوره دور آرده و به شهر سامرا انتقال دهد
 -ها از ترآان بودند   آه اغلب آن- و معروف بود آه مردم آن شهر خود آن را بنا نهاده

 .اند همواره مايل به عّباسيان بوده، همواره در پى قدرت و قدرتمندان حكومتى بوده

 

  در برابر رويدادها)عليه السالم(هاى امام هادى گيرى موضع. ٣

دقت )عليه السالم(دىهاى متوّآل عّباسى در برابر حضرت امام ها هنگامى آه به برنامه
 و قيام آن )عليه السالم(شويم آه حرآت شخص حضرت امام هادى آنيم متوّجه مى مى

 آه -هايشان در قبال امت از سويى و پيروان خاص آن حضرت  حضرت به مسئوليت
ديگر،  از سويى -همان افراد مؤمن به مرجعيت فكرى و روحى آن حضرت بودند 
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حرآتى محدود بوده آه همواره حدود آن را ميزان مراقبت و فشار هيأت حاآم نسبت به 
 .نمايد ايشان و پيروانشان مشخص مى

 همان راهى را در پيش گرفتند آه پدران بزرگوار آن )عليه السالم(امام هادى
ت اسالمى  آن راه را در پيش داشتند، و مطابق با مصالح واالى رسال)عليهم السالم(حضرت

داد دست به  به همان مقدار آه شرايط عام و خاص جامعه به آن حضرت اجازه مى
مصلحت جامعه اسالمى، از يك سو عبارت بود از حفظ مفاهيم رسالت . زدند اقدامات مى

اسالمى و از سويى ديگر جلوگيرى از افتادن پيروان و نزديكان آن حضرت در 
 .گسترد ها مى اسى براى آنهايى آه دستگاه عّب انحرافات يا دام

 را در دو مسير )عليه السالم(هاى امام هادى گيرى توانيم موضع اآنون مى
 :نماييم تصوير

 اثبات حق و نقد باطل در گستره امت اسالم، چه در سطح دستگاه حاآم يا :مسير اّول
 .در سطح عامه مردم

 آه يحيى بن اآثم به  در اين مسير تا آنجا پيش رفت)عليه السالم(حضرت امام هادى
شكنى آه او  هاى دندان پس از مسائلى آه امروز از او پرسيديم و جواب«: متوّآل گفت

زيرا معلوم . به ما داد ديگر خوش نداريم آه با او وارد ميدان مناظره و بحث علمى شويم
آه وى به جواب آن  شود مگر اين شد آه از اين پس، هيچ سؤالى از وى پرسيده نمى

 آگاه است و اين آار، دانش او را آشكار آرده، موجب تقويت رافضيان آامال
 .)٧١(»گردد مى

ها، بر حذر داشتن ايشان   محافظت آامل از اصحاب، رعايت مصالح آن:مسير دّوم
ها  هاى حكومت عّباسى و يارى رساندن به آنان در مخفى داشتن فعاليت از افتادن در دام

 .)٧٢(هاى حساب نشده بودن از حرآتو بر حذر 

با  )عليه السالم(توانيم با بررسى بعضى از حوادثى آه حضرت امام هادى حال مى
هايى آه در قبال آن حوادث به آار بسته است به تصوير  ها روبرو بوده و برنامه آن

ت يابيم و فراتر از آن،  دس)عليه السالم(هاى حضرت امام هادى گيرى واضحى از موضع
ها را با دقت مورد بررسى  به تصوير واضحى از شرايط آلى آن زمان دست يافته و آن

هاى  گيرى قرار دهيم تا از خالل اين بررسى حرآت آلى ائّمه اطهار و موضع
 .مخصوص هر امام را دريابيم

                                                           
 .٤٣٧ / ٤المناقب . ٧١
 .١١٨ /الغيبة الّصغرى. ٧٢



 

 

 

  و متوّآل عّباسى)عليه السالم(امام هادى

 سعايت آردند و به او خبر )عليه السالم(ز حضرت امام هادىگروهى در نزد متوّآل، ا
آه وى در  هاو شواهد ديگرى مبنى بر اين ها، اسلحه دادند آه در منزل آن حضرت نامه

به همين سبب، متوّآل شبانه گروهى از . باشد موجود است صدد گرفتن حكومت مى
هنگامى . هجوم آورند ) السالمعليه(ترآان را مأمور آرد تا غافلگيرانه بر منزل امام هادى

 هجوم آوردند وى را در خانه تنها يافتند، )عليه السالم(ها به منزل حضرت امام هادى آه آن
آنان مشاهده آردند آه آن حضرت بر . خواند در حالى آه رو به قبله نشسته و قرآن مى

آنان حضرت امام . روى خاك نشسته و زير پاى آن حضرت فرشى وجود ندارد
 را با همان حالت دستگير آرده و در دل تاريك شب به نزد متوّآل )عليه السالم(ىهاد

آوردند، و آن حضرت را در مجلس شراب متوّآل و در حالى آه جام شرابى نيز در 
هنگامى آه متوّآل آن حضرت را ديد وى را . دست او بود در برابر او به پا داشتند
يك از مدارآى آه   آه در منزل آن حضرت هيچاحترام آرده و در آنار خود نشاند، چرا

گيرى بر امام  آنندگان خبر داده بودند يافت نشده بود و متوّآل دليلى براى خرده سعايت
در اين حال جام شرابى آه در دست داشت به حضرت امام .  نداشت)عليه السالم(هادى
 .تعارف آرد )عليه السالم(هادى

اى اميرمؤمنان، هرگز خون : ه متوّآل آرده و فرمودند رو ب)عليه السالم(حضرت امام هادى

متوّآل آن حضرت را معاف . پس مرا از اين امر معاف بدار. و گوشت من با شراب آميخته نشده است
 .پس شعرى بخوان تا مرا خوش آيد: آرده و گفت

من خيلى آم شعر «:  رو به متوّآل آرده و فرمودند)عليه السالم(حضرت امام هادى
 .»انمخو مى

 اين )عليه السالم(اينجا بود آه حضرت امام هادى. حتمًا بايد شعرى بخوانى: متوّآل گفت
 :اشعار را خواندند

ها  داشتند بر باالى قّله آوه آزموده پاسشان مى آنان در حالى آه مردانى جنگ«
 ».داردها را در برابر اژدهاى مرگ در امان  ها نيز نتوانست آن خوابيدند، اما آن قّله

هايى  هاى امنشان پايين آورده شدند و در حفره آنان پس از آن عزت از پناهگاه«
 ».قرار داده شدند آه بد جايگاهى بود



ها را ندا آرد آه تخت و  اى آن آه آنان در قبر قرار گرفتند فريادزننده پس از اين«
 ».تاج و زيورآالت شما آجاست؟

ها  ها و پيرايه همواره در پشت پردهاى آه  هاى نازپرورده آجاست آن صورت«
 ».بود؟

آيد  ها قبر به پاسخ مى شود به جاى آن ها مى ها از آن آنگاه وقتى آه اين سؤال«
 »ها شده است ها اآنون محل جنگ و جدال آرم آن صورت: آه

چه طوالنى بود عمرى آه آنان در آن فقط خوردند و آشاميدند، اما اآنون پس از آن «
 ». خود خوراك مور و مار شدندخوردن طوالنى

ها را از دشمن محافظت نمايد، اما  هايى ساختند تا آن و چه دير زمانى آه خانه«
 ».ها و اهل و عيال را ترك گفته و به سراى ديگر منتقل شدند خانه

همه و چه دير زمانى آه اموال را گنج نموده و براى روز مبادا ذخيره آردند اما «
 ».ها را براى دشمنان خويش گذاشتند و از اين سرا آوچ آردند آن اموال و دارايى

هايى غير مسكونى درآمده است و  ها به صورت ويرانه هاى آن اآنون خانه«
 )٧٣(».اند ها به سوى گورها آوچيده ساآنان آن خانه

هايش ريش او را خيس آرد،  بود آه متوّآل بسيار گريست، تا آنجا آه اشكدر اينجا 
آنگاه دستور داد تا بساط شراب را . تمام آسانى آه در مجلس او بودند نيز گريه آردند

 )عليه السالم(اى ابوالحسن، آيا قرضى دارى؟ حضرت امام هادى: جمع آردند و گفت
ستور داد تا اين مبلغ را به آن حضرت بدهند و متوّآل د. آرى، چهارهزار دينار: فرمودند

 .)٧٤(ايشان را محترمانه به خانه بازگردانند
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 از سويى مطابق با موقعيت امامت )عليه السالم( امام هادىهاى حضرت گيرى موضع
اى آه آن حضرت و  آن حضرت و از ديگر سوى منطبق با شرايط سياسى و اجتماعى

 .گرديد پيروانش را احاطه آرده بود تنظيم مى

 همواره در صدد بود تا هر گاه فرصتى پيش بيايد بر )عليه السالم(حضرت امام هادى
روايت شده است آه روزى مردى نصرانى . موده و حق را به پا داردهمه اتمام حّجت ن

.  آمده و قدرى پول براى آن حضرت آورده بود)عليه السالم(به خانه حضرت امام هادى
خادم . آرى: آيا تو يوسف بن يعقوب هستى؟ او گفت: خادم از خانه خارج شد و به او گفت

آه خادم اسم او و اسم پدرش را  ى از اينپياده شو و در دهليز خانه بنشين، نصران: گفت
 داخل نشده و در آن )عليه السالم(چرا آه او هرگز بر امام هادى. دانست تعجب آرد مى

آن صد دينارى آه در : سپس خادم خارج شد و گفت. شناخت شهر هم آسى او را نمى
. ادم دادها را درآورد و به خ اى بده، نصرانى پول آاغذى پيچيده و در آستين گذاشته

داخل شد و آن حضرت از او خواستند به راه حق )عليه السالم(سپس بر حضرت امام هادى
اى «: هنگامى آه امام به او فرمودند. و حقيقت برگشته و به دين مبين اسالم داخل شود

اى موالى : يوسف پاسخ داد» يوسف، آيا هنوز وقت آن نرسيده است تا هدايت شوى؟
ل و برهان براى من ظاهر شده است آه اگر آسى اهليت داشته باشد اى دلي من، به اندازه

هيهات، تو مسلمان «:  به او فرمودند)عليه السالم(براى او آافى است، حضرت امام هادى
 .)٧٥(»شود و از شيعيان ما خواهدبود اما به زودى فالن پسر تو مسلمان مى. شوى نمى

 

  و وزير منتصر)عليه السالم(حضرت امام هادى

 در ايام وزارت احمد بن )عليه السالم(روايت شده است آه روزى حضرت امام هادى
او تر از   آمى آهسته)عليه السالم(حضرت امام هادى. آرد خصيب به همراه او حرآت مى

ابن خصيب . رفت  مى)عليه السالم(آرد و بنابراين وى جلوتر از امام هادى حرآت مى
عليه (قربانت شوم، تندتر راه بيا، حضرت امام هادى: برگشته و به امام هادى گفت

چهار روز بيشتر نگذشت آه ابن : راوى گويد. )٧٦(»تو مقّدم هستى«: فرمودند)السالم
 .)٧٧(شد خصيب از وزارت برآنار شده، زنجير در پايش قرار گرفت و اندآى بعد آشته
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اما . منتصر او را به وزارت برگزيد. ابن خصيب از ظالمان و جباران روزگار بود
اى از رفتار  نمونه. هنگامى آه وى به ظلم و ستم مشهور شد از آار خود پشيمان شد

اى به  شخص ستمديده. آرد ظالمانه او اين است آه روزى سوار بر اسب حرآت مى
وى پاى خود را از رآاب بيرون .  تظّلم رآاب او را گرفت و قصه خود را باز گفتقصد

مردم اين قّصه را دهان به دهان . آورده و چنان به سينه آن مظلوم آوبيد آه او را آشت
 :نقل آردند و يكى از شاعران اين شعر را در رابطه با اين قّصه سرود

ود را افسار آن چرا آه او عموى محّمد، وزير خ به خليفه بگو اى پسر«
 »است پران لگد

او را درباره لگد انداختن به سوى مردمان مورد سؤال قرار بده و اگر طالب مال «
 )٧٨(»هستى بدان آه وزير تو اموال بسيارى دارد

 

  و هماوردى علمى)عليه السالم(امام هادى

هاى سرآوبگرانه  ريزى  به برنامه)عليه السالم(مبارزه حكومت با حضرت امام هادى
آردند تا در مجالس عمومى حضرت امام  گاهى سعى مى از منحصر نبود، بلكه هر

 را به وسيله سؤاالت سخت علمى آه واعظان و عالمان دربارى براى آن )معليه السال(هادى
پرداختند، به زحمت  آرده و با آن حضرت به مناظره و محاّجه مى حضرت طرح مى

 .بيندازند تا بلكه آن حضرت عاجز شده و مقام علمى آن حضرت زير سؤال برود

 آه براى دولت اسالمى البّته ناتوانى فقيهان حكومتى از حل مشكالت فقهى جديدى
 )عليه السالم(آمد نيز عامل ديگرى بود تا خليفه مسائل را با حضرت امام هادى پيش مى

روايت شده است آه مردى نصرانى به نزد متوّآل آمد آه با زنى مسلمان . مطرح نمايد
خواست تا بر او حّد جارى آند، مرد نصرانى آه اوضاع را  زنا آرده بود، متوّآل مى

: القضاه بود گفت اك ديد فورًا مسلمان شد، يحيى بن اآثم آه در آن زمان قاضىخطرن
ايمان اين مرد نصرانى هم شرك او و هم گناه او را از بين برد، يكى ديگر از فقيهان 

. بايد سه حّد بر او جارى شود، و هر آدام از آن فقيهان نظرى دادند: حكومتى گفت
اى به حضرت امام  در ميان فقها ديد دستور داد تا نامههنگامى آه متوّآل اين اختالف را 

هنگامى آه حضرت امام . نوشته و اين مشكل را از آن حضرت بپرسند)عليه السالم(هادى
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يحيى . »آنقدر شّالق بخورد تا بميرد«:  نامه را خواندند در پاسخ نوشتند)عليه السالم(هادى
اى اميرالمؤمنين، از او عّلت : د و گفتندبن اآثم و فقيهان سامرا اين حكم را انكار آردن

اين حكم را سؤال آن، چرا آه اين حكم، حكمى است آه در قرآن مجيد نيامده و سّنتى هم 
 .در رابطه با آن وجود ندارد

فقيهان اين حكم را : اى نوشت آه در آن آمده بود متوّآل به حضرت امام هادى نامه
اى بر مدلول  كم قائم نشده است، و در قرآن نيز آيهسّنت بر اين ح: اند انكار آرده و گفته

اى اين مرد آنقدر شّالق  آن وجود ندارد، پس براى ما بيان آن آه به چه دليل حكم آرده
 !بخورد تا بميرد؟

 : در پاسخ نوشتند)عليه السالم(حضرت امام هادى

َفَلمَّا َرَأْوا َبْأسَنا َقاُلوا َءاَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه َو آَفْرَنا ِبَما ُآنَّا ِبِه (بسم الّله الّرحمن الّرحيم «

 ;»)َفَلْم َيك َينَفُعُهْم ِإيمانُهْم َلمَّا َرَأْوا َبْأسَنا* ُمشِرِآيَن 

انيديم گرد فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او شريك مى«:  ما را ديدند گفتند]عذاب[پس چون سختى 

پس . )٧٩(ها سودى نداد هنگامى آه عذاب ما را مشاهده آردند، ديگر ايمانشان براى آن] لى[و* آافريم 
 .)٨٠(متوّآل دستور داد تا آن مرد را آنقدر تازيانه زدند آه مرد

 

  و فتنه خلق قرآن)عليه السالم(حضرت امام هادى

مان حكومت مأمون عّباسى از جانب دستگاه حكومت به مسأله خلق قرآن دامن در ز
آه امت را از  يكى اين. دستگاه حكومتى عّباسى از اين عمل چند منظور داشت. زده شد

آه به واسطه اين اختالف،  ديگر اين; ها و اهداف اصلى خود دور آنند مشغولى دل
ه و توسعه بخشند، تا اين اختالف و شكاف ميان فرزندان امت اسالم را عميق آرد

مشغول شدن به خود، آنان را از فكر آردن به مبارزه با حاآم منحرفى آه همه رفتارها و 
فايده ديگر مسأله خلق قرآن اين بود . اقداماتش از شريعت اسالمى به دور بود باز دارد

رد، زيرا به اين آ آه هيأت حاآم از اين قضيه براى مبارزه با دشمنان خود استفاده مى
بهانه، دامى براى شناخت نيروهاى مخالف نهاده، سپس سعى در آمرنگ و محدود آردن 

 .نمود ها در جامعه مى نقش آن

ها را از  اى نوشت و آن  به شيعيان خود در بغداد نامه)عليه السالم(حضرت امام هادى
مسائل به بحث گونه  داخل شدن در مسأله خلق قرآن و همراهى با آسانى آه در اين
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پردازند بر حذر داشت، و بدين وسيله آثار منفى آه ممكن بود دامنگير آنان شود از  مى
ها به  چه بسا ممكن بود آه شيعيان با وارد شدن در اين عرصه. آرد ايشان دور مى

 :اين نامه از آن حضرت روايت شده است. عمليات سرآوبگرانه حكومت مبتال گردند

لرحيم، عصمنا اهللا واياك من الفتنة فإن يفعل فاعظم بها نعمة وإّال بسم اهللا الرحمن ا«

نحن نرى ان الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب . يفعل فهي الهلكة

، وليس الخالق إّال اهللا وما  فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه

جعلنا . له اسمًا من عندك فتكون من الضاّلين، والقرآن آالم اهللا ال تجعل   سواه مخلوق

 .»اهللا وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند ما و شما را از فتنه دور نگه دارد، آه اگر اين آار را انجام 

ما جدال در . ايم ا نكند هالك شدهو اگر اين آار ر. بدهد بسيار نعمت بزرگى به ما عنايت آرده است

چرا آه . دانيم آه هم سؤال آننده و هم جواب دهنده در آن شريك هستند مسأله قرآن را بدعتى مى

دارد آه  پرسد آه به او مربوط نيست و جواب دهنده را به جوابى وا مى سؤال آننده چيزى را مى

 خداوند وجود ندارد، و آنچه به جز او اى ندارد، و هيچ خالقى به جز براى دادن آن جواب وظيفه

براى اين آالم خدا اسمى از نزد خود نگذار، چرا آه در . اند و قرآن آالم خداست هست همه مخلوق

خداوند ما و تو را از آسانى قرار دهد آه از پروردگارشان در . اين صورت از گمراهان خواهى شد

 .)٨١(اند ترسند و از قيامت هراسناك نهان مى

اين مسأله ساختگى در زمان حكومت مأمون، معتصم و واثق ذهن امت اسالم را 
آننده  بسيار تعيين)عليه السالم(همواره به خود مشغول داشته بود، جواب حضرت امام هادى

ها را با  هاى هيأت حاآم دور آرده و آن و رسا بوده و شيعيان خود را از افتادن در دام
همواره مترّصد )عليه السالم(نمود، حضرت امام هادى لم از اين فتنه خارج مىدين سا

ساخت،  هايى بود آه حيات عموم جامعه اسالمى را با تهديد مواجه مى رويدادها و پديده
برد تا  گيرى خاص آن را به آار مى  موضع- به صورت خاص -ها  و در هر يك از آن

ف و وارد شدن در بسيارى از مسائل آه جز هاى انحرا شيعيان خود را از لغزشگاه
هاى هيأت حاآم و سرآوب و  ها و در نتيجه افتادن در دام آشكار شدن هوّيت شيعى آن

 .شكنجه و زندان فايده ديگرى در بر نداشت جلوگيرى نمايد

 

  با اصحاب و شيعيانش)عليه السالم(امام هادى
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چرا آه در آن . ادث تلخى بود آميخته با حو)عليه السالم(زندگى حضرت امام هادى
زمان جنگ بر سر قدرت در شديدترين وضع خود بين فرزندان هيأت حاآم از يك سو و 
بين اميران و فرماندهان ترك و غير ترك آه در به دست گرفتن حكومت طمع بسته بودند 

نتيجه اين جنگ و جدال اين بود آه در اين شرايط، . از سوى ديگر در گرفته بود
 و عموزادگان و پيروان آن حضرت متحّمل آزار و شكنجه )عليه السالم(ام هادىحضرت ام

آنندگان بر سر قدرت، آن حضرت را به  چرا آه هرآدام از آن جدال. زيادى گرديدند
حاآمان عّباسى اگرچه در ميان خود . دانست عنوان رهبر جبهه مخالفان حكومت مى

عليه (ا به يك اندازه از حضرت امام هادىه سخت بر سر قدرت درگير بودند، اما همه آن

بيت و پيشواى امت و داراى نفوذ  آنان، آن حضرت را سرور اهل. وحشت داشتند)السالم
 .دانستند آلمه در ميان مردم مى

با  نيز به عنوان مرجع فكرى و روحى جامعه شيعه و  )عليه السالم(حضرت امام هادى
سازى مؤمنان در برابر انحرافات فكرى، همواره نقش تربيت، راهنمايى و  هدف ايمن

آن حضرت همواره آنان را از وارد شدن در بسيارى . نمود سازى آنان را دنبال مى آماده
عليه (ها و ارتباطشان با امام ها باعث آشف هويت آن از مسائل آه وارد شدن در آن

ها  شد آه آن چرا آه آشف اين هويت و ارتباط باعث مى. ودنم گرديد منع مى مى)السالم
چرا آه اگر . در معرض گرفتار شدن در چنگال عقوبت و شكنجه هيأت حاآم قرار گيرند

بردند آن شخص  عمال حكومت به ارتباط نزديك و مواالت آسى با اين خاندان پى مى
در رابطه با ابن سّكيت و آه اين مسأله  عاقبتى جز زندان و يا آشته شدن نداشت، چنان

 .ديگرانى غير از او اّتفاق افتاد

آسانى آه اين برهه از تاريخ را آه به عصر عّباسى دّوم معروف شده است مطالعه 
اند، اگرچه دولت عّباسى را در اين دوره به ضعف سياسى و ادارى توصيف  آرده
هايى  اسى عليرغم تمام ضعفاند، اما بر اين نكته تأآيد دارند آه حاآمان دولت عّب نموده

وسيله دايره  آردند، تا بدين آه داشتند در مراقبت شديد از امام و اصحاب او آوتاهى نمى
هاى آن بزرگوار به اقشار   را محدود آرده و نگذارند تأثير فعاليت )عليه السالم(فعاليت امام

 بيشتر )يه السالمعل(بينيم حضرت امام هادى به همين دليل است آه مى. مختلف امت برسد
داد و در عين حال  وقت و تعليمات خود را به شيعيان و مواليان خود اختصاص مى

هايى بپردازد آه  گيرى ها بتواند به موضع هايى بود آه در آن فرصت مترّصد فرصت
آننده ميزان دورى حاآمان  نظر اسالم در وقايع و رويدادها و بيان دهنده نقطه نشان



چرا آه عباسيان در قّله انحراف و فرو . آردن تعاليم واقعى اسالم باشدعّباسى از پياده 
 .درايى بودند رفته در گنداب لهو و هرزه

 در برابر رويدادها، متناسب با شرايط زمان )عليه السالم(هاى امام هادى گيرى موضع
ها و تعليمات خود را با احتياط و دقت و  آن حضرت راهنمايى. خود بوده است

 .رسانده است ارى آامل به شيعيان و اصحاب خود مىآ مخفى

را در )عليه السالم(گيرى حضرت امام هادى و شايد بتوان مهمترين و روشنترين موضع
گيرى آن  اين جنبه به حسب آنچه از اسناد موّثق تاريخى به دست ما رسيده است موضع
 برادرش حضرت در مقابل توطئه متوّآل براى ضربه زدن به آن حضرت از طريق

برادر حضرت » موسى«آنجا آه متوّآل با توطئه بعضى از همنشينان خود، ; موسى باشد
 را از مدينه به سامرا دعوت آرد تا با نشاندن او در مجلس لهو و )عليه السالم(امام هادى

در نزد متوّآل نشسته و در شرب )عليه السالم(لعِب خود شايع آند، آه حضرت امام هادى
 به همراه )عليه السالم(اما حضرت امام هادى. لعب با او همدم و همراه استخمر و لهو و 

آه برادرش  آسانى آه به استقبال برادر آن حضرت رفته بودند حرآت آرد و قبل از اين
سخنى گفته باشد وى را از عاقبت شوم توطئه متوّآل آگاه آرد و به وى خبر داد آه او 

ل قصد آن را دارد بر سر يك سفره نخواهد نشست، هرگز با متوّآل در مجلسى آه متوّآ
 خبر داده بودند، چرا آه متوّآل پيش از برقرارى آن مجلس )عليه السالم(و چنين شد آه امام

 .)٨٢(رسيد به قتل

 

  به شيعيان و برآوردن نياز آنان)عليه السالم(رسيدگى حضرت امام هادى

اى به محمد بن فرج رخجى نوشتند آه در آن آمده   نامه)عليه السالم(حضرت امام هادى
من : ، محّمد بن فرج گويد»به امور خود سر و سامان ده و آماده امر مهمى باش«: بود

اى آه  دانستم آه منظور آن حضرت از نامه تق و فتق امور خود شدم و نمىمشغول ر
اى از طرف حكومت بر من وارد شده، مرا  آه فرستاده نوشته است چيست، تا اين

هاى مرا  دستگير آرده و با غل و زنجير از شهرم حرآت داده و تمام اموال و دارايى
 .مصادره آردند
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 در زندان نيز از حمايت اين مرد دست )لسالمعليه ا(بينيم حضرت امام هادى مى
: اى بشارت آزادى او را از زندان داده و او را چنين سفارش آردند برنداشته و در نامه

 .»در ناحيه آرانه غربى فرود نيا«

عليه (امام هادى!! عجيب است: هنگامى آه اين نامه را خواندم در دل گفتم: وى گويد

برم اما  نويسد آه من در زندان به سر مى را براى من مى در حالى چنين مطلبى )السالم
چند روزى نگذشت آه مشكلم برطرف شد، دست و پاى مرا باز آرده و از زندان آزادم 

 .)٨٣(آردند

از همين قبيل است قضيه يكى ديگر از اصحاب آن حضرت آه توسط دستگاه 
عليه (روزى به نزد حضرت امام هادى: وى گويد; عباسى متحمل ضرر مالى شده است

داند من با  متوّآل تنها به اين خاطر آه مى:  رفته و به آن حضرت عرضه داشتم)السالم
ن، اّتهام ديگرى ندارم، حال سزاوار شما ارتباط دارم، حقوق مرا قطع نموده و جز اي

امام . است آه بر من لطف و آرم آنى و در نزد او وساطت آنى تا حقوق مرا وصل آند
چون شب فرا رسيد، . شاءالّله حاجتت برآورده است ان:  فرمودند)عليه السالم(هادى

ن شب من در هما. نمودند فرستادگان متوّآل پى در پى به در خانه من آمده احضارم مى
متوّآل در همان حال به من . به نزد متوّآل رفته، او را در رختخوابش دراز آشيده يافتم

چه مقدار از . برى زنى و خود را از خاطر ما مى اى ابوموسى به ما سر نمى: گفت
 بابت حقوق از ما طلب دارى؟

فالن صله و فالن پول و چون قدرى از طلب خود را يادآورى نمودم دستور : گفتم
آه از نزد او خارج  داد تا آن مبلغ و به اندازه همان مبلغ اضافه به من دادند، پس از اين

اى براى  اينجا آمده يا نامه )عليه السالم(آيا حضرت امام هادى: شدم به وزيرش فتح گفتم
 )عليه السالم(بر حضرت امام هادى: ابوموسى گويد. خير: متوّآل نوشته است؟ فتح پاسخ داد

اى ابوموسى، اين چهره، چهره «: آن حضرت تا مرا ديدند فرمودند. داخل شدم
اى سّيد و آقاى من، به من گفته شده آه شما اصال به : ، عرض آردم»رضايتمندى است

 .ايد نزد متوّآل نرفته و از او چيزى نخواسته

 :آن حضرت در پاسخ فرمودند

 او پناه نبرده و در ناماليمات جز بر او داند آه ما هيچگاه در آارهاى مهم جز به خداوند متعال مى

ايم آه همواره دست حاجت به سوى آن درگاه مقدس دراز آرده و  ما نيز عادت آرده. آنيم توّآل نمى
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ترسيم آه اگر ما از اين آار رو برگردانيم، اجابت نيز از دعاى  اجابت را تنها از او بخواهيم، و مى

 .)٨٤(ما برداشته شود

 دائمًا از اوضاع و شرايطى آه شيعيان و اصحاب )عليه السالم(حضرت امام هادى
اند آگاهى آامل داشته و به جهت همين اطالع از بدى شرايط  زيسته حضرت در آن مى

آن . اند آرده اقتصادى و سياسى، همواره در راه آم آردن فشار از شيعيان تالش مى
دانستند آه حكومت عّباسى آن چنان آار را بر ايشان تنگ گرفته، شرايط  حضرت مى

دارد، چه رسد  مى آفريند آه آنان را از هر گونه تحرك و عمل باز دشوارى برايشان مى
آه بخواهند از نظر اقتصادى و سياسى به جنگ و درگيرى با دستگاه حاآم  به اين

در نظر داشتند براى تقويت شيعيان در برابر )عليه السالم(هادىبپردازد و حضرت امام 
 :چنين اوضاعى به اقداماتى از اين دست بپردازند

 .تقويت ارتباط و توّجه آنان با خداوند متعال. ١

 .برآوردن نيازهاى شخصى آنان. ٢

بازگرداندن اعتماد به نفس آنان براى پايدارى در راه يارى حق و مبارزه با . ٣
 .باطل

محكم آردن ارتباط شيعيان با شخص آن حضرت به جهت گرفتن دستورات و . ٤
عليه (مسائل دينى و سياسى به صورت مستقيم يا از طريق افراد راستگويى آه امام

 .آردند شيعيان را به برقرار آردن رابطه با آنان سفارش مى)السالم

 

  و غاليان)عليه السالم(امام هادى

هايى بروز آردند آه مردم   اشخاص و گروه)عليه السالم(ىدر زمان حضرت امام هاد
آردند و با اين آار  هايى خاص به خود دعوت مى گيرى را به آراء و نظريات و جهت
عليه (دل را گول زده، از رهبرى حضرت امام هادى قصد داشتند تا مردمان ساده

يله بتوانند حرآت شيعه را وس ها ايجاد شك آنند تا بدين برگردانده و در معتقدات آن)السالم
 .گذارى آنان را محدود نمايند مختل آرده و دايره تأثير

ها دست ايادى  بعيد نيست آه در پشت صحنه بعضى از اين افكار و مجموعه
 و )عليه السالم(چرا آه مهمترين هدف آنان ضعيف آردن حرآت امام. حكومت ديده شود
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آموز، ويرانگر و  ر برابر افكار بدعتتنگ آردن دايره اثرگذارى افكار آن حضرت د
 .ضداسالمى حكومت بوده است

توان به على بن حسكه و قاسم يقطينى اشاره  از اين گروِه غاليان و منحرفان، مى
 از آن حضرت در رابطه با )عليه السالم(هنگامى آه اصحاب حضرت امام هادى. آرد

 :باره فرمودند در اين )عليه السالم(معتقدات على بن حسكه سؤال آردند، امام

 )٨٥(.اين دين ما نيست، پس از آن دورى آن

 ـ روايت شده )عليه السالم(و از محّمد بن عيسى ـ يكى از اصحاب حضرت امام هادى
 :اى به من نوشتند آه در آن آمده بود  نامه)عليه السالم(حضرت امام هادى: است آه گفت

همانا شيطانى به چشم قاسم آمده و براى . خداوند قاسم يقطينى و على بن حسكه قمى را لعنت آند

 .)٨٦(نمايد فريب او سخنانى به ظاهر زيبا را به وى القا مى

 در همين )عليه السالم(هاى حضرت امام هادى گيرى و موارد زياد ديگرى از موضع
حقيقت، اثبات عقيده حق و بر حذر داشتن اصحاب و شيعيان خود از رابطه، براى بيان 
 .انحراف و گمراهى

 

 هاى زمان آن حضرت  و انقالب)عليه السالم(امام هادى

شرايط اقتصادى و اجتماعى بد و شرايط سياسى آميخته به زور و استبداد آه امت 
سيارى از مخالفان دولت را اسالم از ابتداى دولت عّباسى دّوم با آن دست به گريبان بود ب

به همين دليل در . بر آن داشت تا به قيام مسّلحانه بر ضد اين حكومت دست بزنند
همچنان آه . شهرهاى مختلف مملكت اسالمى چندين انقالب و شورش به وقوع پيوست

هاى  ها و امارت ها تشكيل دولت داد آه نتيجه آن اى نيز روى هاى جدايى طلبانه حرآت
 . شهرهاى مختلف بودمستقل در

 در )عليه السالم(يابى به مواضع حضرت امام هادى امروز ما به واسطه سختى دست
ها  توانيم اّدعا آنيم آه همه اين حرآت ها نمى ها و انقالب برابر هر آدام از اين قيام

عليه (گيرى حضرت امام هادى صورت شرعى داشته است، چرا آه برخورد و موضع

 آن حضرت با رويدادها و حوادث زمان آامال آميخته با احتياط و  و شيعيان)السالم
زيرا سفارشات و تعليمات آن حضرت به خواص و شيعيانشان نيز . پوشيدگى بوده است
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هاى زمان حضرت  ها و نهضت آارى برخوردار بوده است، قيام از باالترين حد مخفى
 :مودتوان به دو بخش تقسيم ن  را مى)عليه السالم(امام هادى

صلى اهللا عليه (دعوت به رضايت آل محّمد«هايى آه تحت عنوان  تحرآات و قيام. ١

 .گرفت صورت مى» )وآله

عّباس درگير  هاى مخالفى آه به داليل و اسباب متعددى با حكومت بنى حرآت. ٢
عّباس، ظلم و جور واليان و فرماندهان ترك  داليلى مانند ظلم و ستم حاآمان بنى. بودند
 چرا آه اين دوره از تاريخ، زمان بروز نقش وسيع ترآان در اداره حكومت بوده .سپاه
 .است

 

 هاى مبارزه با حكومت  و روش)عليه السالم(امام هادى

 از مدينه و اقامت دادن آن حضرت در شهر )عليه السالم(دور آردن حضرت امام هادى
انجام شد آه دستگاه حاآم سامرا آه نزديك به مرآز خالفت يعنى بغداد بود با اين هدف 

سوى  به سادگى بتواند همه حرآات و سكنات آن حضرت را زير نظر داشته و از ديگر
با اين اميد آه . بيت و دوستانشان دور نگاه دارند آن حضرت را از شيعيان و اهل

 را ضعيف آرده، نقش آن حضرت را در )عليه السالم(هاى حضرت امام هادى فعاليت
وده و در نهايت، آن حضرت را در برابر اين مراقبت شديد به تسليم جامعه محدود نم

وادارند تا نخست به ميزان تحرك آن حضرت دست يافته و سپس شيعيان و اصحاب آن 
ريزى آرده و  ها برنامه هاى آن حضرت را شناسايى نموده و براى خنثى آردن برنامه
نسلى آه . سالم جلوگيرى نماينداز تأثير امام و انتشار فكر آن حضرت در ميان امت ا

و فرزندان آن بزرگوار را به عنوان جبهه اصلى )عليه السالم(مكتب حضرت امام رضا
 .دانستند مبارزه با حكومت وقت مى

از . پس ثبات حكومت عّباسى متوقف بر خنثى آردن همه تحرآات مخالف بود
براى )عليه السالم(ادىهاى حضرت امام ه يابيم آه تعليمات و راهنمايى جا درمى همين

پيروان و اصحاب آن حضرت تا چه اندازه دقيق و عميق بوده، چرا آه شرايط زندگى آن 
 .نسل بسيار سخت و دشوار بوده است

 و شيعيانش )عليه السالم(توانيم از راه بررسى نوع مسائلى آه حضرت امام هادى ما مى
 و شيعيانش را از )عليه السالم(ادىآردند سختى شرايطى را آه امام ه ها را مراعات مى آن

ها  حال به مواردى از اين دقت. جانب حكومت ظالم عّباسى احاطه آرده بود دريابيم
 :توّجه نماييد



است آه  هاى سّرى براى ديدارها، از اسحاق جّالب روايت شده انتخاب مكان. ١
ود برد آه در آنجا  مرا طلبيد و مرا به اصطبل خانه خ)عليه السالم(حضرت امام هادى: گفت

 .)٨٧(شناختم جاى وسيعى يافتم آه تاآنون آن را نمى

صادر )عليه السالم(خوددارى از نوشتن معلومات و فرامينى آه از جانب امام هادى. ٢
عليه (مواليم حضرت امام هادى: شد، از داود صرمى روايت شده است آه گفت مى

سپس به من . دستورات زيادى به من دادند تا من آن آارها را به انجام برسانم)السالم
من آنچه را آه » بگو چيزهايى را آه به تو گفتم چگونه بازگو خواهى آرد؟«: فرمودند

آن حضرت فرموده بود از ياد برده بودم، آن حضرت دستور دادند تا دوات حاضر آرده 
ها را به ياد خواهم  اگر خداوند متعال بخواهد آن. حيمبسم الّله الّرحمن الّر«: و نوشتند

 .»است آورد و آار به دست خداوند متعال

 .)٨٨(به آار بردن اسامى سّرى. ٣

 .به آار بردن زور بر ضد عناصر خطرناك. ٤

 .)٨٩(ها و مخلص در نقل اخبار و نامهاعتماد بر عناصر متعهد، مؤمن . ٥

هاى ديگرى نيز براى رساندن اطالعات به  آن حضرت عالوه بر اين موارد، شيوه
مثال از ; گيرى آردن در برابر حوادث آلى جامعه و غيره داشتند شيعيان يا موضع

القاى ادعيه و زيارات طريق طرح افكار در مجالس عمومى يا خصوصى يا از طريق 
بينيم آه متضّمن معانى بسيار  آه نمونه آن را در زيارت جامعه مى چنان. )عليهم السالم(ائّمه

 .بلند و افكار عقيدتى بسيار مهم است

 نيز در جزء جزء همه اين رويدادها و حوادث )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
 را آه بر پدر بزرگوارش و شيعيان او با پدر بزرگوار خود همراه و شاهد همه آنچه

اى آه حكومت بر آن  هاى سرآوبگرانه آن حضرت برنامه. گذشته بوده است مى
اند را در  برده هايى آه امت اسالم از آن رنج مى داشته و مصيبت حضرت روا مى

 .طول بيست سال از نزديك ديده و مشاهده نموده است

 

 ) السالمعليه(ازدواج حضرت امام حسن عسكرى. ٤
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از بشر بن سليمان نّخاس ـ از اوالد ابواّيوب انصارى  ـ يكى از اصحاب حضرت 
 : روايت شده است آه گفت)عليهما السالم(امام هادى و امام عسكرى

موالى ما حضرت :  ـ به نزد من آمد و گفت)عليه السالم(آافوِر خادم ـ خادم امام هادى«
. من به سرعت به نزد آن حضرت رفتم. خواند ا مى تو ر)عليه السالم(ابوالحسن امام هادى

اى بشر، تو از فرزندان «: هنگامى آه در برابر آن حضرت نشستم به من فرمودند
انصار هستى، و دوستى ما خاندان همواره در ميان شما بوده است آه آن را نسل به نسل 

، و من اآنون باشيد بيت مى پس شما افراد مورد اعتماد ما اهل. ايد به ميراث برده
خواهم تو را به فضيلتى بيارايم و شرافت دهم آه به واسطه آن در مواالت و دوستى  مى

رسانم و تو را براى  من سّرى را به اطالع تو مى; ما از همه شيعيان پيشى بگيرى
 .»فرستم خريدن يك آنيز مى

را سپس آن حضرت نامه آوچكى به خط و لغت رومى نوشته و با انگشترى خود آن 
سپس هميان زردى آه در آن دويست و بيست دينار بود بيرون آورده به من . مهر نمودند

ها را بگير و به بغداد برو و پيش از ظهر فالن روز در معبر  اين«: داده و فرمودند
هايى وجود  بينى آه در آنار تو قايق هنگامى آه به آنجا رسيدى مى. فرات حاضر شو

بينى و گروهى  ها آنيزانى مى آورند، و در ميان آن ى را مىدارد آه در آن اسيران جنگ
باشند و نيز گروهى از جوانان  عّباس مى فروشان آه وآيالن فرماندهان بنى از برده

هنگامى آه اين اوضاع را ديدى، تمام روز آارهاى . عرب را در آنجا خواهى يافت
 بگير، تا وقتى آه آنيزى با فروشى به نام عمر بن يزيد نّخاس را از دور زير نظر برده

فالن صفت آه دو لباس حرير و ضخيم بر تن دارد و از عرضه شدن براى فروش 
دهد، براى فروش  امتناع آرده و اگر آسى از مشتريان بخواهد او را لمس آند اجازه نمى

در اين هنگام صداى آنيزك را به زبان رومى از پشت پرده نازآى . عرضه شود
: گويد آنگاه يكى از فروشندگان مى. آه از هتك حرمت: گويد ه او مىبدان آ. شنوى مى

خرم، چرا آه عّفت او مرا بيشتر در خريدش راغب  من اين آنيز را سيصد دينار مى
اگر به گونه زندگى سليمان بن : گويد آرده است، آنگاه آنيز به زبان عربى به وى مى

پس پول خود را . مشتاق نخواهم شدآيى هرگز من به تو  داود و حكومتى مانند او در
چه آنم؟ من ناچارم تو را بفروشم، آنيز به او پاسخ : آنگاه برده فروش گويد. حرام نكن

اى دارى؟ بايد خريدارى پيدا شود آه دل من به او آرامش يابد و  چه عجله: دهد مى
 يزيد وفادارى و امانتش را دريابم، اين وقت است آه بايد برخيزى و به نزد عمر بن

اى دربسته از جانب يكى از اشراف دارى آه آن را  نّخاس بروى و به او بگويى آه نامه



به لغت و خط رومى نوشته و در آن آرم و وفادارى و هوش و سخاوت خود را توصيف 
اين نامه را بگير و به اين آنيز بده تا با خواندن آن نامه اخالق صاحب نامه . نموده است

قلب او به صاحب نامه مايل شد و رضايت داد من وآيل صاحب نامه را دريابد، و اگر 
 .»باشم در خريدن اين آنيزك از تو مى

 )عليه السالم(من همه آنچه را آه موالى من حضرت امام هادى: بشر بن سليمان گويد
هنگامى آه . در رابطه با آن آنيز مقّرر فرموده بود امتثال نموده و به انجام رساندم

مرا به : فروش گفت نامه نگاه آرد به شدت گريست و به عمرو بن يزيد بردهآنيزك به 
صاحب اين نامه بفروش، و سوگندهاى سنگينى ياد آرد آه اگر او را به صاحب نامه 

فروش در قيمت او مشغول بحث و گفتگو  نفروشد خود را خواهد آشت، من نيز با برده
توافق ) دويست و بيست دينار(ده بود آه بر مقدارى آه مواليم به من دا شدم تا اين

 .فروش پول را از من گرفت و آنيزك خوشحال و خندان به نزد من آمد برده. نموديم

هنگامى آه به اطاق . اى آه در بغداد در آن ساآن بودم بردم من آنيزك را به حجره
ورد و آه نامه موالى ما را از گريبان خود بيرون آ رسيديم آنيزك آرام نگرفت مگر اين

من . ماليد ها و صورت خود نهاده و آن را به بدن خود مى مدام آن را بوسيده و بر چشم
: شناسى؟ گفت بوسى آه صاحب آن را نمى اى را مى آيا نامه: از روى تعّجب به او گفتم

اى ناتوانى آه شناخت اندآى از مقام فرزندان انبيا دارى، به سخنان من با دل و جان 
ليكه دختر يشوعا پسر قيصر ملك پادشاه روم هستم، مادر من از من م. گوش بسپار

رسد،  باشد آه نسب او به شمعون، وصى حضرت مسيح مى فرزندان حواريان مى
 :اآنون قّصه عجيبى براى تو تعريف خواهم آرد

هنگامى آه من در سن سيزده سالگى بودم، جدم قيصر تصميم گرفت تا مرا به 
به همين منظور سيصد مرد از نسل حواريان از . وردازدواج برادرزاده خود درآ

. هاى مملكتى را در قصر خود جمع نمود آشيشان و راهبان و هفتصد مرد از شخصيت
از اميران لشكر و فرماندهان و رؤساى سپاه و رؤساى طوايف نيز چهارهزار نفر در آن 

 شده از جواهرات سپس دستور داد تا از خزانه او تختى ساخته. مجلس حضور پيدا آردند
هنگامى آه . مختلف را به صحن قصر آوردند و آن را باالى چهل پلكان قرار دادند

ها ايستاده و اسفار انجيل  ها افراشته، اسقف ها باال رفت و صليب برادرزاده او از پله
هاى تخت نيز فرو ريخته، تخت  پايه. ها از باال افتاده و نقش زمين گرديد باز شد، صليب

در اين هنگام رنگ . ين آمده و آن آسى آه باالى تخت نشسته بود بيهوش گرديدبر زم
 .ها تغيير يافته و اندامشان به لرزه درآمد صورت اسقف



پادشاها، ما را از ديدن اين شومى و نحوست آه داللت : اسقف بزرگ به جد من گفت
 مسأله را شديدًا جد من اين. بر زوال دولت دين مسيحى و مذهب ملكانى دارد معاف بدار

ها را برافرازيد  ها را بلند آرده و صليب اين ستون: ها گفت به فال بد گرفت و به اسقف
افتاده بخت برگشته را حاضر آنيد تا اين دختر را به ازدواج او  و برادر اين داماد فرو

 هنگامى آه اين آار را آردند. درآوريم و نحوست او را به سعادت ديگرى از بين ببريم
. همان حوادثى آه در باره داماد اول اتفاق افتاده بود درباره داماد دّوم نيز اتفاق افتاد

مردم متفّرق شده و جد من قيصر با حالتى غمناك و متأسف برخاست و داخل خانه زنان 
 .ها فرو افتاد شد و پرده

 اى از حواريان در من در همان شب در خواب ديدم آه گويا مسيح و شمعون و عده
اند آه گويى از حيث بلندِى  قصر جد من جمع شده و در آن تختى از نور نصب نموده

آرد، و در همان مكانى نصب شده  جايى آه در آن نصب شده بود با آسمان رقابت مى
 )صلى اهللا عليه وآله(در اين هنگام حضرت محّمد. بود آه جد من آن تخت را نصب آرده بود

آنگاه مسيح . ز فرزندانش در اين مجلس داخل شدنداى ا و داماد و وصى او و عده
به او )صلى اهللا عليه وآله(برخاسته پيش رفت و با آن حضرت روبوسى نمود، سپس محّمد

ام تا از وصّى تو شمعون دخترش مليكه را براى اين پسر خود  الّله، آمده اى روح«: گفت
 صاحب اين نامه اشاره پسرش ابومحّمد فرزند ـ و با دست خود با» خواستگارى نمايم

شرافت بزرگى به تو روى : نمود ـ در اين وقت مسيح به شمعون نگاه آرد و به او گفت
اين آار را : شمعون گفت. پس َرِحم خود را به َرِحم آل محّمد پيوند بزن. آورده است
واج  خطبه خواند و مرا به ازد)صلى اهللا عليه وآله(پس باالى منبر رفت و محّمد. انجام دادم

و حواريان همه شاهد  )عليهم السالم( و فرزندان محّمد)عليه السالم(فرزندش درآورد، و مسيح
 .اين عقد بودند

چرا آه . هنگامى آه بيدار شدم ترسيدم آه اين رؤيا را براى پدر و جد خود بگويم
براى احدى من اين سر را در دل داشتم و آن را . ها مرا به قتل برسانند ترسيدم آن مى

در دل من ايجاد )عليه السالم(اما محبت حضرت ابومحّمد يعنى امام عسكرى. بازگو نكردم
آردم و به همين دليل بسيار  شده بود، تا جايى آه از خوردن آب و غذا خوددارى مى

آه  ديگر در شهرهاى روم پزشكى نماند مگر اين. ضعيف و الغر گشته و مريض شدم
هنگامى آه جدم از .  و دواى درد مرا از او خواستار شدجد من او را احضار آرد

نور چشمم، آيا چيزى و آرزويى در اين دنيا دارى تا : بهبودى من نااميد شد به من گفت
بينم آه درهاى فرج و گشايش بر  پدر بزرگ، مى: آن را براى تو برآورده سازم؟ گفتم



در دست تو زندانى هستند پس اگر عذاب از اسيران مسلمانى آه . من بسته شده است
ها را خالص نمايى اميدوارم آه مسيح و  ها گشوده، آن برداشته، غل و زنجير از آن

مادرش به من سالمتى عنايت آنند، هنگامى آه وى اين آار را آرد به خود جرأت داده، 
جدم از اين آار خوشحال شد و شروع به . آمى اظهار سالمتى آرده و آمى غذا خوردم

 .شت اسيران و عزيز داشتن آنان آردگراميدا

عليها (پس از چهارده شب در خواب ديدم آه گويا سرور زنان جهانيان حضرت فاطمه

 به زيارت و ديدار من آمده و به همراه آن حضرت مريم دختر عمران و هزار نفر )السالم
او . اين سرور زنان عالميان است: از زنان بهشتى نيز حضور داشتند، مريم به من گفت

من به دامنش افتاده و گريه . است )عليه السالم(سرور زنان عالم و مادِر شوهر تو ابومحّمد
آيد، سرور   به ديدار من نمى)عليه السالم(آردم و به نزد او شكايت آردم آه ابومحّمد

تا زمانى آه تو به خدا شرك ورزيده و بر مذهب نصارى «: به من فرمود)عليها السالم(زنان
اين خواهرم مريم دختر عمران است . زند من ابومحّمد به ديدار تو نخواهد آمدهستى فر

اگر تو دوست دارى آه رضايت . جويد آه به نزد خداوند متعال از دين تو تبّرى مى
 را دريابى و به ديدار ابومحّمد نايل شوى )عليهما السالم(خداوند و رضايت مسيح و مريم

 .»الّله  و اّن ابى محّمدًا رسولاشهد ان ال اله اّال الّله: بگو

هنگامى آه من اين آلمات را گفتم آن حضرت مرا به سينه خود چسبانيد و جان مرا 
حال منتظر ديدار ابومحّمد باش آه من او را به نزد تو خواهم «: پاآيزه آرد و گفت

مى آه شب هنگا. بودم)عليه السالم(من بيدار شدم و همواره منتظر ديدار ابومحّمد . »فرستاد
را در خواب ديدم و گويا به )عليه السالم(بعد فرا رسيد حضرت ابومحّمد امام حسن عسكرى

رفت تا جان از تنم بيرون آند مرا  آه محّبت تو مى حبيب من، پس از اين: گفتم او مى
دورى من از تو فقط به دليل شرك تو «: آن حضرت در پاسخ من فرمود. ترك نمودى

آه خداوند متعال  آيم تا اين اى من هر شب به ديدار تو مى م آوردهحال آه تو اسال. بود
، و ديدار آن حضرت با من از آن تاريخ تا آنون »در بيدارى ما را به هم برساند

 .است وقت قطع نشده هيچ

در يكى : چگونه در ميان اسيران قرار گرفتى؟ آنيز پاسخ داد: به او گفتم: بشر گويد
به زودى جد تو سپاهى را براى جنگ با «: من خبر داد آهها ابومحّمد به  از شب

. مسلمين در فالن روز بسيج خواهد آرد و سپس خود نيز از پس آنان روانه خواهد شد
اى از آنيزان در فالن  پس بر توست آه به صورت ناشناس و در لباس خادمان با عده

 .»راه رفته و به آن سپاه ملحق شوى



گونه بود آه سپاهيان مسلمان بر ما پيروز شدند و  بدين. دممن همين آار را انجام دا
آار من به آنجا رسيد آه ديدى و شاهد آن بودى، و تا اين ساعت احدى به جز تو متوجه 

پيرمردى . نشده است آه من دختر پادشاه روم هستم، و من خودم اين راز را به تو گفتم
نرجس، وى : به او گفتم. ؤال آردآه من در سهم غنيمت او وارد شده بودم اسم مرا س

 .اين، نام آنيزآان است: گفت

عجيب است آه تو رومى هستى اما به زبان عربى سخن : به او گفتم: بشر گويد
خواست  از بس آه جدم نسبت به تربيت من مشتاق بود و مى. آرى: گويى، پاسخ داد مى

تور داده بود تا هر روز ها و آداب را فرا بگيرم به زنى مترجم دس من همه انواع دانش
آمد و زبان عربى را به من  آن زن هر صبح و شب به نزد من مى. به نزد من بيايد

آموخت تا آنجا آه من به زبان عربى آشنا شدم و اين زبان را به نحو احسن فرا  مى
 .گرفتم

هنگامى آه آن آنيز را به سامرا بردم بر موالى خود حضرت امام : بشر گويد
خداوند چگونه عّزت اسالم و ذّلت «: آن حضرت فرمودند.  داخل شدم)السالمعليه (هادى

اى : دختر پاسخ داد » را به تو نماياند؟)عليهم السالم(بيت او نصرانيت و شرف محّمد و اهل
فرزند رسول خدا، چگونه چيزى را آه تو به آن از خودم داناترى براى تو توصيف آنم؟ 

چه چيز در نزد تو . دارم اآنون تو را گرامى دارم دوست مى«:  فرمودند)عليه السالم(امام
دختر » تر است؟ ده هزار دينار، يا بشارتى براى تو به شرافتى جاويدان؟ داشتنى دوست

بر تو بشارت باد «: بشارت به فرزندى براى من، آن حضرت به او فرمودند: پاسخ داد
ان آه پر از ظلم و جور شده به پسرى آه پادشاه شرق و غرب دنيا شده و زمين را چن

 .»است پر از عدل و داد آند

رسول «: فرمودند )عليه السالم(اين فرزند از چه آسى خواهد بود؟ امام: دختر گفت
 در فالن شب و فالن ماه از فالن سال رومى تو را از چه آسى )صلى اهللا عليه وآله(خدا

 .»خواستگارى آرد؟

مسيح و وصّى «:  به او فرمود)عليه السالم(اماماز مسيح و وصّى او، : دختر پاسخ داد
به ازدواج پسر تو يعنى : دختر پاسخ داد» او را تو به ازدواج چه آسى دادند؟

 »شناسى؟ آيا او را مى«:  به او فرمودند)عليه السالم(، امام)عليه السالم(ابومحّمد

 اسالم آوردم، از شبى آه به دست سرور زنان ـ صلوات الّله عليها ـ: دختر پاسخ داد
اى آافور، «: موالى ما فرمود: آيا شبى بوده است آه در آن وى را نبينم؟ بشر گويد

: ، هنگامى آه حكيمه داخل شد آن حضرت به او فرمودند»خواهرم حكيمه را صدا بزن



پس حكيمه خاتون وى را در آغوش گرفته، مدت زيادى در آغوش . »اين همان است«
 به )عليه السالم(در گوش او گفت، سپس حضرت امام هادىوى بود و چيزهايى زيادى 

اى دختر رسول خدا، اين دختر را به خانه خود ببر و واجبات و «: حكيمه خاتون فرمود
 .)٩٠(»است سنن را به او بياموز آه او همسر ابومحّمد و مادر قائم

پس : ه طهرى روايت آرده است آه گفتصدوق نيز به سند خود از محّمد بن عبدالّل
 به نزد حكيمه خاتون دختر حضرت امام )عليه السالم(از وفات حضرت امام عسكرى

چرا آه مردم درباره او اختالف .  رفته و درباره حّجت از او سؤال آردم)عليه السالم(جواد
: فرمودسپس . بنشين، من نشستم: آرده و در حيرت بودند، حكيمه خاتون به من فرمود

چه اين حّجت . گذارد اى محّمد، خداوند تبارك و تعالى زمين را از حّجت خالى نمى
هيچگاه حّجت را در دو برادر )عليهما السالم(ناطق باشد يا ساآت، و بعد از حسن و حسين

قرار نخواهد داد تا حسن و حسين را به اين مرتبه فضيلت بخشيده و در روى زمين مثل 
عليه (آه خداوند تبارك و تعالى فرزندان حسين ها قرار ندهد مگر اين و مانندى براى آن

 فضيلت داد و برترى بخشيد همچنان آه فرزندان )عليه السالم( را بر فرزندان حسن)السالم
هارون را بر فرزندان موسى برترى داد، اگر چه موسى بر هارون حّجت بود، اما 

براى امت نيز چنين حيرتى الزم . فضيلت تا روز قيامت براى فرزندان هارون است
ها آه راه حق را انتخاب  روند به شك و شبهه بيفتند و آن است تا آنان آه به راه باطل مى

آنند در اين وانفساى حيرت به درجه خلوص برسند و براى مردم در مقابل خدا بهانه  مى
 )عليه السالم(بنابر اين پس از وفات ابومحّمد حضرت امام حسن عسكرى. و حّجتى نباشد

 .بايد حيرت در ميان جامعه واقع شود

 پسرى هم داشت؟ وى )عليه السالم(اى موالى من، آيا امام حسن عسكرى: به ايشان گفتم
اى ندارد پس  بازمانده)عليه السالم(اگر امام حسن عسكرى: تبسمى فرموده و سپس گفت

از حسن و حسين در دو حّجت بعد از او آيست؟ من آه تو را خبر دادم آه امامت بعد 
 .شود برادر جمع نمى

 .بده اى سّيده من، قضيه والدت مواليم و غيبت او را براى من شرح: من گفتم

دهد آه نرجس آنيز او بوده و  گونه توضيح مى در ادامه روايت، حكيمه خاتون اين
عليه ( در زمان حيات پدرش حضرت امام هادى)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

به حكيمه خاتون تصريح آرده است آه خداوند متعال به زودى از اين دختر پسرى )السالم

                                                           
 .١٢٨ - ١٢٤ /شيخ طوسى، غيبت. ٩٠



به دنيا خواهد آورد آه در نزد خداوند عّز و جّل بسيار بزرگوار بوده و زمين را پس از 
 .آه از ظلم و جور پر شده باشد پر از عدل و داد خواهدآرد آن

گيرد آه اين   اجازه مى)عليه السالم(م هادىاينجاست آه حكيمه خاتون از حضرت اما
 .ببخشد )عليه السالم(آنيز را به پسر آن حضرت حضرت امام حسن عسكرى

پس لباس پوشيده و به منزل حضرت ابوالحسن امام : گويد در اينجا حكيمه مى
اى حكيمه به «: آن حضرت، سخن آغاز آرده و فرمودند.  رفتيم و نشستم)عليه السالم(هادى
موالى من، من هم به : گفتم: حكيمه خاتون گويد. »ل نرجس و پسرم ابومحّمد بفرستدنبا

آن حضرت به من . ام تا در همين مسأله از شما اجازه بگيرم همين قصد به نزد شما آمده
اى زن بابرآت، خداوند تبارك و تعالى دوست دارد تا تو را در اجر اين آار «: فرمودند

 .»اى رساند تو را بهرهشريك نموده و از اين خير 

من ديگر درنگ نكرده به منزل خود بازگشته و نرجس را آرايش آرده : حكيمه گويد
بخشيده و در خانه خود ميان آن دو )عليه السالم(و او را به حضرت ابومحّمد امام عسكرى

 چند روزى در خانه من ماند و سپس به  )عليه السالم(حضرت امام عسكرى. جمع نمودم
عليه (ر بزرگوار خود بازگشت و من نرجس را به همراه او به خانه امام هادىخانه پد

 .)٩١( فرستادم)السالم

ميان دو خبر مذآور نقاط مشترك بسيارى است و مانعى ندارد آه روايت دّوم 
 . ذآر نكرده باشدبسيارى از تفاصيل ذآر شده در روايت اول را

البته در اين باب روايات ديگرى نيز وجود دارد آه همه به نقش مهم حكميه خاتون 
تصريح )عليه السالم( در والدت حضرت امام مهدى منتظر)عليه السالم(عّمه امام حسن عسكرى

 .دارند

 

  به برادرش محّمد)عليه السالم(عالقه حضرت امام حسن عسكرى. ٥

پسران آن حضرت . اند  چهار پسر و يك دختر داشته)ه السالمعلي(حضرت امام هادى
 :عبارتند از

 .اش ابوجعفر بود سّيد محّمد آه آنيه. ١

 .)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. ٢

 ).معروف به تّواب يا آّذاب(جعفر . ٣

 .ـ حسين٤

                                                           
 .١١ / ٥١ و به نقل از آن بحاراالنوار ٤٢٦ / ٢الّدين  آمال. ٩١



و جامع وى سّيدى جليل .  بود)عليه السالم(سّيد محّمد بزرگترين پسر حضرت امام هادى
وى به مقام امامت  )عليه السالم( و شيعه تصّور داشتند آه پس از امام هادى)٩٢(آماالت بود
چرا آه در وى صفات بارزى چون هوش و ذآاوت، اخالق واال، دانش . خواهد رسيد

 .شد بسيار و آداب بلند ديده مى

 :است چنين درباره وقار و اخالق واالى آن حضرت سخن گفته عارف آالنى اين

آس را  من با ابوجعفر محّمد بن على الّرضا از آودآى همدم و همنشين بودم و هيچ
وى همواره مالزم برادرش ابومحّمد حضرت ... از وى باوقارتر، پاآتر و جليلتر نديدم

 .)٩٣(گرديد  وى جدا نمىبوده و از )عليه السالم(امام حسن عسكرى

 مدينه را به قصد سامرا ترك نمود فرزند )عليه السالم(هنگامى آه حضرت امام هادى
خود سّيد محّمد را در سن طفوليت در مدينه گذاشت و بعد از چند سال وى به پدر خود 

سپس خواست آه به مدينه . مرا ملحق گرديد و مّدتى نيز در نزد وى باقى مانددر سا
 هـ ٢٥٢برگردد، اما چون در طول راه به شهر بلد رسيد در آنجا مريض شده و در سال 

 .)٩٤(در آن هنگام سن او از بيست سال گذشته بود. ق دار فانى را وداع گفت

آيا او از جانب دشمنان و حسودان عّباسى ; دانيم ما عّلت بيمارى شديد او را نمى
آردند آه پس از حضرت امام  خود مسموم شده بود، عّباسيانى آه چون ديگران گمان مى

 وى امام خواهد شد و احترام بيش از حّد اقشار مختلف مردم نسبت به او )عليه السالم(هادى
 آه فوت او در اثر بيمارى ناگهانى و طبيعى بوده است؟ يا اينآمد،  بر آنان گران مى

 در فقدان برادرى آه در نزد آن حضرت )عليه السالم(قلب حضرت امام حسن عسكرى
هايى از مصيبت و عزا و حسرت در دل آن  عزيزترين برادر بود شكست و موج

نزل آن حضرت در حالى آه غرق در گريه و ناراحتى بود از م. حضرت برخاست
ها از سخن  آلودش چنان شكسته شد آه زبان ها از ديدن چهره حزن خارج شده و دل

ها را  بازايستاد و مردم همه به حالت صيحه و نوحه درآمده و حزن و اندوه قلب آن
 .)٩٥(سوراخ آرد

 

  به برادرش حسين)عليه السالم(عالقه حضرت امام حسن عسكرى. ٦

                                                           
 .١٣٧ - ١٣٦ /االمام الهادى من المهد الى الّلحد. ٩٢
 . . به نقل از المجدى فى الّنسب نسخه خطى٢٥ - ٢٤ /حياة االمام الحسن العسكرى. ٩٣
 .١٣٧ /االمام الهادى من المهد الى الّلحد. ٩٤
، )عليه السالم(محّمد ك آافى آتاب الحّجه، باب الّنص على ابى.، ر٢٥ /حياة االمام الحسن العسكرى دراسة و تحليل. ٩٥

 .٨حديث شماره 



 يگانه دوران، و از ميان مردان استثنايى )عليه السالم(حسين پسر حضرت امام هادى
وااليى اى از ثمرات درخت تناور اسالم بوده است، وى به  عقل بشرى، ميوه رسيده

همچنين روابط بسيار مستحكمى با . ادب، وسعت اخالق و بسيارى دانش ممتاز بوده است
 داشته و آن دو را به خاطر شباهت )عليه السالم(برادر خود حضرت امام حسن عسكرى

 امام حسن و امام )صلى اهللا عليه وآله(اسمى آه به دو جدشان، دو ريحانه رسول خدا
 .خواندند ند به لقب سبطين مىداشت)عليهما السالم(حسين

اند بسيار مشهور شده  زيسته اى آه آن بزرگواران در آن مى اين نامگذارى در دوره
من سوار اسب شده و اين آيه را آه معموال در هنگام «: آند بود، ابوهاشم روايت مى

پاك است ; )ا َلُه ُمْقِرِنيَنُسْبحاَن الَِّذى سخََّر َلَنا َهَذا َو َما آنَّ(: سوارى بايد خواند قرائت آردم

 يكى از سبطين اين »ها نبود آن] ساختن رام[ ما را ياراى ]گرنه[آسى آه اين را براى ما رام آرد و
اى، بلكه  به اين آار مأمور نشده] تنها[تو در هنگام سوارى : آالم را از من شنيد، و گفت

بر روى مرآب قرار گرفتى نعمت پروردگار خود را به ياد  چون ]آه[اى  مأمور شده
 .)٩٦(»آورى

 

 رابطه آن حضرت با برادرش جعفر. ٧

را ) السالمعليه(ما به روايت خاصى آه براى ما نوع روابط حضرت امام حسن عسكرى
اما رواياتى آه در اين باب . ايم قبل از امامت با برادرش جعفر روشن آند دست نيافته

وارد شده است بر اين مطلب داللت دارد آه جعفر از بدگويى آردن درباره برادرش 
آه از خوردن شراب نيز ابايى نداشته است،  چنان. حسن در نزد خليفه ابايى نداشته است

عليه (ام زندانى شد اما امام را آزاد آرده و او را آزاد نكردند، ولى اماموى به همراه ام

آه برادرش جعفر به دليل سعايت از آن حضرت و تظاهر به شرب   عليرغم اين)السالم
خمر به زندان افتاده بود از زندان خارج نشد تا برادرش جعفر نيز از زندان خارج شود، 

وى در نزد . يين آوردن شأن برادرش حسن بودقصد جعفر از همنشينى با متوّآل پا
عليه (چرا آه وى بعد از برادرش حسن. اماميه به آّذاب يعنى دروغگو معروف شده است

اما گفته شده آه وى بعد از آن توبه آرده و تّواب لقب .  اّدعاى امامت آرد)السالم
 .)٩٧(است گرفته

                                                           
 .١٣ و ١٢ /ك سوره زخرف.باشد ر ، البته مراد آن بزرگوار عمل به مضمون آيه فوق مى٢٩٥ / ١البحار  سفينة. ٩٦
مسند : ك.، ر١٣٨ /االمام الهادى من المهد الى الّلحد: ك.، ر٨ /)عليه السالم(منهاج الّتحرك عند االمام الهادى: ك.ر. ٩٧

 .١٣٠ و ٦١ - ٥٢ /االمام الحسن العسكرى



 

  تصريح دارد)عليه السالم(رواياتى آه بر امامت حضرت امام حسن عسكرى. ٨

آسى آه بخواهد در اين موضوع يعنى روايات وارد شده در امامت حضرت امام 
 تحقيق نمايد همچون آسانى آه در روايات وارد شده  در  مورد )عليه السالم(حسن عسكرى

گردد  نمايند با سه نوع از روايات مواجه مى پدران بزرگوار آن حضرت نيز تحقيق مى
 :آن سه دسته عبارتند از

 . وارد شده است)صلى اهللا عليه وآله(الف ـ رواياتى آه از حضرت رسول اآرم

 به جز پدر بزرگوار آن )صلى اهللا عليه وآله( پيامبرب ـ رواياتى آه از ائّمه بعد از
 . وارد شده است)عليه السالم(حضرت يعنى امام هادى

 وارد شده و بر )عليه السالم(ج ـ رواياتى آه از پدر بزرگوار آن حضرت امام هادى
نيز امامتش هم به )عليه السالم(نمايد، آه خود امام هادى امامت آن حضرت تصريح مى

ها امامت زود  يات به اثبات رسيده و هم به واسطه معجزاتى آه يكى از آنواسطه روا
مانند پدر بزرگوارش حضرت امام جواد آه در سنين قبل از ; هنگام آن حضرت است

بلوغ به مقام امامت رسيده و در همان سن آم توانست در مقابل همه 
 بود فائق آيد و از هايى آه در برابر امامت آن حضرت برانگيخته شده خواهى هماورد

 .ها و احتجاجات با تأييد خداوندى پيروز بيرون آيد همه بحث

 )صلى اهللا عليه وآله(الف ـ روايات وارده از حضرت رسول اآرم

ها را از پيغمبر   آن)عليهم السالم(اين دسته از روايات، رواياتى است آه صحابه و ائّمه
گانه است آه خداوند متعال بر   دوازدهاآرم نقل نموده و مشتمل بر ذآر اسامى امامان

ها   به آسانى آه اين دوازده تن را تصديق نموده و از آن)صلى اهللا عليه وآله(زبان پيامبر خود
تبعيت نمايند وعده خير و سعادت دو جهان داده و آسانى را آه با اين دوازده تن عداوت 

 . دنيا و آخرت داده استها مخالفت نمايند وعيد عذاب و خوارى در ورزيده و با آن

جا ذآر اين نكته ضرورى است آه امت اسالم در روزگار ما تن به تجزيه  در همين
و آرنش در برابر استكبار جهانى و حيرت و سرگشتگى و شرايط سختى آه اآلن با آن 
دست به گريبان است نداده، مگر به سبب همين جدايى آه ميان او و امامان و پيشوايان 

 واقع شده است، ما اآنون بخشى از احاديث پيامبر اآرم در اين زمينه )عليهم السالم(بيت اهل
 :آوريم را مى

محّمد :  روايت نموده آه گفت)رضي اهللا عنه(صدوق از محّمد بن ابراهيم بن اسحاق. ١
احمد : احمد بن مابنداذ ما را روايت آرده است آه: بن هّمام ما را روايت آرده است آه



از محّمد بن ابى عميره از مفّضل بن عمر از حضرت امام جعفر بن محّمد بن هالل 
روايت )عليه السالم( از اميرالمؤمنين)عليهم السالم( از پدرش از پدرانش)عليه السالم(صادق
 : فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اآرم: اند آه فرمود نموده

اى : روردگارم جّل جالله به من وحى فرستاد و گفتآن گاه آه مرا در شب معراج به آسمان بردند پ«

محّمد، من نگاهى به زمين انداختم و تو را انتخاب آردم و تو را پيامبر قرار دادم و از نام خود براى تو نامى 

پس من محمودم و تو محّمد هستى، سپس نگاه ديگرى به زمين انداخته و على را از آن ميانه . مشتق نمودم

هاى خودم   او را وصّى و خليفه تو و همسر دختر تو و پدر ذّريه تو قرار دادم و اسمى از اسمانتخاب آردم و

پس من علّى اعلى هستم و او على هست، و فاطمه و حسن و حسين را از نور شما . را براى او انتخاب آردم

واليت را پذيرفت از پس هر آدام از مالئكه آه آن . ها را بر مالئكه عرضه نمودم آفريدم، سپس واليت آن

 .مقّربان من گرديد

اى بر زمين  اى از بندگان من آنقدر مرا عبادت آند تا پاره پاره شده و مانند مشك پاره اى محّمد، اگر بنده

افتد، سپس در روز قيامت در حالى به نزد من آيد آه منكر واليت آنان باشد، هرگز او را در بهشت خود داخل 

 . سايه عرش خود نخواهمش آوردنخواهم آرد و هرگز زير

 اى محّمد، آيا دوست دارى آنان را ببينى؟

 .آرى اى پروردگارم: گفتم

 .سر باال آن: خداوند متعال فرمود

به ناگاه نورهاى على، فاطمه و حسن و حسين و على بن حسين و محّمد بن على و . من سر باال آردم

و م ح م ( محّمد بن على و على بن محّمد و حسن بن على جعفر بن محّمد و موسى بن جعفر و علّى بن موسى و

ها چه  تابيد، گفتم پروردگارا اين اى درخشان مى بن حسن قائم را در وسط آنان ديدم آه به مانند ستاره) د

 آسانى هستند؟

م ها امامان و پيشوايان هستند و اين همان قائمى است آه حالل مرا حالل و حرا اين: خداوند متعال فرمود

او مايه راحتى اولياى من است و او همان . جويم آند و به واسطه او از دشمنان خود انتقام مى مرا حرام مى

 .)٩٨(»...بخشد آسى است آه دل شيعيان تو را از ظالمان و منكران و آافران شفا مى

محّمد :  روايت شده است آه گفت)رحمه اهللا(از محّمد بن على بن فضل بن تمام زّيات. ٢
موسى بن : گفتعباد بن يعقوب مرا روايت آرد و : بن قاسم بر من روايت آرد و گفت

ابواسحاق از حارث و : اعمش مرا روايت آرد و گفت: عثمان مرا روايت آرد و گفت
صلى (رسول اآرم:  مرا روايت آرد آه گفت)عليه السالم(طالب سعيد بن قيس از على بن ابى

 : فرموده است)اهللا عليه وآله

                                                           
است و به نقل از   روايت آرده٩٠ / و مختصر٢٧ /٥٨ / ١، و همين روايت را در عيون ٢ /٢٥٢ / ١آمال الّدين . ٩٨

 .٢٤٥ / ٣٦، قسم سّوم، بحاراالنوار ٤٤ / ١٥آن دو عوالم 



هستى و حسن نگاهبان آن شوم و تو اى على ساقى حوض آوثر  من بر سر حوض آوثر بر شما وارد مى

آننده،  آننده، جعفر بن محّمد هدايت آننده، محّمد بن على پخش است، حسين فرمانده، علّى بن الحسين تعيين

بخش مؤمنان،  آننده منافقان، على بن موسى زينت موسى بن جعفر شمارنده محّبان و مبغضان و سرآوب

ى بن محّمد خواننده خطبه عقد براى شيعيان و دهنده اهل بهشت در درجاتشان، عل محّمد بن على جاى

جويند و قائم آه شفيع آنان  آننده حورالعين به آنان، حسن بن على چراغ اهل بهشت آه از وى نور مى تزويج

ها رضايت داشته باشد به  در روزى آه خداوند جز به آسانى آه بخواهد و به آن. در روز قيامت است

 .)٩٩(آس اجازه شفاعت نخواهدداد هيچ

:  روايت آرده است آه گفت)رضي اهللا عنه(صدوق از محّمد بن موسى بن متوّآل. ٣
موسى بن عمران نخعى از عموى خود حسين بن يزيد : محّمد بن ابى عبدالّله آوفى گفت

رش از حمزه از پدرش از حضرت جعفر بن محّمد صادق از پد از حسن بن على بن ابى
 :فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم:  روايت آرده است آه فرمود)عليهم السالم(پدرانش

هر آس بداند خداوندى جز من نيست و : جبرئيل از خداوندگار عّزت جّل جالله مرا خبر داد آه فرمود

هاى من   فرزندان او هستند حّجتاى آه از طالب خليفه من و ائّمه محّمد بنده و فرستاده من است و على بن ابى

و هر آس به اين . دهم باشند وى را با رحمت خود داخل بهشت آرده و با عفو خود از آتش جهّنم نجات مى مى

طالب خليفه من است يا شهادت به اين مطلب بدهد، اما  مطلب شهادت ندهد و شهادت ندهد آه علّى بن ابى

هاى من هستند به تحقيق، نعمت مرا انكار آرده، عظمت مرا آوچك  تشهادت ندهد آه ائّمه از فرزندان او حّج

اگر چنين شخصى آهنِگ من آند، راهش ندهم و اگر از من چيزى . شمرده و به آيات من آافر شده است

اگر دست دعا به درگاهم بردارد دعايش را . بخواهد محرومش آنم و اگر مرا بخواند صدايش را نشنوم

اين جزاى او از طرف من است و من به . آنم ر به من اميد ببندد اميدش را نااميد مىآنم و اگ مستجاب نمى

 .دارم بندگان خود ستم روا نمى

اى رسول خدا : در اينجا جابر بن عبدالّله انصارى به پا خواست و عرضه داشت
 طالب چه آسانى هستند؟ ائّمه از فرزندان على بن ابى

 : فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

آنندگان در زمان خويش است  حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت، سپس آسى آه سرور عبادت

پس هنگامى آه او را ديدى . يعنى علّى بن حسين، سپس باقر، محّمد بن على، و تو اى جابر او را خواهى ديد

 .سالم مرا به او برسان

                                                           
 .٩٥ - ٩٤ / ١خوارزمى، مقتل الحسين . ٩٩



 بن جعفر، سپس رضا، على بن موسى، سپس تقى، پس از او صادق، جعفر بن محّمد، سپس آاظم، موسى

محّمد بن على، سپس نقى، على بن محّمد و پس از او زآّى، حسن بن على و پس از او فرزندش آه قائم به حق، 

 .همان آه زمين را چنان آه پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد خواهد آرد. مهدى امت من است

هر آس از آنان اطاعت و پيروى آند از من . باشند ا، اوالد و عترت من مىاى جابر، اينان خلفا، اوصي

اطاعت نموده و هر آس ايشان را نافرمانى نمايد مرا نافرمانى آرده است، هر آس آنان را يا يكى از آنان را 

 آنان آسمان انكار آند هر آينه مرا انكار نموده است، اينان همان آسانى هستند آه خداوند عّز و جّل به واسطه

آند، و همانانند آه خداوند متعال به واسطه وجودشان  را از افتادن بر روى زمين جز به فرمانش حفظ مى

 .)١٠٠(نمايد زمين را از بلعيدن اهلش جلوگيرى مى

صلى اهللا عليه (بر پيامبر اآرم: و از عبدالّله بن عّباس روايت شده است آه گفت. ٤

داخل شدم در حالى آه حسن بر دوش پيامبر و حسين بر روى زانوى آن حضرت )وآله
 :گفت بوسيد و مى نشسته، آن حضرت آن دو را مى

 ;اللهم وال َمن واالهما وعاد َمن عاداهما«

 .دارد دشمن بدار دارد دوست بدار و هر آس اين دو را دشمن مى خداوندا، هر آس اين دو را دوست مى
 :سپس فرمود

. بينم آه محاسنش از خونش خضاب شده است ن عّباس، گويا من اين فرزند خود امام حسين را مىاى اب

آند اما آسى به يارى او  آند و از مردم طلب يارى مى خواند اما آسى ندايش را اجابت نمى وى مردم را مى

 .شتابد نمى

 آند؟ اى رسول خدا، چه آسى اين آار را مى: به آن حضرت عرضه داشتم

 : مبر اآرم فرمودندپيا

 .شود؟ خداوند آنان را به شفاعت من نايل نگرداند بدترين افراد امت من، آنان را چه مى

 : سپس پيامبر اآرم فرمودند

اى ابن عّباس، هر آس اين فرزند مرا در حالى زيارت آند آه به حق او معرفت پيدا آرده است، براى او 

بدان آه هر آس او را زيارت آند گويا مرا زيارت آرده و هر . دشو ثواب هزار حّج و هزار عمره نوشته مى

آس مرا زيارت آند گويا خداوند متعال را زيارت آرده است، و حق آسى آه خداوند متعال را زيارت آند بر 

 خدا اين است آه او را به آتش خود عذاب نكند، بدان آه دعا در زير قّبه و بارگاه او مورد اجابت واقع شده، شفا

 .باشند در تربت او قرار گرفته و ائّمه از فرزندان او مى

 

 باشند؟ اى رسول خدا، ائّمه بعد از شما چند تن مى: به آن حضرت عرضه داشتم

 .اسرائيل به تعداد حواريان عيسى، اسباط موسى و نقباى بنى: آن حضرت فرمودند

                                                           
 .٢٥٨ / ١الّدين  آمال. ١٠٠



 اى رسول خدا آنان چند تن بودند؟: به آن حضرت عرض آردم

 :آن حضرت فرمودند

طالب و پس از  ها علّى بن ابى ائّمه بعد از من نيز دوازده تن خواهند بود، اّول آن; آنان دوازده تن بودند

او دو سبط من حسن و حسين، و هنگامى آه حسين دار فانى را وداع گويد فرزندش على و پس از على پسرش 

 موسى و پس از موسى پسرش على و پس از على محّمد و پس از محّمد پسرش جعفر و پس از جعفر پسرش

 .پسرش محّمد و پس از محّمد پسرش على و پس از على پسرش حسن و پس از حسن پسرش آه حّجت است

هايى بود آه  به آن حضرت عرضه داشتم اى رسول خدا، اين نام: ابن عّباس گويد
 !ها را نشنيده بودم من تاآنون هرگز آن

 :ندپيامبر اآرم به من فرمود

اى ابن عّباس، هر . اى ابن عّباس، اينان ائّمه بعد از من هستند و آنان امناى معصوم و نجباى نيكوآارند

گيرم و  آس در روز قيامت در حالى وارد عرصه محشر شود آه عارف به حق آنان است، دست او را مى

ها را رّد نمايد گويا مرا انكار يا  ها را انكار آند يا يكى از آن آنم، اى ابن عّباس هر آس آن داخل بهشت مى

 .رّد نموده است و هر آس مرا انكار و رّد نمايد گويا خداوند متعال را منكر شده و رّد نموده است

پس اگر چنين . اى ابن عّباس به زودى زمانى خواهد آمد آه مردم راه چپ و راست پيش خواهند گرفت

آه او با حق است و حق با اوست و هرگز از هم جدا شدنى زمانى شد تو از على و حزب او تبعيت آن، چرا 

 .نيستند تا روزى آه هر دو در حوض آوثر بر من داخل شوند

جنگ با آنان جنگ با من و جنگ با من . اى ابن عّباس واليت آنان واليت من و واليت من واليت خداست

 .باشد  در برابر من تسليم در برابر خدا مىجنگ با خداست، و تسليم در برابر آنان تسليم در برابر من و تسليم

ُيِريُدوَن ِلُيطِفُئوا ُنوَر (:  اين آيه را تالوت فرمودند آه)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم

 )اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َو َيْأبى اللَُّه ِإال َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َو َلْو آِرَه اْلكاِفُروَن

گذارد، مگر اين آه نور خود را آامل  هان خود خاموش آنند، ولى خداوند نمىخواهند نور خدا را با د مى

 .)١٠١(نيايد آند، هر چند آافران را خوش مى

 :فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: و از انس بن مالك روايت شده است آه گفت. ٥

ال اله اّال الّله محّمد :  مرا به آسمان بردند ديدم آه بر ساق عرش نوشته استهنگامى آه در شب معراج

رسول الّله، و او را با على تأييد آردم و يارى بخشيدم، و ديدم آه دوازده اسم با خط نور بر ساق عرش نوشته 

                                                           
، البته اين آيه شريف به ١٦ /رازى، على بن محّمد بن على خّزاز، آفاية االثر فى الّنص على االئّمة االثنى عشر. ١٠١

 سوره توبه باشد اما در اصل اين آيه به جاى آلمه ٣٢ آيه همين صورت در متن آتاب مذآور آمده است آه بايد
 . سوره صف موجود است٨ِلُيطِفُئوا، َأن ُيطِفُئوا آمده است و ِلُيطِفُئوا، در آيه 



 ديگر نوشته شده ها ُنه اسم طالب و دو سبط من حسن و حسين و بعد از آن ها على بن ابى شده است آه در آن

 .درخشيد ها مى سه على، دو محّمد و جعفر و موسى و حسن و نام حّجت در ميان آن. بود

 ها اسامى چه آسانى هستند؟ پروردگارا اين: گفتم

دهم و  ها ثواب مى باشند، به وسيله آن ها اوصيا از ذّريه تو مى اين: پروردگارم جّل جالله مرا ندا داد آه

 .)١٠٢(آنم اب مىها عق به وسيله آن

از حضرت فاطمه زهرا دخت : و از سهل بن سعد انصارى روايت است آه گفت. ٦
آن حضرت در پاسخ .  درباره ائّمه سؤال آردم)صلى اهللا عليه وآله(گرامى رسول خدا

 :فرمودند

اى على، تو امام و خليفه پس از من : فرمود مى)عليه السالم(على همواره به )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

هستى، و به مؤمنان از خودشان سزاوارترى، پس هنگامى آه تو از دار دنيا بروى، فرزندت حسن به مؤمنان 

از خودشان سزاوارتر است، پس هنگامى آه حسن از دنيا برود فرزندت حسين بر مؤمنان از خودشان 

نگامى آه حسين از دنيا برود فرزندش على بن الحسين به مؤمنان از خودشان سزاوارتر سزاوارتر است، و ه

است، پس هنگامى آه على از دنيا برود فرزندش محّمد از مؤمنان به خودشان سزاوارتر است، و هنگامى آه 

 از دنيا محّمد از دار دنيا برود فرزندش جعفر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و هنگامى آه جعفر

برود فرزندش موسى بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و هنگامى آه موسى از دار دنيا برود فرزندش 

على بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و هنگامى آه على از دار دنيا برود فرزندش محّمد بر مؤمنان از 

 على بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر خودشان سزاوارتر است، و هنگامى آه محّمد از دنيا برود فرزندش

است، و هنگامى آه على از دنيا برود فرزندش حسن بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و هنگامى آه 

خداوند متعال به دست او شرق و . حسن از دار دنيا برود پس قائم مهدى بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

هاى راستگويى هستند، هر آه آنان را يارى آند  يشوايان حق و زبانها پ نمايد، اين غرب زمين را فتح مى

 .)١٠٣(باشد خود يارى شده و هر آس آنان را وا نهد خود وانهاده شده مى

عليه صلى اهللا (پيامبر اآرم: از عبدالّله بن عمر بن خطاب روايت شده است آه گفت. ٧

 : فرمود)عليه السالم(طالب به على بن ابى)وآله

آننده آنان، حسن، پيشواى آنان، حسين، رهبر آنان، على  دهنده امت خود و تو هدايت اى على، من هشدار

آننده آنان، محّمد بن على، داناى به آنان، جعفر بن محّمد، نويسنده آنان، موسى بن جعفر،  بن الحسين، جمع

آننده  آننده مبغضان و راهنمايى دهنده امت، طرد ن، على بن موسى عبور دهنده و نجاتآننده آنا شمارش

مؤمنان آنان، محّمد بن على، قائم و رهبر ايشان، على بن محّمد، پوشاننده و دانشمند آنان، حسن بن على 
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لّله، در اين مسأله به يقين اى عبدا. آننده به آنان و قائِم خلف، ساقى وفراخواننده آنان است آننده آنان و عطا ندا

 .)١٠٤(هايى براى هوشياران است عبرت

در خانه ما ايوانى بود آه هر گاه پيامبر : از عايشه روايت شده است آه گفت. ٨
 مالقات نمايد در آن ايوان با او )عليه السالم(خواست با جبرئيل  مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

جا با جبرئيل مالقات آرد و   در همان)صلى اهللا عليه وآله(بار رسول خدا آرد، يك مالقات مى
عليه (جا وارد شود، در اين هنگام حسين بن على به من دستور داد تا نگذارم آسى به آن

 اين آيست؟: جبرئيل گفت.  به نزد پيامبر آمد)السالم

ر اآرم او را گرفته و بر ، آنگاه پيامبپسرم:  پاسخ دادند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
اما آگاه باش آه اين پسر : زانوى خود نشاندند، جبرئيل به آن حضرت عرضه داشت

 .آشته خواهد شد

 چه آسى او را به قتل خواهد رساند؟:  به جبرئيل فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 .امت تو او را به قتل خواهند رساند: جبرئيل گفت

 !!آيا او را خواهند آشت؟:  پرسيد)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

دهم آه وى در چه سرزمينى  آرى، و اگر بخواهى به تو خبر مى: جبرئيل پاسخ داد
در عراق اشاره آرده و از ) آربال(به قتل خواهد رسيد، آنگاه به سمت سرزمين طّف 

اين :  نشان داد و گفت)وآلهصلى اهللا عليه (رنگ برداشته و به پيامبر اآرم آنجا خاآى سرخ
 .گريستند )صلى اهللا عليه وآله(جا پيامبر اآرم در اين. باشد خاك از محل قتل او مى

اى رسول خدا گريه نكن آه به زودى خداوند «: جبرئيل به آن حضرت عرض آرد
صلى (، رسول خدا»بيت انتقام خواهد آشيد متعال از قاتالن حسين بن وسيله قائم شما اهل

 است؟ آسى بيت چه اى حبيب من جبرئيل، قائم ما اهل:  فرمودند)اهللا عليه وآله

باشد، پروردگار  مى)عليه السالم(وى نهمين فرزند از فرزندان حسين: جبرئيل پاسخ داد
آيد آه در  من جّل جالله مرا چنين خبر داده است آه از صلب حسين فرزندى به دنيا مى

آيد و  ر خاضع و خاشع است سپس، از وى فرزندى به دنيا مىبرابر خداوند متعال بسيا
شود آه نام  سپس از نسل او پسرى خارج مى. نام او محّمد است آه مطيع خداوند است

گويد و در نقل سخن از  او در نزد خداوند جعفر است و وى از جانب خدا سخن مى
 نام وى در نزد شود آه خداوند صادق و راستگو است، و از نسل وى پسرى خارج مى

باشد آه به خداوند متعال اطمينان داشته و در راه خداوند متعال محّبت  خداوند موسى مى
آورد و نام او در نزد خدا على است  مىورزد، و خداوند از نسل او فرزندى به وجود مى
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باشد، سپس  آننده به سوى خداوند عّز و جّل مى آه راضى به قضاى خدا و دعوت
آورد آه نامش در نزد خدا محّمد است آه همگان  ل او فرزندى به دنيا مىخداوند از نس

نمايد، آنگاه خداوند از نسل او  را به سوى خداوند ترغيب نموده و از حريم الهى دفاع مى
آند آه ولى خدا بوده و به  پسرش را آه نامش در نزد خداوند على است خارج مى

سل او پسرش را آه نامش در نزد خداوند متعال نمايد، سپس از ن خداوند متعال اآتفا مى
آننده به سوى خداست، و سپس از  آند آه مؤمن به خدا و ارشاد حسن است خارج مى

آننده حق و حّجت خداوند بر بندگان را خارج  نسل او آلمه حق و زبان صادق و ظاهر
ه وسيله او نمايد آه داراى غيبتى طوالنى است و خداوند متعال اسالم و اهلش را ب مى

 .)١٠٥(»آند بخشد و آفر و اهل آفر را به وسيله او نابود مى برترى مى

 

 

 )عليهم السالم(ب ـ روايات رسيده از ائّمه معصومين

در : از يحيى بن يعمر روايت شده است آه گفت: )عليه السالم(روايتى از امام حسين. ١
چرده نقابدارى بر آن حضرت وارد شده   بودم آه مرد عرب سيه)يه السالمعل(نزد حسين

اى پسر رسول خدا : مرد گفت.  جواب سالم او را داد)عليه السالم(سالم آرد، امام حسين
 پرسيد و امام جواب همه مسائل را به او )عليه السالم(اى دارم و چندين مسأله از امام مسأله
مرا از عدد : ر رسول خدا راست گفتى، سپس گفتاى پس: گفت داد و مرد مى مى

 . خبر بده)صلى اهللا عليه وآله(پيشوايان بعد از رسول خدا

مرد عرب . باشند اسرائيل دوازده تن مى آنان به عدد نقباى بنى: آن حضرت فرمودند
 .نام آنان را براى من بازگو آن: گفت

نداخت و سپس سر برداشت و  لختى سر به زير ا)عليه السالم(امام حسين: راوى گويد
 :فرمود

صلى اهللا عليه (بله، اى برادر عرب تو را خبر خواهم داد، همانا امام و خليفه بعد از رسول خدا

ها پسرم على و بعد از او  است، و حسن و من و نه تن از فرزندان من آه از آن)عليه السالم(اميرالمؤمنين)وآله

عد از او پسرش موسى و بعد از او پسرش محّمد و بعد از او پسرش پسرش محّمد و بعد از او پسرش جعفر و ب

باشد آه وى نهمين از فرزندان من است آه در آخرالّزمان  على و بعد از او پسرش حسن و بعد از او مهدى مى

 .نمايد به امر دين قيام مى

 :خواند اعرابى برخاست و اين اشعار را در مدح آن حضرت مى: راوى گويد
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 »پيامبر دست بر پيشانيش آشيد; درخشيد هايش مى آه گونهدر حالى «

 .)١٠٦(» قريش و جدش بهترين اجداد است]طوايف[پدر و مادرش از واالترين «

از ابوخالد آابلى روايت شده است آه :  )عليه السالم(روايتى از حضرت امام سجاد . ٢
داخل شدم و ديدم  )عليه السالم(العابدين بر موالى خود حضرت على بن الحسين زين: گفت

 .آند آه آتابى در دست آن حضرت است آه آن را مطالعه آرده و شديدًا گريه مى

 اين آتاب چيست؟: عرضه داشتم

 :آن حضرت فرمودند

فيه اسم اهللا )صلى اهللا عليه وآله(لوح الذي أهداه اهللا تعالى إلى رسول اهللا هذه نسخة ال«

، واسمي   تعالى ورسول اهللا ، وأمير المؤمنين علي ، وعمي الحسن بن علي ، وأبي

واسم ابني محمد الباقر ، وابنه جعفر الصادق ، وابنه موسى الكاظم وابنه علي الرضا 

قي ، وابنه الحسن العسكري ، وابنه الحجة القائم وابنه محمد التقي ، وابنه علي الن

بأمر اهللا المنتقم من أعداء اهللا الذي يغيب غيبة طويلة ثم يظهر فيمأل األرض قسطًا 

 ;»وعدًال آما ملئت جورًا وظلمًا

 اهدا نموده و در آن اسم )صلى اهللا عليه وآله(اين نسخه لوح است آه خداوند متعال آن را به رسول خدا

 متعال و رسول خدا و اميرالمؤمنين على و عمويم حسن بن على و پدرم و اسم من در آن خداوند

نوشته شده است همچنين اسم فرزندم محّمد باقر و فرزندش جعفر صادق و فرزندش موسى آاظم و 

فرزندش على الّرضا و پسرش محّمد تقى و پسرش على نقى و پسرش حسن عسكرى و پسرش حّجت 

و انتقام آشنده از دشمنان خدا آه غيبتى طوالنى خواهد داشت و سپس ظاهر خواهد قائم به امر خدا 

 .)١٠٧(شد و زمين را همچنان آه پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد خواهد نمود

 

از َورد بن آميت، از پدرش آميت بن :  )عليه السالم( روايتى از حضرت امام باقر .٣
بر سّيد و موالى خود حضرت ابوجعفر محّمد بن : آند آه گفت المستهل روايت مى ابى

اى فرزند رسول خدا، من درباره شما : داخل شدم و عرضه داشتم )عليهما السالم(على باقر
دهيد من آن شعرها را براى شما بخوانم؟  آيا اجازه مى. ام بيت چند بيت شعر سروده اهل

 :اد و من شروع به خواندن آردمآن حضرت به من اجازه د
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هاى  روزگار مرا خنداند و گريانيد چرا آه روزگار داراى تغييرات و رنگ«
 »مختلف است

اما گريه من به خاطر آن ُنه تنى است آه در صحراى طّف مورد خيانت قرار «
 .)١٠٨(»ها پيچيده شدند گرفتند و همگى آشته شده و در آفن

خداوندا گناه گذشته و «:  با شنيدن اين اشعار گريسته و فرمودند)عليه السالم(امام باقر
 .»آينده آميت را ببخش

 :و هنگامى آه به اين بيت از شعر رسيدم آه

آند و آى خواهد آمد روزى آه آى خواهد آمد روزى آه حق در ميان شما قيام «
 .)١٠٩(»مهدى دوم شما به پا خيزد

اى : شاءالّله خيلى سريع خواهد بود، سپس فرمودند ان«: آن حضرت فرمودند

چرا آه ائّمه بعد از رسول . باشد  مى)عليه السالم(اباالمستهل، همانا آه قائم ما نهمين فرزند از فرزندان حسين

 .»ها قائم است  دوازده تن هستند و دوازدهمين آن)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 اى سرور و موالى من، اين دوازده تن چه آسانى هستند؟: به آن حضرت عرضه داشتم

أولهم علي بن أبي طالب ، وبعده الحسن والحسين ، وبعد «: آن حضرت فرمودند

طالب و بعد از او حسن و حسين و   اّول آنان على بن ابى» بن الحسين وأنا ثم بعدي هذاالحسين علي

 .، و دست خود را بر شانه جعفر گذاشتند»بعد از حسين على بن حسين و من و بعد از من اين پسر

 بعد از او چه آسى خواهد بود؟: به آن حضرت عرضه داشتم

 :آن حضرت فرمودند

موسى ابنه علي وبعد علي ابنه محمد وبعد محمد ابنه علي انه ابنه موسى ، وبعد «

وبعد علي ابنه الحسن ، وبعد الحسن ابنه محمد وهو القائم الذي يخرج فيمأل الدنيا 

 .»قسطًا وعدًال ويشفي صدور شيعتنا

حّجِت پس از او، فرزندش موسى و بعد از موسى پسرش على و بعد از على پسرش محّمد و بعد از 

همان ;  على و بعد از على پسرش حسن و بعد از حسن پسرش محّمد آه او قائم استمحّمد پسرش

 .)١١٠(آند نمايد و جهان را پر از عدل و داد نموده، دل شيعيان ما را شاد مى آسى آه قيام مى

                                                           
١٠٨. 

 هر ذو صرف وألوانوالد*** أضحكني الدهر وأبكاني 
 صاروا جميعًا رهن أآفان*** الطف قد غودروا  لتسعة في

١٠٩. 
 يقوم مهديكم الثاني*** متى يقوم الحق فيكم متى 

 .٣٩٠ / ٣٦بحاراالنوار . ١١٠



از علقمة بن محّمد حضرمى از حضرت : )عليه السالم(روايتى از حضرت امام صادق. ٤
 .»ائّمه دوازده تن هستند«:  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(امام صادق

 ها را براى من بازگوفرما؟ اى پسر رسول خدا، نام آن: به آن حضرت عرضه داشتم

 :آن حضرت جواب دادند

 .طالب، حسن، حسين، على بن الحسين، محّمد بن على و سپس من اند على بن ابى از آنان آه گذشته

 اى پسر رسول خدا پس از شما چه آسى خواهد بود؟: به آن حضرت عرضه داشتم

 .ام و او امام پس از من است من به پسرم موسى وصّيت آرده: آن حضرت فرمودند

 پس بعد از موسى چه آسى خواهد بود؟: به آن حضرت عرضه داشتم

 :آن حضرت فرمودند

 در خراسان دفن خواهد شد، سپس بعد از على پسرش على آه به رضا مشهور است و در سرزمين غربت

 .)١١١(پسرش محّمد و بعد از محّمد پسرش على و بعد از على پسرش حسن و مهدى از فرزندان حسن است

بن صدوق با سند خود از عبدالّله : )عليه السالم(روايتى از حضرت امام موسى بن جعفر. ٥
 : روايت آرده است آه فرمود)عليه السالم(جندب از موسى بن جعفر

اللهم إني اشهدك واشهد مالئكتك : تقول في سجدة الشكر «: در سجده شكر نماز بگو

ورسلك وجميع خلقك أنك أنت اهللا ربي ، واإلسالم ديني ، ومحمدًا نبيي ، وعليًا 

 وجعفر بن محمد وموسى بن ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي  والحسن والحسين

،   جعفر وعلي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي

 .»والحجة بن الحسن بن علي ، أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ

گيرم آه همانا تو پروردگار من الّله  خداوندا من، تو و مالئكه و رسوالنت و همه خلق تو را گواه مى

دين من است، محّمد پيامبرم، و على و حسن و حسين و على بن الحسين و محّمد بن هستى، اسالم 

على و جعفر بن محّمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محّمد بن على و على بن محّمد و حسن 

جويم و از دشمنان  ها توّلى مى من به آن. باشند بن على و حّجة بن الحسن بن على پيشوايان من مى

 .)١١٢(آنم الم برائت و بيزارى مىها اع آن

صدوق از احمد بن زياد بن جعفر : )عليه السالم(روايتى از حضرت امام رضا. ٦
على بن ابراهيم از پدرش از عبدالّسالم : روايت آرده است آه گفت)رضي اهللا عنه(همدانى

: گفت ى خزاعى شنيدم آه مىاز دعبل بن عل: بن صالح هروى روايت آرده آه گفت
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خواندم آه )عليه السالم(قصيده خود را براى موالى خود حضرت على بن موسى الّرضا
 :مطلعش اين بيت بود

 ومنزل وحي مقفر العرصات*** مدارس آيات خلت من تالوة 

 :و چون به اين بيت رسيدم آه

قيامى مبارك به پا به پا خاستن امامى آه به يقين به پا خواهد خاست و به نام خدا «
 »خواهد آرد

ها جدا خواهد آرد و هر خوبى و بدى  ها را از همه باطل وى در ميان ما همه حق«
 )١١٣(»را جزاى درخور خواهد داد

 : شديدًا گريسته، سپس سربرداشته و به من فرمودند)عليه السالم(ضادر اينجا حضرت ر

دانى اين امام آيست و چه  القدس اين دو بيت را بر زبان تو جارى ساخته است، آيا مى اى خزاعى، روح

 زمانى قيام خواهد آرد؟

بيت قيام  ام آه امامى از ميان شما اهل نه اى موالى من، فقط شنيده: عرضه داشتم
 آرد و زمين را از فساد پاك آرده و چنان آه پر از ظلم و جور شده باشد پر از خواهد

 .عدل خواهدش نمود

اى دعبل، امام بعد از من پسرم محّمد و بعد از محّمد پسرش على و بعد از : آن حضرت فرمودند

ش باشند و در على پسرش حسن و بعد از حسن پسرش حّجت قائمى است آه همه بايد در زمان غيبتش منتظر

اگر از دنيا به جز يك روز باقى نمانده باشد خداوند عّز و جّل آن روز را . زمان ظهورش از وى اطاعت آنند

آند تا او قيام آند و زمين را چنان آه پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد  آنقدر طوالنى مى

 .)١١٤(نمايد

صدوق از عبدالواحد بن محّمد عبدوسى : )عليه السالم( امام جوادروايتى از حضرت. ٧
حمدان بن : على بن محّمد بن قتيبه نيشابورى گفت:  روايت آند آه گفت)رضي اهللا عنه(عّطار

از حضرت ابوجعفر : دلف روايت آرد و گفت صقر بن ابى: سليمان روايت آرد و گفت
 :فرمود شنيدم آه مى) )عليه السالم(وادامام ج ()عليهما السالم(محّمد بن على الّرضا

فرمان او فرمان من و آالم او آالم من و پيروى از او پيروى از من . امام پس از من پسرم على است

او آالم پدرش و باشد آه فرمان او فرمان پدرش، آالم  باشد و امام پس از او پسرش حسن مى مى

 .سپس آن حضرت سكوت فرمودند. باشد فرمانبردارى از او فرمانبردارى از پدرش مى
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اى فرزند رسول خدا، بعد از حسن چه آسى امام : به آن حضرت عرضه داشتم
 خواهد بود؟

همانا آه بعد از حسن پسرش قائم به حق است آه همه انتظارش : آن حضرت شديدًا گريسته سپس فرمودند

 .)١١٥(آشند  مىرا

 

 )عليه السالم( در باره امامت امام عسكرى)عليه السالم(ج ـ روايات امام هادى

 در مصادر حديثى مورد )عليه السالم(وقتى آه رواياتى را آه از حضرت امام هادى
ت آنيم، به چند نكته مهم دس اعتماد به دست ما رسيده است به صورت آلى مطالعه مى

 بر امامت حضرت امام حسن -  به صورت اشاره يا تصريح -يابيم آه به رواياتى آه  مى
 :اين نكات از اين قرارند.  بعد از پدرش داللت دارد، مرتبط است)عليه السالم(عسكرى

آيد اين است آه اين  يكى از مسائلى آه از تحقيق در اين روايات به دست مى. ١
صادر شده )عليه السالم(هاى مختلف از حضرت امام هادى روايات به تدريج و به مناسبت

توان از اين نكته غفلت آرد آه مراعات مالحظات امنيتى توسط امام  است، نمى
ما اين تدريج را در آيفيت بيان .  در اين تدريج نقش بسزايى داشته است)عليه السالم(هادى

گاهى اين امر را )عليه السالم(مبينيم آه اما مى. بينيم مصداق و طرح آن براى مسلمانان مى
به صورت مبهم و گاه به صورت اشاره سريع و گاهى به صورت تصريح بيان نموده 

 .است

چرا آه . آنيم همچنين اين تدريج را در آيفيت مطرح آردن مسأله نيز مشاهده مى
بينيم گاه آن حضرت اين موضوع را در برابر يك فرد يا دو فرد بيان نموده، گاه در  مى

آنيم  پردازد و در مورد ديگرى مشاهده مى برابر جمع محدودى به بيان اين مطلب مى
 .گيرد آه آن حضرت براى اين تصريح چهل نفر شاهد مى

هايى را آه به اين مطلب  بينيم آن حضرت در گام اّول يكى از نشانه هم چنان آه مى
دهد تا اشتباهى  قرار مىدهد، گاه بيش از يك نشانه و شاهد  اشاره دارد به مخاطبان مى

را به )عليه السالم(بينيم موضوع جانشينى امام عسكرى پيش نيايد، در جاى ديگرى مى
نمايد و در  نوشته و آن را به يك راوى ثقه و مورد اعتماد ارسال مى» نص«صورت 

بينيم آن حضرت براى تحقق اين امر بعد از وفات خود شواهدى را آه  مورد ديگر مى
 .گذارد تا به وضوح بيشتر اين امر دامن زده باشد آند به جا مى  امر مىآشف از اين
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آوريم اين است آه رواياتى  مسأله ديگرى آه از بررسى اين روايات به دست مى. ٢
آه در پاسخ سؤاالت وارده درباره آسى آه بعد از حضرت امام هادى منصب امامت را 

ن حضرت محّمد آغاز شده و به تدريج باشد، قبل از وفات فرزند آ آشد مى به دوش مى
 .يابد  ادامه مى)عليه السالم(گونه روايات تا اواخر زندگى شريف حضرت امام هادى اين

فرزند بزرگ ) ابوجعفر(ها معطوف به امامت محّمد  آه بيشترين گمان عليرغم اين
  بعد از آن حضرت بود، در زمان حيات وى هيچ نّص صريحى)عليه السالم(امام هادى

ها نفى  توان از آن شود آه مى بلكه گاه رواياتى يافته مى. ايم نسبت به امامت او نيافته
يابيم آه  نيز درمى)عليه السالم(آه از آلمات امام چه اين. ها دريافت امامت از او را از آن

آه ابوجعفر دار فانى  اما پس از اين. اند آرده بيان اين امر را به وقت مناسب واگذار مى
وداع گفت، اشارات آن حضرت به امامت امام حسن عسكرى آغاز شده و پس از آن را 

اشارات، به تدريج تصريحات آمده، تا آنجا آه اين تصريحات متواترًا به گوش راويان 
 .رسيد ثقه و شيعيانى آه به امر امامت اهتمام مىورزيدند مى

 قبل از )عليه السالم(ىدو روايتى آه در رابطه با امر امامت از حضرت امام هاد. ٣
وفات فرزندش محّمد صادر شده، روايت دّوم و هفتم از رواياتى است آه در آافى در 

اينك به اين دو .  روايت شده است)عليه السالم(باب اشاره و نّص بر حضرت امام عسكرى
 :روايت توّجه آنيد

 در زمانى :رسد آه گويد سند اين روايت، به على بن عمرو عّطار مى: روايت هفتم
 در قيد )عليه السالم(آه ابوجعفر فرزند حضرت ابوالحسن عسكرى يعنى حضرت امام هادى

حيات بود بر آن حضرت داخل شدم و گمان داشتم او جانشين آن حضرت است، پس به 
آدام يك از فرزندان شما به امر . خداوند مرا فداى شما آند: آن حضرت عرضه داشتم

هيچ آسى را به اين امر اختصاص «:  آن حضرت فرمودندامامت اختصاص يافته است؟
اى به آن حضرت نوشته و در  بعدًا نامه: عّطار گويد. »ندهيد تا دستور من به شما برسد

اين امر يعنى امامت به چه آسى خواهد رسيد؟ آن حضرت : آن از آن حضرت پرسيدم
امام حسن (حّمد و ابوم: وى گويد. در پسر بزرگ من خواهد بود: در پاسخ نوشتند

 .بزرگتر از ابوجعفر بود) )عليه السالم(عسكرى

 )عليه السالم(شود اين است آه حضرت امام هادى آنچه آه در اين روايت مالحظه مى
آنند و هنگامى آه سؤال  براى بار اول بيان اين امر را به فرصت ديگرى موآول مى

رسد اما  آند به جواب مى ل مىآننده براى دّومين بار به وسيله نامه از آن حضرت سؤا
اى آه براى دومين بار نوشته است در زمان  شود آه آيا نامه از روايت فهميده نمى



نگارى با زنده بودن او  گونه نامه حيات ابوجعفر بوده يا بعد از وفات او؟ اگرچه اين
ا تصريح به جواب او ر)عليه السالم(بينيم آه امام اما در عين حال مى. آيد بيشتر جور مى

 .دهد نداده، بلكه با رمز به او جواب مى

آه روايت ديگرى هم هست آه تصريح دارد، محّمد پسر بزرگ  مضافا به اين
آند،   بوده است و آن روايت با روايت فعلى تعارض مى)عليه السالم(حضرت امام هادى

امام آند آه امام حسن عسكرى بزرگترين پسر  چرا آه در اين روايت راوى اّدعا مى
 با اين )عليه السالم(البته روايات ديگرى هم از خود امام هادى.  بوده است)عليه السالم(هادى

مضمون روايت شده است آه امام حسن عسكرى بزرگترين پسر آن حضرت است و 
گونه حمل آرد آه آن حضرت بعد از وفات برادرش  توان آن روايات را اين مى

 .است بوده)عليه السالم(ىابوجعفر بزرگترين فرزند امام هاد

: رسد و در آن آمده است آه سند اين روايت به على بن عمرو نوفلى مى: روايت دّوم
من به همراه حضرت امام هادى در حيات خانه آن حضرت بودم آه : نوفلى گفت

خداوند مرا فداى شما : آردممن به آن حضرت عرض . فرزندش محّمد از آنار ما گذشت
نه، امام شما بعد از من حسن  :آند، آيا اين امام ما بعد از شماست؟ آن حضرت پاسخ دادند

 .باشد مى

همچنين از احمد بن عيسى علوى آه از فرزندان على بن جعفر است روايت شده آه 
ت سالم  در شهر صريا داخل شده و بر آن حضر)عليه السالم(روزى بر حضرت امام هادى

شيعيان برخاسته به سمت . ناگاه ابوجعفر و ابومحّمد هر دو باهم داخل شدند. آرد
:  به آنان فرمود)عليه السالم(در اينجا حضرت امام هادى. ابوجعفر رفتند تا بر وى سالم آنند
عليه (، و به سوى حضرت ابومحّمد امام حسن عسكرىاين امام شما نيست، بر شما باد به امامتان

 .)١١٦( اشاره آرد)مالسال

 قاطعانه جانشينى محّمد و امامت او )عليه السالم(يابيم آه امام هادى در اين روايت مى
شايد سبب اين تصور در نزد مردم معروفيت محّمد به صالح و دانش . اند را نفى نموده

بوده است، و از )معليه السال(آه وى بزرگترين فرزند امام هادى و تقوى بوده به اضافه اين
. رسد مردم چنين گمانى داشتند آنجا آه معروف بود، امامت به بزرگترين فرزند امام مى

اند آه  امامت محّمد را نفى نموده و تصريح آرده )عليه السالم(پس حضرت امام هادى
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در عين حال در روايت سابق ديديم آه آن حضرت اصرار . فرزندشان حسن، امام است
 .نمودند  اين امر تصريح نكرده، تصريح را به فرصت مناسب واگذار مىداشتند آه بر

 بعد از وفات فرزندش محّمد )عليه السالم(اما رواياتى آه از حضرت امام هادى. ٤
دارد  )عليه السالم(صادر شده و اشاره يا تصريح به امامت حضرت امام حسن عسكرى

افى در باب اشاره و نّص بر حضرت روايت چهارم، پنجم، هشتم و نهم از آتاب الحّجه آ
 :به اين روايات نيز توّجه فرماييد.  است)عليه السالم(ابومحّمد امام حسن عسكرى

از آنجا آه مضمون دو روايت چهارم و پنجم يكى بود ما روايت پنجم را آه سندش 
: يدوى گو. نماييم شود نقل مى به احمد بن محّمد بن عبدالّله بن مروان انبارى منتهى مى

حضرت امام . حاضر بودم )عليه السالم(من در هنگام وفات ابوجعفر محّمد بن على
 وارد شدند و براى آن حضرت صندلى گذاشته، آن حضرت بر آن جلوس )عليه السالم(هادى

اى ايستاده  بيت آن حضرت در اطراف ايشان بوده و ابومحّمد در گوشه اهل. فرمودند
از آار ابوجعفر فارغ شدند رو به  )عليه السالم(هنگامى آه حضرت امام هادى. بود

پسرم، شكر خداوند متعال را به جاى آور آه درباره تو :  نموده و به او فرمودند)عليه السالم(ابومحّمد

 .امر بزرگى ايجاد آرده است

اشاره آسانى آه اين روايت را از آن حضرت شنيدند از آن فهميدند آه آن حضرت 
آه از روايت هشتم بر  چنان.  نموده است)عليه السالم(به امر امامت حضرت امام عسكرى

طالب و  هاشم، آل ابى  در ميان گروهى از بنى)عليه السالم(آيد اين اشاره امام هادى مى
عليه (روايت هشتم نيز متضمن بيان موضع حضرت امام حسن عسكرى. قريش بوده است

 :باشد، و آن اين است مى)عليه السالم( سخن حضرت امام هادى در برابر اين)السالم

حضرت امام حسن عسكرى پس از اين سخنان گريسته، سپس شكر خدا را به ... 
الحمد هللا رّب العالمين وأنا «: جاى آورده و آيه استرجاع بر زبان جارى نموده و فرمودند

 »جعونأسأل اهللا تمام نعمه لنا فيَك وإّنا هللا وإّنا إليه را

 الحمدلّله رّب العالمين

، خوانم تا نعمت خود را درباره تو بر ما تمام نمايد و اّنا لّله و اّنا اليه راجعون من از خداوند متعال مى
درباره آن حضرت ] شناختند آه آن حضرت را تا آن روز نمى[در اين هنگام مردم 

دم در آن روز عمر آن اين پسر امام هادى، حسن است، و مر: گفته شد. سؤال نمودند
ما در آن روز او را : زدند، راوى گويد حضرت را حدود بيست سال يا بيشتر تخمين مى

 به امامت او اشاره آرده و وى را به جاى خود )عليه السالم(شناخته و دانستيم آه امام هادى
 .نشانده است



ه آمده آه در روايت نهم آه از محّمد بن يحيى بن درياب روايت شده است اين گون
 وارد شدم و آن حضرت )عليه السالم(من بعد از وفات ابوجعفر بر حضرت امام هادى: گفت

نيز در آنجا حاضر و نشسته  )عليه السالم(ابومحّمد. را به جهت اين مصيبت سرسالمتى دادم
خداوند : رو به وى آرده و فرمودند )عليه السالم(حضرت امام هادى. ابومحّمد گريست. بود

 .تبارك و تعالى تو را جانشين او قرار داده است، پس شكر خدا را به جاى آور

دو روايت دهم و يازدهم تصريح به امامت حضرت ابومحّمد امام حسن . ٥
. اند  دارند و بعد از وفات برادرش ابوجعفر محّمد بن على صادر شده)عليه السالم(عسكرى

من بعد از وفات ابوجعفر : آنجا آه گويد. آند ىروايت دهم را ابوهاشم جعفرى روايت م
در نزد آن حضرت بودم و در دل فكرى داشتم آه )عليه السالم(فرزند حضرت امام هادى

خواستم آن را به عرض ايشان برسانم و آن اين بود آه گويا اباجعفر و ابامحّمد در  مى
 جعفر اين زمان مانند حضرت موسى بن جعفر و اسماعيل پسران حضرت امام

چرا آه ابومحّمد . ها شبيه به قضيه آن دو نفر شده است  بوده و قضيه آن)عليه السالم(صادق
در .  به امامت برسد)عليه السالم(آسى بود آه همه اميد داشتند بعد از حضرت امام هادى

 : رو به من آرده فرمودند)عليه السالم(آه چيزى بگويم حضرت امام هادى اينجا پيش از آن

ى ابوهاشم، بعد از ابوجعفر براى خداوند متعال در باره ابومحّمد بداء حاصل گرديد تا امرى را در آرى ا

 )عليه السالم(شناخت، هم چنان آه در حضرت موسى بن جعفر وى آشكار آند آه هيچ آس آن را در وى نمى

پويان آن را  ه باطلنيز بعد از درگذشت اسماعيل براى او بداء روى داد آه آشف از حال او نمود، اگرچ

آردى، و بدان آه پسرم ابومحّمد جانشين من است و علم آنچه  ناخوش دارند و اين همان فكرى بود آه تو مى

 .باشد را آه به آن نياز داشته باشد و وسايل امامت در نزد او موجود مى

روشن است آه مسأله بداء و نسبت آن به ذات خداوند بالنسبه به آنچه در تصورات 
آند چرا آه اين مردم  گذشت بوده و در علم غيب خداوند خللى ايجاد نمى آننده مى ؤالس

  )عليه السالم(بودند آه از روى تصورات ذهنى خود ابوجعفر محمد را پس از امام هادى
دانستند اما در علم خداوندى مسأله به گونه ديگرى بوده و خداوند  شايسته مقام امامت مى
با مرگ محمد آشكار فرمود آه امام آن آسى آه مردم اميد به او متعال مشيت خود را 

 .داشتند نيست

آه  اى بر اين آه نه در اين روايت و نه در روايات ديگر هيچ قرينه به عالوه اين
 يا هر امام ديگرى معتقد به امامت آسى غير از امام حسن )عليه السالم(امام هادى
 . بوده باشد وجود ندارد)عليه السالم(بعد از امام هادى)عليه السالم(عسكرى

عليه (حضرت امام هادى: شود آه گفت روايت يازدهم به ابوبكر فهفكى منتهى مى

 :اى به من نوشتند آه در آن آمده بود نامه)السالم



خواهترين فرد براى امت اسالم،   ذاتًا خير)صلى اهللا عليه وآله(پس از من پسرم ابومحّمد، در ميان آل محّمد

هاى سلسله امامت و احكام آن  وى بزرگترين فرزند من است و حلقه. راى محكمترين داليل و براهين استو دا

چرا آه در نزد او آنچه . آردى از او سؤال آن از اين پس هر چه را تا آنون از من سؤال مى. رسد به او مى

 .را آه به آن احتياج پيدا شود موجود است

 تصريح داشته و امام )عليه السالم( حسن عسكرىاين روايت بر امامت حضرت امام
 در اين روايت آن حضرت را بر ساير افراد از آل محّمد برترى داده و )عليه السالم(هادى

به برترى آن حضرت شهادت داده است و بعيد نيست آه اين روايت بعد از وفات برادر 
وايت دهم آه آه در روايت سابق يعنى ر آن حضرت محّمد صادر شده باشد، چنان

حسن   امامت حضرت امام)عليه السالم(جعفرى در آن تصريح آرده آه امام هادى
 .است  رابعد ازوفات برادرش محّمد باصراحت بيان آرده)عليه السالم(عسكرى

اند و هر دو بر اين مطلب تأآيد دارند آه در  اين دو روايت در مضمون باهم نزديك
 را آه در امر امامت به آن نيازمند است موجود بوده  آنچه)عليه السالم(نزد امام عسكرى

و اگر فرض را بر اين بگذاريم آه اين دو روايت بعد از وفات محّمد صادر . است
آه حضرت امام حسن عسكرى بزرگترين فرزند امام  اند ديگر از جهت اين شده
فت محّمد توان گ در اين صورت مى.  باشد نيز مشكلى نخواهيم داشت)عليه السالم(هادى

شود آه  بوده، اما اين مربوط به زمانى مى )عليه السالم(اگرچه بزرگترين فرزند امام هادى
 .وى در قيد حيات بوده است

. روايت دوازدهم نيز از چند جهت به مضمون روايت دهم و يازدهم تصريح دارد
 )يه السالمعل(حضرت امام هادى: شاهويه بن عبدالّله جّالب گفت: چرا آه در آن آمده است

 :اى به من نوشتند در نامه

أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر ، وقِلْقَت لذلك فال تغتّم فإن اهللا عّزوجّل «

 و صاحبك بعدي أبو محمد )١١٧()الُيِضلُّ َقْوَما َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتى ُيَبيَن َلُهم مَّا َيتَُّقون(

َما َننسْخ ِمْن (ابني ، وعنده ما تحتاجون إليه ، يقّدم ما يشاء اهللا ويؤّخر ما يشاء اهللا 

 ، قد آتبُت بما فيه بيان وقناع لذي عقل )١١٨()َءاَية َأْو ُننِسَها َنْأِت بَخير مِّنَها َأْو ِمْثِلَها

 »يقظان

                                                           
 آه در )...َو َما آاَن اللَُّه ِلُيِضلَّ َقْوَما(:، چنين است سوره توبه باشد آه آلمات ابتدايى آن١١٥ظاهرا اين آيه بايد آيه . ١١٧

 .اين روايت به واسطه صنعت ادبى تضمين به اين شكل درآمده است
 .١٠٦ /بقره. ١١٨



. خواستى آه از جانشين من پس از وفات ابوجعفر سؤال آنى، و از اين جهت ناراحت بودى مى

آه گروهى را هدايت نمود بيراهشان   از آنپس( نگران نباش، چرا آه خداوند عّز و جّل

، و امام تو بعد )آه چيزى را آه بايد از آن پروا آنند برايشان بيان آرده باشد گذارد، مگر آن]نمى[

باشد، و در نزد او هر آنچه شما به آن نيازمند باشيد موجود است، خداوند متعال  از من ابومحّمد مى

هر آيه را ( گرداند چه را بخواهد مؤّخر مى آه و هر خته و هرهر آه و هر چه را بخواهد پيش اندا

، من در اين )آوريم فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى] دست[نسخ آنيم، يا آن را به 

 .شود نامه چيزى نوشتم آه هر آس عقلى بيدار داشته باشد از بيان او قانع مى

را  اه قبل از شهادت خود گروهى از موالى چهار م)عليه السالم(حضرت امام هادى. ٦
ما اين مطلب را در . گيرد ها را بر امامت فرزندش حسن شاهد مى جمع نموده و آن

: آنجا آه يحيى بن يسار قنبرى گويد. بينيم روايت اّول اين باب در آتاب الحّجه آافى مى
مامت را به پسرش  چهار ماه قبل از شهادت خود امر ا)عليه السالم(حضرت ابوالحسن هادى

 وصّيت نموده و من و گروهى از موالى را بر اين امر به )عليه السالم(امام حسن عسكرى
 .شهادت گرفت

در روايت سّوم نيز مطالبى هست آه دليل و عالمت امامت حضرت امام حسن . ٧
باشد، آنجا آه عبدالّله بن محّمد   پس از وفات پدر بزرگوارش مى)عليه السالم(عسكرى

امام شما بعد از من آسى است آه بر من «: فرمودند )عليه السالم(امام هادى: هانى گويداصف
 يعنى حضرت امام حسن )عليه السالم(و ما پيش از آن، حضرت ابومحّمد» گذارد نماز مى
ناگهان ديديم وى از منزل خارج شده : اصفهانى گويد. شناختيم  را نمى)عليه السالم(عسكرى

 . نماز گذارد)عليه السالم(دىو بر حضرت امام ها

 )عليه السالم(نكته قابل توّجه در اين روايت اين است آه چون راوى امام حسن عسكرى
گونه   عالمت خاصى به او دادند آه هيچ)عليه السالم(شناخت امام را به گونه خاص نمى

 .آند اشتباه و شكى در آن راه پيدا نمى

از حضرت امام : داود بن قاسم گفت: آهدر روايت سيزدهم از اين باب آمده است 
 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(هادى

 جانشين پس از من حسن است، پس چگونه خواهيد بود با جانشين جانشين من؟

 خداوند مرا قربان شما گرداند، به چه دليل؟: عرضه داشتم

 :آن حضرت فرمودند

 .بينيد و براى شما حالل نيست آه نام او را بر زبان آوريد خصه نمىزيرا شما او را به ش



حّجت آل : بگوييد«: پس چگونه از او ياد آنيم؟ آن حضرت فرمودند: عرض آردم
 .»)صلى اهللا عليه وآله(محّمد

شرايط اى از مسائل آه مربوط به آيفيت برخورد با امام در  اين روايت به مجموعه
آارى شديد در ابالغ امور به دوستان و شيعيان را دارد  سخت بوده و اقتضاى پنهان

آيد آه آن حضرت به اين مطلب اشاره  همچنين از اين روايت برمى. اشاره آرده است
تر خواهد گرديد،  دارند آه بعد از ايشان شرايط زمانى و مكانى بسيار شديدتر و بحرانى

جا برسد آه نتوانند امام و حّجت خدا بر خود را ببينند و ياد  دانتا جايى آه آار شيعه ب
آردن از او او به نام برايشان حالل نباشد و مجبور باشند با اشاره و آنايه آلى از او ياد 

اين روايت به آماده آردن و پرورش نفوس شيعيان براى پذيرش اوضاع جديد . آنند
بايست به انتظار آن بوده و خود را براى  اوضاعى آه ناچار شيعيان مى. پردازد مى

 .آردند استقبال از آن آماده مى

 

 )عليه السالم(ترور و شهادت حضرت امام هادى. ٩

در اواخر حكومت معتّز عّباسى ) )عليه السالم(امام هادى(على عسكرى : شيخانى گويد
ولى خدا در آخر حكومت معتّز : گويد، و طبرى امامى )١١٩(به وسيله سم به شهادت رسيد
 .)١٢٠(به وسيله سم به شهادت رسيد

اى مبتال   هـ ق به بيمارى٢٥٤ در سال )عليه السالم(هنگامى آه حضرت امام هادى
شدند آه منتهى به مرگ آن حضرت شد، فرزند خود حضرت ابومحّمد حسن 

و نور و حكمت و ميراث انبيا را به وى اعطا را به حضور طلبيده )عليه السالم(عسكرى
اى از اصحاب ثقه و مورد اعتماد  آرده و بر امامت او تصريح نموده و در حضور عّده

آن حضرت در هنگام مرگ چهل سال داشته و . خود به او وصّيت نموده و از دنيا رفتند
 به )يه السالمعل(در شهر سامرا در آشور عراق به خاك سپرده شدند، حضرت امام عسكرى

تجهيز جنازه پدر بزرگوار خود پرداخته، غسل و آفن و نماز بر او انجام داده، جنازه آن 
جا  حضرت را با گروه زيادى از مردم تشييع نموده و آن حضرت را در خانه خود همان

محلى آه امروزه ; اآنون مرقد شريف آن حضرت در سامرا است دفن نمودند آه هم
جاى ممالك اسالمى به جهت تبّرك، دعا و ابراز وفادارى به عهد مسلمانان از جاى 

 .شوند براى زيارت آن روانه مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

                                                           
 .٤٠٧ /الّصراط الّسوى. ١١٩
 .٢١٦ /دالئل االمامه. ١٢٠



 و جمع شدن مردم بسيار در )عليه السالم(مسعودى مراسم تشييع حضرت امام هادى
رد آه ها ادعا دا گروهى آه هر يك از آن: آند خانه آن حضرت را اين گونه توصيف مى

 شده بوده بر ما روايت آردند آه در آن خانه )عليه السالم(آن روز داخل خانه امام هادى
هاشم از طالبيان و عّباسيان، فرماندهان و ديگران، همچنين گروهى از  گروهى از بنى

عليه (ها از امر جانشينى حضرت امام حسن عسكرى آدام از آن شيعيان، گرد آمده، و هيچ

 آه امام -چرا آه اين مطلب فقط به اطالع اصحاب مورد اعتماد .  نداشتنداطالعى )السالم
نموده بود )عليه السالم(ها تصريح بر جانشينى امام حسن عسكرى  در نزد آن)عليه السالم(هادى

آنند آه همه آنان  حاضران حكايت مى.  رسيده، آس ديگرى از اين قضيه اطالع نداشت-
 ناگاه از داخل خانه خادمى خارج شد و به خادم ديگر در حال مصيبت و عزا بودند، آه

، اين نامه را بگير و آن را به خانه اميرالمؤمنين ببر و به فالن »بشر«اى : ندا در داد آه
اين مطلب . است) امام حسن عسكرى(اين نامه حسن بن على : شخص بده و به او بگو آه

ى رواق باز شده و خادمى سپس يكى از درهاى باال. آنجكاوى مردم را برانگيخت
عليه (پوست از آن خارج شد، سپس به دنبال او حضرت ابومحّمد امام حسن عسكرى سياه

 .دريده در حالى آه لباس زيرين او سفيد بود از در خارج شد برهنه و گريبان سر )السالم

آن روز در خانه امام، . چهره آن حضرت آامال شبيه چهره پدر بزرگوارش بود
عهدى نيز  ها داراى مقام واليت نيز حضور داشتند آه بعضى از آن» وّآلمت«پسران 
در اين . آه به احترام آن حضرت بر پا ايستاد آس باقى نماند مگر اين اما هيچ. بودند

 )عليه السالم(امام حسن عسكرى. به سمت آن حضرت رفت» ابواحمد محّمد موّفق«هنگام 
پسر عمو خوش آمدى و در : سپس به او گفت. ندنيز به سمت او آمد و باهم معانقه نمود

آه آن حضرت از  قبل از اين. بين دو در رواق نشست، مردم نيز همه در برابر او بودند
اما هنگامى . اندرونى خارج شود، خانه از شدت شلوغى و سر و صدا همچون بازار بود

ز صداى آه امام حسن عسكرى بيرون آمد و نشست مردم دست از صحبت برداشته، ج
شنيديم، در اين هنگام آنيزى از خانه خارج شد و  سرفه و عطسه صداى ديگرى نمى

در اينجا بود آه امام . سرايى آرد  شروع به مرثيه)عليه السالم(براى حضرت امام هادى
آيا اينجا آسى نيست آه ما را از دست اين زن ناآگاه خالص :  فرمودند)عليه السالم(عسكرى

 .مت آن زن رفته و او را به داخل خانه هدايت آردندآند؟ شيعيان به س

. سپس خادم ديگرى از خانه خارج شد و در مقابل حضرت امام حسن عسكرى ايستاد
نماز )عليه السالم( نيز برخاست و بر جنازه حضرت امام هادى)عليه السالم(امام حسن عسكرى

 نيز به )عليه السالم(امام عسكرى. گزارد و سپس جنازه آن حضرت از خانه خارج گرديد



آه جنازه وارد خيابانى شد آه در مقابل خانه  همراه جنازه به حرآت پرداخت تا اين
آه جنازه   قبل از اين)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. قرار داشت» موسى بن بغا«

نيز بر آن نماز گذارد، بر آن نماز خوانده » معتمد«براى مردم بيرون آورده شده، 
 )١٢٢(.هاى خانه خود به خاك سپرده شد   آن حضرت در يكى از اطاق)١٢١(.بود

در ميان جمعيت زيادى آه در تشييع جنازه امام : شود از اين روايت استفاده مى
خوردند   شرآت آرده بودند، مردان دربار عّباسى نيز فراوان به چشم مى)عليه السالم(هادى

و اين مطلب آاشف از مقام و منزلت باال و تأثير آن حضرت در ميان امت و نقش 
آه  بزرگى بود آه آن حضرت در زمان حيات خود به آن قيام فرموده بود، گذشته از اين

ذاشتن بر جنايت فجيعى بود آه حضور وليعهدان حكومت نيز چه بسا براى روپوش گ
خليفه عّباسى بدان مبادرت ورزيده و با فرستادن سم و خوراندن آن به حضرت امام 

 .دست به اين جنايت هولناك آلوده بود )عليه السالم(هادى

 

  بعد از شهادت پدر)عليه السالم(اى از شواهد امامت امام عسكرى پاره. ١٠

گذشت آه آيا قرآن مخلوق است يا غير مخلوق؟ به خاطرم : ابوهاشم جعفرى گويد. ١
ياأبا هاشم ، اُهللا   « :  در همان حال به من فرمودند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

 ;»خالُق آل شيء ، وما سواه مخلوق

 .)١٢٣(اى ابوهاشم، خداوند خالق همه چيزاست و غير از خداوند همه چيز مخلوق است

هنگامى آه قائم قيام نمايد دستور :  فرمودند)عليه السالم(امام حسن عسكرى:  گويدهمچنين. ٢

: من در دل گفتم.  را آه در داخل مساجد موجود است ويران نمايند)١٢٤(هايى دهد تا منبرها و مقصوره مى
ين آار اين است معنى ا: دهد، آن حضرت رو به من آرده فرمودند چرا اين آار را انجام مى

گذارند بدعت است و بعدًا به وجود آمده، پيغمبر اآرم و هيچ حّجتى از  آه اين چيزها آه در مساجد مى

 .)١٢٥(ها را بنا ننهاده است هاى خدا آن حّجت

چرا زن در ارث يك سهم :  سؤال آرد)عليه السالم(فهفكى از حضرت امام عسكرى. ٣
بر زن جهاد و نفقه واجب :  پاسخ دادند)عليه السالم(هم؟ امام حسن عسكرىبرد و مرد دو س مى

                                                           
 .ابو محمد پسر متوآل بر آن حضرت نماز گزارد:  آمده است٥١٩ / ٧در روايت طبرى . ١٢١
 .٢٠٦ /اثبات الوصيه. ١٢٢
 .٤٦٧ / ٢مناقب . ١٢٣
 / ٥شود و خليل فراهيدى در آتاب العين  هاى شخصى است آه در داخل مساجد بنا مى مقصوره به معنى اطاقك. ١٢٤

هايى باشد آه در  وشن است آه بايد چيزى غير از محراب آن را به معنى محل ايستادن امام جماعت دانسته و ر٥٧
 مجمع البحرين، لسان العرب، آتاب العين صحاح اللغة، : ك.شود ر داخل ديوار ساخته مى

 .٤٦٨ / ٢مناقب . ١٢٥



گويند ابن  مى: من در دل گفتم. ها بر مردان است شود، اما همه اين نيست و عاقله ديه هم واقع نمى
حضرت هم مثل پرسيد و آن  )عليه السالم(العوجاء نيز همين سؤال را از امام صادق ابى

همين جواب را به او دادند، و در روايت ديگرى هم آمده است آه آن حضرت در پاسخ 
در اين هنگام . »گيرد اى آه زن مى به خاطر مهريه«: العوجاء فرمودند ابن ابى

بله، اين همان مسأله ابن :  رو به من آرده فرمودند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

هر آنچه براى آخرين ما . بيت يكى است  ما اهل]همه[د، و اگر سؤال واحد باشد جواب باش العوجاء مى ابى

. شود و اّولين و آخرين ما در دانش و امامت مساوى هستند شود براى اّولين ما نيز جارى مى ائّمه جارى مى

 .)١٢٦(اما رسول خدا و اميرالمؤمنين بر همه برترى دارند

 :اند در دل خود اين گونه فكر آردم آه امام نوشته: ابوهاشم جعفرى گويد. ٤

 ;»اللهم اجعلني في حزبك وفي زمرتك... ياأسمع السامعين«

 .خداوندا مرا از حزب خود و در زمره خود قرار بده... اى شنواترين شنوندگان

ي حزبه وفي أنت ف«:  رو به من آرده فرمودند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

 »زمرته إذا آنت باهللا مؤمنًا ولرسوله مصدِّقًا وألوليائه عارفًا ولهم تابعًا ، فأبشر ثّم أبشر

اگر به خداوند متعال ايمان داشته، رسول او را تصديق آرده و به اولياى او معرفت 
پس بر تو بشارت باد، . داشته و از آنان تبعيت آنى، در حزب خدا و در زمره خدا هستى

 .)١٢٧(باد بر تو بشارت

عليه (حضرت امام عسكرى: از على بن احمد بن حّماد روايت شده است آه گفت. ٥

 در روزى از روزهاى تابستان سوار بر اسب خارج شد در حالى آه بارانى و )السالم
د اما هنگامى آه از مقص. آردند مردم در اين رابطه صحبت مى. لباس گرم بر تن داشت

گذشتند در راه به باران دچار شده و جز آن حضرت همه از باران خيس  باز مى
 .)١٢٨(شدند

ها و معجزات امام  ما از نشانه: از محّمد بن عّياش روايت شده است آه گفت. ٦
اى آه  اگر وى جواب نامه: گفتيم آه فردى ناصبى گفت  سخن مى)عليه السالم(عسكرى

هايى  پس ما نامه. آنم آه وى بر حق است وشته شده باشد بدهد يقين مىبدون مرّآب ن
ها مطرح آرديم و آن مرد نيز بدون مرّآب بر روى  نوشته و مسائلى را در آن نامه

ها را  ها قرار داد و ما آن نامه اى نوشت و آن ورقه را نيز در ميان نامه اى نامه ورقه

                                                           
 .٤٦٨ / ٢مناقب . ١٢٦
 .٤٦٩ / ٢مناقب . ١٢٧
 .٤٧٠ / ٢مناقب . ١٢٨



ها پاسخ دادند و بر روى  همه نامهآن حضرت به . به سوى آن حضرت فرستاديم
. مرد با ديدن آن ورقه از هوش رفت. اى نام آن مرد و نام پدر و مادرش را نوشتند ورقه

 .)١٢٩(گرديد هنگامى آه آن مرد به هوش آمد معتقد به اعتقاد حق

پسر آوچكى گم شده و پيدا : از محّمد بن عبدالّله روايت شده است آه گفت. ٧
عليه (دادند، آن حضرت)عليه السالم(اين خبر را به حضرت امام حسن عسكرى. شد نمى

در برآه به دنبال آن بّچه بگرديد، آنان در جستجوى بّچه به همان مكان : فرمودند)السالم
 .)١٣٠(رفتند و او را در آنجا مرده يافتند

اى  نامه)عليه السالم(به حضرت امام عسكرى: ابوسليمان محمودى روايت آند آه. ٨
نوشته و از آن حضرت خواستم تا دعا آنند آه خداوند به من پسرى عنايت آند، آن 

و فرزند پسرى . خداوند تو را پسرى روزى آند و تو را بر او صبردهد: حضرت در پاسخ نوشتند
 .)١٣١( دنيارفتبراى من به دنيا آمد، اما از

عليه (به حضرت ابومحّمد: از على بن ابراهيم همدانى روايت شده است آه گفت. ٩

اى نوشته و از آن حضرت  خواستم تا دعا آنند از همسر خود آه دختر   نامه)السالم
 خداوند به تو چندين :شوم، آن حضرت در جواب نوشتندعموى من نيز بود صاحب پسرى 

 .)١٣٢(پس براى من چهار پسر به دنيا آمد. فرزند ذآور اعطا نمايد

شخصى به نام سميع مسّمعى : مسلم روايت شده است آه گفت از عمير بن ابى. ١٠
وى همسايه ديوار به ; رسيد داد و رنج بسيارى از وى به من مى  آزار مىمرا بسيار

نوشته و از آن )عليه السالم(اى به حضرت امام حسن عسكرى ديوار من بود، من نامه
حضرت خواستم برايم دعا آند تا من از شّر اين شخص راحت شوم، جواب آن حضرت 

من در . ع، مالى از منطقه فارس به تو خواهد رسيدبر تو بشارت باد به گشايشى سري: اين گونه آمد آه
 سرزمين فارس پسر عمويى داشتم آه

 .وى پس از چند روز مرد و مال او به من رسيد. تاجر بود و غير از من وارثى نداشت

 به دستم رسيد آه )عليه السالم(اى از حضرت امام حسن عسكرى نامه: راوى گويد. ١١
اى توبه  به درگاه خداوند متعال استغفار آن و از آنچه بدان تكّلم آرده: ددر آن چنين مرقوم فرموده بودن

ها سخن  خاطر بود آه من روزى با گروهى از ناصبيان نشسته بودم و آن اين، بدين. آن
آه دامنه آالم را به موالى من رساندند، و من نيز با  از ابوطالب به ميان آوردند تا اين

                                                           
 .٤٧٠ / ٢ مناقب ١٢٩
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 همراه شدم، اما پس از اين نامه نشست و برخاست با ها در تضعيف امر آن حضرت آن
 .)١٣٣(است آن گروه را ترك آردم و دانستم آه مراد آن حضرت از اين نامه همين بوده

پسرى مريض از خود در : ت شده است آه گفتاز حّجاج بن يوسف عبدى رواي. ١٢
اى نوشته و از آن   نامه)عليه السالم(بصره به جاى گذاشتم و به حضرت امام عسكرى

اگر فرزند : آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند. حضرت خواستم تا براى فرزندم دعا آنند

ه دريافت آردم آه در آن اى از بصر بعدًا نامه: حّجاج گويد. تو مؤمن بود خداوند او را بيامرزد
 آن جواب را به من )عليه السالم(آمده بود پسر من در همان روزى آه حضرت امام عسكرى

 .نوشته بودند دار فانى را وداع گفته است

البته پسر من به واسطه اختالفى آه در ميان شيعيان در امامت حضرت امام 
 .)١٣٤( جريان داشت در اين امر مشكوك بوده است)عليه السالم(عسكرى
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 بخش دوم

 )عليه السالم(دوره حضرت امام حسن عسكرى 

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام حسن عسكرى 

 



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(هاى زمان حضرت امام حسن عسكرى  ويژگى

 

 اوضاع سياسى

 هـ ق آغاز گرديد نفوذ ٢٣٢ويژگى عصر دوم عّباسى آه با حكومت متوّآل در سال 
آنان حّتى بر خلفا چيره شده و زمام اداره دولت را از آنان .  در دولت بودوسيع ترآان

سلب نموده بودند، ترآان حّتى از زمان معتصم عّباسى آه قبل از متوّآل، خليفه بوده، با 
اند و اين اوضاع باعث شد آه  آرده اهالى پايتخت آه بغداد بود بسيار بد رفتار مى

چرا آه آنان با خشونت بسيار با .  به سامرا منتقل آندمعتصم مرآز حكومت را از بغداد
 .اهل بغداد رفتار آرده و اهل بغداد از آنان به خليفه شكايت برده بودند

اين عصر همچنين به ضعف قدرت مرآزى دولت و از دست دادن تقريبى هيبت و 
شده است، اين ابهتى آه اين دولت، از عصر اّول عّباسى به ميراث برده بود شناخته 

جويى و شهوات  مشغول شدن حاآمان به لذت: از آن جمله است. مطلب داليلى چند دارد
ها به  افرادى از طوايف غير عرب آه در اثر جنگ(» موالى«و عالوه بر آن استيالى 

 بر -  خصوصًا ترآان -) آشور اسالم آمده و جزو اقشار جامعه اسالمى شده بودند
 .عه آه پيامد لذت جويى حاآمان استمناصب آليدى سياست جام

ها بر امور حكومت به حّدى رسيد آه در تاريخ اسالم  سيطره ترآان و فرماندهان آن
چرا آه آنان خلفا را به حسب اراده خود عزل و نصب . مثل و مانندى براى آن نيست

يار نمودند، نتيجه اين تعّدد اراده سياسى و ضعف خلفا در برابر ترآان، پديده بس مى
خطرناك آوتاهى دوران حكومت خلفا، سرعت تعويض آنان و عدم استقرار مرآز 

 .نمود خالفت بود آه نقش مرآزيت دولت اسالمى را ايفا مى

اين ضعف مرآزيت به نوبه خود نتايج منفى ديگرى در پى داشت، مثل اعالم 
يس استقالل اميران در اطراف و اآناف دولت اسالمى و رفتن آنان به سوى تأس

اين پديده به شكل ديگرى حتى . هاى شبه مستقل در شرق و غرب دولت اسالمى دولت
هايى از ناحيه  داخل مرآز آشور اسالم نيز شده بود آه از عاليم آن بروز شورش

 . هـ ق دائمًا استمرار داشته است٢٦٢ هـ ق تا سال ٢٥٢خوارج بود آه از سال 



هاى   هـ ق، به عالوه حرآت٢٥٥ال از همين قبيل است ظهور صاحب الّزنج در س
 )صلى اهللا عليه وآله(هاى خود را براى دعوت به رضايت آل محمد انقالبيان علوى آه قيام

آه دانستيم متوّآل تا چه اندازه علويان را دشمن  خصوصًا بعد از اين. دادند انجام مى
عليه (حسن عسكرى و مراقبت شديد از امام )عليه السالم(داشته و همچنين قتل امام هادى

 .)١٣٥()السالم

 

 وضعيت اجتماعى

در بخش قبلى از شرايط سياسى عصر دّوم عّباسى و مالزمات آن آه عبارت از عدم 
رآان در دليل اين مطلب نيز گذشته از نقش بارز ت. ثبات و امنيت بود صحبت آرديم

هاى سياسى و مذهبى بود آه بر ضّد دولت  عزل و نصب خلفاى عّباسى، تعّدد حرآت
شكى نيست آه همه اين . داشتند عّباسى در شهرهاى مختلف آشور اسالمى سر برمى

مسائل اثر منفى خاصى بر شرايط اجتماعى داشت آه فرزندان امت اسالم در آن 
ط حكومت با مردم و عدم تثبيت وضعيت اند و منجر به تيره شدن رواب زيسته مى

گرديد، هم چنان آه مختل شدن شرايط سياسى باعث تفاوت اجتماعى و  اجتماعى مى
گرديد آه از نظر معيشتى و  هايى در جامعه مى ظهور نظام طبقاتى و پيدايش اليه
اين تفاوت صرفًا در اثر دوستى، نزديكى يا دورى . حقوقى داراى سطوح مختلف بودند

گرفت، در نتيجه، اين نظام اجتماعى  طبقات از دربار و رجال دربارى شكل مىآن 
فرزندان امت اسالم و پيروان دينى را آه همواره بر برادرى دينى و مساوات و عدل و 

 . به دو گروه تقسيم نمود)١٣٦(انصاف تأآيد داشت

يكى گروه آم تعداد اما مرّفه و برخوردار از قدرت حكومت و ديگرى گروه بسيار 
گرديد، اما در عين حال ناديده  وسيع آه اآثريت فرزندان امت اسالم را شامل مى

ها در  هاى دائمى و درگير آردن آن جدال. انگاشته شده و محروم از همه حقوق بود
ها را خسته و فرسوده  آشيد نيز، آن له مىهايى آه يكى فروآش نكرده ديگرى  شع جنگ

هايى آه با شعلهورتر شدن و وسيعتر شدن روز افزون خود، مساحت  جنگ. آرده بود
ها قسمتى از  ، و هر آدام از آن)١٣٧(گرفت بيشترى از سرزمين اسالم را در بر مى
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آورد آه  جدا آرده و دولتى مستقل از حكومت مرآزى به وجود مىدولت اسالم را 
نويسان به اين مرحله از تاريخ اسالم،  تاريخ. آدام مطيع حكومت مرآزى نبودند هيچ

مستقلى از قبيل هاى  ، به عالوه دولت)١٣٨(اند مختارى اميران نام نهاده مرحله خود
 تا ٢٦١ هـ ق، دولت سامانيان در ١٥٤بويه و دولت صّفاريان در  امارت حمدانيان، آل

 ٦٥٦آه رفته رفته به پاره پاره شدن و سقوط دولت عّباسيان در سال ...  هـ ق و٣٨٩
 .هجرى منجر گرديد

 شد آه بافت جامعه اسالمى در اواخر عصر اّول عّباسى از عناصر چندى تشكيل مى
در زمان معتصم عّباسى عنصر . عرب، فارس و مغربى: آن عناصر عبارت بودند از

ها را به عنوان  ترك نيز در صحنه سياست جهان اسالم ظاهر گرديد، چرا آه معتصم آن
ها سپرده، عرب و فارس  نگهدار و پاسدار خود انتخاب نموده و مناصب دولتى را به آن

ها را براى  ها وقتى آه وجود ترك ا و فارسه عرب. را از آن مناصب محروم نمود
) ها آفريقايى(= ها  خود به عنوان خطرى احساس نمودند دست به دامن آمك از مغربى

 .)١٤٠(و ديگر سپاهيان مزدور گرديدند)١٣٩()آسياى ميانه(= و فراغانى 

طوايف مختلف تقسيم آنيم آه در اين عصر مسلمانان به پيروان  همچنين مالحظه مى
شدند و جامعه اسالمى در معرض انواع تنازعات مذهبى آه خود منجر به جدايى و 

 .شد قرار گرفت پراآندگى مى

در جامعه آن روز اهل سّنت قسمت اعظم جامعه را تشكيل داده و در زمان نفوذ 
جامعه آن ترآان به مقدار زيادى از آزادى مذهبى و اعتماد به نفس برخوردار بودند، در 
 .)١٤١(روزگار شيعه نيز وجود داشتند اما با سختى و آزار بسيار زيادى روبرو بودند

البته اين بدين معنا نبود آه حاآمان دولت عّباسى به مذهب سّنى التزام دينى 
نترل آرده و به خواستند حرآت ائّمه را در ميان امت آ ها تنها مى اند، بلكه آن داشته

از جمله . ها را تحت نظر داشته باشند محاصره درآورند و با وسايل و طرق مختلف آن
ها و  آمك و يارى به فرقه: توان به موارد زير اشاره نمود ها و وسايل مى اين راه
دانست آه با  هايى آه آراء و عقايد هيأت حاآم را تحّمل آرده و هيأت حاآم مى حرآت
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بدين شكل بود . هيچ سرآشى و تمّردى از جانب آنان صورت نخواهد گرفتها  تقويت آن
هايى بر سر سفره بذل و بخشش حكومت زندگى آرده، بزرگ شده و در  آه چنين فرقه

 .نمودند راه استمرار و ادامه حكومت خلفا قيام مى

و چنانكه سابقًا توضيح داديم اين مهم جز با وارد شدن عنصر ترك در حكومت آه 
واره به تكّبر، سيطره و عدم فرمانبردارى از حكومِت خليفه عّباسى مايل بودند هم

 .گرديد امكانپذير نمى

توان طبقات مختلف جامعه را  اما در رابطه با پراآندگى اجتماعى در اين عصر مى
 :طبقات آن دوره عبارتند از. در آن دوره بررسى نمود

العرب از مهمترين  ل جزيرةمصر، آفريقاى شمالى و شما. طبقه بردگان. ١
بازارهاى فروش بردگان سياه بود، بسيارى از زنان و مردان اهل زنگ براى آشاورزى 

الزم به ذآر است آه . شدند ها گرفته و به اين بازارها آورده مى و نگهبانى از خانه
 تا ٢٥٥فراوانى زنگيان در عراق منجر به قيام و نهضت زنگيان  گرديد آه از سال 

 .)١٤٢(هـ ق بيش از چهارده سال به طول انجاميد ٢٧٠

هاى بسيارى ريخته  و  دولت و امت اسالمى براى خاموش آردن اين قيام خون
 .اموال بسيارى صرف نمودند آه خود، عامل مهمى در تضعيف دولت مرآزى گرديد

 و نصارى بوده و دولت در امور و شعائر مذهب آنان به اهل ذّمه، آنان يهود. ٢
وجه دخالتى نداشته بلكه برعكس تساهل و تسامح حاآمان در برابر آنان به حّدى بود  هيچ

ها دستور به حمايت از  هاى حكومتى شرآت آرده و حكومت آه آنان در مراسم و جشن
 .)١٤٣(دادند آنان مى

مردان دربارى، مالكان و ديگرانى آه نفوذ زيادى در سياست دولت و تأثير . ٣
 .اى در وضع اقتصادى و اجتماعى جامعه داشتند گسترده

هاى خانمانسوز و اختالفات و  هاى سنگين، جنگ عاّمه مردم آه ماليات. ٤
 .منازعات داخلى، آنان را از پا درآورده بود

طبقه گسترده ديگرى نيز از بردگان و غير بردگان به وجود آمده بود آه عبارت . ٥
هاى پر لهو و لعب خلفا و  دارى زنده از مطربان و آوازخوانانى بود آه رونق بخش شب

، تا جايى )١٤٤(ديگران بودند، و قيمت چنين بردگانى به صورت قابل توّجهى باال رفته بود
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آه اين امر حّتى در داخل دربار روابط ميان دربار و فرماندهان سپاه را از ترك و غير 
 .ترك ضعيف آرده بود، چه رسد به آثار منفى آه در آل جامعه اسالمى داشته است

 

 

 وضعيت فرهنگى

هاى خارجى به عربى و به  فرهنگ اسالمى در اين دوره به مدد ترجمه از زبان
 .انگيزى دست يافت ى، فارسى و هندى، به انتشار اعجابخصوص يونان

اّولين عامل در اين مسأله ترغيب و تشويق مسلمانان توسط اسالم نسبت به طلب علم 
به همين دليل دانشمندان . و دانش، به اعتبار يك امر واجب بر هر مرد و زن مسلمان بود

بر آسب علم و دانش تشجيع و از جانب خلفا، سالطين، امرا و رجال علم و ادب دائمًا 
 .شدند ترغيب مى

توان در دربار سامانيان، غزنويان، آل بويه،  مراآز اين حرآت فرهنگى را مى
حمدانيان در مشرق، و در غرب مملكت اسالم در دربار طولونيان، اخشيديان، فاطمياِن 

 .مصر و اموياِن آندلس جستجو نمود

 اين پديده اضافه آرد آه فرهنگ و علم را توان به ظهور بسيارى از فرق را نيز مى
 .بردند اى براى تحّقق اهداف سياسى خود به آار مى به عنوان وسيله

ها و دانشمندان رسمى  ها از يك سو و ميان اين فرقه جدال و بحثى آه ميان اين فرقه
گرفت اثر بزرگى در اين نهضت علمى داشت  يعنى فقيهان سلطنتى از جانب ديگر درمى

ين عصر را به خصوص در قرن چهارم هجرى به رغم مشكالت آلى جهان اسالم، آه ا
از حالت تفرقه، انحالل، ضعف و وهن دولت عّباسى، از نظر علمى به صورت عصرى 

 .)١٤٥(درخشان درآورده بود

 

 

 

 اوضاع اقتصادى
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غدارى بر اساس متدهاى علمى عّباسيان همواره اهميت خاصى به آشت و زرع و با
اين امر به مدد گستردگى مدارس آشاورزى بود آه اثر بزرگى در . )١٤٦(دادند مى

 .فكرى مسلمانان داشته است روشن

هاى  و از آنجا آه اساس زراعت بر آبيارى استوار است عّباسيان نيز به تنظيم روش
 آبيارى هّمت گماشته و آب را براى همگان مباح نمودند، آنان در مصر، عراق، مختلف

هايى براى  يمن، شمال شرقى فارس و شهرهاى ماوراءالّنهر دست به اجراى برنامه
آبيارى و تنظيم آب زدند، اين سيستم رفته رفته به دّقت بسيار بااليى دست يافت تا آنجا آه 

 . اين سيستم را در شهرهاى خود به آار گرفتنداروپاييان نيز بسيارى از اصول

اى  هاى آبرسانى اهميت ويژه عّباسيان همچنين به حفاظت و نگهدارى سّدها و آانال
ها نام مهندسان اطالق  ها گروهى از آارمندان دولت را آه بر آن آن. دادند مى
كستگى، ها محافظت از سدها در برابر خطر ش گرديد ايجاد نمودند آه وظيفه آن مى

ها و در صورت ايجاد سوراخ جلوگيرى از انهدام و  سوراخ شدن يا فرار آب از آن
 .)١٤٧(ها بود تخريب آن
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 بخش دوم

 )عليه السالم(دوره حضرت امام عسكرى 

 

 بخش عمده عمر شريف خود را در پايتخت )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
حكومت عّباسى يعنى شهر سامرا گذرانده و با همه شرايط، رويدادها و 

 با آن روبرو بود، )عليه السالم(هايى آه پدر بزرگوارش حضرت امام هادى گيرى موضع
 هـ ق با شهادت پدر بزرگوارش رهبرى ٢٥٤همگام و همدم بوده است، سپس در سال 

 .امت و مسئوليت امامت را در سن بيست و دو سالگى در دست گرفت

مواضع آن حضرت نيز به عنوان مرجع فكرى و روحى اصحاب و پيروان خود، 
ريزى و  بر وظيفه مهم برنامهآن حضرت عالوه . امتداد مواضع پدر بزرگوارش بود

بايست  مى)عليه السالم(چينى براى غيبت پسر بزرگوارش حضرت امام مهدى منتظر زمينه
 .)١٤٨(به مصالح عقيدتى و اجتماعى جامعه نيز بپردازد

عليه (حكومت وقت عليرغم ضعفى آه دولت عّباسى را در زمان امام عسكرى

بار خود را در رابطه با آن حضرت  هاى خشونت احاطه آرده بود، همچنان برنامه)السالم
و گروه نخبگان پيرو آن حضرت آه مطيع تعاليم و ارشادات حضرتش بودند ادامه 

وجه در مراقبت از آن حضرت آوتاهى نكرده و هيچگاه در  آنان به هيچ. داد مى
ه آوفه از شدت عمل، آوتاهى برخورد، به زندان انداختن و يا تبعيد آن حضرت ب

همه اين آارها به دليل ترس حكومت از حرآت فّعال و تأثيرگذار آن . آردند نمى
 .حضرت در ميان امت بوده است

 به عنوان رهبر )عليه السالم(از ديگر سوى مقابله با حضرت امام حسن عسكرى
چرا آه . حرآت رسالى اسالم منحصر به خلفاى عّباسى معاصر آن حضرت نبوده است

در آن زمان خطرهاى ديگرى نيز وجود داشت، از جمله خطر نواصب آه آشكارا به 
 پرداخته و در برابر تز فكرى و سياسى برجسته آنان، )عليهم السالم(بيت نبوى دشمنى با اهل
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آننده حكومت و منحرف از اسالم نبوى مخالف بود به آار  آه با تزهاى گروه قبضه
 .)١٤٩(پرداختند شكنى مى

بيت نبوى وارثان  دانستند آه اهل ناصبيان از اموى گرفته تا عّباسى، به خوبى مى
حقيقى پيغمبر بوده و تسلط آنان بر حكومت جز با دور آردن اين خاندان از مصادر 

ها را به شدت محدود آرده،  آنان، ائّمه معصومين و شيعيان آن. گردد قدرت ميسر نمى
ها را آند نموده، ايشان را از امت اسالم جدا آرده و به طرق مختلف و با هر  رآت آنح

 .گرفتند ها سخت مى داد آار را بر آن اى آه برايشان دست مى وسيله سرآوبگرانه

 و پيروان آن حضرت با آن )عليه السالم(اين شرايط زمانى آه حضرت امام عسكرى
هاى مثبت يا منفى حضرت امام  گيرى وضعدست به گريبان بودند نقش بزرگى در م

برو  هايى آه امت اسالم با آن رو  در برابر رويدادها و پديده)عليه السالم(حسن عسكرى
 .ها را خواهيم شناخت، داشته است بوده و بعدًا آن

 با سه تن از خلفاى دولت عّباسى معاصر بوده )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
 .است

آه وى  ت معتّز عباسى در زمان امامت آن حضرت بوده است تا اينمقدارى از خالف
خواست به روش عمر بن   آه مى- به دست ترآان به هالآت رسيد، تا مهتدى عّباسى 

قصد وى از اين آار فريب عاّمه مردم .  به خالفت برسد-عبدالعزيز اموى حكومت آند 
ه دليل زهد و تقوى و ورع امام مردمى آه ب; ها به سمت خود بود و برگرداندن عقيده آن

هاى بسيار توسط آن حضرت و  ها و ناراحتى  و تحّمل سختى)عليه السالم(حسن عسكرى
هايى آه مردم از حكومت و تجاوزات آن در  هاى و ستم همدردى ايشان با ناراحتى

 .مند شده بودند ديدند به آن حضرت معتقد و عالقه هاى مختلف مى عرصه

 با اين روش حتى اضطراب فراوان دربار عّباسى را نيز اما مهتدى نتوانست
 هجرى بر وى شوريده و او را ٢٥٦امرى آه باعث شد ترآان در سال . خاموش نمايد
پس از او معتمد عّباسى بر تخت حكومت عّباسى نشست و حكومت او تا . به قتل برسانند

 .)١٥٠( هـ ق به طول انجاميد٢٧٠سال 

 

 )ق. هـ٢٥٥ - ٢٥٢(معتّز عّباسى . ١
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 هـ ق و جانشين آردن فرزندش ٢٤٧پس از قتل متوّآل به دست ترآان در سال 
منتصر به دست آنان، نفوذ ترآان در دربار عثمانى بيش از پيش زياد گرديد، تا جايى آه 

اين . ها بود  آلت دست آنها آامًال بى اراده و به صورت خليفه عّباسى در دست آن
 :گردد آند به خوبى روشن مى مطلب از روايتى آه ابن طباطبا نقل مى

هنگامى آه معتّز بر آرسى خالفت نشست خاّصان او حاضر شده و منّجمان را ... «
نگاه آنيد و در طالع او بنگريد آه معتّز چقدر : ها گفتند در مجلس حاضر آرده و به آن

ماند، ظريفى در مجلس حاضر  ه مقدار در مقام خالفت باقى مىآند و چ زندگانى مى
دانم آه عمر و خالفت معتّز چه مقدار است،  من از اين منّجمان بهتر مى: گفت. بود
هر مقدار آه ترآان اراده آنند، : گويى؟ وى گفت تو در اين رابطه چه مى: ها گفتند آن

 .)١٥١(» به خنده افتادآه از سخن او در آن مجلس آسى باقى نماند مگر اين

اين روايت نفوذ و نقش ترآان را در اداره دولت و عزل خلفا و حكم آردن در امور 
سازد، آنان بر مملكت مستولى شده و خلفا را تضعيف  آلى جامعه براى ما آشكار مى

خواستند وى را از  اگر مى. ن بودآرده بودند، تا جايى آه خليفه مانند اسيرى در دست آنا
ترسيد و از شر آنان در امان  معتّز بسيار از ترآان مى. آشتند حكومت خلع آرده يا مى

ُبغاى صغير يكى از خطرناآترين آنان بود، وى يكى از فرماندهان سپاه بود آه به . نبود
از خالفت خلع آه معتّز را وادار آردند تا خود را  همراه گروهى از ترآان بعد از اين

 .آند، او را به قتل رساندند

 معاصر با اواخر خالفت معتّز )عليه السالم(اوائل امامت حضرت امام حسن عسكرى
 به دست او و با فرستادن )عليه السالم(اى آه شهادت حضرت امام هادى بود، همان خليفه

 به خصوص امام سياست معتّز در مبارزه با ائّمه اطهار و. سم به وسيله او انجام گرفت
بلكه در زمان معتّز . ها، امتداد سياست متوّآل بود  و شيعيان آن)عليه السالم(حسن عسكرى

بيش از پيش زياد شد )عليه السالم(اين شرايط دشوار نسبت به حضرت امام حسن عسكرى
تا آنجا آه وى چون خطر وجود امام را در سامّرا، گسترش دايره نفوذ آن حضرت و 

 .ش را ديد دستور داد تا آن حضرت را به آوفه تبعيد آنندزيادى ياران

معتّز به سعيد حاجب دستور داد آه ابومحّمد را به سمت آوفه : محّمد بن بلبل گويد
 .)١٥٢(ببر و در طول راه گردن او را بزن

                                                           
 .٢٢١ /الفخرى فى اآلداب الّسلطانيه. ١٥١
 .٢٠٦ / ٣الغّمه  آشف. ١٥٢



اى به آن  بود نامه )عليه السالم(ابوالهيثم نيز آه از اصحاب حضرت امام حسن عسكرى
حضرت نوشته و در رابطه با دستور معتّز در باره تبعيد آن حضرت به آوفه سؤال 

 :آرده و در آن نامه نوشته بود

خبرى به ما رسيده آه ما را بسيار ناراحت و اندوهگين . خداوند مرا فداى شما آند«
سه روز ديگر به : ددر پاسخ او نوشتن )عليه السالم(، حضرت امام حسن عسكرى»نموده است

، و بعد از سه روز معتّز از خالفت خلع شده و به قتل شما فرج و گشايشى خواهد رسيد
 .)١٥٣(رسيد

 و معتّز چيزى جز همان جنگ و )عليه السالم(رابطه ميان حضرت امام عسكرى
عّباس  هاى بسيار آوتاه، از ابتداى سلطنت بنى دشمنى قديمى نبوده است آه جز در زمان

آه پس از سقوط دولت اموى، خالفت را در دست گرفتند، همواره ادامه داشته است، 
نيز گواه اين مطلب )عليه السالم(هاى هيأت حاآم و مراقبت دائم آنان از تحّرآات امام حيله
 در ميان )عليهم السالم(ليل بود آه خلفا از مقام واال و نقش فّعال ائّمهاين تنها بدين د. است

بسيار )عليهم السالم(امت، آگاهى داشته و براى بقاى سلطنت و نظام خود از ائّمه اطهار
هاى آن را با شمشير و خون بر سرهاى بريده فرزندان  سلطنتى آه پايه; هراسان بودند

 .ا نموده بودندبيگناه و پرهيزآار امت اسالم بن

آشته  )عليه السالم(آند آه امام حسن عسكرى محّمد بن على سمرى بر ما روايت مى
بر ابواحمد عبيدالّله بن عبدالّله «: گونه پيشگويى آرده بود شدن معتّز را براى ما اين

 قرار )عليه السالم(داخل شدم و ديدم آه در پيش روى او نامه حضرت امام حسن عسكرى
من شكايت اين طاغوت سرآش يعنى زبيرى ـ زبيرى لقب معتّز بوده است ـ :  آن آمده استدارد آه در

هنگامى آه . خداوند متعال بعد از سه روز وى را خواهد گرفت] عذاب[ام و  را به نزد خداوند متعال برده
 .)١٥٤(روز سّوم فرا رسيد آن قضيه براى معتّز پيش آمد و او به بدترين شكل به قتل رسيد

 :گونه شرح داده است ابن اثير ماجراى قتل معتّز را اين

گروهى از ترآان بر معتّز داخل شده، پاى او را گرفته و او را به درب حجره «
آشاندند و با چماق به جان او افتاده، لباسش را پاره آردند، آنگاه او را در همان خانه در 

فتاب نگاه داشتند به حّدى آه وى از شدت گرماى آفتاب يك پا را بر زمين مقابل آ
ها به صورت او سيلى  در اين هنگام يكى از آن. داشت گذاشت و پاى ديگر را برمى مى
آرد، سپس وى را داخل حجره آرده،  زد و او با دست خود از صورتش دفاع مى مى

                                                           
 .٣٦ /٤٥١ / ١الخرائج و الجرائح . ١٥٣
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ها را بر خلع او شاهد  ر آرده و آن و گروهى ديگر را حاض]قاضى[الّشوارع  ابن ابى
گرفتند، همچنين صالح بن وصيف را شاهد گرفتند آه به معتّز و مادر و فرزندان و 

اند، آنگاه معتّز را به دست آسى سپردند تا او را شكنجه آند، سپس  خواهرش امان داده
است اما خو او را سه روز از غذا و آب منع نمودند تا آنجا آه يك جرعه از آب چاه مى

به او ندادند، سپس وى را داخل سردابى آرده، درب سرداب را بر وى بستند و در آنجا 
 .)١٥٥(»ماند تا مرد

سبب خلع معتّز از خالفت اين بود آه وى به دليل ضعف مالى و خالى بودن خزانه، 
.  خود تا پنجاه هزار دينار پايين آمدندها براى دريافت طلب آن. حقوق ترآان را قطع آرد

وى آسى را به نزد مادرش فرستاد تا پولى از او قرض بگيرد، اما مادر در پاسخ او 
من چيزى ندارم، اينجا بود آه ترآان بر ضد وى توطئه آرده، او را به قتل : گفت

 .رساندند

از دست اين قّصه اشاره خوبى به ضعف حكومت عّباسى و خارج شدن امر خالفت 
داران آه مسئول حفظ اموال بودند هر گونه آه دلخواهشان بود در  خليفه دارد، خزانه

اين، پايان . آردند المال تصّرف آرده و در هيچ آارى از خليفه اطاعت نمى بيت
 .تبارش بود فضاحت بار زندگى معتّز به دست اعوان و انصار و پاسبانان ترك

 

 )ق. هـ٢٥٦ - ٢٥٥(مهتدى عّباسى . ٢

وى بعد . است وى محّمد بن واثق بن معتصم، مادرش آنيزى اّمولد به نام ورده بوده
آس قبل   هـ ق حكومت را به دست گرفت، البّته هيچ٢٥٥از قتل برادرش معتّز در سال 

اف آه برادرش معتّز حاضر شود آه در برابر شهود به عجز خود از خالفت اعتر از آن
معتّز دست خود را دراز آرد و با مهتدى بيعت نمود و سپس . آند، با وى بيعت نكرد

 .)١٥٦(مهتدى به صدر مجلس رفت و با وى به عنوان خالفت بيعت شد

خواست خود را  آرد و مى مهتدى عّباسى به پارسايى و دورى از دنيا تظاهر مى
زيز نشان بدهد، اما اين پارسايى تصّنعى را براى فريفتن پيرو روش عمر بن عبدالع

هدف وى از اين آار اين بود آه در نزد مردم آبرو و . عموم مردم در پيش گرفته بود
اعتبار پيدا آند و مردم حساب او را از خلفاى عّباسى سابق آه به لهو و لعب، 

ن به مجالس لهو ها، شرب خمر و مشغول شد روى در آسب لّذت طلبى، زياده رفاه
                                                           

 .١٩٦ - ١٩٥ / ٧الكامل فى الّتاريخ . ١٥٥
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مشهور بودند، جدا نمايند، مهتدى در جواب هاشم بن قاسم آه عّلت اين زهد و پارسايى 
اما من . درست گفتى: را در عين داشتن اموال و نعمت بسيار، از او پرسيده بود، گفت

امّيه آسى مانند عبدالعزيز بود آه از نظر زهد و  در اين باره فكر آردم آه در بنى
من نيز از سر . دانى اعتنايى به دنيا چنان بود آه خبرش را خود بهتر مى  بىپارسايى و

 .)١٥٧(هاشم خودرا به اين حالت درآوردم همچشمى با بنى

اى آه در پشت اين آار مهتدى بوده رضايت خداوند سبحان نبوده  بنابراين انگيزه
 رنگ تدّين بدهد تا عاّمه مردم را مطيع است، بلكه اين روش براى اين بوده آه به خود

ها حضرت امام حسن  هاشم و در رأس آن خود گردانده و نظر مردم را از بنى
هاشم و در رأسشان حضرت امام حسن  چرا آه بنى.  برگرداند)عليه السالم(عسكرى
 به تقوى، ورع، يارى آردن و همدردى با امت در شرايط سخت )عليه السالم(عسكرى

تر اين بود آه به  دند، پس اگر مهتدى نّيت خيرى در اين آار داشت شايستهمعروف بو
 ]نه تنها[ اقتدا نمايد آه )عليه السالم(طالب اى همچون اميرالمؤمنين على بن ابى روش خليفه

صلى اهللا عليه (از نظر زهد و تقوى مشهور بوده، بلكه وى بود آه بعد از پيامبر اآرم

لمانان باقى گذاشت و برپا داشت، عمر بن عبدالعزيز خود نيز، سّنت زهد را براى مس)وآله
آنگاه آه همنشينانش درباره پارساترين مردم بحث آرده و وى را پارساترين مردم 

 .)١٥٨(طالب است نه، همانا پارساترين مردم على بن ابى: خواندند پاسخ داد

 

 سياست مهتدى در برابر مخالفان

 سياست مهتدى در برابر ترآان آامال آميخته با احتياط :الف ـ خليفه و فرماندهان سپاه
و ترس از انقالب و شورش آنان بود وى بيم آن داشت آه آنان آارى را آه با متوّآل و 

دستور داد تا موسى و ] پيشدستى آرده[دهند، به همين دليل معتّز آردند با وى نيز انجام 
مفلح دو نفر از فرماندهان ترك سپاه را آه داراى نفوذ بسيار و نقش مؤثرى در جريان 

اما بكيال آه از جانب مهتدى مأموريت قتل اين دو نفر به . حوادث بودند به قتل برسانند
ساند، چرا آه فهميده بود نقشه مهتدى او واگذار شده بود، موسى بن بغا را به قتل نر

مند بودند،  محدود آردن نفوذ ترآان و آم و آوتاه آردن جايگاهى بود آه آنان از آن بهره
شوم، چرا آه اين عمل با همه ما انجام خواهد  من از اين عمل خوشحال نمى: بكيال گفت

 و ياران خليفه بين ترآان. شد، پس با همديگر نشسته و بر قتل مهتدى اجتماع آردند
                                                           

 .٤٢٣ /الخلفا تاريخ. ١٥٧
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جنگ سختى درگرفت و در يك روز چهار هزار نفر از ترآان به قتل رسيده و آنقدر 
ها و  ها، فرغانى آه سپاه خليفه آه از مغربى جنگ ادامه پيدا آرد تا اين

 تشكيل شده بود شكست خورده، خليفه به دست ترآان اسير شده و در )١٥٩(ها ُأشروَسنى
 .)١٦٠( هـ ق به قتل رسيد٢٥٦سال 

 :توان به اين رويدادها اشاره نمود از مهمترين رويدادهاى عصر مهتدى مى

 . بر ضّد محّمد بن اسرائيلشورش اهل حمص به رهبرى ابن عّكار. ١

تبعيد مادر معتّز و ابواحمد و اسماعيل دو پسر متوّآل و پسر معتّز توسط مهتدى . ٢
 .ها به عراق از عراق به مّكه و سپس برگرداندن آن

آوردن گروهى از شيعيان همچون جعفر بن محمود به بغداد و دور آردن آنان از . ٣
 .شهرهايشان

 .امان دادن مهتدى به مخالفان. ٤

 .)١٦١(جنگ بين عيسى بن شيخ ربعى و اماجور ترك حاآم دمشق و شكست عيسى. ٥

 

 شرايطى آه حضرت امام حسن :)عليه السالم(ب ـ مهتدى و اصحاب امام حسن عسكرى
 و اصحاب آن حضرت را در زمان مهتدى احاطه آرده بود از نظر )عليه السالم(عسكرى
گيرى، تبعيد، آوچ دادن و قتل، بهتر از شرايط زمان معتّز و متوّآل و خلفاى قبل  سخت
ها نبود، بلكه سياست مهتدى امتداد همان رويه عّباسى در آنترل امام و شيعيان و  از آن

ها، مصادره آردن اموال و  رباره آنها، جاسوسى آردن د خواّص آن حضرت، آزار آن
 .پراآنده ساختن آنان بوده است

 و شيعيان آن حضرت در زمان مهتدى، )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
توان در خالل روايتى آه احمد بن محّمد  متحّمل ظلم و خشونت بسيارى گرديدند آه مى

زمانى آه مهتدى شروع به در : وى گويد. اى از آن دست يافت نقل آرده است به گوشه
:  نوشتم آه در آن آمده بود)عليه السالم(اى به امام حسن عسكرى قتل موالى آرده بود، نامه

موالى من، شكر خدايى را آه خليفه را از آزار تو به آار ديگرى مشغول آرد، به من 
 آنان را به خدا سوگند آه«: خبر رسيده است آه خليفه شما را نيز تهديد آرده و گفته است

 .»از روى زمين بر خواهم داشت
                                                           

قند بوده است، اى در ماوراءالنهر در بيست و شش فرسنگى شرق سمر شود آه منطقه به اهالى ُأشروسنه گفته مى. ١٥٩
 .١ / ١٩٧معجم البلدان 

 .٤٢٤ /الخلفا سيوطى، تاريخ. ١٦٠
 .٥٠٦ - ٥٠٥ / ٢تاريخ يعقوبى . ١٦١



ذاك أقصر «:  به خط خود در جواب وى نوشتند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

 »لعمره ، وعد من يومك هذا خمسة أّيام ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف بموته

رسد پنج روز  ه به دست تو مىاز روزى آه نام. عمر او آوتاهتر از اين است آه چنين آارى انجام بدهد

و همان شد آه حضرت امام . بشمار و بدان آه وى در روز ششم با ذّلت و خوارى آشته خواهدشد
 .)١٦٢( فرموده بودند و ما توضيح اين مطلب را در باال آورديم)عليه السالم(حسن عسكرى

ها روايتى است آه  هاى آزار و اذيت شيعه و مصادره امالك و اموال آن از جلوه
مردى از اهل مصر به نام سيف بن ليث براى : آنجا آه گويد. عمر بن ابو مسلم نقل نموده

ادم آن را از وى غصب آرده، تظلم و دادخواهى درباره باغى آه از آن او بوده و شفيع خ
وى را از آن بيرون انداخته بود به دربار مهتدى در سامرا آمد، ما به او سفارش آرديم 

نوشته و از آن حضرت بخواهد آار )عليه السالم(اى به حضرت امام حسن عسكرى آه نامه
 : در پاسخ وى نوشتند)عليه السالم(او را تسهيل نمايد، حضرت امام عسكرى

به نزد سلطان نرو، بلكه همان وآيلى آه اختيار باغ به . باغ تو به تو باز خواهد گشت. اآى نيستبر تو ب

وى وآيل را . دست اوست را مالقات آن و او را از سلطان اعظم آه الّله پروردگار جهانيان است بترسان
اى به دست  هنگامى آه تو از مصر خارج شدى نامه: مالقات آرده، وآيل به وى گفت

ن رسيد آه تو را بطلبم و باغ را به تو باز گردانم، وى باغ را به حكم قاضى ابن م
الّشوارع و شهادت شهود به او باز گرداند و مرد به رفتن نزد مهتدى محتاج  ابى
 .)١٦٣(نشد

توان از خالل اين روايت بر گستردگى پايگاه مردمى حضرت امام حسن  مى
 و ارتباط آن حضرت با مردم و عمق پيوندهايى آه آن حضرت را به ) السالمعليه(عسكرى

آن حضرت همواره در جستجوى نيازهاى . نمود به خوبى استدالل آرد آنان متصل مى
آنان بوده و به صورت مستقيم يا غير مستقيم در برآوردن حاجات آنان همكارى و آمك 

 به خوبى دريافت آه بعضى از اصحاب توان از اين روايت نموده است، همچنين مى مى
آن حضرت در شهرهاى مختلف روابطى با واليان و مديران امور داشته و در عملكرد 

اند، اخبار شيعيان نيز همواره به صورت دست اّول به آن حضرت  آنان تأثيرگذار بوده
ت هاى هيأ رسيده است، آن حضرت نيز سعى در دور آردن شيعيان از افتادن در دام مى

 .حاآم داشته است، همچنان آه در قّصه سيف بن ليث مصرى آامال مشهود است

                                                           
 و به نقل از ارشاد ١٤٥ - ١٤٤ / ٢الورى  ، اعالم٣٣١ / ٢ و به نقل از آن ارشاد ١٦ /٥١٠ / ١اصول آافى . ١٦٢

 .٢٠٤ / ٣الغّمه  آشف
 .١٨ /٥١١ / ١اصول آافى . ١٦٣



 

 مهتدى عّباسى دريافت آه :)عليه السالم(ج ـ به زندان افتادن حضرت امام حسن عسكرى
شيعيان  و )عليه السالم(هاى امام تواند فعاليت از طريق تهديد و تبعيد و مصادره اموال، نمى

و گسترش دامنه حرآت آنان را محدود آند، چرا آه تعليمات حضرت امام حسن 
 و مراقبت دائم آن حضرت از شيعيانش اقدامات حكومت عّباسى را )عليه السالم(عسكرى
 و )عليه السالم(اى جز به زندان انداختن حضرت امام اين بود آه چاره. نمود خنثى مى

زندان نديد، و آسى آه زندانبان حضرت امام حسن سخت گرفتن آار بر آن حضرت در 
همان آسى آه مهتدى موسى بن بغاى ترك را ;  صالح بن وصيف بود)عليه السالم(عسكرى

 )عليه السالم(براى قتل وى مأمور آرده بود، از ابتداى دستگيرى حضرت امام عسكرى
وجه   و با او به هيچآار را بر وى سخت بگير: عّباسيان به نزد صالح آمده و به او گفتند

 مدارا نكن

توانم انجام دهم؟ در حالى آه دو نفر از  من ديگر چه آارى مى: صالح به آنان گفت
اما آن دو نفر در اثر مصاحبت با . بدترين آسانى آه توانستم مأمور مراقبت از او نمودم

مگر در : تمها گف من به آن. اند او از نظر عبادت و نماز و روزه به درجه بااليى رسيده
گويى درباره مردى آه روزها را  چه مى: ايد؟ آنان به من پاسخ دادند اين مرد چه ديده

گيرد و تمام شب را به قيام و نماز و عبادت به درگاه خداوند مشغول است؟  روزه مى
او آسى . آند چيزى او را از ذآر و ياد خداوند غافل نمى گويد و هيچ هيچگاه سخن نمى
آيد و ترسى به دل و جان ما  آنيم همه اندام ما به لرزه درمى ه او نگاه مىاست آه چون ب

افتد آه قادر به آنترل خود نيستيم، هنگامى آه عّباسيان اين سخن را از صالح بن  مى
 .)١٦٤(وصيف شنيدند با نااميدى از نزد او بيرون رفتند

اين خبر به . آرد  را به قتل تهديد مى)عليه السالم(مهتدى همواره حضرت امام هادى
سّيد و موالى : اى به آن حضرت نوشت  رسيده، در نامه)عليه السالم(يكى از اصحاب امام

ازداشت و به من خبر رسيده است آه من، شكر خدا را آه او را از مشغول شدن به شما ب
اين در زمانى بود آه مهتدى عّباسى به فتنه موالى . نمايد او شما را تهديد به قتل مى
جواب )عليه السالم(بينيم امام اما در اينجا مى. آنى آنان داشت مشغول شده و قصد در ريشه

 .يندنما بينى مى دهند آه در آن، آينده مهتدى عّباسى را پيش دقيقى مى

ذاك أقصر لعمره ، عّد من يومك هذا خمسة ويقتل في اليوم «: آن حضرت نوشتند

 »السادس بعد هوان واستخفاف يمّر به

                                                           
 و به نقل از ارشاد ١٥٠ / ٢الورى  ، اعالم٣٣٤ / ٢ و به نقل از آن ارشاد ٢٣ح / ٥١٢ / ١اصول آافى . ١٦٤

 .٢٠٤ / ٣الغّمه  آشف



رسد پنج روز  از روزى آه نامه به دست تو مى. عمر او آوتاهتر از اين است آه چنين آارى انجام بدهد

 .)١٦٥(د شدبشمار و بدان آه وى در روز ششم با ذّلت و خوارى آشته خواه

سپاه مهتدى در آن جنگ شكست خورده و وى تنها . و چنان شد آه امام فرموده بودند
اى : زد آرد و فرياد مى به داخل شهر سامرا گريخته و به عموم مردم استغاثه مى

وى اما آسى . بياييد و در دفاع از خليفه خود بجنگيد. مسلمانان، من اميرالمؤمنين هستم
 .)١٦٦(را اجابت نكرد

 در زندان مهتدى )عليه السالم(من به همراه امام حسن عسكرى: ابوهاشم جعفرى گويد
در همين شب خداوند عمر او را : آن حضرت به من فرمودند. پسر واثق محبوس بودم

 آشته، معتمد را بر آوتاه خواهد آرد، هنگامى آه صبح شد ترآان شوريده و مهتدى را
 .)١٦٧(جاى او نشاندند

 

 )ق. هـ٢٧٩ - ٢٥٦(معتمد پسر متوّآل عّباسى . ٣

 بعد از معتّز و مهتدى با معتمد عّباسى معاصر )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
فكر مردم و اى آه در لهو و لعب و لّذات غوطهور شده و اصال به  خليفه; بوده است

به همين خاطر مردم او را ناخوش داشته و برادرش طلحه را دوست . رعيت نبوده است
 .)١٦٨(داشتند مى

به دست معتمد نيز بسيار ضعيف بوده و تحت تأثير ترآانى آه اداره امور حكومت 
معتمد ضعف خود را در . آرده است دادند عمل مى آنان بوده، خلفا و امرا را تغيير مى
 :اين چند بيت به تصوير آشيده است

آيا از عجايب نيست آه شخصى مثل من آمترين چيزها هم برايش دست نيافتنى «
 »باشد

ست نداشته همه دنيا به نام او روزى بخورند و او از همه آن اموال هيچ چيز در د«
 »باشد

شود به  همه اموال به سمت او برده شود اما قسمتى از آنچه به سمت او برده مى«

 .)١٦٩(»دستش نرسد

                                                           
 .٢/٣٥٦الورى  اعالم. ١٦٥
 .٣٥٦ / ٥الكامل فى الّتاريخ . ١٦٦
 .٤٦٢ / ٢مناقب . ١٦٧
 .٤٢٥ /الخلفا سيوطى، تاريخ. ١٦٨
 .٨٧ /سبائك الّذهب. ١٦٩



 در عهد معتمد به سر آوردند تقريبًا )عليه السالم(دورانى آه حضرت امام حسن عسكرى

 هـ ق آغاز شده ٢٥٦اين مدت از ابتداى خالفت معتمد در سال . پنج سال به طول انجاميد

فته  هـ ق امتداد يا٢٦٠در سال  )عليه السالم(و تا زمان شهادت حضرت امام حسن عسكرى

. است، وضعيت آلى جامعه در اين دوره به صورتى آامال پريشان درآمده بوده است

نخست به خاطر سيطره پيدا آردن ترآان بر حكومت و در درجه دّوم به خاطر به وقوع 

هاى ضد حكومت در شهرهاى مختلف آشور  پيوستن حوادث مختلف از قبيل حرآت

حكومت بر شيعيان و حضرت امام حسن اسالم و سپس به واسطه مبارزه و فشارى آه 

 .نمود ها شديدًا مراقبت مى آورد و از آن  وارد مى)عليه السالم(عسكرى

 :مهمترين رويدادهايى آه در دوران معتمد به وقوع پيوست از اين قراراست

 

 الف ـ قيام زنگيان

ر اى بود آه آثا ناميدند مهمترين حادثه ها آنان را زنج مى قيام زنگيان آه عرب

سوزى  حرآت زنگيان همراه با قتل، غارت، چپاول و آتش. سوئى از خود به جا گذاشت

بود آه اوضاع اقتصادى و اجتماعى را در بسيارى از شهرها آه رهبر اين حرآت 

ها مسلط شده بود به اضطراب آشانيده بود، قيام زنگيان از  بر آن» الّزنج صاحب«

 .شهرهاى ديگر امتداد پيدا آرده بودبصره آغاز شده و تا آبادان و اهواز و 

نابود آردن اين حرآت براى دولت عّباسى هزينه بسيارى در بر داشت، به عالوه 

. الّزنج بسيارى از لشكريان دولت عّباسى را در چندين معرآه شكست داد آه صاحب اين

 .)١٧٠(اما دست آخر، حكومت عّباسى توانست آنان را سرآوب نمايد

الّزنج آه على بن محّمد نام داشت اّدعا آرده بود آه منسوب به حضرت امام  صاحب

 اّدعاى او را تكذيب )عليه السالم(باشد، اما حضرت امام حسن عسكرى  مى)عليه السالم(على

به حضرت امام حسن : نموده است، از محّمد بن صالح خثعمى روايت شده است آه گفت

خواستم در رابطه با  اى نوشته و از مسائلى سؤال آردم و مى نامه )عليه السالم(رىعسك

                                                                                                                                                                      
 يرى ما قّل ممتنعًا عليه*** أليس من العجائب أن مثلي 
 وما من ذاك شيء في يديه*** وتؤآل باسمه الدنيا جميعًا 

 ويمنع بعض ما يجبى إليه*** إليه تحمل األموال ُطّرًا 
 .٤٤٥ - ٤٣٠ / ٤اريخ ك الكامل فى الّت.ر. ١٧٠



آن حضرت ... الّزنج آه در بصره قيام نموده بود نيز از آن حضرت سؤال آنم صاحب

 .)١٧١(بيت نيست الّزنج از ما اهل صاحب: در پاسخ مرقوم داشتند

 به روشنى بر عدم مشروعيت قيام )عليه السالم(اين عبارت حضرت امام حسن عسكرى

آه وى  آند و اين داللت مى)عليهم السالم(بيت الّزنج و عدم ارتباط آن با خط اهل صاحب

 .شخصى دور از تقّيد به اصول اسالم بوده است

 

 

 ب ـ حرآت ابن صوفى علوى

 بن محّمد آه به ابن صوفى معروف در سرزمين مصر نيز شخصى به نام ابراهيم
ميان سپاهيان ابن صوفى . )١٧٢(بود قيام آرده و شهر أشنا را تحت اشغال خويش درآورد
هاى بسيارى درگرفت آه به  و سپاهيان دولت عّباسى به فرماندهى ابن طولون جنگ

ها آشته  ابن صوفى بسيارى در اين جنگمبارزه و آشتار شديدى انجاميد، و از مردان 
 هجرى جنگ ديگرى ميان سپاه ٢٥٩سپس در سال . نشينى آرد شده، ابن صوفى عقب

صوفى در اين جنگ شكست خورده به  طولون درگرفت آه باز ابن صوفى و ابن ابن
 .)١٧٣(شهر فرار آرد، اما وى را گرفته و به مصر به نزد ابن طولون فرستادند

 

 ج ـ قيام على بن زيد در آوفه

 هجرى در آوفه آغاز شد و بر آن شهر مسلط ٢٥٦حرآت على بن زيد در سال 
. گرديد، وى نماينده خليفه را از آن شهر برآنار آرده خود در آن شهر مستقّر گرديد

ها با  آن. تادمعتمد شخصى به نام شاه بن مكيال را با سپاهى انبوه به سمت او فرس
در اين جنگ شاه شكست خورده، عّده . يكديگر رو به رو شده و جنگ سختى درگرفت

سپس معتمد فرمانده ترآى . زيادى از يارانش آشته شده، اما خود سالم مانده و فرار آرد
اى به على بن  به نام آيجور ترك را به جنگ على بن زيد فرستاد، در ابتدا آيجور نامه

على بن زيد براى او .  وى را به طاعت خويش خوانده و به او امان دادزيد فرستاده،
على بن زيد . شرايطى معّين آرد آه آيجور آن شرايط را نپذيرفت و آار به جنگ آشيد

خبر به آيجور رسيده، وى نيز به آن . از آوفه خارج شده و در منطقه قادسيه اردو زد
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لى بن زيد شكست خورده و گروهى از در اين جنگ ع. منطقه شتافته و جنگ درگرفت
 .)١٧٤(يارانش آشته شدند

مانند مستولى شدن حسن بن زيد علوى . در زمان معتمد حوادث ديگرى نيز روى داد
بر گرگان و آشتن بسيارى از لشكريان حكومت مرآزى و به غنيمت گرفتن آنچه را آه 

 . حسن بن زيدلشكريان داشتند توّسط اصحاب

زهير آه او نيز از خوارج  همچنين مساور خارجى و شخصى به نام طوق از بنى
آنان رفته، آنان را  حسن بن اّيوب بن احمد عدوى به جنگ با. بود، سر به قيام برداشتند

 .)١٧٥(شكست داده، سر مساور را بريد و به سامرا فرستاد

اش بر ضّد دولت عّباسى بود به واسطه عدم مشروعيت اين  ه همهها آ اين حرآت
دولت و دورى خلفا و فرماندارانشان از اصول حنيف دين اسالم، مدت زمانى بسيار 

آه در  نيز ادامه يافت تا آن)عليه السالم(طوالنى بعد از عصر حضرت امام حسن عسكرى
 . بغداد به دست مغوالن سقوط آرد٦٥٦سال 

 

 )عليه السالم(و امام عسكرىد ـ معتمد 

عليه (معتمد سعى بسيارى در خالص شدن از دست حضرت امام حسن عسكرى

رفت آه خلفاى اموى و  وى در برخورد با ائّمه معصوم به همان راهى مى. داشت)السالم
اما به زودى موضع او در قبال حضرت امام حسن . رفتند عّباسى پيش از وى مى

آه به قصد از بين بردن حضرت  اهر تغيير آرده و پس از اين به ظ)عليه السالم(عسكرى
 همان عملى آه -، آن حضرت را به آنار درندگان انداخت )عليه السالم(امام حسن عسكرى

 به - انجام داده بود )عليه السالم(متوّآل نيز مانند آن را با پدرش حضرت امام هادى
جريان از اين قرار بود آه وى عذرخواهى از آن حضرت و مدارا با ايشان پرداخت، 

حضرت امام حسن عسكرى را به يحيى بن قتيبه سپرد آه همواره آن حضرت را تحت 
داد، وى نيز آن حضرت را در محل نگهدارى گروهى از درندگان  فشار قرار مى

 را خواهند )عليه السالم(ها به زودى حضرت امام حسن عسكرى انداخت به اين گمان آه آن
 بايد دانست آه پيش از آن، زن يحيى وى را از آزار رساندن به امام خورد، البته

از خدا بترس، آه من بر تو از او «:  بر حذر داشته و به او گفته بود)عليه السالم(عسكرى
 .»بيمناآم
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روايت شده است آه يحيى بن قتيبه بعد از سه روز به همراه مرّبى شيران به محل 
 آه آن حضرت مشغول نماز بوده و شيران در اطراف آن نگهدارى درندگان آمد، اما ديد

در اين هنگام مرّبى شيرها وارد محل نگهدارى آنان شد، اما شيرها بر . حضرت هستند
يحيى به نزد خليفه معتمد رفته و او را به اين امر آگاه . سر او ريخته و او را خوردند

 و از آن حضرت عذرخواهى  داخل شده)عليه السالم(معتمد بر حضرت امام عسكرى. آرد
 .)١٧٦(...نموده و به نزد آن حضرت تضّرع نمود

 را بعد از آن نيز ادامه داد تا )عليه السالم(اما معتمد سختگيرى بر امام حسن عسكرى
از وى جايى آه وى را در زندان على بن جرين انداخته و همواره در باره آن حضرت 

ها به  وى روزها روزه دارد و شب: گفت اما زندانبان در پاسخ وى مى. آرد سؤال مى
 .)١٧٧(نماز و عبادت مشغول است

من در حبسى آه در : ابوهاشم داود بن قاسم جعفرى گويد: ابن صّباغ مالكى گويد
م عمرى و پنج يا شش تن از منطقه جوشق بود با حسن بن محّمد عتيقى و محّمد بن ابراهي
 و برادرش جعفر به )عليه السالم(شيعيان زندانى بوديم آه ناگاه حضرت امام حسن عسكرى

 آسيبى )عليه السالم(ما ترسيديم مبادا به حضرت امام عسكرى. همان زندان آورده شدند
متصّدى آن زندان صالح بن وصيف حاجب بود و مردى جمحى نيز با ما در همان . برسد

 .حبس بود

اگر اين :  رو به ما آرده و آهسته به ما فرمودند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

اى به  بينى نامه دادم آه شما آى آزاد خواهيد شد، و اين مرد آه مى مرد در ميان شما نبود به شما خبر مى

 آن نامه را در لباس خود مخفى اآنون. گوييد خبر داده است خليفه نوشته و در آن نامه وى را به آنچه شما مى

 .آرده، در صدد است تا راهى بيابد و آن را به خليفه برساند و شما متوّجه نشويد، پس از شّر او بر حذر باشيد

ما آه ديگر توان خوددارى نداشتيم همگى بر آن مرد حمله آورده او : ابوهاشم گويد
فتيم و ديديم آه وى در آن نامه از را تفتيش نموده، نامه را در بين لباس او مخفى شده يا

ما نامه را از وى گرفته و وى را از اين آار بر حذر . ما به آمال بدى ياد آرده است
هنگامى . دار بود  در زندان همواره روزه)عليه السالم(داشتيم، حضرت امام حسن عسكرى

غذاى او آه آرد ما نيز با او افطار آرده و به همراه او و از  آه آن حضرت افطار مى
 .خورديم آورد مى غالمش هر روز در جعبه سر به مهرى برايش مى
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اما يكى از روزها در اثر گرفتن روزه . گرفتم من نيز با او روزه مى: ابوهاشم گويد
من به . اى بياورد ضعف بر من غلبه آرد، به غالم خود دستور دادم تا براى من آلوچه

ه را خورده و آب نوشيدم، سپس به آنار جماعت مكانى خلوت در زندان رفته و آن آلوچ
مرا  )عليه السالم(برگشته و آسى متوّجه من نشد، هنگامى آه حضرت امام حسن عسكرى

: من خجالت آشيدم، آن حضرت فرمودند» افطار آردى؟«: ديدند تبسم فرموده و گفتند

اى و خواستى خود را تقويت آنى  هنگامى آه ديدى از روزه گرفتن ضعيف شده. ابوهاشم، گناهى بر تو نيست

تو را سوگند : سپس آن حضرت به من فرمودند. گوشت بخور، چرا آه آلوچه قّوه چندانى ندارد

دهم آه سه روز از گرفتن روزه خوددارى آنى، چرا آه وقتى بنيه انسان در اثر روزه گرفتن تحليل  مى

 .دگرد رود پس از سه روز تقويت شده و به حال اّول باز مى مى

در زندان )عليه السالم(مدت زيادى از بودن حضرت امام عسكرى: ابوهاشم گويد
پسر » معتمد على الّله«نگذشته بود آه در سامرا خشكسالى شديدى واقع شد و خليفه 

آنان سه . متوّآل دستور داد تا مردم براى استسقا يعنى طلب باران از شهر خارج شوند
 نموده دعا آردند اما بارانى نباريد، در روز روز از شهر خارج شده و طلب باران

چهارم جاثليق آه رهبر مسيحيان بود به صحرا رفت و نصارى و راهبان به همراه او 
داشت باران از  ها راهبى بود آه هر گاه دست به آسمان برمى وارد شدند و در ميان آن

 .باريد آسمان مى

رفته و مانند روز اّول دست به آنان در دّومين روز نيز به همين ترتيب به صحرا 
ها آامال سيراب شده و از آب استفاده آردند و  باران از آسمان باريد و آن. دعا برداشتند

ها افتاد و خيلى از  باز گشتند، مردم از اين مسأله تعّجب آرده و شك در دل بعضى از آن
صالح بن وصيف به . اين مسأله بر خليفه سخت آمد. ها به دين مسيحيت مشتاق شدند آن

 را از زندان خارج آن و او را به  )عليه السالم(دستور داد آه حضرت امام حسن عسكرى
 .نزد من بياور

امت :  بر خليفه وارد شد خليفه به او گفت)عليه السالم(هنگامى آه حضرت عسكرى
عليه (محّمد را از اين مصيبتى آه بر او وارد شده است درياب، حضرت امام عسكرى

مردم به اندازه : خليفه گفت» ها فردا سّومين بار خارج شوند بگذار تا آن« :فرمود)السالم
اند، پس ديگر فايده خارج شدن آنان چيست؟ آن حضرت  آافى از آب استفاده آرده

 :فرمودند

هاى ضعيف را فاسد آرده است بيرون  اى آه عقل تا شك را از مردم زايل آنم و آنان را از اين ورطه

 .آورم



آه در روز سّوم نيز به عادت روزهاى  فه به جاثليق و راهبان دستور داد تا اينخلي
گذشته براى طلب باران خارج شوند، مردم نيز به همراه آنان خارج شوند، نصارى 

 با جمعيت بسيارى به همراه آنان )عليه السالم(خارج شده و حضرت امام حسن عسكرى
. يستاده و آن راهب دست به آسمان برداشتنصارى طبق عادت طلب باران خود ا. رفتند

در اين هنگام ابر در آسمان پيدا . مسيحيان و ساير راهبان نيز دست به آسمان برداشتند
 .شده و باران باريد

 دستور داد تا دست آن راهب را )عليه السالم(در اين هنگام حضرت امام عسكرى
آه در ميان انگشتان او استخوانى ناگاه ديدند . بگيرند و آنچه در دست اوست خارج آنند

اى  آن استخوان را گرفته و در پارچه)عليه السالم(از آدميزاد وجود دارد، امام عسكرى
. ناگاه ابرها آنار رفته و آفتاب تابيدن گرفت. حال طلب باران آن: پيچيدند و به او گفتند

ابومحّمد، سّر اى : مردم از اين قضيه متعّجب شدند و خليفه به آن حضرت عرضه داشت
 !اين آار چه بوده است؟

اين استخوان يكى از پيامبران خداوند عّز و جّل است آه ايشان با به آارگيرى : آن حضرت فرمود

شود مگر  وقت استخوان پيامبرى در زير آسمان برهنه نمى اند، و هيچ بعضى از فنون انبيا آن را پيدا آرده

خشنود شده و استخوان را )عليه السالم(آنان از آالم امام عسكرى. بارد آه از آسمان باران مى اين
 .گونه آه آن حضرت فرموده بود يافتند امتحان آردند و آن را همان

 پس از اين ماجرا در حالى آه مردم را از آن )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
انان همه از اين قضيه شبهه نجات داده بودند به خانه خود در سامرا رفتند و خليفه و مسلم

 با خليفه در رابطه با آزاد آردن يارانش آه با )عليه السالم(امام حسن عسكرى. خشنود شدند
عليه (حضرت امام عسكرى. او در زندان بودند صحبت آرد و خليفه آنان را نيز آزاد نمود

ها و  آرد و صله احترام زندگى مى از آن پس در خانه خود در سامرا با عّزت و )السالم
آه آن حضرت دار فانى  رسيد تا اين انعام خليفه دائمًا در منزل آن حضرت به دستش مى

 .)١٧٨(را وداع گفت آه خداوند او را به رحمت بيكران خود غرقه گرداند

 

 هـ ـ معتمد و موضع او در برابر شيعه

ها بود در برابر شيعه به آن توسل  حكومت عّباسى مدتاى آه  عمليات سرآوبگرانه
جست در زمان معتمد عّباسى تغيير نكرده، بلكه عصر معتمد امتداد همان سياست  مى
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آنان در برابر ائّمه . ديرين بوده آه خلفاى عّباسى آن را از يكديگر به ميراث برده بودند
چرا آه خلفا از . آردند ده مىاطهار و شيعيانشان اين سياست را به قويترين شكل پيا

تحول اوضاع به نفع ائّمه و اتباع آنان و گسترش فعاليت سياسى ايشان آه خود نشانه 
تغيير اوضاع بر ضّد حكومت وقت بود، همچنين از روى آوردن مردم به شكل گسترده 

 در آه در نتيجه ممكن بود به اّتخاذ موضع جهادى توّسط امام )عليه السالم(به حضرت امام
 .برابر خليفه و سلطنت او منجّر گردد سخت وحشت داشتند

هاى  هاى حكومت در برابر شيعه چيزى جز همان روش در زمان معتمد نيز روش
 :عصرهاى گذشته نبوده است آه عبارتند از

 . و پيروان او)عليه السالم(مراقبت و زير نظر گرفتن تحّرآات اصحاب امام. ١

 .رفت دن فعاليت اصحاب امام به آار مىزندان آه براى محدود آر. ٢

گرفت  هاى ديگر در برابر شيعه نتيجه نمى قتل آه حكومت هنگامى آه از روش. ٣
ها رو به رشد و تزايد نهاده است دست به قتل  آرد فعاليت آن و يا احساس مى

 .زد مى )عليه السالم(هاى بارز و نزديكان امام شخصيت

 

 )عليه السالم( عسكرىبه شهادت رسيدن حضرت امام حسن

 مسئوليت خود را در برابر دين )عليه السالم(آه حضرت امام حسن عسكرى پس از آن
و امت جدش، همچنين مسئوليت عظيم خود را در برابر فرزند منتظر خويش به انجام 

 هجرى داده و حّتى ترس و نگرانى مادر ٢٦٠رسانيد خبر شهادت خود را قبل از سال 
 و ...امر الهى ناچار بايد واقع گردد، پس نگران نباش: داد آه  گونه تسكين مىگرامى خود را اين

بينى آرده بود اّتفاق افتاد و آن حضرت پس  آه آن حضرت پيش اما اين فاجعه همچنان
. )١٧٩(االّول همان سال بيمار گرديد به رفيق اعلى پيوست آه در روز اّول ماه ربيع از آن

شد،  آه آن حضرت بيمار گرديد بيمارى آن حضرت روز به روز شديدتر مى پس از اين
آه در روز هشتم همان ماه به درجه رفيع شهادت نايل آمدند، همچنين روايت شده  تا اين

است آه به آن حضرت سم خورانده شده و از جانب حكومت ترور گرديدند، چرا آه سم 
همان آسى آه از .  به شهادت رساندن آن حضرت فرستاده بودرا معتمد عّباسى براى

 و تقدم او بر جميع )عليه السالم(ديدن احترام و تعظيم امت نسبت به حضرت امام عسكرى
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هاشميان از علوى و عّباسى بسيار خشمگين و ناراحت شده و تصميم بر ترور و آشتن 
 .)١٨٠(آن حضرت گرفته بود

عليه (حضرت مهدى(آن حضرت در هنگام شهادت، غير از پسرش ابوالقاسم محّمد 

فرزند ديگرى از خود باقى نگذاشت آه سن شريف آن حضرت در زمان وفات ) )السالم
 و تميز حق پدر بزرگوارش پنج سال بود و خداوند متعال در همين سن قّوه درك حقايق

 .)١٨١(از باطل را به آن بزرگوار عطا نمود

 در آنار قبر پدر بزرگوارش حضرت امام )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
نويسان سال وفات آن حضرت  ، اغلب تاريخ)١٨٢( در سامرا مدفون گرديد)عليه السالم(هادى

اما سبب وفات آن . اند  ذآر آرده و به مكان دفن آن حضرت نيز اشاره نموده٢٦٠را 
 .)١٨٣(اند حضرت را توضيح نداده

هنگامى آه : آند آه گفت نقل مىابن صّباغ از احمد بن عبيدالّله بن خاقان 
:  بيمار گرديد جعفر بن على آسى را به نزد پدر من فرستاد آه)عليه السالم(الّرضا ابن
پدرم در همان ساعت به سرعت  سوار بر اسب .  بيمار شده است)عليه السالم(الّرضا ابن

ان خليفه سپس با عجله برگشت در حالى آه پنج نفر از خادم. شده و به دارالخالفه رفت
ها بود  آه همه از افراد مورد اعتماد و رجال دولت او بودند آه نحرير هم در ميان آن

عليه (ها دستور داد تا يكسره در خانه حضرت امام حسن عسكرى بازگشت و به آن

اى از مّدعيان طبابت  بمانند و از اخبار و حاالت او مطلع شوند، سپس به دنبال عّده)السالم
هنگامى . ها دستور داد تا هر صبح و شب از آن حضرت عيادت نمايند آنفرستاده و به 

آه دو روز از اين ماجرا گذشت يكى از آنان براى وى خبر آورد آه آن حضرت بسيار 
وى سوار بر اسب شد و صبح زود بر بالين وى حاضر شده، به . ضعيف شده است

القضاة فرستاده، وى را  ل قاضىسپس به دنبا. طبيبان دستور داد دائمًا در نزد او باشند
در آن مجلس حاضر آرده به او دستور داد تا از اصحاب خود ده نفر از آسانى آه از 

ها را حاضر آرده و  وى آن. نظر دين و امانت و ورع مورد اعتماد باشند حاضر آند
 فرستاده، دستور داد تا شب )عليه السالم(ها را به خانه حضرت امام حسن عسكرى همه آن
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االّول سال  آه آن حضرت چند روز گذشته از ماه ربيع و روز در آنجا بمانند، تا اين
 .)١٨٤( هجرى دار فانى را وداع گفت٢٦٠

 و بررسى )عليه السالم(در خالل پيگيرى تاريخ زندگانى حضرت امام حسن عسكرى
گردد آه اقدام براى   حكومت عّباسى در برابر آن حضرت، بر ما روشن مىموضع

 و رهايى از دست او از جانب خليفه معتمد )عليه السالم(آشتن حضرت امام حسن عسكرى
ريزى شده بود، خصوصًا هنگامى آه اّوال سلسله عملياتى آه حكومت در  عّباسى برنامه

 )عليه السالم(نيًا بر ضّد حضرت امام حسن عسكرى و ثا)عليه السالم(برابر حضرت امام هادى
آنان چندين بار آن حضرت را به زندان . انجام داده بود با دّقت مورد بّررسى قرار گيرد

. آه خانه آن حضرت نيز همواره تحت مراقبت بسيار شديد بود انداختند گذشته از اين
بار   آارهاى خشونتخواستند آن حضرت را به آوفه تبعيد آنند و آنان همچنين مى

بر پايه نتيجه اين . ديگرى نيز بر ضّد آن حضرت و شيعيان و علويان انجام دادند
بررسى، به ضميمه روايت احمد بن عبيدالّله بن خاقان آه پدرش يكى از بارزترين 

شود آه در پشت قضيه شهادت  مردان دولت عّباسى بوده است، بر اين نكته تأآيد مى
 بدون آوچكترين شكى دست گناهكار عوامل حكومت موجود بوده )لسالمعليه ا(امام عسكرى

 .است

 

 

 )عليه السالم(نماز گزاردن بر جنازه حضرت امام عسكرى

آنجا آه ;  بازتاب بزرگى در سامرا داشت)عليه السالم(شهادت حضرت امام عسكرى
م ها تعطيل شده و عموم و خصوص مردم به سرعت و عجله به خانه اما همه مغازه

: آند ريختند، احمد بن عبيدالّله در روايتى آن روز بزرگ را اين گونه توصيف مى
هنگامى آه خبر وفات آن حضرت منتشر گرديد شهر سامرا به خود لرزيد و از همه جا 

ها  تعطيل و درب دّآان، بازارها )١٨٥(الّرضا از دنيا رفته است اين ضّجه بلند شد آه ابن
هاشم، آاتبان، فرماندهان، قاضيان، معّدالن و ساير مردم براى حضور در  بنى. بسته شد

 .)١٨٦(تشييع جنازه آن حضرت سوار شدند و شهر سامرا شبيه به عرصه محشر شده بود
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 تجهيز يعنى غسل و آفن )عليه السالم(آه جنازه حضرت امام حسن عسكرى پس از اين
موالى من، : گرديد، خادم آن حضرت عقيد خارج شد و جعفر بن على را صدا زده گفت

جعفر بن على و به همراه او شيعيان . برادر شما آفن شد، پس برخيز و بر او نماز بخوان
و  ()عليه السالم(آه پيشاپيش آنان عثمان بن سعيد عمرى آه يكى از وآيالن امام عسكرى

هنگامى آه وارد خانه شدند ديدند . بود، داخل شدند) )عليه السالم(دها وآيل حضرت حّجتبع
حسن بن على ـ صلوات الّله عليه ـ آفن شده در تابوت قرار گرفته است، جعفر بن على 

اى آه  هنگامى آه خواست تكبير بگويد پسربّچه. جلو رفت تا بر آن حضرت نماز بخواند
هايش فاصله دار بود، خارج شده،  هايش مجّعد و دندانصورتش آمى گندمگون و مو

جعفر در . اى عمو، من براى نماز خواندن بر پدرم سزاوارترم: رداى جعفر را گرفت و به او گفت
اش عبوس و زرد شده بود پا پس نهاد و پسربّچه جلو آمده بر او نماز  حالى آه چهره

 .)١٨٧(خواند

 را از اندرونى خارج آردند )عليه السالم(نازه حضرت امام حسن عسكرىهنگامى آه ج
، البته اين )١٨٨(ابوعيسى فرزند متوّآل به امر خليفه، معتمد عّباسى بر وى نماز خواند

عليه (رت امام عسكرىآار براى اين بود آه افكار عمومى را در رابطه با شهادت حض

گويا آه حكومت در اين مسأله دست نداشته و بلكه برعكس از اين .  گمراه نمايند)السالم
 در )عليه السالم(است، چرا آه آنان در ايام بيمارى امام عسكرى امر ناراحت نيز بوده

ظاهر براى مداواى آن حضرت اهتمام زيادى به خرج داده و مردان بزرگ دربار 
توانست  لكن چنين آارهايى نمى. ز براى تشييع جنازه آن حضرت آمده بودندعّباسى ني

 را بفريبد و نه تنها آنان، بلكه اآثريت مسلمانانى آه آنچه )عليه السالم(شيعيان و دوستان امام
 رفته بود را ديده )عليه السالم(از زندان و اعمال فشار از طرف حكومت بر امام عسكرى

 .خوردند فتار حكومت را نمىبودند نيز فريب اين ر

 

 )عليه السالم(فرزندان امام حسن عسكرى

 به جز امام محّمد )عليه السالم(مشهور بين شيعه اماميه اين است آه امام حسن عسكرى
 هيچ فرزند ديگرى نداشته است، دليل اين مطلب آن است آه شيخ )عليه السالم(مهدى منتظر

اما حسن بن على : گويد آنجا آه مى. )١٨٩(ه است به آن اشاره نمود)رضي اهللا عنه(مفيد
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الّزمان ـ عليه الّصلوة و الّسالم ـ نبوده و  عسكرى، پس براى او فرزندى به جز صاحب
 .)١٩٠(جز آن حضرت هيچ فرزندى ظاهر يا باطن از خود به جا نگذاشته است

و فرزند امام حسن : ه و گفته استابن شهرآشوب نيز همين قول را پذيرفت
 .)١٩١( قائم بوده و غير از او فرزندى نداشته است)عليه السالم(عسكرى

يك   و غير از اين دو هيچ)١٩٣( و مسعودى)١٩٢(صاحبان منابع تاريخى مانند طبرى
اند و وى همان پسرى است آه   نكرده)عليه السالم(اى به فرزندى غير از امام منتظر اشاره

 . هجرى به دنيا آمده است٢٥٥در نيمه شعبان سال 
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 بخش سوم

 )عليه السالم(نيازهاى دوره حضرت امام عسكرى 

 

تر بر جاودانگى رسالت اسالم روايات نبوى به تبعيت از قرآن آريم به صورت متوا
آه اين امر منقضى  هاى ديگر داللت دارد، و اين و پيروز شدن آن بر همه رسالت

ها از قريش  اسرائيل آه همه آن آه دوازده خليفه به عدد نقباى بنى نخواهد شد مگر اين
 .)١٩٤(باشند بيايند و بروند

 وارد شده است آه به روايت عبدالّله بن )صلى اهللا عليه وآله(اين تعبير از پيامبر اآرم
 امامان بعد از من دوازده تن »األئمة من بعدي اثنا عشر آّلهم من قريش«: مسعود فرموده است

 .)١٩٥(باشند هستند آه همه از قريش مى

 نماز )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: درى نيز روايت شده است آه گفتاز ابوسعيد خ
 :اّول را براى ما خواندند، سپس به ما رو آرده و فرمودند

بيت من در ميان شما مثل سفينه نوح و باب حّطه در  اى گروه اصحاب من، بدانيد آه همانا مثل اهل

ن و ائمه هدايتگر از ذّريه من چنگ زنيد آه در اين بيت م پس بعد از من به اهل. باشد اسرائيل مى بنى

 .صورت هرگز گمراه نخواهيد گرديد

اى رسول خدا ائّمه بعد از شما چند تن هستند؟ آن : به آن حضرت عرض شد
 .)١٩٦(باشند ها دوازده تن از اهل بيت من مى آن: حضرت فرمودند

هايى آه  گذشته از آتبى آه اختصاصًا در موضوع امامت نوشته شده است، آتاب
تحت عنوان صحيح و مسند نيز نوشته شده آاشف از ميزان اهميت اين جايگاه حّساس و 
مهم در نصوص آتاب و سّنت و سيره مسلمانان است، تا آنجا آه گروهى از مردم پيدا 

اند آه نه از نظر قرآن و نه از  ديگر افتادهشده و براى تصّرف اين جايگاه به جان يك
آنان اين جايگاه رفيع را . اند نظر سّنت پيامبر اآرم شايستگى احراز اين جايگاه را نداشته

اند و آن دليل سست اين  تر از خانه و تار عنكبوت تصّرف نكرده اى سست جز به بهانه
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كرده بودند امت اسالم متفّرق است آه اگر آنان براى گرفتن زمام امور مبادرت و عجله ن
گرديد، آنان اين عجله و سرعت عمل را براى پوشانيدن  شده و بدون رهبر نابود مى

لباس مشروعيت بر تصّرف غاصبانه خود در حكومت و به دست گرفتن زمام امور بعد 
 .اند از پيامبر اآرم دليل قرار داده

بّوت و خالفت يكجا جمع اين خط آه حكومت را تصّرف نمود با اين عنوان آه ن
اگر : ها اين بود آه ريزى بلندمدتى براى خود انجام داد، استدالل آن برنامه. شوند نمى

هاشم قرار داده شد، سزاوار نيست آه امامت نيز در ميان آنان  نبّوت در خاندان بنى
باشد، در حالى آه نصوص و روايات پيغمبر اآرم آامال بر اين نكته تأآيد دارد آه 

بيت آن حضرت بوده و آنان همچون آشتى نوح و باب حّطه  مامت پس از پيامبر در اهلا
 .باشند بوده و هم آنان امان امت از غرق شدن و گمراهى مى

ريزى درازمدت خط حاآم توانست اقدام آنان، در  اما همين استدالل پوچ و برنامه
ه براى آنان تعيين شده بود را  از مقامى آ)عليهم السالم(بيت جهت آنار گذاشتن سياسى اهل

سپس خط حاآم دست به اقدام ديگرى زده و نگارش و تدوين احاديث . به پيروزى برساند
 آه )صلى اهللا عليه وآله(وسيله نگذارد احاديث پيامبر اآرم را ممنوع اعالم آرد تا بدين

 پيشرو و پيشوا  و جايگاه آنان به عنوان)عليهم السالم(بيت ها مربوط به اهل بسيارى از آن
باشد در ميان مردم پخش گردد و اين اقدام،   مى)صلى اهللا عليه وآله(بعد از رسول خدا

عليهم (بيت ساز اقدامات آتى آنان در جهت سلب مرجعيت دينى و فكرى از اهل زمينه

 . بود)السالم

اما عليرغم همه اقداماتى آه براى آنار گذاشتن سياسى و اسقاط مرجعيت دينى آه 
بيت قرار داده بود،   به تصريح قرآن آريم براى اهل)صلى اهللا عليه وآله(امبر اآرمپي

ها براى رهبرى مسلمانان و خصوصيات   و اهلّيت آن)عليهم السالم(بيت شايستگى اهل
آنندگان  اى آه در آن بزرگواران بود به همراه مبارزه اصولى آنان با تصرف ويژه

نجر به بازگشت اقتدار فكرى و دينى به ساحت اسالم اى طوالنى، م قدرت پس از مبارزه
 .گرديد

عليهما (هنگام دو امام بزرگوار حضرت امام جواد و حضرت امام هادى امامت زود

بيت براى پيشوايى و  دليلى محسوس و بسيار قاطع و قوى بر شايستگى علمى اهل)السالم
رت داده و روايات رهبرى امت به سمت ساحل سعادت بود آه قرآن آريم به آن بشا

آنجا آه به صراحت از مهدى سخن به ميان ; صريح سّنت نبوى آن را تأآيد آرده است



بيت رسالت بوده و زمين را پس از پر شدن از ظلم و جور، پر از  آورد آه از اهل مى
 .آند عدل و داد مى

 و )لسالمعليهم ا(بيت شكست همه اقدامات امويان و عّباسيان براى ساقط آردن ائّمه اهل
هاى درخشان آنان، باعث شد آه مأمون عّباسى سياست  پرده آشيدن بر شخصيت

 را از نزديك زير )عليهم السالم(بيت وسيله بتواند اهل گذشتگان خود را تغيير دهد تا بدين
 .نظر بگيرد

. نمود، اما در باطن آينه آنان را در سينه داشت وى تظاهر به احترام آنان مى
 سياستى بود آه بعضى از خلفاى بعدى نيز مانند معتصم و متوّآل و سياست وى همان

 .خلفاى پس از او تا معتمد عّباسى از آن تبعيت نمودند

سياست احترام گذاشتن به امام در ظاهر امر اما مراقبت شديد از او و زير نظر 
هايش، محبوس آردن وى در مرآز خالفت، ممنوعيت سفر و  داشتن همه فعاليت

باشد داراى داللت عميقى   آردن هر آس آه با او ارتباط دارد و از اتباع او مىدستگير
اى از آن را بيان  بوده است آه مأمون، متوّآل و خلفاى ديگر هر آدام به نوبه خود گوشه

الّرضا مرا بيچاره آرده است، و اين  واى بر شما، امر ابن: متوّآل گفته است. اند آرده
 با شكست )عليه السالم(مات وى براى ساقط آردن حضرت امام هادىزمانى بود آه همه اقدا

 .مواجه شده بود

توانست شخصيت درخشان امام  چرا آه نمى. فايده بود هاى مأمون نيز بى تالش
 را آمرنگ نمايد و همه اقداماتش وى را از اهداف شومش دورتر )عليه السالم(رضا
ّآل نيز بيهوده بود، دليل اين مطلب هم هاى معتصم و متو آه همه تالش نمود، چنان مى

 را در عنفوان جوانى آه سن شريفش از بيست و )عليه السالم(اين است آه معتصم امام جواد
به )عليه السالم(همچنين است ترور امام هادى. آرد به شهادت رساند پنج سال تجاوز نمى

 ترور حضرت امام رغم اقدامات متعّدد براى دست معتّز عّباسى، چرا آه متوّآل على
و هنگامى آه زمان امامت .  در ترور آن حضرت موّفق نبوده است )عليه السالم(هادى

 رسيده و آن حضرت در بيست و دّومين سال )عليه السالم(فرزندش امام حسن عسكرى
زندگى مبارك خود امامت را به دست گرفت نيز در سياست عّباسيان هيچ تغييرى حاصل 

 .در شرايط محيطى آن حضرت نيز هيچ چيزى تغيير نكرده بودآه  نشده بود، چنان

يك از اين   در زمان هيچ)عليه السالم(دانيم آه از زمان شهادت حضرت امام حسين مى
 . براى قيام بر عليه خلفا انجام نشده بود)عليهم السالم(بيت خلفا اقدام مستقيمى از سوى اهل



 براى چه بوده و چرا آنان تا اين )لسالمعليهم ا(بيت پس اين همه ترس و وحشت از اهل
 نمودند؟ اندازه در آشتن آنان تسريع مى

 در ضمن حديثى سّر اين مطلب را بيان )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
 :آند مى

يكى از آن دو دليل اين آه آنان : بنى امّيه و بنى عّباس به دو دليل شمشير در ميان ما آل پيامبر گذاشتند

دّومين . ترسيدند ما اّدعاى خالفت آنيم و ناگهان حق به حقدار برسد تند حّقى در خالفت ندارند، و مىدانس مى

آه آنان از اخبار متواتر، دانسته بودند آه از بين رفتن حكومت جابران و ظالمان، به دست قائمى از ما  دليل اين

به همين دليل بود . ابران و ستمگران هستندآنان شك نداشتند آه جزو گروه ج. بيت به وقوع خواهد پيوست اهل

 )عليه السالم(آه نگذارند آن قائم  را بكشند و به طمع اين)صلى اهللا عليه وآله(بيت رسول خدا آه سعى آردند اهل

اما خداوند متعال .  را قطع آنند)صلى اهللا عليه وآله(به دنيا بيايد يا اگر به دنيا آمده آشته شود، نسل پيغمبر اآرم

آدام از اين خلفاى ستمگر آشكار شود، بلكه اراده آرد تا نور خود را آامل  واست تا امر آن قائم براى هيچنخ

 .)١٩٧(آند، اگرچه آافران نپسندند

 به تبعيت از قرآن آريم در رابطه با قضيه )صلى اهللا عليه وآله(چينى پيامبر اآرم مقدمه
زادگان  آه آن مصلح جهانى از فرزند مصلح جهانى اسالم و تصريح آن حضرت به اين

 از فرزندان فاطمه و على به دنيا خواهد آمد و )صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم
ك ضرورت بود آه باشد ي  مى)عليه السالم(آه او نهمين فرزند از فرزندان حسين شهيد اين

چرا آه مصلح . آرد  واجب مى)صلى اهللا عليه وآله(اعتقادات اسالمى آن را بر پيامبر اآرم
گذشت، نقطه تابش  ترين شرايطى آه بر امت اسالم مى جهانى، در سياهترين و ظالمانه

صلى اهللا (شرايطى آه پس از وفات پيامبر اآرم. نور اميد و تنها اميدوارى بزرگ آنان بود

 .بر گرفت اين اخبار و رواياِت پيش از موعد را تأييدنمود مسلمانان را در)ليه وآلهع

چينى وسيع پيامبر در رابطه با حتمّيت ظهور، والدت، غيبت، ظهور،  اين مقدمه
آن را برپا )عليه السالم(اى آه حضرت مهدى عاليم ظهور، عدل و حكومت اسالمى نمونه

نقل شده آه تعداد  )صلى اهللا عليه وآله(ى از پيامبر اآرمخواهد ساخت، در طى روايات فراوان
 .رسد آن روايات، در نزد شيعه و اهل سّنت به بيش از پانصد روايت مى

 نيز در طول دو قرنى آه ميان وفات پيغمبر )عليهم السالم(بيت ائّمه و پيشوايان از اهل
وش جد بزرگوار خود،  طول آشيده است بنا به ر)عليه السالم(اآرم و غيبت حضرت مهدى

 عمل آرده و همواره در جهت تأآيد بر اين اصل و تأييد و )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

                                                           
 . .آبادى آشف الحّق  چاپ دّوم به نقل از اربعين خاتون٣٥٩ /منتخب االثر. ١٩٧



تثبيت آن در دل و جان مردم تالش آرده و اين اعتقاد را گذشته از شيعيان و مواليان و 
از عقايد ، حتى در ميان ساير مسلمانان نيز به عنوان يكى )عليهم السالم(بيت پيروان اهل

 .حتمى درآوردند

اعتقاد به اين اصل، همچون ميدانى آآنده از مين، ظالمان را با خطر مرگ و نيستى 
چرا آه . ها را از ميان بردارد ها و خط انحرافى آن مواجه ساخته بود آه قادر بود آن

افشانى نور اميد و هدايت براى همه مسلمانان بوده، باعث ترس و  اين اصل، منبع پرتو
وحشت ظالمانى بود آه به ناحق بر گرده مسلمانان سوار شده بودند، تا آنجا آه اگر 

دادند و   جز تأآيد بر اين اصِل اعتقادى، هيچ آار ديگرى انجام نمى)عليهم السالم(بيت اهل
آردند، اعتقاد به همين اصل و  از نظر سياسى هيچ تحرآى بر ضد حاآمان ستمگر نمى

چرا آه اعتقاد به اين . ن براى از ميان برداشتن آنان آافى بودترويج آن، در نظر حاآما
 .اصل و شيوع آن در ميان مردم خواب را از چشمان آنان گرفته بود

اما از ديگر سوى حاآمان مجبور بودند تا افكار عمومى دنياى اسالم را نيز رعايت 
پروراندند به   سر مىآنند و اين مسأله مانع از آن بود تا آنچه را آه در دل داشته و در

بپردازند، و اين )عليهم السالم(بيت ريزى آشكار عليه اهل موقع اجرا درآورده، به برنامه
البته آنان در عين حال از . همان اراده خداوند است آه باالتر از اراده آنان است

ر بيت پيامب هاى پنهان براى توجيه آشتن و از ميان برداشتن هريك از امامان اهل توطئه
 .آردند  فروگذار نمى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

گونه شايع آردند آه از دين جد خود   اين)عليه السالم(آنان درباره حضرت امام حسين
خواست امت جد  آه او آسى بود آه مى خارج شده است و قتلش واجب است، در حالى

 .خود را اصالح نمايد

 و امامان پيش از آن حضرت نيز همواره متهم بودند آه )عليه السالم(حضرت امام آاظم
ريزى آرده و طرفدارانشان از اطراف و  براى قيام بر عليه حكومت مرآزى برنامه

 .آورند ها پول مى اآناف مملكت اسالمى براى آن

آه مأمون   نيز عليرغم اين)عليهما السالم(در باره حضرت امام رضا و امام جواد
 متهم اصلى است و معتصم هم دختر )عليه السالم(حضرت امام رضادانست در ترور  مى

و اين [مأمور آرد، )عليه السالم(مأمون را براى ارتكاب جنايت ترور حضرت امام جواد
 اما اين دو امام بزرگوار به شكلى بسيار ]مطلب از چشم امت اسالم به دور نخواهد ماند

 .ت رسيدندگرانه و پليد به دست اين دو تن به شهاد حيله



;  آرزوهايى براى آينده امت اسالمى داشتند)صلى اهللا عليه وآله(در عين حال پيامبر اآرم
ماندگان خود را به حد  بايست امتى شاهد و ميانه باشد آه عقب امتى آه به تقدير الهى مى

گردند تا به اصول و معيارهاى آن رسيده، در نتيجه  او برسانند و پيشى گرفتگان باز
در چهار گوشه زمين برافراشته شده، دين حق » ال اله اّال الّله و محّمد رسول الّله«پرچم 

گردد، به همين دليل، مسأله اسالمى  عليرغم اآراه آافران بر همه اديان پيروز و مسلط
 و اعتقاد به وجود و ظهور آن حضرت و اصالح )عليه السالم(انتظار حضرت امام مهدى

اى مطرح آردند آه به عنوان يك نقطه  گوار را به گونهامور جهان به دست آن بزر
ناپذير دين  اساسى در اعتقادات اسالمى مطرح شده و به عنوان يكى از اصول تغيير

 .اسالم معّرفى شود

 )صلى اهللا عليه وآله( براى به پا داشتن اين اصل قرآنى آه رسول اآرم)عليهم السالم(بيت اهل

ضرت بر آن اعتماد آرده و چون يك خط مشى اصولى و بيت آن ح مبّين آن بوده و اهل
 .آلى سعى در تثبيت آن در دل و جان مسلمانان داشتند، از هيچ آوششى فروگذار نكردند

يعنى اخبار » مالحم«هايى است آه دانشمندان در رابطه با  شاهد اين مطلب آتاب
به نحو قابل توّجهى ، )عليه السالم(غيبى مربوط به زمان غيبت و ظهور حضرت امام زمان

 .اند در قرن اّول و دّوم هجرى تأليف آرده

 بيش از دو قرن قبل از والدتش در فرهنگ اسالمى )عليه السالم(نام حضرت امام مهدى
اى با  ها، نسب و هر چه را آه رابطه درخشيده، راوياِن اخبار، اهداف، ويژگى مى

 .نمودند انقالب اسالمى آن حضرت داشته است نقل مى

اين تبليغات به مدت دو قرن و نيم ادامه داشته و مسلمانان همواره اين اخبار و 
روايات را شنيده و متون اين روايات را نسل به نسل براى يكديگر نقل آرده، گاه حّتى 

 .اند آورى و تأليف نموده اين روايات را به صورت مستقل جمع

ها   و امامان پس از آن)عليهما السالم(واقعيت اين است آه در عصر امام باقر و صادق
هنگامى آه . اى داده شده است  اهميت ويژه)عليه السالم(به تأآيد بر مسأله امام مهدى

 صادر شده است به )عليه السالم( را آه درباره حضرت مهدى)عليه السالم(روايات امام صادق
هاى بعد  د، و در دههرس ها به حدود سيصد روايت مى آنند، تعداد آن تنهايى شماره مى

همچنان ادامه )عليهم السالم(بيت از زمان امام صادق نيز تأآيد بر اين مسأله از سوى اهل
 .داشته است

حال بايد ديد اين واقعيت از نظر سياسى و اجتماعى چه پيامدهايى داشته، از چنين 
 رفته است؟ اى انتظار چه تأثيرى بر دل و جان مسلمانان مى قضيه



اند پرده از سّر   بدان تصريح نموده)عليه السالم( حضرت امام حسن عسكرىحقيقتى آه
ها آه گاه ممكن است در نظر محققان عجيب نيز جلوه نمايد برداشته است آن  اين پديده

عليه (اى آه خلفا در به شهادت رساندن امامان بعد از امام رضا حضرت دقيقًا سبب عجله

ال استثناى همه آنان از سياست مأمون در قبال اين امامان اند و دليل تبعيت ب  داشته)السالم
هاى  سياستى آه مراقبت شديد، ثبت و ضبط همه فعاليت; اند را به خوبى تفسير فرموده

ها بخشى از آن را   و آاشتن جاسوسان مرد و زن در داخل خانه آن)عليهم السالم(اهل بيت
 .داد تشكيل مى

 از )عليه السالم(ه اماماِن بعد از حضرت صادقتوانيم سّر اين مطلب را آ حال مى
چرا آه اين امامان . اند آشف نماييم هاى معروف و مشهوِر هاشمى به دنيا نيامده زن

اند، و براى همين  آمده  از آنيزانى پاك، عفيف و برگزيده به دنيا مى)عليهم السالم(بزرگوار
ازدواجى رسمى و علنى آدام مولود  مطلب مهم بود آه اين امامان بزرگوار هيچ

به همين دليل بود آه اين امامان پس از والدت چندان از سوى حّتى خواّص و . اند نبوده
 .اند مورد جلب توّجه نبوده )عليهم السالم(بيت معتمدان از اصحاب اهل

شدند آه   مى- آه امامان آينده بودند -حاآمان، تنها در زمانى متوّجه اين فرزندان 
 براى امامت او و مطرح آردن نامش در سطح جامعه به ] فرصت آافىبا[امام قبلى 

چينى آرده بود، و اين گونه بود آه فرصت ترور و آشتن  ريزى و مقدمه تدريج برنامه
 .شد هنگام امام بعدى از حاآمان گرفته مى زود

ها و  شاهد اين مّدعا اين است آه وقتى آن فرزند، مورد توّجه مردم واقع شده و جان
هاى فتنه دشمن در برابر او شروع  آرد، تازه دستگاه ها به سوى او گرايش پيدا مى لد

 .آرد به آار مى

ما خيلى اميد داريم آه :  عرض آردم)عليه السالم(به حضرت رضا: اّيوب بن نوح گويد
آند شما باشيد،  صاحب اين امر، يعنى آن آس آه خداوند به دست او جهان را اصالح مى

چرا آه . ر خالفت را بدون شمشير و خونريزى در اختيار شما قرار دهدو خداوند ام
اند و سّكه به نام شما ضرب  عهدى با شما بيعت آرده بينيم مردم به عنوان واليت مى

بيت آه مردم براى او  هر آدام از ما اهل:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(شده است، امام رضا

ه مسائل شرعى و اجتماعى از او سؤال آرده، مورد توّجه جامعه قرار گرفته، هاى بسيار نوشته، دربار نامه

آه خداوند  تا اين. در بستر بيمارى افتاده و از دنيا رفت]به صورتى مشكوك[پول به سمت او حمل شد، ناگهان 



رشد و نمّو عّزوجّل براى اين امر مردى برانگيزد آه آن چنان مخفى و دور از ديدگان باشد آه حّتى والدت و 

 .)١٩٨(او نيز در خفا به انجام رسد

 در سن پنجاه و پنج سالگى از دار دنيا )عليه السالم( و امام رضا)عليه السالم(امام آاظم
 در بيست و پنج سالگى از )عليه السالم(بينيم آه امام جواد اما مى. رفته و به شهادت رسيدند
نيز به واسطه بيمارى از دنيا  )عليه السالم(آدام از ائمه م هيچداني دنيا رفته است، و مى

اند، بلكه آنان در نهايت صّحت و سالمت بدنى بودند، تا آنجا آه صّحت و سالمت  نرفته
 .ها خود عاملى براى تحريك حسادت حاآمان عّباسى بود جسمى آن

اى   آه خود پديدههنگام خود  با امامت زود)عليه السالم(در چنين شرايطى امام جواد
شد، در امر رهبرى الهى و  همتا بود و زبان به زبان در ميان دوست و دشمن نقل مى بى

شكنى دست يافته، امت اسالم را به ياد آالم خداوند متعال در  رّبانى به نوعى رآورد
خداوند در مرحله صباوت و خردسالى به حضرت يحيى و : قرآن آريم انداخت آه

 .است  آتاب و حكم و نبّوت را اعطا آرده)المعليهما الس(عيسى

ديد طفلى آه هنوز دهه اّول  آرد و مى اآنون، امت اسالم با تمام وجود لمس مى
ها نفر از مردم مسلمان استيال پيدا  زندگى را پشت سر نگذاشته بر عقل و دل ميليون

 .آرده است

 پس از آن حضرت سازى براى امامت امامانى بود آه خود اين نوع امامت، زمينه
امر امامت را بر خالف آنچه مردم در زندگى خود به آن عادت آرده بودند، در مرحله 

 .گرفتند خردسالى به عهده مى

، دّومين )عليه السالم(هنگام فرزند حضرت امام جواد، يعنى امام هادى امامت زود
نمود  انگيز نمى همتا بود آه به زودى ديگر نه تنها چندان شگفت مصداق اين پديده بى

چرا آه . بخشيد گذارى بزرگى مى بيت نقش جديد و تأثير بلكه به خط رسالى اهل
بيت از نمونه منحصر به فرد ديگرى از اين نوع امامت  وسيله پيروان مكتب اهل بدين

 .شدند برخوردار مى

 آه عليرغم آنترل شديد و در آمين بودن حاآمان )عليه السالم(ىحضرت امام مهد
هنگام  ستمگر آار والدت و امامت او به انجام رسيد، مصداق سّومى براى امامت زود

گانه شيعه بوده، پس از انس گرفتن مردم با دو نمونه از اين نوع  در ميان امامان دوازده
 .شد  خصوصًا موجب شگفتى آسى نمىامامت، ديگر در جامعه اسالمى عمومًا و شيعى

                                                           
 .٣٥٤ /آمال الّدين. ١٩٨



 شرايط انتقال از مرحله )عليه السالم(رو بود آه شرايط زمانى امام هادى از همين
بايست از پس پرده غيبت امور جامعه  امامت آشكار به امامت پنهانى امامى بود آه مى

ت وى بايست به چنين امام پنهانى رو آرده، به امام را حل و فصل نمايد و امت نيز مى
 .معتقد شده و عليرغم سختى شرايط، با وى تعامل نمايد

شد در آن، امت را براى   تنها فرصتى بود آه مى)عليه السالم(زمان امامت امام هادى
عليه (خصوصًا وقتى بدانيم آه امام هادى. استقبال از شرايط جديد امامت آماده آرد

 است آه بناست مهدى موعود نهمين )لسالمعليه ا(هفتمين فرزند از نه فرزند امام حسين)السالم
ريزِى   همان آسى است آه بايد از طريق برنامه)عليه السالم(يعنى امام هادى. ها باشد آن

 اوضاع را )عليه السالم(يك ازدواج خاص و پنهان براى پسرش حضرت امام حسن عسكرى
موعود فاصله زمانى چرا آه تا زمان به دنيا آمدن آن . براى والدت نوه خود آماده نمايد

بايست از آن براى يك آمادگى الزم و فراگير نهايت استفاده  جدًا آوتاهى بود آه مى
 .بشود

عليه (بنابراين، براى قيام به اين مسئوليت بسيار سنگين، فرصت براى امام هادى

بايست در آمال دّقت و احتياط از يك  چرا آه آن حضرت مى. بسيار آم و آوتاه بود)السالم
هت، و تبليغات عمومى از طرف ديگر، فرصت را از حاآمان ستمگر گرفته و مفهوم ج

انتظار و آمادگى براى ظهور و قيام در برابر ستمگران را در ميان امت تعميق بخشد، و 
 .يا الاقل به وسيله پيروان مخلص خود بر مسلمانان اتمام حّجت نمايد

 آارى بس بزرگ و سنگين بر )السالمعليه (بينيم امام هادى جا است آه مى از همين
چرا آه بايد با احتياط آامل از برانگيخته شدن سوء ظن حاآمانى آه . عهده داشته است

وسيله بتواند نقش خود را  در آمين او و فرزندان او نشسته بودند جلوگيرى آند، تا بدين
ه انجام رسانده آه همان محّقق ساختن حلقه ارتباطى ميان آنچه را آه پدران بزرگوارش ب

بايست به انجام برسانند بوده است، به  و آنچه را آه فرزند و فرزندزاده بزرگوارش مى
 .بهترين شكل ايفا نمايد

 به جز شش سال فرصت )عليه السالم(به همين دليل بود آه حضرت امام حسن عسكرى
باشد،  مى)عليهم السالم(بيت امامت پيدا نكرد آه اين آوتاهترين مدت امامت در تاريخ اهل

ده )عليه السالم( سى سال، حضرت امام حسن)عليه السالم(چرا آه امامت حضرت امام على
سى )عليه السالم(العابدين بيست سال، حضرت امام زين )عليه السالم(سال، حضرت امام حسين

نوزده سال، حضرت امام  )عليه السالم(و چهار يا سى و پنج سال، حضرت امام باقر
سى و پنج سال، حضرت )عليه السالم(سى و چهار سال، حضرت امام آاظم )عليه السالم(دقصا



عليرغم عمر آوتاهش هفده )عليه السالم( بيست سال، حضرت امام جواد)عليه السالم(امام رضا
 .سى و چهار سال به طول انجاميد )عليه السالم(سال و حضرت امام هادى

حضرت امام هادى و بعد از آن حضرت امام هايى آه  به همين ترتيب همه برنامه
 انجام دادند، مانند حضور دائم در دارالخالفه و يا جايگاه بلندى )عليهما السالم(حسن عسكرى

آه در نزد همه اصناف و طبقات جامعه از اميران و وزرا گرفته تا فرماندهان سپاه و 
 .ودش آاتبان و همه مرتبطان به دربار در همين رابطه ارزيابى مى

هاى اوضاع آلى سياسى بود آه حضرت  آنچه تاآنون بيان داشتيم بارزترين ويژگى
همچنين نيازهايى آه چنين وضعيتى به .  را احاطه آرده بود)عليه السالم(امام حسن عسكرى

 .صورت خاص داشت

البته براى به تحّقق رساندن اهداف بزرگى آه تحقق آن به صورت عام به ائّمه 
منوط و )عليه السالم( و به صورت خاص به حضرت امام حسن عسكرى)سالمعليهم ال(اطهار

 .مربوط بوده است

 را در دو بخش بيان خواهيم )عليه السالم(ما نيازهاى زمانه حضرت امام حسن عسكرى
يك بخش مخصوص به نيازهاى جامعه اسالمى به صورت آلى و بخش دّوم مربوط . آرد

هاى  اى از مسئوليت  آه مجموعه)عليه السالم( عسكرىبه نيازهاى گروه صالح پيروان امام
براى تحّقق آن )عليهم السالم(هايى آه ائّمه مسئوليت; شد ها مربوط مى رسالى بزرگ به آن

هاى صحيحى آه قرآن آريم همگان را به آن هدايت آرده است  از طريق اسباب و راه
 .ريزى آرده بودند برنامه

 

 





 

 

 

 

 

 قسمت چهارم

 

 

 

 ستبخش نخ

  و نيازهاى جامعه اسالمى)عليه السالم(امام عسكرى 

 

 بخش دّوم

  و نيازهاى گروه شيعه)عليه السالم( عسكرى امام

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(ميراث گرانسنگ امام عسكرى 



 



 

 

 

 بخش نخست

  و نيازهاى جامعه اسالمى)عليه السالم(حضرت امام عسكرى 

 

 و بعد از بيان )عليه السالم(پس از روشن شدن جّو آلى جامعه زمان امام حسن عسكرى
هاى اساسى آن حضرت به عنوان حلقه وصل ميان دو عصر حضور و غيبت  مسئوليت

هاى امام حسن  با همه خصوصيات و عالماتى آه اين دو عصر دارند مسئوليت
 :ودتوان بدين شرح شماره نم را مى)عليه السالم(عسكرى

 .ايجاد روابط آميخته با حكمت و دّقت با حاآمان و دستگاه حاآم. ١

 .رّد شبهات و دفاع از حريم رسالت الهى. ٢

 .هاى منحرف روبرو شدن با فرقه. ٣

 .دعوت به سوى دين حق. ٤

 

 ايجاد روابط آميخته با حكمت و دقت با حاآمان و دستگاه حاآم. ١

اين )عليه السالم(ابطه با حضرت امام هادىاز آنچه گذشت دانستيم آه حكومت در ر
 :گذاشت ها را به مورد اجرا مى برنامه

 .نزديك آردن آن حضرت به دربار و تظاهر به احترام و بزرگداشت آن حضرت. ١

 .)عليه السالم(مراقبت شديد و مستمر از همه آارها و احواالت امام. ٢

ه باشد، مانند به زندان خشونت در برخورد هنگامى آه اقتضاى اين امر بود. ٣
 .، يا ريختن به خانه آن حضرت و يا ترور آردن آن بزرگوار)عليه السالم(انداختن امام

 با احتياط و دقت )عليه السالم(به همين دليل الزم بود آه حضرت امام حسن عسكرى
آميز آن آه اّوال سعى در آشف آردن  آامل در برابر حكومت ستمگر و اقدامات خشونت

در صورت والدت و يا جلوگيرى از والدت )عليه السالم(ضرت امام حسن عسكرىپسر ح
چنين پسرى داشته و ثانيًا هدف قطع ارتباط امام با شيعيان و پيروان آن حضرت را دنبال 

 .نموده است، برخورد نمايد مى

آه منجر به   )عليه السالم(ريزى دقيق حضرت امام حسن عسكرى و به زودى به برنامه
 .آرد  توسط حكومت گرديد اشاره خواهيم)عليه السالم(شف حضرت امام مهدىعدم آ



 از هر فرصتى آه براى آن حضرت به وجود )عليه السالم(حضرت امام عسكرى
رسيدند براى ارتباط با پيروان و  هايى آه به پايتخت مى آمد از طريق آاروان مى

هايى  روانشان به وسيله روشارتباط آن حضرت با پي. نمودند شيعيان خويش استفاده مى
به همين ترتيب بود آه مقدارى از . گرفت بسيار هوشمندانه و گوناگون صورت مى

 به آن اهميت )عليه السالم(اموال و يا استفتاءات و يا غيره مانند اخبار و مسائلى آه امام
 .رسيد دادند به دست آن حضرت مى مى

عليه (مام حسن عسكرىآه گسترش دايره وآيالن حضرت ا به عالوه اين

گيرى آه  ضرورت ارتباط مستقيم با آن حضرت را آاهش داده و سياست گوشه)السالم
داد آه   انتخاب نموده بود به دستگاه حكومتى اطمينان مى)عليه السالم(حضرت امام عسكرى

 .تحرك آن حضرت محدود شده و يا حتى آامال متوقف گرديده است

 

 

 

 رّد شبهات و دفاع از حريم رسالت. ٢

در زمان )عليه السالم(هايى آه از حضرت امام حسن عسكرى يكى از مهمترين فعاليت
امامتش صادر شد رّد آرام و حكيمانه بزرگترين توطئه تخريبى بود آه يكى از فالسفه 

قرآن را آه آندى تعدادى از آيات متشابه . آورنده آن بود به وجود» ِآندى«مسلمان به نام 
خواست  نمود جمع آرده و مى در نگاه اّول براى خواننده نوعى از تناقض را تداعى مى

اين اقدام مستقيمًا قرآن آريم را آه سند رسالت و نبّوت اسالمى . اين آتاب را منتشر نمايد
 .و سمبل اّول نظام اسالمى بوده است را هدف قرار داده بود

 ميزان خطرناك بودن )عليه السالم( امام عسكرىآس به جز حضرت در عين حال هيچ
را بر عاّمه مردم آه در مسائل علمى و دينى تخّصص نداشتند  اين اقدام و تأثير منفى آن

آه اين اقدام ممكن بود بهانه و دستاويزى به دست دشمنان  به اضافه اين. درك نكرده بود
 به موقع از اين اقدام مطلع )معليه السال(اسالم و مسلمين بدهد، اما حضرت امام عسكرى

روزى يكى از شاگردان آندى بر حضرت امام حسن . شده و آن را در نطفه خفه آردند
آيا در ميان شما مردى :  به او فرمودند)عليه السالم( داخل شده، امام عسكرى)عليه السالم(عسكرى

 ن آغاز آرده است منصرف نمايد؟شود آه استاد شما آندى را از آارى آه در رابطه با قرآ رشيد پيدا نمى

توانيم در اين آار يا  چگونه مى. ما شاگردان او هستيم: شاگرد آندى جواب داد
 آارهاى ديگر به استاد خود اعتراض آنيم؟



آيا آنچه را آه به تو بگويم به وى «:  به وى فرمودند)عليه السالم(حضرت امام عسكرى
 خواهى رساند؟

 .آرى: وى پاسخ داد

به نزد آندى برو و در انس گرفتن و يارى او در امر قرآن با وى مالطفت :  فرمودند)عليه السالم(امام

اى براى من  مسأله: و دوستى به خرج بده، پس هنگامى آه انس و الفت در ميان تو و او برقرار شد به او بگو

اگر : به وى بگو.  او بپرسىخواهم از تو بپرسم، وى از تو خواهد خواست تا مسأله را از پيش آمده آه مى

آند غير از آن معانى باشد  آسى در نزد تو قرآن بخواند آيا امكان دارد آه مراد او از آنچه را آه به او تكّلم مى

 است؟ آنى وى آن معنا را اراده آرده آه تو گمان مى

مد، پس فه آرى، ممكن است، زيرا وى مردى است آه اگر حق را بشنود مى: وى به تو خواهد گفت

 ]آلمات[دانى آه معناى واقعى آن  در اين صورت تو چه مى: هنگامى آه اين مطلب را پذيرفت به او بگو

اى، و اين آيه براى معنايى غير از  باشد آه تو فهميده] معنايى[چيست؟ شايد معناى واقعى اين آيه غير از آن 

 .معناى ظاهرى آن وضع شده باشد

ها انس و الفت ايجاد شد مسأله  گامى آه در ميان آنآن مرد به نزد آندى رفت و هن
بعدًا براى گرفتن جواب بيا، وى مدتى با خود تفّكر : آندى گفت. را براى او مطرح آرد

آرد و در نزد عقل و وجدان خود ديد آه اين مسأله از نظر نظرى مشكلى ندارد و از 
 .رود نظر لغوى احتمال آن مى

دهم آه به من خبر بدهى اين مسأله  تو را سوگند مى: سپس آندى به شاگرد خود گفت
 اى؟ را از آجا آورده

اى بود آه ناگاه به دلم افتاد و آن را به تو گفتم، آندى  اين مسأله: شاگرد جواب داد
برد و به چنين جايگاهى نرسيده  اى راه نمى هرگز مانند تويى به چنين مسأله: پاسخ داد

 اى؟  اين سؤال را آوردهاست، پس مرا آگاه آن آه از آجا

 . دستور آن را به من داده است)عليه السالم(ابومحّمد عسكرى: شاگرد پاسخ داد

چنين مسائل و آلماتى جز از مثل چنين خاندانى . اآلن درست گفتى: آندى گفت
سپس دستور داد تا آتش افروخته و هر آنچه در آن آتاب نوشته بود را . شود خارج نمى

 .)١٩٩(به آتش سوزاند

 و مراقبت آن حضرت از )عليه السالم( دليل بر هوشيارى امام)عليه السالم(اين موضع امام
توانست از دور يا نزديك ضررى به رسالت  هاى علمى و فكرى بود آه مى همه فعاليت

                                                           
 . .٣ به نقل از ابوالقاسم آوفى، آتاب التبديل ق ٤٥٨ - ٤٥٧ / ٤مناقب . ١٩٩



آه نقش بزرگى نيز در بيدارى حّس صحيح اعتقادى  ينعالوه بر ا. اسالمى وارد نمايد
اى بود آه  در شيعيان و دور آردن آنان از مواضع شك و شبهه داشته باشد، اين شيوه

 در برابر فرق و مذاهب انحرافى و آّال انحرافات فكرى )عليه السالم(حضرت امام عسكرى
ها و  رت در نسلآردند تا درسى براى اصحاب و شيعيان آن حض از آن تبعيت مى

 .هاى آينده باشد قرن

حادثه طلب باران راهبان و تأثير منفى آه بر جامعه اسالمى گذاشته بود نيز در 
توانست اين  نمى )عليه السالم(همين راستا بود آه هيچ آس به جز حضرت امام عسكرى

ين حكومت نيز اين موقعيت ممتاز آن حضرت را دانسته و به هم. فتنه را برطرف نمايد
جهت از آن حضرت خواست تا متوّلى امر دفاع از امت جد خويش باشد، چرا آه شك و 

 .شبهه امت جد او را فرا گرفته بود

 در اين ماجرا پيروز شده، شك )عليه السالم(و همچنان آه دانستيم حضرت امام عسكرى
;  نمودبرد آامال رفع هايى آه حقانيت شريعت و نظام اسالمى را زير سؤال مى و ابهام

 با )عليه السالم(امام. نظامى آه به عنوان شريعت پايان بخش همه اديان روى آار آمده بود
 .اين اقدامات توانست امت اسالم و نظام اسالمى را از سقوط و فروپاشى محافظت نمايد

 

 

 

 هاى منحرف روبرو شدن با فرقه. ٣

كديگر اختالف آرده و به دو  مسلمانان با ي)صلى اهللا عليه وآله(پس از وفات رسول اآرم
گروهى در مقابل روايات و نصوصى آه از آن حضرت وارد شده بود . فرقه تقسيم شدند

دست به اجتهاد و تحليل زدند و گروهى ديگر به روايات و شيوه عملى آن حضرت و 
 .بند شده و عمل خود را مطابق آن ساختند هايش پاى گيرى موضع

هاى مختلف تقسيم  اى به فرع يخ دولت اسالم هر فرقهو پيدا است آه در امتداد تار
هاى متعددى چون مرجئه و معتزله و خوارج آه بعد از قضيه حكميت در  شده و فرقه

 .جنگ صّفين و در زمان حكومت علوى به وقوع پيوست، سربرآوردند

لت ، به عنوان حاميان رسا)عليه السالم(، پدران حضرت عسكرى)عليهم السالم(ائّمه اطهار
هاى گمراه آننده ايستادگى  و عقيده اسالمى هر آدام در زمانه خود در برابر اين فرقه

ها داشت، آه  گيرى خاص خود را با هر يك از اين فرقه هر امامى نيز موضع. نمودند
 .رفت انحرافاتش امت مسلمان را نيز منحرف نمايد بيم آن مى



هاى منحرفى آه در مدت   با فرقه)عليه السالم(اينك به دو نمونه از روبرويى امام
 :دوره بوده است توّجه آنيد عصر و هم امامت خود با آن هم

 

  و ثنويه)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. ١

آنان .  موجود بوده فرقه ثنويه است)عليه السالم(هايى آه در زمان امام عسكرى از فرقه
. آسانى هستند آه دوگانه پرست بوده، به همراه خداونِد قديم، به قديم ديگرى نيز معتقدند

باشند آه به دو مبدأ خير و مبدأ شر به عنوان نور و ظلمت اعتقاد  اينان همان مجوس مى
 .)٢٠٠(پندارند داشته هردو را قديم مى

با مردى از ثنويه : محّمد بن ربيع شائى روايت آند آه گفتشيخ آلينى از اسحاق، از 
هايى از سخنان او در دل من جاى  سپس به سامرا آمدم اما بخش. در اهواز مناظره آردم

 در )عليه السالم(من بر درب خانه احمد بن خصيب نشسته بودم آه ناگاه ابومحّمد. گرفته بود
آن حضرت . ى دارالخالفة بيرون آمدآن روز آه روز بار عام بود از بيرونى عموم
احٌد احٌد فرٌد، يعنى خداوند يكى است : نگاهى به من افكند و با اشاره دست به من گفت

ام بود بيهوش بر  يكى است يكى است، و من از شنيدن اين خبر غيبى آه پاسخ سؤال قلبى
 .)٢٠١(زمين افتادم

. يكى از اصحاب آن حضرت از آن حضرت خواست براى پدر و مادرش دعا آنند
: به همين دليل آن حضرت نوشتند. پدر او از فرقه ثنويه و مادرش مؤمنه بوده است

 .)٢٠٢(»خداوند مادرت را بيامرزد«

 

  و صوفيه)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. ٢

ها و روابط گروه   با بيان آرا، روش)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
فاسدالعقيده صوفيه براى مردم و آشكار آردن صفات و خصوصيات آنان فساد عقايد 

توان اين مطلب را در حديث امام حسن  نمودند، مى ايشان را براى همه مردم آشكار مى
 :آنجا آه امام به وى فرمودند.  با ابوهاشم جعفرى مالحظه آنيم)عليه السالم(عسكرى

                                                           
 .٧٨ / ١البحرين  طريحى، مجمع. ٢٠٠
 / ٤طالب  شائى شيبانى آمده است، در مناقب آل ابى، در نسخه ديگرى نام راوى به جاى ٢٠ح / ٥١١ / ١آافى . ٢٠١

 . نيز نام راوى شيبانى آمده است٤٢٢
 .٢٩٤ / ٥، بحاراالنوار ٢٢١ / ٣الغّمه  آشف. ٢٠٢



، مستبشرة ، وقلوبهم مظلمة منكدرة ،   سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة«

فاسق بينهم موقَّر، ، والبدعة فيهم ُسّنة ، المؤمن بينهم محقَّر وال السُّنة فيهم بدعة

 »، وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون ُامراؤهم جاهلون جائرون

، وآل جاهل عندهم  أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء ، وأصاغرهم يتقّدمون على الكبراء

، وال يعرفون الضأن  ال يتميزون بين المخلص والمرتاب;  خبير وآل محيل عندهم فقير

 » من الذئاب

 خلق اهللا على وجه األرض ، ألّنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، علماؤهم شرار«

وأيم اهللا إّنهم من أهل العدول والتحرف ، يبالغون في حّب مخالفينا وُيضّلون شيعتنا 

،   وموالينا ، فان نالوا منصبًا لم يشبعوا من الرثاء ، وإن خِذلوا عبدوا اهللا على الرياء

، فمن أدرآهم فليحذرهم  والدعاة إلى نحلة الملحدينأال إّنهم قّطاع طريق المؤمنين 

 » وليصن دينه وإيمانه

هايشان  ها خندان و گشاده اما دل هاى آن اى ابوهاشم، روزگارى بر مردم خواهد آمد آه صورت

تاريك و ظلمانى خواهد بود، سّنت در ميان آنان رنگ بدعت گرفته و بدعت در ميان آنان سّنت 

 ميان آنان تحقير شده اما فاسقان و گناهكاران در ميان ايشان محترم شناخته مؤمن در. گرديده است

 .اميرانشان نادان و ستمگر و دانشمندانشان همواره در دربار ستمگران در رفت و آمدند. شوند مى

جويند، نادان در نزد آنان دانا  دزدند و آودآان بر بزرگان پيشى مى ثروتمندانشان توشه فقرا را مى

نمايد، آنان ميان اشخاص بااخالص و افراد داراى شك و شبهه  آرده و دانا در نزد آنان فقير مىجلوه 

 .توانند گوسفند را از گرگ تميز دهند گذارند، و نمى فرقى نمى

آورند،  اند، چرا آه آنان به فلسفه و تصّوف روى مى دانشمندانشان بدترين خلق خدا بر روى زمين

آنند، آنان  ن از راه حق و حقيقت منحرف شده به سمت باطل گرايش پيدا مىاما به خدا سوگند آه آنا

نمايند، اگر به پست و مقامى  در دوستى مخالفان ما افراط آرده، شيعيان و مواليان ما را گمراه مى

شوند و اگر پست و مقام را از دست بدهند از روى ريا خدا را  دست يابند از مدح و ستايش سير نمى

آنندگان مردم به رويه ملحدان و  آنند، آگاه باشيد آه آنان راهزنان مؤمنان و دعوت عبادت مى

اند، پس هر آه با چنين آسانى برخورد آرد بايد آه از آنان بر حذر بوده، دين و ايمان  دينان بى

 .خويش را نگاه دارد



ر بن اى ابوهاشم، اين آالمى است آه پدرم از پدرانش از جعف: سپس آن حضرت فرمودند

 .)٢٠٣(اين از اسرار ماست، آن را جز براى اهلش بازگونكن.  مرا به آن آگاه آرده است)عليهم السالم(محّمد

 

 دعوت مردم به دين حق. ٤

 در هيچ شرايط و حالى از دعوت مردم به هدايت و دين حق )عليهم السالم(بيت ائّمه اهل
نيز در اين رابطه )عليه السالم(امام حسن عسكرى. داشتند رويگردان نبوده، سستى روا نمى

ون پدران بزرگوار خود بر هدايت مردم و خارج آردن آنان از ظلمت و تاريكى به همچ
يابيم  هايى را مى ما در زندگى پربار آن حضرت نمونه. سمت نور و هدايت حريص بود
 .آه به اين نوع فعاليت اشاره دارد

پدرم مرا به همراه يكى از اصحاب : از محّمد بن هارون روايت است آه فرمود
 صاعد نصرانى فرستاد تا آنچه را از حديث موالى ما حضرت امام حسن ابوالقال
وى مرا به نزد ابوالقال .  از پدرش روايت آرده است، از وى بشنوم)عليه السالم(عسكرى
سبب رفتن خود به . هنگامى آه به مجلس او درآمدم وى را مردى بزرگوار يافتم. رسانيد

پدرم مرا : به نزديك خود فرا خواند و گفتوى مرا . ديدنش را براى او توضيح دادم
روايت آرده است آه با برادرانش و گروهى از اهل بصره به سامرا رفته بود تا از حاآم 

در يكى از روزهايى آه در شهر سامرا : بصره در نزد خليفه شكايت آند، پدرم گويد
افتم آه عرقچينى  را سوار بر قاطرى ي)عليه السالم(بوديم، ناگاه حضرت امام حسن عسكرى

بر سر و طيلسانى بر دوش داشت، من در دل گفتم اين همان مردى است آه گروهى از 
در دل گفتم اگر چنين باشد اآنون جلوى . داند آنند وى علم غيب مى مسلمانان اّدعا مى

ناگاه ديدم آه آن حضرت همين آار را . عرقچين خود را به سمت پشت بر خواهد گرداند
 .انجام دادند

اما اآنون اگر اين خبر راست باشد وى . در دل گفتم شايد اين امرى اتفاقى بوده است
طيلسان خود را از سمت راست به سمت چپ خواهد انداخت و سمت چپ آن را به سمت 

ناگاه با آمال تعجب ديدم آه آن حضرت همين آار را انجام دادند، و . راست خواهد آورد
اى صاعد، چرا از :  به نزديك من رسيده و به من گفتندآرد طور آه قاطر حرآت مى همين

                                                           
العوام و  االديان، تبصرة بيان: هايش در آتاب.   به نقل از سّيد مرتضى رازى قرن پنجم٥٩٢ /حديقة الّشيعه. ٢٠٣

البيان فى عوارض  ، ذرائع٢٩٣ / ٢ند، االنوارالّنعمانيه الفصول التاّمه فى هداية العامه به نقل از شيخ مفيد با س
 .٣٨ /الّلسان



 و پردازى؟ هاى خود نمى آشى و به خوردن ماهى آارى آه هيچ فايده يا ضررى براى تو ندارد دست نمى
 .غذاى ما در آن زمان ماهى بود

صاعد بن مخّلد آه اين قضيه را ديد مسلمان شد و بعدها به سمت وزارت معتمد 
 .)٢٠٤(عّباسى نيز رسيد

عليهم (بيت من درباره اهل: و از ادريس بن زياد آفرتوثايى روايت است آه گفت

روزى براى ديدار ). در باره آنان، معتقد به غلو بودم(گفتم  سخنان بزرگى مى)السالم
من در حالى وارد .  به سامرا و منطقه عسكر رفتم)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

بنابراين خود را به حّمامى رساندم . م آه آثار و گرد و غبار سفر بر من نمودار بودشد
عليه (ناگاه متوجه شدم آه امام عسكرى. اما در آنار دِر حّمام، خواب بر من غلبه آرد

. زند و من از خواب بيدار شده آن حضرت را شناختم با چوبدست خود به من مى )السالم
سپس برخاسته و همچنان آه آن . طرافش را گرفته بودندآه سوار بود و غالمان ا

اّولين آالمى آه . حضرت سوار بر مرآب بود به بوسيدن پا و ران آن حضرت پرداختم
ال َيسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو * َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن (اى ادريس، «: آن حضرت به من فرمودند اين بود

 »)ُهم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلون

 .آنند گيرند، و خود به دستور او آار مى آه در سخن بر او پيشى نمى*  بندگانى ارجمندند ]آنان[بلكه 

اى موالى من، همين جواب مرا بس است، چرا آه من درباره : من عرضه داشتم
آن حضرت مرا ترك آرد و : ادريس گويد. پرسش از همين سؤال به نزد شما آمده بودم

 .)٢٠٥(رفت

 

                                                           
 .٢٨١ / ٥٠بحاراالنوار . ٢٠٤
 .٤٦٢ / ٢المناقب . ٢٠٥



 



 

 

 

 بخش دوم

  و نيازهاى گروه شيعه)عليه السالم(امام عسكرى 

 

گروه شيعه به عنوان يك حزب فعال سياسى مهمترين محورى بود آه فكر و اهتمام 
چرا آه اين گروه تنها وسيله براى . داشت  را به خود مشغول مى)عليهم السالم(بيت اهل

اى از جامعه بودند آه  افراد اين گروه تنها طبقه. رسالت آبراى الهى بودتحقق اهداف 
توانستند با آنان تعامل مثبت داشته و  بيت و رسالت آنان را درك آرده و مى فرهنگ اهل

 .ها عمل نموده و در برابرشان تسليم باشند هاى آن به دستورات و راهنمايى

 در طول زمان )عليه السالم(عسكرىيابيم آه حضرت امام حسن  جا درمى از همين
انتقال از عصر حضور به عصر غيبت، به دليل مهم بودن اين مرحله از جوانب مختلف 

هاى خود را در اين زمينه چند برابر  و آوتاه بودن مدت زمان اجراى اين آار، تالش
آرده بود، چرا آه آن حضرت سرعت تغييرات سياسى در سطح حّكام و خلفا و برخورد 

بيت و شيعيانشان از يك جهت و آنترل آامل امام و تحرآات آن حضرت   آنان با اهلبد
ديد آه آنان براى يافتن  آن حضرت به خوبى مى. آرد سوى مشاهده مى را از ديگر

 به آمدنش بشارت داده و وعده قيام )صلى اهللا عليه وآله(مهدى موعود و منتظر آه رسول اآرم
هاى ظلم و تعدى داده بود، سعى وافرى  ش را با همه سمبلا او به قسط و عدل و مبارزه

 .داشتند

 در رابطه با پسر بزرگوارش )عليه السالم(پس وظيفه حضرت امام حسن عسكرى
 بسيار مهم بوده است، چنان آه مسئوليت آن حضرت در رابطه )عليه السالم(حضرت مهدى

شدند نيز وظيفه مهمى   مىبا شيعيانش آه به زودى با اين بحران و مصيبت جديد روبرو
بحرانى آه آنان در زمان ائّمه سابق هرگز با آن روبرو نشده، همواره امامان و ; بود

پيشوايانشان با آنان زيسته و در طول دو قرن و نيم همواره امام را در برابر خود ديده و 
 .تعليم و تربيت را به صورت مستقيم از آنان گرفته بودند

توانند با او ارتباط  ها مى اى وجود دارد آه آن و پيشواى زندهآه امام  احساس اين
برقرار آنند، به رغم سختى شرايط سياسى و اجتماعى خود آثارى مثبت در ميان شيعيان 

توانند با او ارتباط برقرار آنند  زيرا اين احساس آه امامى وجود دارد و امت نمى. داشت



هاى آنان را از بين برده، به  ت و ناراحتىشود و مشكال دانند چه موقع ظاهر مى و نمى
آه در نظر  دهد با خود آثارى منفى به همراه داشت مگر اين هاى آنان پاسخ مى سؤال

آارى آه بايد جايگزين سيستم رهبرى امامان  و شيعيان غيبت مانند حضور گردد و ساز
 .حاضر شود، بتواند پاسخگوى نيازهاى آنان باشد

 در راه به ثمر رسيدن آن )عليهم السالم(بيت د آه همه اهلاين هدف مهم چيزى بو
در اين زمينه بسيار )عليه السالم(اند، اما نقش حضرت امام حسن عسكرى آوشش آرده

عليه (چرا آه در عصر حضرت امام حسن عسكرى. خطير و به شدت مشكل بود

د، تا آنجا آه آنترل، مراقبت، تفتيش و محاصره آن حضرت به حّد آمال رسيده بو)السالم
 عمدًا خود را از بسيارى از شيعيان خود دور نگاه )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
شاهد اين مطلب اين است آه بيشتر رواياتى آه از آن . گرديد داشته و با آنان روبرو نمى

عليرغم . حضرت نقل شده به وسيله نامه انجام شده است و به صورت حضورى نبوده
در طول شش سال امامت خود هر دوشنبه و )عليه السالم( امام عسكرىآه حضرت اين

آرده است، اما آن حضرت هيچگاه با دوستان و  پنجشنبه به دربار عّباسى رفت و آمد مى
آردند جز در  شيعيان خود آه مورد نظر آن حضرت بودند و در جاهاى دور زندگى مى

نمود و به خاطر شدت مراقبتى  ىهاى خاص ارتباط برقرار نم حاالت نادر و به صورت
 .نمود داشت از اين آار احتياط مى آه حكومت بر آن حضرت اعمال مى

توانيم بحث از نيازهاى گروه شيعه در عصر امام حسن  بر اين اساس مى
 : را به اين موارد تقسيم نماييم )عليه السالم(عسكرى

 .)عليه السالم( امام مهدىسازى براى قضيه  و زمينه)عليه السالم(امام حسن عسكرى. ١

 .آماده آردن گروه شيعه براى عصر غيبت. ٢

 .)عليه السالم(برقرارى سازمان وآيالن در عصر امام حسن عسكرى. ٣

 .سازى آن براى زمان غيبت ايجاد مدرسه فقيهان و آماده. ٤

 .رهبرى عالمان الهى آه امينان خدا بر حالل و حرام باشند. ٥

 . در برابر فرق گمراه آننده)يه السالمعل(امام حسن عسكرى. ٦

 .هايش نسبت به شيعه  و راهنمايى)عليه السالم(وصاياى امام عسكرى. ٧

 .سازى امنيتى  و ايمن)عليه السالم(امام عسكرى. ٨

 

 )عليه السالم(سازى براى قضيه حضرت مهدى  و زمينه)عليه السالم(امام عسكرى: بحث اّول



ريزى بسيار دقيق براى حفظ و   برنامه)عليه السالم( مهمترين دستاورد امام عسكرى
ها سال   در برابر شر ظالمانى بود آه از ده)عليه السالم(صيانت از پسرش حضرت مهدى

جا  از همين. قبل از والدت آن حضرت مترّصد بودند تا وى را يافته و از ميان بردارند
به مدد فعاليت و تالش )معليه السال(توان تمهيداتى را آه حضرت امام حسن عسكرى مى

 و هشدارهاى آنان به انجام رسانيد تحليل آرد، اّوال مخفى )عليهم السالم(پدران بزرگوارش
آردن والدت آن حضرت از چشم دشمنان و جاسوسان مرد و زنى آه حكومت آنان را 

ان و  گذاشته بود، و ثانيًا اتمام حّجت بر شيعيان، محّب)عليه السالم(داخل بيت حضرت امام
 .اولياى آن حضرت نسبت به وجود چنين فرزندى

 از چشم دشمنان و جاسوسان آنان )عليه السالم(در همان زمان آه امر حضرت مهدى
بيت وارد شده اشاره دارد آه آن حضرت فرزند  شد روايات اهل مخفى نگاه داشته مى
آه وى والدتش از چشم مردم مخفى و خودش از  و اين. )٢٠٦(سرور آنيزان است
در اين روايات سه راهنمايى اساسى وجود دارد آه در عين . شود ديدگانشان غايب مى

 .آند اشاره به وجود آن حضرت مسأله آتمان وجود آن حضرت را نيز محقق مى

م حضرت اما. آه مادر آن حضرت آنيز است و او سرور آنيزان است اّول اين
اى انجام داده و همسرى از آنيزان رومى براى   براى اين هدف مقدمه)عليه السالم(هادى

انتخاب نموده است و براى ازدواج آن حضرت هيچگونه )عليه السالم(امام حسن عسكرى
مراسم و يا عالمتى قرار نداده، بلكه همه آنچه را آه محقق شد به دور از چشم بسيارى 

 .ضرت بوده استاز مقّربان خاندان آن ح

 حّتى از نزديكترين نزديكان امام نيز مخفى بود، )عليه السالم(والدت حضرت امام مهدى
آگاه )عليه السالم( حّتى بر حامله بودن مادر امام مهدى)عليه السالم(عّمه حضرت امام عسكرى

بينيم آه والدت آن حضرت نيز در  جا مى نبوده است چه رسد به ديگران، و از همين
شب هنگام طلوع فجر آه وقتى است آه جز خواّص  طى جدًا سّرى و بعد از نيمهشراي

 .مؤمنان آسى در آن ساعت بيدار نيست انجام پذيرفته است

عليه ( براى دور ماندن حضرت امام مهدى)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

دادند تا به جز ريزى ديگرى نيز انجام  از انظار عالوه بر والدت مخفيانه برنامه)السالم
خواص يا اخّص خواص  شيعيان آن حضرت آسى از وجود بابرآت آن حضرت مطلع 

 .نگردد
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ها و مراحل  اما آيفيت اتمام حّجت بر شيعيان در اين شرايط استثنايى در ضمن گام
 .دقيقى صورت پذيرفته است

عليه (ى قبل از والدت حضرت مهد)عليه السالم( رواياتى آه از امام عسكرى:گام اّول

 .صادر شده و به والدت آن حضرت بشارت داده است)السالم

 . شاهد گرفتن بر والدت آن حضرت:گام دّوم

 خبر دادن از والدت آن حضرت و پخش آردن اين خبر بين شيعيان به :گام سّوم
 .)عليه السالم(صورت خاص البته بدون ديدن امام

ت و رؤيت شخص امام  شهادت گرفتن خواص و عوام بعد از والد:گام چهارم
 .)عليه السالم(مهدى

 در طول پنج سال از )عليه السالم(سازى براى ديدار با حضرت مهدى  زمينه:گام پنجم
سوى بعضى خواص شيعه و ارتباط نزديك با آن حضرت و واگذار آردن مسئوليت 
جوابدهى به سؤاالت مختلف شيعيان به ايشان و خبر دادن آن حضرت از فكر و ذهن 

ها بهترين دليل بر امامت آن حضرت   در گهواره يا در دوران آودآى آه همه اينآنان
 .آه آن حضرت همان حّجت موعود و منتظر خداوند است بوده و اين

 به واسطه وآيالن امام )عليه السالم(ريزى براى ارتباط با امام مهدى  برنامه:گام ششم
اى آه   شده و با همان شيوه)عليه السالم(دى آه بعدًا وآيالن امام مه)عليه السالم(حسن عسكرى

 .آردند در نزد شيعيان آشنا و معلوم بود با وى ارتباط برقرار مى

آيد و  مى  بيانات و احاديثى آه شيعيان را از آنچه آه بعدًا برايشان پيش:گام هفتم
 ها به وقوع خواهد پيوست دريافته و در آن آنچه را آه در آينده براى امام غايب آن

 .زمان، آنچه را آه شايسته است به انجام برسانند

ها را در مقايسه با روايات  جا سّر بسيارِى اين روايات و تنّوع موضوع آن از همين
. يابيم درمى)عليه السالم( در رابطه با نوه بزرگوارش حضرت مهدى)عليه السالم(امام هادى

 بوده آه )عليه السالم(سن عسكرىرا آه در اختيار امام ح هنگامى آه آوتاهى دوره زمانى
 بسنجيم آه )عليه السالم(آند با امامت سى و چهار ساله امام هادى از شش سال تجاوز نمى

 . بوده است)عليه السالم(تقريبًا شش برابر مدت امامت فرزندش امام عسكرى

 

 گام اّول

بزرگوارش  از پدر )عليه السالم(رواياتى آه در رابطه با بشارت والدت حضرت مهدى
است آه در همين   وارد شده، ادامه همان رواياتى)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى



اين روايات بر چندين نكته .  نقل گرديده است)عليه السالم(رابطه از حضرت امام هادى
آه آن حضرت نوه حضرت امام هادى و پسر حضرت امام حسن  اين. تأآيد دارد
آه مردم به زودى او را از نظر ظاهر نخواهند ديد و  شد و اينبا مى )عليهما السالم(عسكرى

آه وى همان آسى است آه مردم  نكته ديگر اين. باشد ها جايز نمى ذآر نام وى براى آن
آه او از ميان مردم غايب شده و  درباره او خواهند گفت او هنوز متوّلد نشده است، و اين

آه  ف خواهند گرديد، نكته ديگر اينشيعيانش تا روزى آه قيام آند دستخوش اختال
شيعيان بايد گرداگرد دانشمندانى آه جانشينان آن امام غايب هستند گرد آمده و منتظر قيام 

بيت تمّسك جسته و با انجام مراسم دعا و زيارت واليت خود را  و دولت او بوده، به اهل
آه مهدى قائم در سن پنج   اظهار آنند و آخرين نكته اين)عليهم السالم(بيت نسبت به اهل

 .)٢٠٧(سالگى به امامت خواهد رسيد

 :اى از اين روايات توّجه فرماييد اينك به دسته

عليه (صدوق از آلينى روايت آند آه چون آنيز حضرت امام حسن عسكرى. ١

فرزند تو پسر و نام او محّمد است و او همان قائمى : ودندحامله شد آن حضرت به وى فرم)السالم

 .)٢٠٨(است آه پس از من به امامت خواهد رسيد

در اثبات الهداة از فضل بن شاذان روايت شده است آه محّمد بن عبدالجّبار از . ٢
حضرت در پاسخ  درباره امام و حّجت بعدى سؤال آرد و )عليه السالم(امام حسن عسكرى

 :وى فرمودند

وآنّيه، الذي هو )صلى اهللا عليه وآله(إّن اإلمام وحجة اهللا من بعدي ابني سميُّ رسول اهللا«

 »خاتم حجج اهللا وآخر خلفائه

 )صلى اهللا عليه وآله(خدا آنيه رسول اسم و هم همانا امام و حّجت خدا بعد از من فرزند من است آه هم

 .هاى خدا و آخرين خليفه اوست بخش حّجت باشد، همان آسى آه پايان مى

از آدام همسر شما؟ آن حضرت در پاسخ : وى از آن حضرت سؤال آرده است
از دختر پسر قيصر ملك روم، اما وى به زودى متولد خواهد شد و از چشم مردم غايب خواهد : فرمودند

 .)٢٠٩(شود ىغيبتى طوالنى، و پس از آن ظاهر م; گرديد

در   )عليه السالم( طوسى روايت آند آه گروهى از شيعيان امام حسن عسكرى. ٣
آن حضرت ايشان را به وآيل و شخص مورد . سامرا به خدمت آن حضرت رسيدند
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در نزد من شهادت : اعتماد خود، عثمان بن سعيد عمرى معرفى نموده و سپس به آنان گفت

 .)٢١٠(ه عثمان بن سعيد عمرى وآيل من و فرزندش محّمد، وآيل فرزند من، مهدى شما استبدهيد آ

و از عيسى بن صبيح روايت شده است آه چون وى در زندان بود حضرت امام . ٤
تو : وى فرمودندآن حضرت به .  نيز در زندان بر وى داخل شد)عليه السالم(حسن عسكرى

پنجاه و شش سال و يك ماه و دو روز دارى، وى آتاب دعايى با خود داشت آه تاريخ 
وى آن آتاب را گشوده در آن نظر آرد و راستى خبر . والدتش در آن نوشته شده بود

:  به وى فرمودند)عليه السالم(امام و دقت آن حضرت را فهميد، سپس حضرت امام عسكرى
 براى وى دعا )عليه السالم(امام.  فرزندى داده است؟ وى پاسخ منفى دادآيا خداوند به تو
خداوندا به وى پسرى بده آه بازوى او باشد، چرا آه فرزند خوب يار و ياورى براى پدر : آرده، فرمودند

 .و مادر است

هر آس آه داراى يار و ياور باشد «: سپس آن حضرت به اين بيت شعر تمّثل جستند
ستاند، اما آسى آه داراى يار و ياور فرزند نباشد خوار و   ظالمان مىحق خود را از

 .)٢١١(گردد ذليل مى

 پرسيد آه آيا آن حضرت صاحب اوالد خواهند شد، آن )عليه السالم( سپس وى از امام
د آه من پسرى خواهم داشت آه زمين را از عدل و داد آرى، به خدا سوگن: حضرت در پاسخ فرمودند

 .)٢١٢(اما اآلن فرزندى ندارم. پر خواهد آرد

 

 

 

 گام دّوم

آه خبر والدت حضرت امام   عالوه بر اين)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
عليرغم سختى ] بايست مى[ به ديگران دادند، ]به صورت شنيدارى[ را )عليه السالم(مهدى

آارى و آتمان آامل قضيه والدت حضرت مهدى از چشم  شرايط و ضرورت پنهان
جاسوسان حكومتى آه دائمًا خانه امام و آنيزان آن حضرت را قبل و بعد از والدت 

اى را  آردند، براى اتمام حّجت بر شيعيان، عّده آنترل مى )عليه السالم(حضرت امام مهدى
 . به شهادت بگيرند)عليه السالم(براى والدت حضرت امام مهدى ]نيز، به صورت ديدارى[

                                                           
 .٢١٥ /غيبت طوسى. ٢١٠
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 إن الذليل الذي ليست له عضد*** من آان ذا عضد ُيدرك ظالمته 
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سّيده علويه طاهره، حكيمه دختر حضرت امام جواد و خواهر حضرت امام هادى و 
 )عليه السالم(، در هنگام والدت حضرت مهدى)عليهم السالم(عّمه حضرت امام حسن عسكرى

 .)٢١٣(امور زايمان مادر آن حضرت نرجس خاتون را به عهده داشت

. )٢١٤(است  بعد از والدت تصريح آرده)عليه السالم(وى به مشاهده حضرت امام مهدى
 نيز تصريح نموده آه حكيمه آن حضرت را شست )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

على خيزرانى آه به  بعضى از زنان اين خاندان مانند آنيز ابو.  )٢١٥(و شو داده است
 اهدا شده بود و ماريه و نسيم آه خادمه امام )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

 .)٢١٦(اند بودند نيز در اين آار به حكيمه خاتون آمك آرده)عليه السالم(عسكرى

 

 

 

 گام سّوم

 به شيعيان و پيروان خود در )عليه السالم(گام سّوم خبر دادن حضرت امام عسكرى
رابطه با متولد شدن مهدى منتظر بود، البته آن حضرت امر انتشار اين خبر را در ميان 

 .رساندند شيعيان با آمال احتياط به انجام مى

ضرت امام ها آوشش ح اينك هجده حديث در نزد ما موجود است آه هر آدام از آن
 را براى انتشار خبر والدت در ميان شيعيان و دوستان نشان )عليه السالم(حسن عسكرى

اند و اين  ها غير صريح البته بعضى از اين روايات صريح و بعضى از آن. دهد مى
 .ها به اشاره و آنايه و به حسب مقتضاى حال مطرح شده است قضيه در آن

به )عليه السالم(ر آن، حضرت امام حسن عسكرىاز جمله آن خبرها روايتى است آه د
و آشتن آنان اشاره )عليهم السالم(بيت عّباس در ميان اهل دو علت براى شمشير نهادن بنى

رهبرى )عليهم السالم(بيت يعنى ائّمه اطهار يك از سران اهل آه هيچ بدون اين; اند نموده
 : خبر آمده استدر آن. ها به عهده داشته باشند قيامى علنى را بر ضد آن

به اين ;  و منقطع آردن نسل او آوشش بسيار آردند)صلى اهللا عليه وآله(بيت رسول خدا آنان در آشتن اهل

اما . توانند از تولد قائم جلوگيرى آرده و يا در صورت تولد، او را به قتل برسانند طمع خام آه با اين آار مى

                                                           
 .٤٢٤ / ٢الّدين  آمال. ٢١٣
 .٣٣٠ / ١آافى . ٢١٤
 .٤٣٤ / ٢الّدين  آمال. ٢١٥
 .٤٣١ - ٤٣٠ / ٢آمال الدين . ٢١٦



آه خداوند نور وى را آامل گرداند   از آنان آشكار شود تا اينآدام خداوند متعال نخواست آه امر او براى هيچ

 .)٢١٧(چه آافران را ناخوش آيد اگر

اند آه حضرت  آنيد آن حضرت در اين حديث، خبر داده گونه آه مالحظه مى همان
 اند تا روزى آه خداوند نور آن حضرت را آامل مهدى به صورت مخفيانه متولد شده

 .گرداند

و از آن جمله است حديثى آه سعد بن عبدالّله از موسى بن جعفر بن وهب بغدادى 
صادر شد آه در )عليه السالم(اى از حضرت امام حسن عسكرى روايت آرده است آه نامه

 :آن آمده است

بحمداهللا آالم و اند آه با آشتن من اين نسل را قطع خواهند نمود، اما خداوند عز و جل  آنان گمان آرده

 .)٢١٨(است رأى آنان را تكذيب نموده

عليه (آشته شد حضرت امام حسن عسكرى) معتمد(همچنين هنگامى آه زبيرى 

اين جزاى آسى است آه : اند اى آه از آن حضرت صادر شده است فرموده در نامه)السالم

اى ندارم  آشد و من هيچ بازمانده آرد، مرا مى  وى گمان مى.درباره اولياى خدا بر خداوند متعال جرأت آند

 .)٢١٩(!اما وى قدرت خدا را در اين باره چگونه ديده است؟. تا نسلم حفظ شود

از حضرت ابامحّمد حسن بن على : از احمد بن اسحاق بن سعد روايت است آه گفت
 :فرمود  شنيدم آه مى)عليهما السالم(عسكرى

دهللا الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي، أشبه الناس برسول الحم«

 َخلقًا وُخلقًا، يحفظه اهللا تبارك وتعالى في غيبته ثم ُيظهره اهللا فيمأل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا

 ;»األرض عدًال وقسطًا آما ُملئت جورًا وُظلمًا

صلى (ترين مردم به رسول خدا  و سيرت شبيهسپاس خداى را آه تا جانشين مرا آه از نظر صورت

آس آه خداوند تبارك و تعالى در زمان  همان;  است به من ننماياند، مرا از دنيا نبرد)اهللا عليه وآله

آه پر از ظلم  غيبتش وى را حفظ خواهد نمود، سپس او را ظاهر خواهد آرد و او زمين را همچنان

 .)٢٢٠(د نمودو بيداد شده باشد پر از عدل و داد خواه

هنگامى آه خلف صالح : و از احمد بن حسن بن اسحاق قمى روايت است آه گفت
اى از موالى ما حضرت ابوالحسن امام   به دنيا آمد نامه)عليه السالم(حضرت امام مهدى

 -   به جدم، احمد بن اسحاق رسيد آه آن حضرت آن را با دستخط خود)عليه السالم(عسكرى
                                                           

 .٥٧٠ / ٣اثبات الهداة . ٢١٧
 .٤٠٧ / ٢الّدين  آمال. ٢١٨
 .٣٢٩ / ١آافى . ٢١٩
 .٤١٨ / ٢الّدين  آمال. ٢٢٠



:  مرقوم فرموده بودند و در آن آمده بود-نوشتند  آه همواره توقيعات را به آن خط مى

. براى ما فرزندى به دنيا آمده است، اما اين خبر بايد در نزد تو پوشيده بماند و به اطالع هيچ يك از مردم نرسد

 .)٢٢١(...بت به ما دارىما اين خبر را براى تو آشكار نكرديم مگر به واسطه نزديكى و واليتى آه نس

 هـ ق عيسى بن مهدى جوهرى با گروهى به عراق رفتند و پس از ٢٥٧در سال 
 را در آربال و قبر حضرت امام موسى بن )عليه السالم(آه قبر حضرت امام حسين اين

 آنان به وقتى آه. جعفر و امام جواد را در بغداد زيارت آرده بودند به سامرا رسيدند
عليه (سامرا وارد شدند دوستان و شيعيان آه به بيت حضرت امام حسن عسكرى

آنان نيز آه .  را به آنان دادند)عليه السالم(نزديك بودند بشارت والدت حضرت مهدى)السالم
هفتاد و اندى نفر از اعراب بيابانى بودند براى عرض تبريك به خدمت حضرت امام 

. اب شده، پيش از تبريك در برابر آن حضرت به شدت گريستند شرفي)عليه السالم(عسكرى
 :به آنان فرمود)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

 ...آيد هاى خداوند به حساب مى گريه از فرط شادمانى همانند شكر نعمت از نعمت

عليه (سپس عيسى بن مهدى جوهرى خواست سخنى بگويد اما حضرت امام عسكرى

در ميان شما آسانى هستند : آه آنان سخن بگويند لب به سخن گشوده فرمود  پيش از آن)السالم

آه مادر موسى، او  آه وى در آجاست سؤال آنند، من، چنان خواهند از من درباره پسرم مهدى و اين آه مى

اى : گروهى از حاضران گفتند. ...ام را به خداوند متعال سپرد اين آودك را به خداوند متعال سپرده
 .)٢٢٢(گونه بوده و اين مسأله در دل ما بوده است موالى ما، به خدا سوگند آه همين

 به گروهى از وآيالن خود دستور داده بوده آه )عليه السالم(حضرت امام عسكرى
شته و شيعيان را اطعام نمايند، عقيقه آردن براى پسرش مهدى عقيقه نموده، گوسفندى آ

بوده )عليه السالم(خبرى ضمنى به والدت آن حضرت )عليه السالم(براى حضرت امام مهدى
بلكه در بعضى از روايات به مسأله والدت آامال تصريح نيز شده است مانند اين . است

ان عقيقه براى موالى خود ذبح نما ها را به عنو اين دو ميش را بگير و آن: روايت آه در آن آمده است

 .)٢٢٣(...ها بخور آه خداوند بر تو گوارا گرداند و به برادرانت نيز بخوران و از آن

 

 گام چهارم

و وجود و )عليه السالم(اين گام به شهادت گرفتن ديگران بر والدت حضرت امام مهدى
 .باشد زنده بودن آن حضرت مى

                                                           
 .٤٣٣ / ٢الّدين  آمال. ٢٢١
 .٥٧٢ / ٣الهداة  ، اثبات٦٨ /الهداية الكبرى. ٢٢٢
 .٢٢١ /اثبات الوصيه. ٢٢٣



 به )عليه السالم(از ابوغانم خادم روايت شده است آه پسرى براى حضرت امام عسكرى
دنيا آمده، آن حضرت نام وى را محّمد نهاده و در روز سّوم والدت، آن آودك را به 

 :اصحاب عرضه نموده و فرموده است

تظار، هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم الذي تمتّد إليه األعناق باالن«
 ;»فإذا امتألت األرض جورًا وظلمًا فمألها ِقسطًا وعدال

ها به  اين پيشواى شما بعد از من و جانشين من در ميان شماست، و اوست همان قائمى آه گردن

شود، پس هنگامى آه زمين از ظلم و بيداد آآنده گرديد وى آن را از عدل و داد  انتظار او آشيده مى

 .)٢٢٤(پر خواهد نمود

 

پسرش )عليه السالم(از عمرو اهوازى روايت است آه حضرت ابومحّمد امام عسكرى
 .)٢٢٥(اين فرزند جانشين من بر شما و امام پس از من خواهد بود: را به او نشان داده و فرموده است

ان عمرى روايت و از معاوية بن حكيم و محّمد بن اّيوب بن نوح و محّمد بن عثم
بوده، تعداد ما چهل تن  )عليه السالم(ما در خانه حضرت امام حسن عسكرى: است آه گفتند

آن حضرت . مردى از آن حضرت درباره حّجت پس از آن حضرت سؤال نمود. بود
سپس . ترين مردم به وى بود فرزندى را از اطاق خارج آرده به ما نشان داد آه شبيه

 :فرمود

هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه وال تتفّرقوا من بعدي في أديانكم «

 ;»فتهلكوا، أما إّنكم ال ترونه بعد يومكم هذا

اين امام شما پس از من و جانشين من بر شماست، از وى اطاعت آرده و پس از من در دين خود 

 از اين روز ديگر او را نخواهيد متفّرق نشويد آه هالك خواهيد گرديد، آگاه باشيد آه شما پس

 .)٢٢٦(ديد

ما از نزد آن حضرت خارج شديم و چند روزى بيش نگذشت آه : راويان گويند
 . از دنيا رفتند)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

 

 گام پنجم

                                                           
 .٤٣١ / ٢الّدين  آمال. ٢٢٤
 .٣٢٨ / ١آافى . ٢٢٥
 .٤٣٥ / ٢الّدين  آمال. ٢٢٦



يان در  به سؤاالت شيع)عليه السالم(رواياتى است آه به جواب دادن حضرت امام مهدى
زمان حيات پدر بزرگوارش اشاره دارد، آه اين روايات آاشف از همان قابليت رّبانى 

 .است است آه خداوند متعال اولياى خود را بدان ممتاز گردانيده

آنجا ; از جمله رواياتى آه به اين مضمون اشاره دارد روايت احمد بن اسحاق است
مهدى را به وى نشان داد و وى آن  حضرت )عليه السالم(آه چون حضرت امام عسكرى

درخشد و حدود سه سال از  حضرت را ديد آه صورتش همچون ماه شب چهارده مى
عالمتى خواست تا )عليه السالم(گذرد از حضرت امام حسن عسكرى سن آن حضرت مى

در اينجا بود آه پسربّچه به . مطمئن گردد)عليه السالم(قلبش نسبت به امامت حضرت مهدى
 :ى فصيح گفتزبان عرب

أنا بقية اهللا في أرضه والمنتقم من أعدائه فال تطلب أثرًا بعد عين يا أحمد «

 ;»اسحاق ابن

پس اى احمد بن اسحاق، پس از . آشنده از دشمنان خدا هستم من بازمانده خدا در زمين و انتقام

 .)٢٢٧(مشاهده عينى ديگر دنبال رّد پا و نشانه نباش

 را در رابطه با سعد )عليه السالم(منابع حديثى شيعه اماميه آرامات حضرت امام مهدى
وى عالمى امامى بود آه در جواب چند مسأله مشكل . اند بن عبدالّله قمى نيز ذآر آرده

وامانده بود تا جايى آه آن مسائل را گرفته به نزد احمد بن اسحاق آه از اصحاب 
عليه (هم به نزد امام عسكرى آن دو با.  بود آورد)معليه السال(حضرت امام عسكرى

 روبروى )عليه السالم(رفته بر آن حضرت داخل شده و ديدند فرزند آن حضرت مهدى)السالم
دستور دادند تا به احمد بن )عليه السالم(آن حضرت به امام مهدى. آن حضرت نشسته است

سپس پاسخ مسائل مشكلى . است چيست اسحاق خبر بدهد آه هداياى شيعه آه وى آورده
 .)٢٢٨(را آه بر سعد بن عبدالّله گران آمده است به او دادند

همچنين است آرامات آن حضرت در رابطه با ابراهيم بن محّمد بن فارس نيشابورى 
 .)٢٢٩(الّضمير او خبر دادند آه از مافى

 

 گام ششم

                                                           
 .٣٨٤ / ٢الّدين  آمال. ٢٢٧
 .٤٥٤ / ٢الّدين  آمال. ٢٢٨
 .٧٠٠ / ٣اثبات الهداة . ٢٢٩



 براى آسان آردن ارتباط )عليه السالم(ريزى امام عسكرى اين گام عبارت از برنامه
مردم با آن حضرت در طول غيبت صغرى است آه اين مهم از طريق وآيالنى انجام 

گرديد آه آن حضرت ايشان را در نزد شيعه توثيق آرده و آنان حلقه وصل مورد  مى
 و پيروان آن حضرت بودند تا )ليه السالمع(خطرى ميان حضرت امام مهدى اعتماد و بى

 .شيعيان بدون افتادن در خطرها و مشكالت، با آن حضرت ارتباط برقرار آنند

اند آه بر  محّمد بن اسماعيل حسنى و على بن عبدالّله حسنى هر دو روايت آرده
در برابر آن حضرت گروهى از .  در سامرا وارد شدند)عليه السالم(حضرت امام عسكرى

آنگاه خادم آن حضرت آه بدر نام داشت وارد شده . ستان و شيعيان نشسته بودنددو
آن حضرت . اند موالى من، گروهى گرد و غبارآلود بر در خانه ايستاده: عرضه داشت

 .»...اينان گروهى از شيعيان ما در يمن هستند«: رو به جمعيت آرده فرمودند

رسد آه حضرت  آه به اينجا مى نآنند تا اي سپس راويان حديثى طوالنى نقل مى
برو و عثمان بن سعيد عمرى را به نزد ما : امام عسكرى به خادم خود بدر فرمودند

 به )عليه السالم(بياور، طولى نكشيد آه عثمان وارد شد و موالى ما حضرت امام عسكرى
س برو و آنچه را آه اى عثمان، تو وآيل و مورد اعتماد و اطمينان ما بر مال خدا هستى، پ: وى فرمودند

 .اند از آنان بگير اين يمنيان از مال آورده

ما همگى به آن حضرت عرضه : آه گويند آند تا آن سپس حديث ادامه پيدا مى
اى سرور و موالى ما، به خدا سوگند آه عثمان از شيعيان خاص و نيك شماست، : داشتيم

آه او وآيل و مورد  نزد خود و اينو شما با اين آار، آگاهى ما را نسبت به جايگاه او در 
 :اعتماد شما درباره مال خداوند متعال است زياد آرديد، آن حضرت پاسخ دادند

آرى، پس شما نيز شهادت بدهيد آه عثمان بن سعيد عمرى وآيل من است و شهادت بدهيد آه پسرش 

 .)٢٣٠(محّمد نيز وآيل پسر من مهدى شماست

 بعد از شهادت امام حسن )عليه السالم( اّولين وآيل حضرت امام مهدىعثمان بن سعيد
 بود، و پس از او محّمد بن عثمان وآيل دّوم آن حضرت شد آه در )عليه السالم(عسكرى

 .ذآر شده است )عليه السالم(ترتيب نّواب اربعه امام مهدى

 

 گام هفتم

                                                           
 .٢١٥ /غيبت طوسى. ٢٣٠



شيعيان و پيروان خوريم آه  در بررسى اين دسته اقدامات به رواياتى بر مى
 را براى روبرو شدن با اوضاع جديدى آه در هنگام غيبت امام )عليهم السالم(بيت اهل

آرد، تا ناگهان در برابر امورى   با آنان روبرو خواهند شد آماده مى)عليه السالم(مهدى
مثل حيرت و اختالفى آه بعد از . قرار نگيرند آه آيفيت برخورد و تعامل با آن را ندانند

غيبت در ميان شيعه روى داد، همچنين بيان آارهايى آه شايسته است در هنگام غيبت به 
مانند صبر، انتظار فرج، پايدارى بر ايمان، دعا براى امام غايب و تعجيل . انجام برسانند

 .فرج آن حضرت

سازى الزم در ميان جامعه شيعه آافى بود تا عليرغم  همين هفت گام براى آماده
 به )عليه السالم( را احاطه آرده بود، قضيه امام مهدى)عليه السالم( آه امام مهدىشرايط سختى

 تبديل شده، آنان با اين تفكر زندگى )عليهم السالم(بيت مسأله روز و زنده گروه پيروان اهل
 .آنند

 

 سازى براى عصر غيبت  آماده: مبحث دّوم

ترين اوضاع و شرايطى  خت در س)عليه السالم(در بحث سابق شناختيم آه امام عسكرى
 را در بر گرفته بود چگونه قضيه والدت و )عليه السالم(آه برهه والدت حضرت امام زمان

 را در ميان دوستان و شيعيان مطرح آرده و اين نكته را )عليه السالم(امامت حضرت مهدى
 به ها را وى همان خلف صالحى است آه خداوند متعال امت: به آنان گوشزد فرمودند آه

آمدنش وعده داده است تا وى در ميان آنان وحدت آلمه ايجاد نمايد، همچنين مالحظه 
 در اين رابطه چه )عليه السالم(هاى حضرت امام حسن عسكرى آرديم آه اقدامات و برنامه

 .اندازه با شرايط حاآم بر آن فضا مطابقت داشته است

باشد مسئوليت  ى اين نكته مىها اما نكته ديگرى آه از نظر اهميت در حد و اندازه
، براى پذيرش قلبى اين )عليه السالم(آماده آردن امِت مؤمن به وجود حضرت امام مهدى

غيبتى آه به حسب ظاهر دربر دارنده جدايى امت از امام و عدم امكان ; غيبت است
زيرا امت، بدون امام احساس آمبود و . ها با آن وجود مقدس خواهد بود ارتباط آن

هره شدن از يكى از مهمترين عناصرى را خواهد داشت آه همواره بر او تكيه آرده ب بى
امام همواره ; و همواره مسائل و مشكالت فردى و اجتماعى خود را به نزد او برده است

همچون دژ استوارى بوده است آه از اصحاب و شيعيان خود حمايت آرده و در بسيارى 
 .روحى و مادى آنان بوده استاز مواقع پاسخگوى نيازهاى فكرى، 



باشد  در اين صورت اگرچه ايمان به غيب خود يكى از عناصر ايمان اصطالحى مى
توانست صدمات روحى و ايمانى بسيارى به مؤمنان  اما غيبت امام از ميان جامعه مى

وارد نمايد، چرا آه مؤمنان همواره به ارتباط مستقيم با امام عادت آرده بودند، حّتى اگر 
هاى مراقبت و آنترل شديد حكومت، از امت دور  امام در زندان بوده و يا در پس پرده

. نمودند بوده، آنان همواره او را در ميان خود حاضر ديده و تعامل با او را احساس مى
شد، ايمان به امام زنده، قوى، فّعال و حاضر در ميان امت  اما اآنون از آنان خواسته مى

ديدند آه هر  در حالى آه امام را در دسترس و نزديك خود نمى; يندرا در خود حفظ نما
 .گاه بخواهند با وى ارتباط داشته باشند

آم آردن آثار و پيامدهاى اين ضربه احتياج به تالشى مضاعف داشت آه حضرت 
 )عليه السالم( به پيروى از پدر بزرگوارش حضرت امام هادى)عليه السالم(امام حسن عسكرى

يابى به اين هدف، آن هم در مدتى آوتاه با تالشى مضاعف به دو فعاليت  براى دست
 :سازى مردم دست زدند براى آماده

 .سازى فكرى و ذهنى آماده: اّول

 .سازى نفسانى و روحى  آماده: دّوم

همچون  )عليه السالم(سازى فكرى، حضرت امام حسن عسكرى در رابطه با آماده
 به مطرح آردن نظريه غيبت در طول تاريخ و تطبيق آن با )عليهم السالم(پدران بزرگوارش

خواست بر اين  دست زده و از مردم مى)عليه السالم(پسر بزرگوارش حضرت امام مهدى
دهنده ايمان، اعتقاد به غيب  ايمان استوار بمانند، چرا آه يكى از عناصر تشكيل

فرج تشويق و ترغيب آن حضرت شيعيان خود را بر پايدارى، صبر و انتظار . باشد مى
خصوصيات و نيازهاى اين   )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. نموده است مى

مرحله و امتحانات سختى آه در آن به وقوع خواهد پيوست را براى شيعيان و پيروان 
نمودند تا از اين راه ايمان و صبر و تقوى را آه باعث قوام انسان مؤمن  خود تشريح مى
هايى را آماده آنند تا سالح  باشد متبلور ساخته، چنين انسان  امام مىبه خدا، دين و

 .برداشته، در رآاب امام غايب به جهاد بپردازند

» قّدس الّله روحه«از محّمد بن عثمان عمرى : ابوعلى بن هّمام روايت آرده است آه

 بن در مجلس حضرت امام ابومحّمد حسن: از پدرم شنيدم آه گفت: گفت شنيدم آه مى
 حاضر بودم آه از آن حضرت در رابطه با صحت روايتى آه از )عليهما السالم(على

 :است آن روايت اين:  آن را روايت آرده است پرسيدند)عليهم السالم(پدرانش



إّن األرض ال تخلو من حجة اهللا على خلقه الى يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام «
 »زمانه مات ميتة جاهلية

چگاه از حجت خداوند بر خلق تا روز قيامت خالى نخواهد ماند و هر آس بميرد و امام زمان زمين هي

 .است خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده

گونه آه اآلن روزاست و اين مطلب برحق و صادق است اين حديث  همان: آن حضرت پاسخ دادند

 .نيز به حق و راست است

ا، بعد از شما چه آسى امام و حّجت اى پسر رسول خد: به آن حضرت عرض شد
 خواهد بود؟

 .پسرم محّمد، اوست آه امام و حّجت بعد از من است: آن حضرت پاسخ دادند

 هر آس بميرد و او را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است، آگاه باشيد آه همانا

 پويان، براى او غيبتى خواهد بود آه جاهالن و نادانان در آن غيبت سرگردان شده و باطل

 آنند دروغشان آشكار در آن غيبت هالك شده، آنان آه براى پايان آن وقت تعيين مى

 هاى اآنون پرچم خواهد گرديد، سپس وى ظهور خواهد آرد و گويا من هم

 .)٢٣١(بينم آه بر باالى سر او در نجف و آوفه برافراشته شده است  سفيدى را مى

از حضرت امام حسن : جعفر بن وهب بغدادى روايت آند آههمچنين موسى بن 
 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(عسكرى

صلى (آأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مّني، أما إن المقّر باألئمة بعد رسول اهللا«

لى ص(اهللا  المنكر لولدي آمن أقّر بجميع أنبياء اهللا ورسله ثم أنكر نبّوة رسول)اهللا عليه وآله

 آمن أنكر جميع األنبياء، ألن طاعة )صلى اهللا عليه وآله(، والمنكر لرسول اهللا)اهللا عليه وآله

آخرنا آطاعة أّولنا والمنكر آلخرنا آالمنكر ألّولنا، أما إّن لولدي غيبة يرتاب فيها 

 »الناس إّال من عصمه اهللا عّز وجل

آگاه باشيد آه هر آس به . ايد ختالف آردهبينم آه پس از من درباره جانشين من ا گويا شما را مى

اقرار داشته اما پسر مرا انكار آند همانند آسى است آه همه )صلى اهللا عليه وآله(ائّمه بعد از رسول خدا

 را انكار )صلى اهللا عليه وآله(انبيا و رسوالن خداوند متعال را اقرار آند اما نبّوت حضرت رسول خدا

 را انكار آند مانند آسى است آه همه انبيا )صلى اهللا عليه وآله(رسولنمايد، و هر آس نبّوت حضرت 

چرا آه پيروى آردن از آخرين ما مانند اطاعت آردن از اّولين ماست و هر . را انكار نموده است

آگاه باشيد آه براى . آس آخرين ما را انكار آند مانند آن آسى است آه اّولين ما را انكار آرده است
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افتند مگر آسى آه خداوند متعال او را نگاه  ى است آه مردم در آن به شك مىپسر من غيبت

 .)٢٣٢(دارد

عليه (از حضرت حسن بن على عسكرى: حسن بن محّمد بن صالح بّزاز گويد

او همان است آه سّنت همانا پسرم بعد از من به امر امامت قيام خواهد آرد و : فرمود شنيدم آه مى)السالم

ها به  شود تا جايى آه از طوالنى شدن آن غيبت، قلب انبيا آه عمر طوالنى و غيبت است درباره او اجرا مى

ها ايمان را نگاشته و با روح ايمان تأييدشان آرده  قساوت افتاده، جز آسانى آه خداوند عّز و جّل در قلب آن

 .)٢٣٣(ماند نمىاست آسى بر اعتقاد به او باقى و استوار 

و احاديث و دعاهاى ديگرى آه همه، متضّمن تبيين نظريه غيبت و ضرورت تحّقق 
آن و ضرورت ايمان به آن و صبر در زمان آن و پايدارى در راه حق در همه شرايط 

 .باشد سخت و دشوار مى

 از )عليه السالم(سازى نفسى و روحى را نيز حضرت امام حسن عسكرى و اما آماده
عليه (حضرت امام هادى.  آغاز نمود)عليه السالم(زمان پدر بزرگوارش حضرت امام هادى

سياست دورى گزيدن از مردم و آم آردن ارتباط مستقيم با شيعه را آغاز نمود، تا )السالم
آن حضرت در . مردم را براى وضعيتى آه در آينده با آن روبرو خواهند شد آماده نمايد

 را از ديد )عليه السالم( راه به آار ديگرى نيز دست زده، حضرت امام حسن عسكرىاين
بسيارى از مردم و حّتى شيعيان، جز بعد از وفات برادر حضرت . شيعيان پنهان نمودند

شناختند و تنها پس از رحلت برادر آن حضرت  امام عسكرى محّمد آن حضرت را نمى
نسبت به امامت حضرت امام عسكرى بر شيعيان )عليه السالم(بود آه حضرت امام هادى

نيز در همين سياسِت دورى گزيدن از مردم و )عليه السالم(امام عسكرى. اتمام حّجت نمودند
آم آردن ارتباط با شيعيان، همان راه پدر بزرگوار خود را ادامه دادند تا شيعيان را به 

 جديدى آه در پيش داشتند مأنوس عدم ارتباط مستقيم با امام عادت داده، آنان را با وضع
البته اين مطلب . نمايند تا در نتيجه صدمه روحى زيادى از غيبت به آنان وارد نشود

 تحميل شده آن حضرت )عليه السالم(جداى از شرايط خاصى بود آه بر امام حسن عسكرى
نمود آه براى حفظ خود و شيعيانش از خطر آشف شدن توسط جاسوسانى  را وادار مى

هاى امام و ارتباطش با شيعيان قرار داده بود   حكومت، همه جا براى آنترل فعاليتآه
 .آمتر با آنان ارتباط برقرار نمايد
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 ضررهايى آه از آمى ارتباط مستقيم با )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
ط گرديد را با دو امر مهم خنثى آرده، اين دو مسأله را جايگزين ارتبا شيعيان حاصل مى
 :مستقيم آرده بود

نوشتند و نيازها و  هايى آه به شكل مكتوب به شيعيان مى ها و پيام  صدور نامه:يك
. نمودند  داشتند را به صورت مكتوب برآورده مى)عليه السالم(مراجعاتى آه آنان با امام

نقل گرديده به صورت مكاتبات آن  )عليه السالم(اآثر رواياتى آه از حضرت امام عسكرى
ها با آن حضرت ارتباط  رت با راويان و شيعيانى است آه تنها به وسيله همين نامهحض
 .داشتند

دادند تا از طريق وآيالنى آه آن حضرت در   آن حضرت به شيعيان دستور مى:دو
مناطق مختلفى آه شيعه در آن وجود داشت تعيين آرده بودند با آن حضرت ارتباط 

اى بودند آه به شيعيان روحيه داده و با وجود آنان  ىآنان پل ارتباطى قو. برقرار آنند
هاى خود را در  تواند سؤال نمود همواره با امام ارتباط داشته و مى شيعه احساس مى

 .محضر او مطرح نموده و از امام خود جواب دريافت نمايد

اى آه از غيبت به شيعه  همين ارتباط غير مستقيم براى آم آردن اثرات منفى ضربه
 .شد آافى بود د مىوار

وسيله شيعيان خود را براى زمان غيبت آماده آنند تا   توانستند بدين)عليه السالم(امام
آنان داراى چنان . اى گشاده و آمادگى آامل به استقبال عصر غيبت بروند آنان با سينه

; بود)عليه السالم(استعدادى شدند آه الزمه ايمان به خدا، پيغمبر، ائّمه و حضرت مهدى
 .آمد اى جهانى آه تنها راه نجات جامعه انسانى از گرداب جاهليت به حساب مى مسأله

 

 )عليه السالم(سازمان وآال در زمان امام حسن عسكرى: مبحث سّوم

 از نظر جغرافيايى )عليهم السالم(بيت از زمانى آه پايگاه مردمى دوستداران اهل
 سازمان وآال را تأسيس نموده، از ميان اصحاب و افراد )عليهم السالم(گسترش پيدا آرد ائّمه
اى را انتخاب آرده و بخشى از وظايفى را آه به امام ارتباط پيدا  مورد اعتماد خود عّده

مانند گرفتن اموال و سؤاالت و استفتاءات، همچنين توزيع . آرد به آنان سپردند مى
شاد و بيان احكام براى مردم، و اين وآيالن  و ار)عليه السالم(اموال به مستحّقان به امر امام

هاى حكومت از امام آم نموده،  بار مسئوليت امام و شيعيان را در شرايط تشديد مراقبت
آنجا آه مصلحت نبود خود امام به . متّولى مسئوليت بيان مواضع سياسى امام بودند
 .صورت صريح و مستقيم مواضع خود را بيان نمايد



 خصوصًا در هنگامى آه ارتباط - )عليه السالم( حال حضور امامسازمان وآيالن، در
 همچون پل ارتباطى ميان امام و پيروانش به شمار - مستقيم با امام بسيار سخت بود 

 .آمد مى

بينيم آه همين سازمان در زمان غيبت صغرى تبديل به تنها راه ارتباط با  مى
 اوضاع آينده و شرايط زمانى غيبت )لسالمعليهم ا(چرا آه ائّمه.  گرديد)عليه السالم(امام

آه خبر اين  آشيدند، چه اين  را دانسته و انتظار آن را مى)عليه السالم(حضرت امام مهدى
.  نيز آمده بود)عليهم السالم(بيت پاآش  و اهل)صلى اهللا عليه وآله(مطلب در روايات پيامبر اآرم

صغرى تنها انتخاب براى امام معصوم همين بود آه بر امثال چنين پس در زمان غيبت 
از . سازمان وآالتى تكيه آند آه از جهت گستردگى و تنّوع مسئوليت قابل اعتماد بود

جاست آه از يك سو اعتماد بر افراد ثقه و مورد اعتماد و از سوى ديگر عادى  همين
ق وآيالن به جاى ارتباط مستقيم امرى  از طري)عليه السالم(شدن برنامه ارتباط با امام

هاى اجتماعى تكيه  نمود، اما اين آار احتياج به سياستى داشت آه بر سّنت ضرورى مى
 .آرده و از آن الهام گرفته باشد

عليه (اى آه جايگزين امام معصوم وجه امكان نداشت چنين مؤّسسه البته به هيچ

صغرى ايجاد شود، بلكه ناچار، براى تأسيس خواهد بود به يكباره و در زمان غيبت )السالم
سازى الزم بود تا پس از تأسيس، در طول زمان شايستگى آن به  اى زمينه چنين مؤّسسه
شيعيان نيز به وآال مراجعه آرده و از شايستگى آنان مطمئن گردند تا اين ; اثبات برسد

 باشد نيازهاى واقعى سازمان در جامعه شيعى ريشه بدواند و در نهايت، اين جانشين قادر
شود  اى آه از غيبت به شيعيان وارد مى فرزندان طايفه شيعه را پاسخ گويد و صدمه

بينيم فعاليت اين مؤّسسه رفته  جاست آه مى از همين. چندان اثرگذار و قوى جلوه نكند
تر مرفته گسترش يافته و نقش آن با شدت يافتن سختى شرايط محيطى امامان معصوم مه

اى  شدند نقش چنين موّسسه  شده و هر چه ائّمه به عصر غيبت نزديكتر مىو بيشتر
 .گرديد آشكارتر مى

آه نقطه انتقال )عليه السالم(بنابراين واضح است آه عصر حضرت امام حسن عسكرى
باشد مستلزم اعتماد زياد بر وآيالن  مهم و جوهرى عصر حضور به عصر غيبت مى

هايشان بيشتر شده و دايره  ن استحكام يافته، مسئوليتآرد تا سازمان آنا بوده، طلب مى
ساز انتقال اتباع  گسترشى آه زمينه; فعاليت و حضورشان در جامعه گسترش يابد

دورانى آه آنان در آن دوران از امام و رهبر ;  به دوران غيبت گردد)عليهم السالم(بيت اهل
 .معصوم خود جدا خواهند شد



 با وآيالن حضرت امام )عليه السالم( امام عسكرىاگر ميان تعداد وآيالن حضرت
هايى آه  اند و مسئوليت برده و مناطقى آه اين وآيالن در آن به سر مى)عليه السالم(هادى

اى آنيم  شد و آيفيت ارتباط ميان آنان و امام معصوم، مقايسه بر دوش آنان نهاده مى
مامت حضرت امام برجستگى نقش بزرگ اين وآيالن در دوره آوتاه شش ساله ا

آه استقرار اين وآيالن   براى ما بيشتر آشكار خواهد گرديد، چه اين)عليه السالم(عسكرى
به آنان و بيان )عليه السالم(برايشان قرار داده و اعتماد امام)عليه السالم(هايى آه امام در پست

ى اين مطلب براى اتباع و پيروان آن حضرت هدفى، را آه آن حضرت از چنين نظام
 با آمترين خطر و -توّقع داشتند ـ آه همان سهولت انتقال به عصر غيبت بوده است 

 .پيامدى، محقق آرده است

 نسبت به اين سازمان و  )عليه السالم(آه حساسيت حضرت امام عسكرى مضافًا به اين
شدند و  حذف بعضى از اين وآيالن آه از روى طمع يا حسادت از راه حق منحرف مى

ها را آشف نموده و آنان را از اين سازمان بيرون آرده و در   انحراف آن) السالمعليه(امام
رساندند دليل حساسيت بيش  اّولين فرصت ممكن حذف آنان را به اطالع همه پيروان مى

هاى رسالى اين  از حّد امام بر سالمت عناصر اين دستگاه مهم و نقش و مأموريت
 از سازمان و ميزان پيگيرى اوضاع و )ليه السالمع(سازمان است آه مراقبت مستمر امام

 .دهد هاى ايشان را نشان مى فعاليت

 - توّجه )عليه السالم(حال به صورت اسامى بعضى از وآيالن امام حسن عسكرى
 :فرماييد

عليهما (ابراهيم عبدة نيشابورى از اصحاب حضرت امام هادى و امام عسكرى. ١

 .ور بوده است آه وآيل آن حضرت در نيشاب)السالم

اّيوب بن نوح بن دّراج نخعى آه وآيل امام حسن عسكرى همچنين امام . ٢
 . بوده است)عليهما السالم(هادى

اّيوب بن باب، آه آن حضرت وى را از عراق به وآالت به نيشابور فرستاده . ٣
 .بودند

 .احمد بن اسحاق رازى. ٤

 . بوده استاحمد بن اسحاق قمى اشعرى آه وآيل آن حضرت در قم. ٥

 .جعفر بن سهيل صيقل. ٦

 .حفص بن عمرو عمرى جّمال. ٧

آه اّولين وآيل از نّواب اربعه ) روغن فروش(عثمان بن سعيد عمرى سّمان . ٨
 . است)عليه السالم(حضرت امام زمان



 .)عليهما السالم(على بن جعفر هّمانى از وآيالن حضرت امام هادى و امام عسكرى. ٩

و وآيالن )عليه السالم(همدانى آه از وآيالن امام حسن عسكرىقاسم بن عالء . ١٠
 . بوده است )عليه السالم(فرزند بزرگوارش حضرت امام مهدى

 .عّطار قمى) جعفرى(محّمد بن احمد بن جعفر . ١١

 .محّمد بن صالح بن محّمد همدانى. ١٢

 .محّمد بن عثمان بن سعيد عمرى. ١٣

وف به دهقان آه از وآيالن آن حضرت در عروة بن يحيى بغدادى نّخاس معر. ١٤
منحرف شده، گمراه شد و حضرت امام )عليهم السالم(بيت بغداد بوده، سپس از طريقه اهل

 را تكذيب نموده، اموالى آه شيعيان براى آن حضرت فرستاده بودند  )عليه السالم(عسكرى
ده بود آتش زد و المال را آه پس از ابن راشد به او سپرده ش براى خود برداشته، بيت

 از وى تبّرى جسته، او را لعنت آرده، شيعيان را )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
نيز به لعنت آردن او دستور داده و او را نفرين آردند تا آنگاه آه خداوند متعال نيز بسان 

 .)٢٣٤(زبردستى زورمند گريبان او را گرفت

 

 مكتب فقيهان، تمهيدى براى عصر غيبت: مبحث چهارم

 خطى را آه پدران پاآش بنياد نهاده بودند )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

اين خط، همان تأسيس گروه نخبگان صالحى بود آه نمايندگان فكرى، . تكميل نمود

حضرت امام محّمد باقر و حضرت . بودند )عليهم السالم(بيت عقيدتى، اخالقى و رفتارى اهل

 به صورت خاص به آماده آردن و تربيت گروهى از )عليهما السالم(امام جعفر صادق

راويان و فقها دست زدند و اين حرآت نقطه آغاز ايجاد مكتبى علمى شد آه به تدريج در 

از سازى عصر غيبت صغرى،   براى زمينه)عليه السالم(زمان حضرت امام حسن عسكرى

هاى الزم براى يك مكتب علمى را در خود  ها، منابع و مواد، همه قابليت نظر شيوه

 .)٢٣٥(داشت

 روايى -هاى فقهى و اصوِل  تعدادى از آتاب)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

رت جمع گرديده، همچنين نويسندگان و را آه در زمان آن حضرت يا قبل از آن حض

آن حضرت با . ها را تأييد نموده و از زحمات آنان تشكر فرمودند گردآورندگان اين آتاب

اين آار به اين مكتب فقهى جهت داده و هّمت آنان را به سمت خط فقاهتى آه همان خط 
                                                           

 .٣٤٢ - ٣٢٩ /ك حياة االمام العسكرى.براى تفصيل بيشتر ر. ٢٣٤
 .٢٠٢ - ١٩٤ /دآتر عبدالهادى فضلى، تاريخ الّتشريع االسالمى. ٢٣٥



ت از آن بايس خطى آه عموم شيعيان مى; آينده آنان در زمان غيبت بود سوق دادند

 .)٢٣٦(پيروى آنند

عليهما (گروهى از اساتيد و طّالب در زمان حضرت امام جواد و حضرت امام هادى

در آتاب بحاراالنوار » رضوان الّله عليه«به اين مكتب منتسب بودند آه عّالمه مجلسى )السالم

 .)٢٣٧(نام آنان را ذآر نموده است

اند  آرده را چون شماره )عليه السالم(راويان حديث و اصحاب امام حسن عسكرى

 .)٢٣٨(تعدادشان به دويست و سيزده محّدث و راوى رسيده است

عليه (حال به اسامى بعضى از افراد مورد اعتماد و اصحاب امام حسن عسكرى

 :توّجه فرماييد)السالم

 .ـ على بن جعفر هّمانى

 .م جعفرىـ ابوهاشم داود بن قاس

 .يزيد نيشابورى ـ داود بن ابى

 .ـ محّمد بن على بن بالل

 .ـ عبد بن جعفر حميرى قمى

 .ـ ابوعمرو عثمان بن سعيد َعْمرى زّيات و سّمان

 .ـ اسحاق بن ربيع آوفى

 .ـ ابوالقاسم جابر بن يزيد فارسى

 .ـ ابراهيم بن عبيدالّله بن ابراهيم نيشابورى

 .ـ محّمد بن حسن صّفار

 .ـ عبدوس عّطار

 .ـ سرى بن سالمه نيشابورى

 .ـ ابوطالب حسن بن جعفر

 .ـ ابوالبخترى

 .ـ حسين بن روح نوبختى

                                                           
 .٣٢٥ /شيخ محّمد جواد طبسى، حياة االمام العسكرى. ٢٣٦
 زندگانى ٢١٦از صفحه ) عليه السالم( مشتمل بر زندگانى امام جواد١٠٦، اين جلد از صفحه ٥٠ج/بحاراالنوار. ٢٣٧

 .باشد مى) عليه السالم( شرح زندگانى حضرت امام حسن عسكرى٣١٠و از صفحه ) عليه السالم(امام هادى
 .، فصل دهم)عليه السالم(محمد جواد طبسى، حياة االمام العسكرى. ٢٣٨



را  )عليه السالم(با در نظر گرفتن سختى شرايطى آه حضرت امام حسن عسكرى

اند،  بودهاحاطه نموده و آوتاهى زمانى آه حضرتش در آن، امام و مرجع امت و شيعيان 

 .آيد اين تعداد از راويان طبيعتًا يك رآورد به شمار مى

 هجرى از دنيا رفته است ٢٩٠تنها محّمد بن حسن بن فّروخ صّفار آه در سال 

رسد، شيخ طوسى در آتاب  اى از تأليفات است آه به حدود چهل جلد مى داراى مجموعه

ذآر نموده و آورده )السالمعليه (رجال خود او را از اصحاب حضرت امام حسن عسكرى

آتاب ; هاى حسين بن زيد بلكه بيشتر از آن دارد هايى همچون آتاب او آتاب«: است

ها را براى  ، وى همچنين داراى مجموعه سؤاالتى است آه آن...بصائر الدرجات و

 .)٢٣٩(نوشته و فرستاده است)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

هاى وى متضمن ابواب مختلف احكام مانند نماز، وضو، عتق، دعا، زهد،  آتاب

خمس، زآات، شهادات، تجارات، جهاد و آتابى در رابطه با فضيلت قرآن آريم و غيره 

هاى او به سى و پنج آتاب  باشد آه بنا بر آنچه استاد فضلى شماره آرده است، آتاب مى

 .)٢٤٠(رسد مى

به ويژگى  )عليهم السالم(دوران امامت حضرت امام جواد و امام هادى و امام عسكرى

آنندگان به مذهب  انتشار تشّيع در اقصى نقاط جهان اسالم، بسيارى دانشمندان و دعوت

حاظ مواد  ل-ها از  ها و ابعاد مكتب فقهى آن ، همچنين تكميل ويژگى)عليهم السالم(بيت اهل

 . مشهور شده است-ها  و روش

آردند   به آن عمل مى)عليهم السالم(بيت آننده از اهل اى آه مكتب فقهاى روايت شيوه

داراى چند نقطه اساسى و بنيادى بوده، آه اين مكتب را از مكاتب فقهى ديگر متمايز 

 :اند از آن نكات عبارت. نموده است مى

 .ت به عنوان مصدر اساسى تشريع اسالمىتنها تكيه آردن بر آتاب و سّن. ١

ضرورت رجوع آردن به امام معصوم در يادگيرى علوم شرعى و گرفتن فتوى . ٢

 .- در صورت امكان -

لزوم رجوع به فقهاى مورد اعتماد در زمانى آه رجوع آردن به امام . ٣

 .سخت باشد)عليه السالم(معصوم

                                                           
 .١٧٤ /شيخ طوسى، فهرست. ٢٣٩
 .٢٠٢ - ٢٠٠ /ريع االسالمىعبدالهادى فضلى، تاريخ الّتش. ٢٤٠



اى آه از  با تطبيق آردن قاعدهفتوى دادن به مقتضاى نّص صريح روايت يا . ٤

 .)٢٤١(روايت برداشت شده است

 در طول دو قرن و نيم، عليرغم سختى شرايط )عليهم السالم(بيت بدين سان مكتب اهل

روزگار و گشوده شدن چندين جبهه مبارزه با حكومت وقت، توانست همه نيازهاى 

امه احياى شريعت اسالم را برآورده ساخته، اين برنامه را حّتى در عصر غيبت نيز برن

اين مكتب توانست همه مقدمات استقالل فكرى، سياسى، اقتصادى و . استمرار بخشد

خصوصًا )عليهم السالم(بيت فرهنگى را براى همه مسلمانان عمومًا و براى پيروان اهل

فراهم آورده و نيروى الزم را جهت ادامه مبارزه با نيروى باطلى آه در هر زمان و 

 .بدهد مكانى مترّصد نابود آردن حق است، به آنان

 

 پيشوايى عالمان، امينان خدا بر حالل و حرام: مبحث پنجم

 ٣٢٩مرجعيت دانشمندان و رهبرى شيعه توسط آنان بعد از غيبت آبرى آه در سال 
اى حياتى بود   آغاز گرديد، مسأله)٢٤٢()عليه السالم(رى با وفات وآيل چهارم امام مهدىهج

آنان .  به دستور خدا و رسول به ترويج آن مبادرت آردند)عليهم السالم(آه ائّمه معصومين
ن و فقهايى آه در مدرسه رسالى به شيعيان دستور دادند تا در همه مسائل به دانشمندا

هاى دينى خود را از آنان دريافت نمايند،  آنان تربيت شده بودند رجوع آرده، آموزه
اآنون خواهيد خواند به اين مفهوم  نيز در روايتى آه هم )عليه السالم(حضرت امام صادق
 :مشروعيت داده است

وحرامنا وعرف أحكامنا ، ينظر َمن آان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حاللنا «

فليرضوا به حكمًا فإني قد جعلته عليكم حاآمًا ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فانما 

 ;»استخّف بحكم اهللا وعلينا رّد ، والراّد علينا راّد على اهللا وهو على حّد الشرك باهللا

 حرام ما صاحب نظر شده، شيعيان بايد بنگرند به آسانى آه احاديث ما را روايت آرده و در حالل و

چرا آه . پس هنگامى آه چنين آسى را يافتند بايد به حكم او رضايت دهند. شناسند احكام ما را مى

من وى را بر شما حاآم قرار دادم، پس اگر آسى حكم او را آه همانند حكم ما است نپذيرفت و آن را 

ر آس آه ما را رد آند خداوند متعال و ه. رد آرد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد نموده است

 .)٢٤٣(را رد نموده و اين آار در حد شرك به خداوند متعال است
                                                           

 .٢١١ / ٢٠٢عبدالهادى فضلى، تاريخ الّتشريع االسالمى . ٢٤١
 .٢٠٧ / ٣الغّمه  ك آشف.على بن محّمد سمرى، ر. ٢٤٢
  .٨٤٥ /٣٠١ و ٥١٤ /٢١٨ / ٦ ، تهذيب ٥ /٤١٢ / ٧، ١٠ /٥٤ / ١آافى . ٢٤٣



 

 نيز همين راه را ادامه داده و براى تحقق اين هدف، طبق شيوه علمى )عليهم السالم(ائّمه
ها و جزئيات آن را ترسيم نموده بودند، به تقويت  ريج ويژگىصحيحى آه خود به تد

و عليرغم شرايط بسيار سختى آه . فقيهانى پرداختند آه امين بر حالل و حرام الهى باشند
هاى خود در اين راه ادامه  به وجود آمد، به تالش )عليه السالم(پس از عصر امام صادق

 .دادند

 در اين زمينه برداشتند )عليه السالم(هايى آه حضرت امام هادى پس از اين دوران، گام
نقش آشكارى در دادن يك ساختار اجتماعى آامل به مرجعيت علما ايفا نمود، آن حضرت 

 دانشمندانى نبودند آه مردم را به سوى او دعوت نموده، )عليه السالم(اگر بعد از غيبت قائم شما: اند فرموده

به سوى او راهنمايى آرده، با حجج و براهين خداوند از دين او دفاع نموده، بندگان ضعيف خداوند را از دام 

ماند  هاى نواصب برهانند، هر آينه آسى باقى نمى شيطان و پيروان گردنكش او نجات داده، آنان را از دام

گيرد زمام  ى آه سّكان آشتى را در دست مىشد، اما آنانند آه همچون ناخداي آه از دين خدا مرتّد مى مگر اين

 .)٢٤٤(باشند آنان آسانى هستند آه در نزد خدا از برترين افراد مى. هاى شيعيان ضعيف را در دست دارند دل

نكته اساسى در اين تفّكر آه تفّكر رجوع دادن امت به فقيهان عادل است اين است 
ه آسى احتياج دارند آه آنان را ارشاد و توجيه نموده و هاى مسلمان همواره ب نسل«: آه

خود اهل فكر و تدبير باشد تا تعاليم دين را به آنان اعطا آرده، سطح ايمان و اعتقاد آنان 
را باال آورده، اسالم را براى آنان تشريح آند و آنان را در راه و روش زندگى به سمت 

 .)٢٤٥(»هنمون گرددعدالت و سالح و رضايت خداوند عّز و جّل ر

 مواضع مثبتى نسبت  )عليه السالم( بينيم آه حضرت امام عسكرى در همين راستا مى
به عالمان و راويان راستگو و مورد اعتماد حديث آه امين بر حالل و حرام خدا باشند 

سازى  نوعى، زمينهداده است، و اين خود به  گرفته و شيعيان را به آنان ارجاع مى
اساسى براى عصر غيبت بوده، نظريه مرجعيت فراگير دانشمندان را در آنار سازمان 

سازمانى آه يكى از وظايف آن ; داده است وآيالن مورد اعتماد، مورد تأآيد قرار مى
 .رجوع دادن عموم طايفه شيعه به سمت عالمان و دانشمندان اين طايفه بوده است

سازى براى اين امر دورى گزيدن از شيعيان و  ت در راه زمينهاقدام ديگر آن حضر
هاى قبل به آن اشاره  نگارى با آنان بوده است آه در بخش انتخاب طريقه مكاتبه و نامه

از آن حضرت در رابطه با عمرى و پسرش محّمد اين توقيع صادر شده است . نموديم
                                                           

 .٢٦٠ / ٢احتجاج . ٢٤٤
 .٢١٩ /صدر، الغيبة الّصغرى. ٢٤٥



رسانند و آنچه  رسانند از جانب من مى آه به تو مىپس آنچه را . عمرى و پسرش هر دو مورد اعتمادند: آه

ها اطاعت آن آه آن دو مورد اعتماد و  پس آالمشان را بشنو و از آن. گويند گويند از جانب من مى به تو مى

 .)٢٤٦(اند امين

 همواره عموم مردم )عليه السالم(آه حضرت امام حسن عسكرى دليل ديگر بر اين
 را به رجوع به فقيهان و تقليد از آنان و گرفتن دستورات دينى از آنان ارشاد و شيعه

 :فرموده است اين روايت است توجيه مى

فأما َمن آان من الفقهاء صائنًا لنفسه حافظًا لدينه مخالفًا لهواه مطيعًا ألمر مواله «

 ;»فللعوام أن يقّلدوه

ين خود را حفظ آند، با هواى نفس خود مخالفت آند پس هر آه از فقيهان داراى صيانت نفس بوده، د

 .)٢٤٧(و از دستور مواليش اطاعت نمايد، بر عوام است آه از او تقليد نمايند

ها مسئوليتى را آه در اين   با برداشتن اين گام)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
له مهم تاريخ اسالم، به دوش آن حضرت گذارده شده بود به نحو احسن به انجام مرح
اى را بنا نهاد آه از يكسو، بزرگترين نقش را در حفظ  آن حضرت مدرسه علميه; رساند

 و اصول اسالم داشته و از ديگر سو اثر بزرگى در )عليهم السالم(بيت ميراث رسالى اهل
سازى ذهنى عاّمه مردم براى قبول اين امر داشته  مادهعموميت دادن به نظريه غيبت و آ

آه آن حضرت در توجيه شيعيان به رجوع به فقها آه در برابر دشمنان  چه اين. است
 .آردند فعاالنه تالش نموده است اسالم، همچون دژهاى استوار از مسلمانان حمايت مى

 و تعاليم و وصاياى )عليه السالم(پس از غيبت آبرى، آثار مثبت مدرسه امام عسكرى
به خط مرجعيت، )عليهم السالم(بيت آن حضرت در رابطه با التزام شيعه و پيروان اهل

 .ظهور و بروز پيدا آرد

در واقع، اصل اجتهاد و تقليد آه در نزد اماميه موجود است، مظهرى است براى 
ى بعد واقعگرايى اين مذهب و قدرتش بر حفظ روح تشريع و زنده آردن رسالت اسالم

تا روزى آه خداوند متعال به واسطه ظهور امام معصوم، زمين ; از غيبت امام معصوم
 .را پس از آآنده شدن از ظلم و بيداد، پر از عدل ودادنمايد

 

 هاى گمراه    و فرقه)عليه السالم(امام عسكرى: مبحث ششم

                                                           
 .٢١٩ /الغيبة الّصغرى. ٢٤٦
 .٢٦٣ / ٢، و به نقل از آن احتجاج ١٤١ /تفسير االمام العسكرى. ٢٤٧



يطى ها به طبيعت شرا انحراف از راه صحيح علل و اسبابى دارد آه بعضى از آن
اين شرايط با ضعف فكرى و عقيدتى يا . آند گيرد بازگشت مى آه انسان در آن قرار مى

سقوط اخالقى انسان همراه شده، خصوصًا زمانى آه از نزديكان و اطرافيان و معاشران 
 .خود نيز تربيت صحيح دريافت نكرده باشد

فرزندان امت اسالم و  را براى تربيت )عليهم السالم(بيت خداوند متعال و پيامبرش، اهل
 آماده آرده بودند، و تنها - به وسيله توجيه و ارشاد -ها از انحرافات  بيرون آشيدن آن

ها در هر فرد آافى است تا عميقترين تأثير هدايت  پاسخ دادن به نداى هدايت آن
 . در آنان ايجاد گردد)عليهم السالم(بيت اهل

رگذار در جامعه اسالمى به پيش بيايد و آنگاه آه انحراف طّى يك خط منظر و تأثي
دهنده و  سزاوار است آه مقابله با او نيز با محكوم آردن و از بين بردن عناصر تشكيل

بايد تالش آرد تا عناصر گمراهى آه از راه حق . نيروهاى تأثيرگذار آن صورت پذيرد
آن دورى اند در عمق وجود خود حق را احساس آنند و اگرچه در ظاهر از  منحرف شده

 .آنند در باطن به آن باز گشته و معتقد شوند مى

 در اين ميدان داراى مواضعى )عليه السالم(بينيم آه حضرت امام حسن عسكرى مى
در همان حال . باشد هاى گمراه مى گرانه و هدايتگرانه براى بعضى از اتباع فرقه ارشاد
م آوبيده و همگان را به هاى اين فرق را در ه بينيم آه آن حضرت بعضى از سمبل مى

اند تا آنان را از آار انداخته، جلوى تأثيرگذارى  داشته شدت از پيروى آنان برحذر مى
 .بگيرند)عليهم السالم(بيت ها را در عاّمه مردِم معتقد به واليت اهل آن

 اّوال در برابر فرقه واقفيه و )عليه السالم(خوانيم بر مواضع امام در آنچه از اين پس مى
سپس در برابر فرقه مفّوضه و آنان آه تحت تأثير اين فرق قرار گرفته بودند آشنا 

 .شويم مى

 

  و فرقه واقفيه)عليه السالم(امام عسكرى. ١

توقف آرده )عليه السالم(واقفيه گروهى بودند آه بر امامت حضرت امام موسى بن جعفر
س اين مذهب زياد بن مروان مؤّس.  ايمان نداشتند)عليه السالم(به امامت حضرت امام رضا
علت اين توقف نيز اين بود . حمزه و عثمان بن عيسى بودند قندى انبارى و على بن ابى

آه در نزد زياد بن مروان قندى انبارى هفتاد هزار دينار پول از اموال حضرت امام 
آن بوده و وى به همراه دو دوستش به طمع به دست آوردن  )عليهما السالم(موسى بن جعفر



مال قائل به توقف امامت در موسى بن جعفر و عدم امامت امام رضا بعد از آن حضرت 
 .)٢٤٨(شدند

 روايت آرده است آه ابن يزيد از يكى از )رضي اهللا عنه(الّطائفه ابوجعفر طوسى شيخ
دار دنيا  )عليه السالم(حضرت ابوابراهيم موسى بن جعفر: اصحاب خود روايت آند آه گفت

در آن هنگام در نزد زياد قندى هفتاد هزار دينار و در نزد عثمان بن . را وداع گفت
حضرت . اى در مصر موجود بود عيسى رواسى سى هزار دينار و پنج آنيز و خانه

هر چه از مال پدرم در نزد شما جمع شده : براى آنان پيغام فرستاد)عليه السالم(ابوالحسن امام رضا

 ـ حضرت امام ايم است براى من بفرستيد، چرا آه من وارث و قائم مقام او بوده و ميراث او را تقسيم نموده
اگر شما دارند ـ و )ه السالمعلي(با اين آلمه اشاره به وفات حضرت امام آاظم)عليه السالم(رضا

 .اين اموال را در نزد خود نگاه داريد هيچ عذرى در نزد من و ساير ورثه پدرم نخواهيد داشت

 شد و منكر شد آه مالى در نزد )عليه السالم(ابوحمزه منكر امامت و جانشينى امام رضا
به امام اى  اما عثمان بن عيسى نامه. طور زياد قندى نيز همين. وى موجود باشد

 هنوز »صلوات الّله عليه«همانا آه پدرت :  نوشته، در آن نامه چنين آورد)عليه السالم(رضا
نمرده و او زنده است و هر آس بگويد وى مرده است حرف باطلى گفته، و حّتى بنا بر 

 از دنيا رفته باشد، به من دستور نداده چيزى به تو -گويى  آه تو مى  آنچنان-آه وى  اين
 .)٢٤٩(ام  و آنيزان را هم آزاد آرده و با آنان ازدواج نمودهبدهم،

 در رابطه با گروهى آه بر )عليه السالم(يكى از اصحاب حضرت امام حسن عسكرى
آيا من : آنند از آن حضرت سؤال آرده گفت حضرت موسى بن جعفر توقف مى

 از آنان تبّرى بجويم؟ آن حضرت در پاسخ وى توانم آنان را دوست بدارم؟ يا بايد مى
 :نوشتند

من نيز به نزد خدا . از او بيزارى بجوى. خدا او را نيامرزد. هرگز براى عموى خود طلب آمرزش نكن

ها  هرگز آنان را دوست مدار، مريضانشان را عيادت نكن، در تشييع جنازه آن. جويم از آنان بيزارى مى

ان مرد بر جنازه او نماز نخوان، چه اين شخص امامى را آه از جانب خدا تعيين حاضر نشو و اگر آسى از آن

شده، انكار آند يا امامى آه امامتش از جانب خدا تعيين نشده است را در ميان امامان اضافه نمايد يا خدا را 

ار آند گويا آه امر هر آس امر آخرين ما را انك. منكر شود و يا بگويد خداوند، از ميان سه خداوند سّومين است

                                                           
 و به نقل از آن ٢٥١ / ٤٨ و به نقل از آن بحاراالنوار ٩٤٦ /٤٩٣ و ص٨٨٨ /٤٦٧ك رجال آّشى .ر. ٢٤٨

 .٥٨١ / ٣البحار  سفينة
نيامده » ها ازدواج آردم با آن« آه در آن ١١٢٠ /٥٩٨ / و به صورت خالصه در رجال آّشى٦٧ /٦٤ /غيبت. ٢٤٩

همچنين . فرستاد)عليه السالم( آن آمده است وى سپس توبه آرده و مال را براى امام رضا١١١٧است، و در حديث 
 . آن آتاب آمده است وى پس از آن ساآن آوفه سپس ساآن حيره شد و در آنجا از دنيا رفت١١١٨در حديث 



اّولين ما را انكار آرده، و هر آس در ميان ما آسى را اضافه آند مانند آسى است آه از ميان ما آسى را آم 

 .)٢٥٠(است آرده و امر ما را انكار نموده

آه  به سؤال آننده دادند تازه فهميد )عليه السالم(با اين جوابى آه حضرت امام عسكرى
چنان آه از اين جواب قاطع، موضع قاطع . عموى او نيز از جماعت واقفيه بوده است

. )٢٥١(امام را در رابطه با اين جماعت آه به سگان باران ديده معروف بودند دريافت
به : از ابوعلى فارسى از ابراهيم بن عقبه روايت آند آه گفت» رضوان الّله عليه«شيخ آّشى 

من اين گروه . خداوند مرا فدايت آند: نوشتم )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
ازم آنان را لعن نمايم؟ آن حضرت آيا در قنوت نم. ام را شناخته) باران خورده(ممطوره 

 :در پاسخ نوشتند

 .)٢٥٢(ها لعن و نفرين بفرست آرى، در قنوت نمازت بر آن

 

  و فرقه ُمَفوِِّضه)عليه السالم(امام حسن عسكرى. ٢

را )صلى اهللا عليه وآله( حضرت محّمدمفّوضه گروهى بودند آه عقيده داشتند خداوند متعال
خالق )صلى اهللا عليه وآله(آفريده و خلق همه دنيا را به او واگذار نموده است، و حضرت محّمد

همچنين گروهى از ايشان نيز همين مطلب را درباره . باشد دنيا و آنچه در آن است مى
از ادريس بن زياد . معتقد بودند )عليهم السالم(و ائّمه پس از او )٢٥٣()عليه السالم(حضرت على

گفتم  سخنان بزرگى مى)عليهم السالم(بيت من درباره اهل: آفرتوثايى روايت است آه گفت
عليه (روزى براى ديدار حضرت امام حسن عسكرى). در باره آنان معتقد به غلو بودم(

 حالى وارد شدم آه آثار و گرد و غبار سفر من در.  به سامرا و منطقه عسكر رفتم)السالم
بنابراين خود را به حّمامى رساندم اما در آنار دِر حّمام، خواب بر . بر من نمودار بود

با چوبدست خود به من  )عليه السالم(ناگاه متوجه شدم آه امام عسكرى. من غلبه آرد
ود و غالمان آه سوار ب. زند و من از خواب بيدار شده آن حضرت را شناختم مى

سپس برخاسته و همچنان آه آن حضرت سوار بر مرآب بود . اطرافش را گرفته بودند
اّولين آالمى آه آن حضرت به من فرمودند . به بوسيدن پا و ران آن حضرت پرداختم

 آنان[ بلكه ;»)َمُلونال َيسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهم ِبَأْمِرِه َيْع* َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن (اى ادريس، «: اين بود

                                                           
 .٣١٩ / ٣الغّمه  آشف. ٢٥٠
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 .شود گ آه در روز بارانى امكان سرايتش بيشتر مىس
 . و به نقل از آن بحاراالنوار٨٧٩ /٤٦١ و ٨٧٥ /٤٦٠ /رجال آّشى. ٢٥٢
 .٢٣٥ /ك معجم الفرق االسالميه.ر. ٢٥٣



من . )٢٥٤(آنند گيرند، و خود به دستور او آار مى آه در سخن بر او پيشى نمى* بندگانى ارجمندند ]
پرسش از اى موالى من، همين جواب مرا بس است، چرا آه من درباره : عرضه داشتم

 .)٢٥٥(آن حضرت مرا ترك آرد و رفت: ادريس گويد. همين سؤال به نزد شما آمده بودم

عليه (گروهى از مفّوضه، آامل بن ابراهيم مدنى را به سوى امام حسن عسكرى

آيا جز آسى آه به : پرسم از آن حضرت مى: من در دل گفتم: آامل گويد. فرستادند)السالم
اعتقادات من معتقد باشد وارد بهشت خواهد شد؟ من در آنار درى نشسته بودم آه مانند 

ناگهان ديدم . ناگاه بادى وزيد و گوشه آن پرده باال رفت. اى افتاده بود جلوى آن در پرده
درخشد و حدود چهار سال از  اى از ماه مى پسرى در پشت آن پرده نشسته آه مانند پاره

من از شنيدن صداى او به ; اى آامل بن ابراهيم: ه من گفتگذرد، آن پسر ب سّنش مى
 .لّبيك اى آقا و موالى من: خود لرزيدم و ناخودآگاه گفتم

اى تا از او بپرسى آه آيا جز آسى آه اعتقادى مانند تو  به نزد ولى خدا آمده: آن حضرت فرمودند

 داشته باشد به بهشت راه خواهد يافت؟

 .آرى به خدا: گفتم

. شوند اند آسانى آه داخل بهشت مى به خدا سوگند آه اگر چنين باشد چه آم:  فرمودندآن حضرت

 .گويند يابند آه به آنان حّقيه مى به خدا سوگند آسانى به بهشت راه مى

 آنان چه آسانى هستند؟: به آن حضرت عرض آردم

 به )عليه السالم(طالب گروهى هستند آه از روى دوستى و محّبت على بن ابى: آن حضرت فرمودند

يعنى آنان گروهى هستند (. دانند حق و فضيلت او تا چه اندازه است خورند، اما نمى حق او سوگند مى
ها واجب است، اما به شرح و تفصيل  طالب بر آن دانند معرفت موال على بن ابى آه مى

 ).معرفت ندارند )عليهم السالم(به حق خدا و پيغمبر و ائّمه

گويند، بلكه  آنان دروغ مى. اى آه از ولى خدا درباره اعتقاد مفّوضه سؤال آنى هو آمد: سپس فرمود

خواهيم و خداوند متعال  اگر خداوند بخواهد ما مى. هايى براى خواست خداوند است هاى ما ائّمه، ظرف دل

 .)٢٥٦()نخواهيد خواست] شما[و تا خدا نخواهد، (: فرمايد نيز در قرآن مى

 : به من فرمودند)عليه السالم(ت امام حسن عسكرىسپس حضر

من برخاسته خواستى آگاه آرد ديگر براى چه نشستى؟  حال آه حّجت خدا پس از من تو را به آنچه مى
 .)٢٥٧(را به چشم نديدم)عليه السالم(و خارج شدم و ديگر حضرت امام زمان

                                                           
 .٢٧ - ٢٦/انبيا. ٢٥٤
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و ارشاد  )عليهم السالم(بيت  به هدايت پيروان اهل)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
برانگيزى آه بر سر راه آنان  آنان به راه حق، به شدت مايل بوده، همواره مسائل شبهه

 .نمودند شد را از بين برده و حل مى پيدا مى

 معجزات امام ها و ما از نشانه: از محّمد بن عّياش روايت شده است آه گفت
اى آه  اگر وى جواب نامه: گفتيم آه فردى ناصبى گفت  سخن مى)عليه السالم(عسكرى

هايى  پس ما نامه. آنم آه وى بر حق است بدون مرّآب نوشته شده باشد بدهد يقين مى
ها مطرح آرديم و آن مرد نيز بدون مرّآب بر روى  نوشته و مسائلى را در آن نامه

ها را  ها قرار داد و ما آن نامه ت و آن ورقه را نيز در ميان نامهاى نوش اى نامه ورقه
 ها آن حضرت به همه نامه. به سوى آن حضرت فرستاديم

 .اى نام آن مرد و نام پدر و مادرش را نوشتند پاسخ دادند و بر روى ورقه

ق هنگامى آه آن مرد به هوش آمد معتقد به اعتقاد ح. مرد با ديدن آن ورقه از هوش رفت
 .)٢٥٨(گرديد

شخصى به نام سميع مسّمعى مرا : مسلم روايت شده است آه گفت و از عمير بن ابى
وى همسايه ديوار به ديوار ; رسيد داد و رنج بسيارى از وى به من مى بسيار آزار مى

نوشته و از آن حضرت )عليه السالم(اى به حضرت امام حسن عسكرى من بود، من نامه
گونه  تم برايم دعا آند تا من از شّر اين شخص راحت شوم، جواب آن حضرت اينخواس
من در سرزمين . بر تو بشارت باد به فرجى سريع، مالى هم از منطقه فارس به تو خواهد رسيد: آمد آه

وى پس از چند روز . فارس پسر عمويى داشتم آه تاجر بود و غير از من وارثى نداشت
 .سيدمرد و مال او به من ر

 به دستم رسيد آه در )عليه السالم(اى از حضرت امام حسن عسكرى نامه: راوى گويد
اى توبه  به درگاه خداوند متعال استغفار آن و از آنچه بدان تكّلم آرده: آن چنين مرقوم فرموده بودند

ها سخن  خاطر بود آه من روزى با گروهى از ناصبيان نشسته بودم و آن اين، بدين. آن
آه دامنه آالم را به موالى من رساندند، و من نيز با  وطالب به ميان آوردند تا ايناز اب
ها در تضعيف امر آن حضرت همراه شدم، اما پس از اين نامه نشست و برخاست با  آن

 .)٢٥٩(است آن گروه را ترك آردم و دانستم آه مراد آن حضرت از اين نامه همين بوده

پدرم : محمد بن هارون بر ما روايت آرد: د بن هارون بن موسى تلعكبرى گفتمحّم
مرا به همراه يكى از اصحاب ابوالقال صاعد نصرانى فرستاد تا آنچه را از حديث موالى 
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وى . است، از وى بشنوم  از پدرش روايت آرده)عليه السالم(ما حضرت امام حسن عسكرى
. ى آه به مجلس او درآمدم وى را مردى بزرگوار يافتمهنگام. مرا به نزد ابوالقال رسانيد

وى مرا به نزديك خود فرا خواند و . سبب رفتن خود به ديدنش را براى او توضيح دادم
پدرم مرا روايت آرده است آه با برادرانش و گروهى از اهل بصره به سامرا : گفت

در يكى از روزهايى آه : درفته بود تا از حاآم بصره در نزد خليفه شكايت آند، پدرم گوي
 را سوار بر قاطرى )عليه السالم(در شهر سامرا بوديم، ناگاه حضرت امام حسن عسكرى

يافتم آه عرقچينى بر سر و طيلسانى بر دوش داشت، من در دل گفتم اين همان مردى 
در دل گفتم اگر چنين . داند آنند وى علم غيب مى است آه گروهى از مسلمانان اّدعا مى

ناگاه ديدم آه آن . د اآنون جلوى عرقچين خود را به سمت پشت بر خواهد گرداندباش
 .حضرت همين آار را انجام دادند

اما اآنون اگر اين خبر راست باشد وى . در دل گفتم شايد اين امرى اتفاقى بوده است
طيلسان خود را از سمت راست به سمت چپ خواهد انداخت و سمت چپ آن را به سمت 

ناگاه با آمال تعّجب ديدم آه آن حضرت همين آار را انجام دادند، و . واهد آوردراست خ
اى صاعد، چرا از : آرد به نزديك من رسيده و به من گفتند طور آه قاطر حرآت مى همين

 و پردازى؟ هاى خود نمى آشى و به خوردن ماهى آارى آه هيچ فايده يا ضررى براى تو ندارد دست نمى
 .زمان ماهى بودغذاى ما در آن 

صاعد بن مخّلد آه اين قضيه را ديد مسلمان شد و بعدها به سمت وزارت معتمد 
 .)٢٦٠(عّباسى نيز رسيد

اى به امام حسن  روزى نامه: و از محّمد بن عبيدالّله روايت است آه گفت
 نوشته به آن حضرت خبر دادم آه موالى در مسأله امامت اختالف )عليه السالم(عسكرى
اند و از آن حضرت تقاضا آردم تا براى اين مطلب دليلى ظاهر فرمايند، آن  آرده

 :حضرت در پاسخ نوشتند

اى از  آس نشانه  همانا خداوند متعال همواره صاحبان عقل سليم را مورد خطاب قرار داده است، و هيچ

نياورده و يا دليلى بر دين خداوند اظهار ننموده آه از آيات و داليل خاتم پيامبران و سرور جانب خداوند 

وى آاهن : بيشتر باشد، اما مردم در برابر اين داليل و براهين گفتند)صلى اهللا عليه وآله(مرسلين حضرت محّمد

توان منكر  اما نمى.  نمودپس خداوند هر آس را آه لياقت هدايت داشت هدايت. باشد و ساحر و دروغگو مى

به همين دليل است آه هر گاه خداوند . بخشد اين مطلب شد آه ادّله و براهين، بسيارى از مردم را آرامش مى

و اگر . آنيم گوييم و هر گاه ما را از سخن منع نمايد سكوت مى متعال به ما اجازه سخن گفتن دهد سخن مى
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آرد تا  دهنده مبعوث نمى دهنده و بيم پيامبران را به عنوان بشارتخداوند متعال اراده اظهار حق را نداشت 

رسالت خود را در حالت ضعف و قّوت، گاه با بانگى رسا و گاه به صورت سخنان عادى، ابراز دارند تا 

وسيله خداوند امر خود را آامل نمايد و مردم نيز در سطوح مختلف، حكم خداوند را به مرحله اجرا  بدين

دار و اصيل  س گروهى آه حق را يافته و راه نجات يافته، به دستاويز حق متمّسك شده، شاخه ريشهپ. گذارند

 .اى در ايشان راه ندارد، پناهگاهى جز ما نخواهد يافت را دستاويز قرار داده، شك و شبهه

و هنگامى اند  اى آه حق را از اهل آن نگرفته باشند بسان آسانى هستند آه سوار بر آشتى شده اما طبقه

اما طبقه . يابند شود آنان نيز آرامش مى آيند و چون ساآن مى زند آنان نيز به تالطم در مى آه دريا موج مى

همه هّمت آنان اين است آه از روى حسدى آه در وجودشان . است شده ديگرى هستند آه شيطان بر آنان مسلط

روند  انند، پس آنان را آه به راه چپ و راست مىالنه آرده، اهل حق و حقيقت را، از ايمان به آفر باز گرد

واگذاريد، چرا آه اگر چوپان بخواهد گّله گوسفند خود را جمع آند اين آار را با آسانترين روش به انجام خواهد 

 .رساند

پس اگر امر امامت به وصيت و نوشتن نامه انجام . در نامه خود اختالف مواليان ما را ذآر آرده بودى

از پخش . ى نيست آه هر آس در جايگاه حكم نشسته نسبت به آن، از ديگران سزاوارتر استشود شك مى

سپس آن حضرت . خوانند آردن اسرار و طلب رياست بپرهيز آه اين دو تو را به سمت نابودى و هالآت مى

ر تو را خير برو، خداوند در اين سف. ات نوشته بودى آه قصد دارى به سمت فارس بروى در نامه: ادامه دادند

به هر آس از دوستان ما آه به او اعتماد دارى . شاءالّله در امن و آسايش به مصر داخل خواهى شد دهد و ان

آنان را به امانت فرا بخوان و . ها را به تقواى خداوند عظيم و پرهيز از او دستور بده سالم مرا برسان و آن

 .باشد با ما در جنگ مىآنان را آگاه آن آه هر آس اسرار ما را فاش آند 

هنگامى آه اين عبارت را در نامه امام خواندم آه من به مصر داخل : راوى گويد
هنگامى آه به بغداد رفته و عزم خروج به سرزمين . خواهم شد، معنى آن را نفهميدم

 .فارس را داشتم اين آار برايم امكانپذير نگرديد و ناچار به مصر رفتم

تصميم بدى و )عليه السالم(تعين درباره حضرت امام عسكرىهنگامى آه مس: وى گويد
به سعيد حاجب دستور داد تا آن حضرت را به آوفه ببرد و چنين نقشه آشيد آه در راه 

اى اتفاق بيفتد و آن حضرت، از بين برود، اين خبر در ميان شيعيان منتشر شد و  حادثه
 پس از شهادت حضرت امام اين قضيه چهار سال و اندى. آنان را سخت نگران ساخت

 . رخ داد)عليه السالم(هادى

: اى نوشته در آن آوردند محّمد بن عبدالّله و هيثم بن سّبابه به آن حضرت نامه
خبرى به من رسيده است آه ما را به شدت غمگين و . خداوند ما را فداى شما گرداند
بعد از سه روز در آار : تند در پاسخ آنان چنين نوش)عليه السالم(نگران آرده است، آن حضرت



در سّومين روز از نوشته شدن نامه مستعين از : راوى گويد. شما گشايش ايجاد خواهد شد
خالفت خلع گرديده و معتّز به جاى او نشست و پيشگويى حضرت امام حسن 

 .)٢٦١(درست از آب درآمد)عليه السالم(عسكرى

روزى خليفه به قصد رفتن به : سن روايت است آه گفتو از على بن محّمد بن ح
 نيز در ميان همراهان )عليه السالم(بصره از شهر خارج شد و حضرت امام حسن عسكرى

ما آه خود نيز گروهى از شيعيان آن حضرت بوديم آن حضرت را در . او خارج گرديد
هنگامى . ت بوديمما در بين دو ديوار نشسته، منتظر برگشتن آن حضر. حال رفتن ديديم

سپس دست برد . آه آن حضرت بازگشت و روبروى ما قرار گرفت، در مقابل ما ايستاد
 .و آاله از سر برداشت و به دست گرفت

سپس دست ديگر را بر سر آشيد و به روى يكى از افرادى آه در نزد ما نشسته 
. زيده خدا هستىدهم آه تو حّجت و برگ شهادت مى: بودند تبسم آرد، آن مرد ناگاه گفت

در . من در امامت او شك داشتم: شود؟ وى گفت تو را چه مى: ما از آن مرد سؤال آرديم
 .)٢٦٢(دل گفتم اگر باز گردد و آاله از سر بردارد به امامت او معتقد خواهم شد

گروهى از صيمريان از فرزندان اسماعيل بن صالح روايت آنند آه حسن بن 
عليه (اعيل بن صالح در اّولين بارى آه براى ديدار حضرت امام حسن عسكرىاسم

به سامرا رفته بود دو نفر از شيعيان نيز همراه او بودند و رسيدن او به سامرا با )السالم
براى رفتن به جايى همزمان شد، حسن بن )عليه السالم(حرآت حضرت امام عسكرى

از هر آدام از اين سه : هى منتظر شده و گفتيمما سه نفر هرآدام در را: اسماعيل گويد
آن . راه باز گردد يكى از ما وى را خواهد ديد و ما به انتظار آن حضرت نشستيم

هنگامى آه به : حسن گويد. حضرت از راهى آه حسن بن اسماعيل در آن بود باز گشتند
امام ما خداوندا، اگر اين شخص حّجت بر حق تو و : نزديك من رسيدند در دل گفتم

هنوز اين فكر از دل من نگذشته بود آه آن حضرت . باشد دست به آاله خود ببرد مى
من باز در دل گفتم خداوندا اگر او . دست به آاله برده و آن را بر سر خود حرآت دادند

آن حضرت دوباره دست به آاله برده آن را از . حّجت توست دوباره دست به آاله ببرد
بر سر نهادند، مردم بسيارى براى عرض سالم دور آن حضرت سر برداشته دوباره 

 .جمع شده و توقف آن حضرت در نزد مردم، ايشان را به راه ديگر آشانيد
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من نزد دو رفيق خود رفته، و آنچه بر من گذشت و آنچه در دل از خدا خواستم و آن 
همه باهم خود را به بياييد : ها گفتند آن. ها شرح دادم حضرت انجام داده بود را براى آن

آن حضرت دوباره از . سر راه او برسانيم و براى سّومين بار همين را از خدا بخواهيم
هنگامى آه به نزديك ما رسيد توقف نموده به ما نگاه آرده، سپس . نزديك ما عبور آرد

دست برده و آاله از سر برداشت و به دست گرفت و دست ديگر را بر سر آشيده به 
شهادت : من برخاسته گفتم: چقدر شك داريد؟ حسن گويد: بسم آرد و فرمودصورت ما ت

سپس آن : دهم آه خدايى جز الّله نيست و تو حّجت و برگزيده خدا هستى، وى گويد مى
اش مالقات نموده و آنچه از نامه و چيزهاى ديگر در نزد ما بود به  حضرت را در خانه
 .)٢٦٣(دست وى رسانديم

 از همين شرايط )عليه السالم(بينيم، حضرت امام عسكرى در مورد ديگرى مى
بردارى نموده و حّجت را بر جوانى آه به خاطر اختالفى آه در امامت امام حسن  بهره

 در ميان يارانش در مدينه به وجود آمده بود از مدينه به سامرا آمده )عليه السالم(عسكرى
جوان » آيا تو غفارى هستى؟«: آنند بتدا از او سؤال مىآن حضرت ا. آند بود تمام مى
سپس آن حضرت از آن جوان درباره مادرش سؤال آرده و نام مادرش . آرى: پاسخ داد

زن صالحى : جوان پاسخ داد» مادرت، حمدويه چگونه است؟«: را بازگو نموده فرمودند
جوان پس از . ه استالقدر ابوذر غفارى بود اين جوان از نوادگان صحابى جليل. است

مطمئن گرديده بود  )عليه السالم(اين ماجرا و در حالى آه دلش به امامت امام حسن عسكرى
 .)٢٦٤(به مدينه نزد ياران خود بازگشت

 

  به شيعيان)عليه السالم(هاى امام عسكرى اى از سفارشات و راهنمايى پاره: مبحث هفتم

 به شيعيان، متضّمن )عليه السالم(هاى حضرت امام حسن عسكرى سفارشات و نامه
هاى برخورد شيعيان با ساير مردم  بيان احكام شرعى، مسائل حرام و حالل و خط مشى

العمل رفتارى بود آه شيعيان بر اساس آن، زندگى بود آه اين خود به مثابه يك دستور
; اند نموده اند بنا مى زيسته اى آه در آن مى آرده، روابط خود را با ساير افراد جامعه

از جمله اين سفارشات . ها اختالف داشته باشند چه از نظر مذهب و اعتقاد با آن اگر
 :است
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ى الهى و رعايت ورع در دين و آوشش براى شما را به تقوا: )عليه السالم(ـ آالم امام عسكرى١

آنم به راستگويى و اداى امانت به آسى آه شما را امين قرار داده  شما را سفارش مى. آنم خداوند سفارش مى

هاى  آنم به سجده است، چه صاحب آن امانت نيكوآار باشد يا فاجر و گناهكار، همچنين شما را سفارش مى

همين مطالب را به عنوان دستور زندگى )صلى اهللا عليه وآله( آه پيامبر اآرمطوالنى و حسن معاشرت با مردم

 .براى همه مسلمانان آورده است

. ها شرآت آنيد اگر از دنيا رفتند در تشييع جنازه آن. هاى آنان نماز بگذاريد با اهل جامعه و در عشيره

د آه در اين صورت اگر مردى از شما در ها را ادا نمايي ها عيادت نموده و حقوق آن اگر مريض شدند از آن

دين خود باورع و پرهيزآار بوده، راستگو باشد، امانت را ادا نموده، با مردم با اخالق خوش برخورد نمايد 

 .گويند اين شخص شيعه است و من از اين مطلب خوشحال خواهم شد مى

ها را  ها و دوستى ر نباشيد، همه محّبتاز خدا پروا آنيد و مايه آبرو و افتخار ما باشيد و مايه ننگ و عا

به سوى ما جلب آرده و هر چه بدى و ناروايى و زشتى است از ما دور آنيد چرا آه هر خوبى آه درباره ما 

خاندان بيان شود ما اهل آن خوبى و سزاوار آنيم و اما هر چه از سوء و بدى درباره ما گفته شود ما چنين 

 .نخواهيم بود

 نزديكى و خويشاوندى با رسول خدا، در آتاب خدا حقى است و خداوند متعال ما را براى ما به جهت

آند مگر آّذاب و دروغگو  اى را نمى آس غير از ما اّدعاى چنين مقام و مرتبه چنان پاآيزه ساخته آه هيچ

 .باشد

صلى اهللا (يامبر اآرمبسيار قرآن بخوانيد و بسيار بر پ. بسيار به ياد خدا باشيد و بسيار از مردن ياد آنيد

درود بفرستيد، چرا آه براى درود فرستادن بر پيامبر پاداشى معادل ده حسنه است، آنچه را آه من به )عليه وآله

 .)٢٦٥(آنم شما را به خدا سپرده و از شما خداحافظى مى. شما سفارش آردم حفظ نماييد

بيت در ميان شما بوديم به شما دستور داده  گاه آه ما اهلآن: اند آن حضرت همچنين فرموده. ٢

دهيم تا روزى آه  بوديم تا انگشتر در دست راست آنيد، اما اآنون به خاطر غيبت ما از شما، دستور مى

خداوند امر ما و شما را ظاهر گرداند انگشتر در دست چپ نماييد آه اين اّولين دليل براى پيروى شما از 

 .باشد بيت مى واليت ما اهل

 .)٢٦٦(اين مطلب را به گوش شيعيان ما برسانيد: و فرمودند

 اين وصّيت را به يكى از بزرگان اصحاب خود آه )عليه السالم(امام حسن عسكرى. ٣
 :اند آه بخشى از آن چنين است على بن حسين بن بابويه قمى باشد نوشته
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آسى آه (آنم آه نماز، از مانع زآات   اقامه نماز و دادن زآات سفارش مىتو را به پرهيزگارى از خدا،

 .شود پذيرفته نمى) دهد زآات نمى

و تو را به درگذشتن از گناه ديگران و فرو خوردن خشم، صله رحم و يارى آردن به برادران، تالش در 

د مواجه شدن با نادانى نادانان، راه برآوردن نيازهاى آنان در حالت سختى و آسانى، همچنين بردبارى در نز

آارى در آارها، پيمان بستن به عمل به قرآن، اخالق خوش و امر به معروف و نهى از  تفّقه در دين و مالحظه

هاى ايشان خيرى نيست، مگر  در بسيارى از رازگويى(:آنم آه خداوند متعال فرموده است منكر سفارش مى

 .)پسنديده يا سازشى ميان مردم، فرمان دهد به صدقه يا آار ]بدين وسيله[آسى آه 

آنم، بر تو باد به نماز شب، چرا آه  ها سفارش مى همچنين تو را به اجتناب آردن از همه گناهان و بدى

اى على، بر تو باد به :  چنين سفارش آردند آه)عليه السالم( به حضرت على)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

خواندن نماز شب، بر تو باد به خواندن نماز شب، بر تو باد به خواندن نماز شب، هر آس نماز شب را سبك 

 .بشمارد از ما نيست

به وصّيت من عمل آن و همه شيعيان مرا به آنچه تو را به آن امر آردم، امر آن تا به آن عمل آنند، بر 

برترين اعمال امت من انتظار :  فرموده است)هللا عليه وآلهصلى ا(تو باد به صبر و انتظار فرج آه پيامبر اآرم

 .)٢٦٧(...باشد فرج مى

 با اين بيانات خط سير روشنى براى پيروان و )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
ل و احكام شريعت اسالم و دستورات آن در اند آه متضّمن اصو شيعيان خود رسم نموده

اى بر  رابطه با اخالق واال و برخورد خوب با مردم است آه دين اسالم تأآيد فوق العاده
حال مردم از نظر اصول با شيعيان موافق باشند يا مخالف، و اين همان اخالق . آن دارد

 مردم را به آن )اهللا عليه وآلهصلى (اسالمى است آه پيامبِر انسانيت، حضرت محّمد بن عبدالّله
 .فرا خوانده است

اى آه از آن حضرت براى بعضى   در نامه)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. ٤
زيسته و  اى را آه در آن مى از مواليانش صادر شده است وضعيت جامعه خود و زمانه

بودند، توضيح بيت در آن به اختالف پرداخته  شرايطى را آه مردم و حتى مواليان اهل
.  خواسته بود تا دليلى براى امامت خود ظاهر نمايد)عليه السالم(آنجا آه وى از امام. اند داده

 :اند در قسمتى از اين نامه آورده )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

ز اى ا آس نشانه همانا خداوند متعال همواره صاحبان عقل سليم را مورد خطاب قرار داده است، و هيچ

جانب خداوند نياورده و يا دليلى بر دين خداوند اظهار ننموده آه از آيات و داليل خاتم پيامبران و سرور 
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وى ساحر : بيشتر باشد، اما مردم در برابر اين داليل و براهين گفتند)صلى اهللا عليه وآله(مرسلين حضرت محّمد

توان منكر اين  اما نمى. داشت هدايت نمودپس خداوند هر آس را آه لياقت هدايت . و آاهن و دروغگو است

به همين دليل است آه هر گاه خداوند متعال . بخشد مطلب شد آه ادله و براهين، بسيارى از مردم را آرامش مى

و اگر خداوند . آنيم گوييم و هر گاه ما را از سخن منع نمايد سكوت مى به ما اجازه سخن گفتن دهد سخن مى

آرد تا رسالت  دهنده مبعوث نمى دهنده و بيم را نداشت پيامبران را به عنوان بشارتمتعال اراده اظهار حق 

وسيله  خود را در حالت ضعف و قّوت، گاه با بانگى رسا و گاه به صورت سخنان عادى، ابراز دارند تا بدين

 .خداوند امر خود را آامل نمايد حكم خداوند به مرحله اجرا در آيد

شوند، پس گروهى آه حق را يافته و راه نجات يافته، به دستاويز حق  م مىمردم در چند طبقه تقسي

اى در ايشان راه ندارد، پناهگاهى  دار و اصيل را دستاويز قرار داده، شك و شبهه متمسك شده، شاخه ريشه

ى اى آه حق را از اهل آن نگرفته باشند بسان آسانى هستند آه سوار بر آشت اما طبقه.جز او نخواهد يافت

شود آنان نيز آرامش  آيند و چون ساآن مى زند آنان نيز به تالطم در مى اند و هنگامى آه دريا موج مى شده

همه هّمت آنان اين است آه از روى . اما طبقه ديگرى هستند آه شيطان بر آنان مسلط شده است. يابند مى

ا به باطل باز گردانند، پس آنان را حسدى آه در وجودشان النه آرده، اهل حق و حقيقت را رد آرده و حق ر

روند واگذار، آه اگر چوپان بخواهد گّله گوسفند خود را جمع آند اين آار را با  آه به راه چپ و راست مى

 .آسانترين روش به انجام خواهد رساند

 پس اگر امر امامت به وصيت و بزرگى سّن و سال. در نامه خود اختالف مواليان ما را ذآر آرده بودى

از . باشد گردد، شكى نيست آه هر آس در جايگاه حكم نشسته نسبت به آن از ديگران سزاوارتر مى محقق مى

 .خوانند پخش آردن اسرار و طلب رياست بپرهيز آه اين دو تو را به سمت نابودى و هالآت مى

 

  و رعايت مسائل امنيتى)عليه السالم(امام عسكرى: مبحث هشتم

 براى محافظت از شيعيان و پيروان خود، آه )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
در جامعه اسالمى به عنوان گروه نخبگان صالح مطرح بودند راه و رويه پدران 

اى از  بزرگوار خود را در پيش گرفته بود، آن حضرت به شدت دعوت خود را در هاله
گيرى و  چنين سختآتمان و بر اساس عدم انتشار و احتياط در برخورد با ديگران، هم

احتياط در نقل اخبار و سفارشات از آن حضرت يا انتقال دستورات آن حضرت به 
در آن زمان آه تشّيع پرچم . اصحاب و انتقال اخبار اصحاب، به ايشان قرار داده بود

 گسترش )عليهم السالم(بيت مخالفت با حكومت برافراشته و دايره نفوذ آن تحت رهبرى اهل
 در زمان آن حضرت در اقصى )عليه السالم(ن حضرت امام حسن عسكرىيافته و پيروا

آمد آه آن حضرت براى جلوگيرى  نقاط مملكت اسالم پراآنده شده بودند، بسيار پيش مى



هاى دستگاه حكومتى  هاى حكومت و حفظ آنان از دسيسه از افتادن آنان در دام
شد به  ر آينده گريبانگير آنان مىها و ابتالئاتى آه د هشدارهاى مهمى در رابطه با فتنه

 .دادند ايشان مى

يك روز صبح در شارع الغنم : از محّمد بن عبدالعزيز بلخى روايت است آه گفت
از )عليه السالم(ناگاه ديدم آه حضرت امام حسن عسكرى. نشسته بودم) مكانى در سامرا(

فرياد برآورم آه آى آيا اگر اآلن : رود، در دل گفتم منزل خود به سمت دارالخالفه مى
مردم اين حّجت خدا بر شماست، او را بشناسيد، مرا خواهند آشت؟ هنگامى آه آن 
حضرت به من نزديك شده بودند انگشت سّبابه خود را بر روى دهان گذاشتند آه معناى 

 :فرمود آن سكوت است، در همان شب آن حضرت را ديدم آه به من مى

 .)٢٦٨(مان و يا آشته شدن، پس بر جان خود بترس و از خداوند پرواآنيا آت. شما دو راه بيشتر نداريد

 :اين روايت بر چند مسأله مهم داللت دارد

گذشته   آنچه را آه در ذهن يكى از اصحابش مى)عليه السالم(حضرت امام عسكرى. ١
يعنى اظهار امر . و را از ابراز آارى آه اراده آرده بود بر حذر داشته استخوانده و ا

 .)عليه السالم(امامت حضرت امام حسن عسكرى

 و اصحاب آن حضرت را احاطه نموده )عليه السالم(شدت و سختى شرايطى آه امام. ٢
 .آنان هاى و ميزان اقدامات حكومت در جهت شناسايى و محدود آردن فعاليت

 از )عليه السالم(سازد آه حضرت امام عسكرى اين روايت بر ما آشكار مى. ٣
هاى مختلف براى بر حذر داشتن اصحاب از آشكار آردن مكنونات قلبى و  مناسبت

هاى آتى  آه از روايت چنان. نموده است بردارى مى اظهار عالقه به آن حضرت بهره
 .نيز اين مطلب به خوبى آشكار خواهد شد

هاى منظم و به   در فعاليت)عليه السالم(هاى امام آنيم آه يكى از روش مىمالحظه 
آلى سّرى، منع اصحاب از سالم آردن به آن حضرت يا اشاره آردن به آن حضرت با 

 .باشد دست در مأل عام مى

:  روايت آند آه گفت)عليه السالم(على بن جعفر از يكى از اصحاب امام حسن عسكرى
آيد آن حضرت  يم تا روزى آه آن حضرت براى سوارى بيرون مىما در سامرا جمع شد

يك از شما بر  هيچ: اى از آن حضرت به دست ما رسيد آه در آن آمده بود اما نامه. را ببينيم
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چرا آه با . من سالم نكند و با دست خود به من اشاره نكند و حّتى با نگاه آردن به من نيز جلب توّجه ننمايد

 .)٢٦٩(ارها جان شما در امان نخواهدبودانجام دادن اين آ

 به بكار بستن )عليه السالم(آنيم آه حضرت امام عسكرى همچنين مالحظه مى
هاى جديد و ابتكارى در رساندن دستورات و سفارشات به وآيالن و افراد مورد  شيوه

 :ها توّجه نماييد اى از اين روش اينك به نمونه. اند اعتماد، مبادرت مىورزيده

مواليم ابومحمد امام حسن : ابوهاشم جعفرى از داود بن اسود روايت آند آه گفت
 چوبى به من دادند آه شبيه پايه در، گرد و بلندبود و قطر آن به اندازه )عليه السالم(عسكرى

من به . »اين چوب را ببر و به عمرى بده«: ن فرمودندآن حضرت به م. آف دست بود
در ميانه راه به سقايى برخوردم آه قاطرى با خود داشت، قاطر او راه را بر . راه افتادم
آنگاه ديدم آه در داخل چوب . چوب شكست. من با آن چوب به قاطر زدم. من بست

سقا با . ن خود گذاشتمهايى موجود است، من سريعًا چوب را برداشته و در آستي نامه
هنگامى آه من در . داد عصبانيت به داد و فرياد پرداخته، مرا و مواليم را دشنام مى

 :بازگشت به نزديك درب خانه رسيدم آنار در دّوم عيسى خادم به استقبال من آمد و گفت

 .»چرا آن قاطر را زدى و پايه در را شكستى؟«: گويد مواليت مى

 .دانستم آه در داخل آن پايه چيست  من، من نمىموالى: من عرضه داشتم

خواهى  اما احتياج هم نبود آه به آارى مبادرت ورزى آه بعد محتاج معذرت: آن حضرت فرمودند

ديگر چنين آارى انجام نده، و اگر شنيدى آه درباره ما سخنى گفته شد، به راهى آه به آن مأمور . از آن شوى

گويد جواب ندهى و اصال خود را به او نشناسانى آه  سى آه ما را دشنام مىاى برو و بر حذر باش، به آ شده

تو به راه خود برو و بدان آه اخبار و . آنيم اى بد زندگى مى چرا آه ما در شهر و منطقه. چه آسى هستى

 .)٢٧٠(رسد احوال تو به ما مى

هم . خورد ر عرصه عمل تشكيالتى به چشم مىدر اين روايت نكات بسيار و مهمى د
دارد آه سّرى بودن و مخفى  چنان آه اين روايت به وضوح اين مطلب را روشن مى

ها از ناحيه امام و اصحاب نزديك آن حضرت، براى به  آارى آامل در همه فعاليت
ده نمو سالمت گذشتن از مشكالتى است آه شرايط زمان و مكان در برابر آنان ايجاد مى

فرستاده خود را از درگير شدن با مسائلى آه در )عليه السالم(بينيم امام است، لذا است آه مى
حّتى اگر . دارد  آشف شود بر حذر مى)عليه السالم(اثر آن هويت او، يا ارتباطش با امام

اين فرستاده امام بايد از همه . را در برابر او دشنام گويد )عليه السالم(آسى وى، يا حّتى امام
مسائل صرف نظر نموده و چنان برخورد نمايد آه گويا او مورد نظر گوينده آن آالم 
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نبوده و به سمت مأموريت خويش برود تا بدين وسيله مأموريت او آشف نشده و آسى از 
براى وآيالن و افراد مورد اعتماد خود )عليه السالم(مأموران سلطنتى بر آنچه را آه امام

 .يابى پيدا نكند تفرستد آگاهى و دس مى

ها بر اين نكته تأآيد دارند آه اين شرايط  اين روايات و روايات ديگرى مانند آن
اند بود آه آن  زيسته  و اصحاب آن حضرت در آن مى)عليه السالم(دشوار و سختى آه امام

آارى شديد در برخورد با  نمود تا به اين حّد به مخفى حضرت و يارانش را مجبور مى
دست بزنند و در نتيجه اين بهترين راه براى پرورش )عليه السالم(اى مردمى امامه پايگاه

هاى مردمى شيعه براى  سازى خوبى براى پايگاه بيت و زمينه شيعيان و دوستداران اهل
ورود به عصر غيبت صغرى بود، عصرى آه در آن، ارتباط شيعه با حضرت امام 

چرا آه در آن . گرفت  حضرت صورت مى تنها از طريق وآيل آن )عليه السالم(مهدى
وجه ممكن  دوران ارتباط مستقيم با آن حضرت ميّسر نبوده، ديدار با آن حضرت به هيچ

و عملى نبوده است، و اين مطلب به خاطر فشار شديدى بود آه حكومت عّباسى براى 
 .نمود  بر شيعه وارد مى)عليه السالم(پيدا آردن محل اختفاى امام مهدى

گروه  ها نسبت به نيازهاى مهمترين محورهايى بود آه مجال بحث از آنها  اين
 . دست داد)عليه السالم(نخبگان صالح اصحاب امام حسن عسكرى

سازى سياسى، امنيتى و اقتصادى در  عالوه بر مطالبى آه سابقًا در رابطه با مصون
عليه (مهايى آه بر گردن وآيالن و اصحاب مورد اعتماد اما ضمن بيان مسئوليت

ها بحث آرديم، به زودى در آخرين بخش از آتاب با مهمترين  نهاده شده بود از آن)السالم
سازى علمى، عقيدتى، تربيتى و اخالقى  هاى مصون روايات و نصوصى آه در عرصه

 .شد  صادر شده است آشنا خواهيم)عليه السالم(از امام عسكرى

 



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(ميراث گرانسنگ امام عسكرى 

 

اى از   به دست ما رسيده، مجموعه)عليه السالم(آنچه از حضرت امام حسن عسكرى
 :بندى نمود ها را در عناوين چندى دسته توان آن روايات است آه مى

 .تفسير. ١

اين رساله مشتمل بر بيان قسمت عمده مسائل حالل و : رساله منقبت، آه گفته شده. ٢
 .)٢٧١(باشد حرام مى

عليه (هاى مهم آه از حضرت امام حسن عسكرى مكاتبات با رجال و شخصيت. ٣

 .)٢٧٢( صادر گرديده است)عليه السالم( و حضرت امام هادى)السالم

ها و توقيعاتى آه از جانب آن حضرت به شيعيان  ارشات، نامهاى از سف مجموعه. ٤
 .صادر گرديده است

هاى مختلف و به صورت پراآنده از  احاديث و آلمات درربارى آه در عرصه. ٥
دهد و جاى  آن حضرت صادر گرديده آه خود مجموعه علمى بزرگى را تشكيل مى

 .بحث، تحقيق و تحليل بسيارى دارد

آدام از اين عناوين پنجگانه را جداگانه مورد بحث قرار خواهيم ما در اين بخش هر 
 .داد

 

 تفسير: اول

از قرن چهارم هجرى تا به امروز، فقيهان و محّدثان در ميزان صّحت انتساب تفسير 
 .اند  اختالف آرده)عليه السالم(منسوب به امام حسن عسكرى

در )عليه السالم(عسكرىآنچه آه معلوم و يقينى است اين است آه حضرت امام حسن 
اند  اى از روايات صحيحه را از خود به جا گذاشته عرصه تفسير قرآن آريم، مجموعه
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و بخشى از اين روايات در منابع و مصادرى آه امروز در دست ما است يافت 
 .)٢٧٣(شود مى

الف، تنها درباره آتابى است آه به آن حضرت نسبت داده شده در اين صورت اخت
بوده و )عليه السالم(اما در اصل پديده تفسير آه ويژگى زمانه حضرت امام حسن عسكرى

 .صدورش از آن حضرت مورد اتفاق است، ترديدى وجود ندارد

ف زيسته را از يك طر  در آن مى)عليه السالم(حال اگر شرايطى آه امام حسن عسكرى
در نظر گرفته و از سوى ديگر نسبت دادن اين تفسير به آن حضرت را در نظر بگيريم 
و از جهت سّوم، محتواى اين تفسير را نيز از نظر بگذرانيم و آن را با ساير رواياتى آه 
در منابع ديگر از آن حضرت نقل شده مطابقت نماييم به نقاطى، گاه واضح و گاه 

 .ات آن به داليل قوى احتياج داريمرسيم آه براى اثب مشكوك مى

 از نقطه نظر اهتمام به قرآن )عليه السالم(درباره شرايط زمانى حضرت امام عسكرى
قصد داشت دست به آارى بزند ) اى به عنوان يك فيلسوف حرفه(آريم دانستيم آه ِآْندى 

 .اطل نمايدهاى اعجاز آن را ب اى از جنبه آه اعتبار قرآن آريم را از بين برده و جنبه

 براى باز داشتن وى از به عمل )عليه السالم(اين اقدام ِآْندى، همچنين اقدام منطقى امام
درآوردن اين نيت، دليل بر شدت اهتمام آن حضرت به قرآن در آن شرايط و تأثيرگذارى 

از همين ماجرا نيز . باشد آن حضرت در زندگى فكرى و اجتماعى مردم آن جامعه مى
هاى تفسيرى دانشمندان را از طريق حمل علوم قرآن  ن اهميت فعاليتتوان ميزا مى

پس طبيعى است آه حضرت امام . آريم در اظهار عظمت امت اسالم دريافت
مند آردن امت اسالم از   اين جنبه از دانش امت اسالم را با بهره)عليه السالم(عسكرى

بزرگوارش از آن برخوردار بودند محكم نمايد، چرا دانشى آه تنها آن حضرت و پدران 
آه آنان بعد از رسول خدا در ميان اين امت و بلكه در همه عالم معدن علم و دانش 

پس . باشند، چرا آه قرآن در خاندانشان نازل شده است بيت وحى مى آنان اهل. اند بوده
 دانشمندان، در شناخت و گذرد از ديگران آگاهترند، همه آنان به آنچه در اين خانه مى

اند، اين حقيقتى است آه  خوار خوان بابرآت ايشان آشنايى با دانش قرآن، پيرو و ريزه
موافق و مخالف به آن اعتراف دارند و سيره و روش عملى آنان از اميرالمؤمنين على 

 شاهد صادقى بر)عليه السالم(گرفته تا حضرت امام حسن عسكرى)عليه السالم(طالب بن ابى
 .)٢٧٤(باشد اين مّدعا مى
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 )عليه السالم(هايى از ميراث تفسيرى امام حسن عسكرى نمونه

ـ راوى مورد اعتماد امين، ابوهاشم جعفرى آه از نخبگان اصحاب امام ١
من در نزد آن حضرت بودم و در رابطه با اين آيه :  بوده است گويد) السالمعليه(عسكرى

ثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاب الَِّذيَن اصطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم ظاِلٌم لَِّنْفِسِه َو ِمنُهم مُّْقَتِصٌد َو (: قرآن مجيد

برگزيده بوديم، به ] آنان را[اب را به آن بندگان خود آه سپس اين آت; )ِمنُهْم ساِبُق ِباْلَخيرَاِت ِبِإْذِن اللَّه

رو، و برخى از آنان در آارهاى  پس برخى از آنان بر خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانه; ميراث داديم

با شنيدن اين آيه اشك در چشمانم . آردماز آن حضرت سؤال . )٢٧٥(نيك به فرمان خدا پيشگامند
 عطا )صلى اهللا عليه وآله(جمع شد و در ذهن خود در رابطه با آنچه خداوند متعال به آل محّمد

 .آردم آرده است فكر مى

آنى، آه همان  به امرى بس بزرگ فكر مى:  به من نگاهى آرده و فرمودند)عليه السالم(امام

ر خداوند متعال را به جاى آور آه تو را متمّسك به دوستى آنان قرار داده پس شك. بلندى شأن آل محّمد است

خوانند تو را با آل محمد، فرا خواهند  است و در روز قيامت، آنگاه آه هر انسانى را با پيشوايش فرا مى

 .)٢٧٦(هستى خواند، پس اى ابوهاشم بشارت باد بر تو آه تو همواره خوب

َيْمُحوا (: محّمد بن صالح أرمنى از امام ابامحّمد در رابطه با آالم خداوند متعال. ٢

آند، و اصل آتاب نزد   خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى;)اللَُّه َما َيشاُء َو ُيْثِبت  َو ِعنَدُه ُأمُّ اْلكتاب

آيا خداوند جز آنچه را آه :  در پاسخ او فرمودند)لسالمعليه ا(امام عسكرى. سؤال آرد. )٢٧٧(اوست

 نمايد؟ آند و آيا جز آنچه را آه قبال موجود نبوده اثبات مى قبال موجود بوده محو مى

هنوز به اين سخن با آالم هشام آه معتقد است خداوند به آنچه : داود در دل گفت[
 :در اين هنگام امام رو به او آرده، فرمودند. وقوع نپيوسته دانا نيست مغاير است

ها دانا بوده  آه قبل از آفرينش اشيا به آن آن; خداوند جّبار، برتر از چنين اعتقادى است]
همان آس آه دين را به وجود . و هنگامى آه هيچ مخلوقى وجود نداشت خالق بوده است

 .آورد

دهم آه تو حّجت و  شهادت مى: جا محّمد بن صالح بى اختيار برخاست و گفتدر اين
 .)٢٧٨(ولى خدا هستى و تو بر راه حق بوده پيشوا و امير مؤمنان هستى

َألْمُر ِمن َقْبُل َو ِمن للَِّه ا(: فرمايد همان شخص، در رابطه با آيه قرآن آه مى. ٣

 . از ايشان سؤال آرد آار در گذشته و آينده از آن خداست]فرجام[; )٢٧٩()َبْعد
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 .٣٩ /رعد. ٢٧٧
 . به نقل از دالئل حميرى٢٠٩ / ٣الغّمه  ، آشف٢٤٢ /الّثاقب فى المناقب. ٢٧٨



آه به آنچه خواست امر آند و پس  خداوند متعال پيش از آن: در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام

 .آه به آنچه خواست امر نمود، صاحب اختيار آن است از آن

َأال َلُه الخَْْلُق َو اَألْمُر َتَباَرك اللَُّه َرّب (: فرمايد اين آالم خداست آه مى:  دل گفتممن در

 .)٢٨٠(فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان.  خلق و امر از آن او خدا است]عالم[آگاه باش آه ; )اْلَعاَلِمين

َأال َلُه الخَْْلُق َو اَألْمُر َتَباَرك اللَُّه (: مودند به من نگريسته، تبّسم آرده و فر)عليه السالم(امام

 .)٢٨١()َرّب اْلَعاَلِمين

صالح  بودم آه ابن )عليه السالم(در نزد حضرت امام حسن عسكرى: ابوهاشم گويد. ٤
َوِإْذ َأَخَذ َربُّك ِمن (: فرمايد ارمنى از آن حضرت در رابطه با آالم خداوند متعال آه مى

 .)َبنى َءاَدَم ِمن ظُهوِرِهْم ُذرِّيَّتُهْم َو َأشَهَدُهْم َعلى َأنُفِسِهْم َأ َلست ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبلى شِهْدَنا

ريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه  هنگامى را آه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذو

 . سؤال آرد)٢٨٢(چرا، گواهى داديم: ساخت آه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند

ثبتت المعرفة ، ونسوا ذلك الموقف ، وسيذآرونه، «: آن حضرت در جواب او فرمودند

 ;»ولوال ذلك لم يدر أحد َمن خالقه ، وال َمن رازقه

ولى به . اند اما آدميان اين مرحله را فراموش آرده. ين مرحله معرفت بر همه آدميان اثبات شده استدر ا

 .شناخت دهنده خود را نمى و اگر چنين نبود آسى خالق و روزى. زودى آن را به ياد خواهند آورد

من در دل از بسيارى آنچه خداوند متعال به ولى خود داده و سنگينى : ابوهاشم گويد
:  رو به من آرد و فرمود)عليه السالم(آردم آه امام نچه بر وى حمل نموده است تعجب مىآ

تر و بزرگتر از آن است آه تو را به تعّجب واداشته است، چه گمان دارى  اى ابوهاشم مسأله بسيار عجيب

را انكار آرده ها را بشناسد خدا را شناخته و هر آس آنان را انكار آند خدا  درباره گروهى آه هر آس آن

 .)٢٨٣(آه آنان را تصديق آند و به معرفت آنان يقين حاصل نمايد است؟ آسانى آه مؤمنى نيست مگر اين

عليه (به حضرت امام حسن عسكرى: سفيان بن محّمد بن صيفى روايت آند آه. ٥

َو َلْم ...(: در آالم خداوند متعال» وليجه«ناى آلمه اى نوشته و در آن از مع نامه)السالم

و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان،  ...;)...َيتَِّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه َو ال َرسوِلِه َو ال اْلُمْؤِمِنيَن َوِليَجًة

ال چه آسى مقام مؤمن را تا آن اندازه با:  سؤال آردم و در دل گفتم...اند محرم اسرارى نگرفته
 ؟)رديف خدا و پيغمبر بيايد آه هم(بيند آه به آنجا راه پيدا آند  مى

                                                                                                                                                                      
 .٤ /روم. ٢٧٩
 .٥٤ /اعراف. ٢٨٠
 . به نقل از دالئل حميرى٢١٠ / ٣الغّمه  آشف. ٢٨١
 .١٧٢ /اعراف. ٢٨٢
 . به نقل از دالئل حميرى٢١٠، ٢٠٩ / ٣الغّمه  آشف. ٢٨٣



وليجه آسى است آه مردم او را به ; « :گونه بازگشت آه جواب از آن حضرت اين
جاى ولى امر خود بگيرند، تو نيز در دل تعجب آردى آه اين مؤمنان چه آسانى هستند 

ن پيشوايانى هستند آه به خداوند متعال ايمان اند؟ بدان آه آنا آه در اين مرتبه جاى گرفته
 .)٢٨٤(دارند و آن پيشوايان ما هستيم

 

 رساله منقبت: دّوم

نقل آرده و )عليه السالم(عّالمه مجلسى اين رساله را از حضرت امام حسن عسكرى
 صادر )عليه السالم(اى از حضرت امام حسن عسكرى ه هـ ق نام٢٥٥در سال : گفته است

ها را در  ها و حرام است، اين آتاب بيشتر حالل»رساله منقبت«شده است آه ترجمه آن 
 .)٢٨٥(بر دارد

اى است آه ابن شهرآشوب در آتاب مناقب و بياضى در آتاب  و اين همان رساله
 .)٢٨٦(اند الّصراط المستقيم نيز آن را نقل آرده

 

 )عليهما السالم(ها با عسكريين  مكاتبات شخصيت: سّوم

ا آه در احكام ابن شهرآشوب در آتاب مناقب به نقل از خيبر حميرى اين مكاتبات ر
نقل نموده )عليهما السالم(دين صادر شده است از حضرت امام حسن عسكرى و امام هادى

 .)٢٨٧(است

 

 )عليه السالم(مجموعه سفارشات و توقيعات حضرت امام حسن عسكرى: چهارم

 پديده صادر نمودن توقيع از جانب امام با مهر )ه السالمعلي(حضرت امام حسن عسكرى
اند  و امضا و خط خود آن حضرت خطاب به آسانى آه مورد نظر آن حضرت بوده

اى براى آمادگى عمومى براى دوران غيبت قرار  مانند وآال يا پيروان خاص را وسيله
 با دورى گزيدن )لسالمعليهما ا(آه حضرت امام هادى و امام حسن عسكرى چنان. داده بودند

 )عليه السالم(از ديدار مردم همين قصد را داشته و مردم را براى غيبت حضرت امام مهدى
 .آردند آماده مى

                                                           
 . با اندآى اختالف٥٠٨ / ١اصول آافى . ٢٨٤
 .٤٥٧ / ٤طالب   به نقل از مناقب آل ابى٣١٠ / ٥٠بحاراالنوار . ٢٨٥
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بينيم اصحاب و وآيالنى آه با اين پديده انس گرفته بودند  از همين جاست آه مى
سؤال )يه السالمعل(رفت از امام همواره درباره مشكالتى آه در آينده احتمال وقوع آن مى

مشيى آه بايد در آن زمان پيش  خواستند تا آنان را به نوع خط آرده و از آن حضرت مى
خواستند تا به آنان راهى بياموزد تا بتوانند  همچنين از آن حضرت مى. بگيرند آگاه نمايد

در هنگامى آه احتمال تغيير خط و بروز شبهه در نامه و توقيع آن حضرت پيدا شد 
 .شناسند هاى جعلى باز ن حضرت را از نامهتوقيع آ

 داخل شده از آن )عليه السالم(بر حضرت امام حسن عسكرى: احمد بن اسحاق گويد
اى بر روى آاغذ بنويسند تا من به خط آن حضرت نگاه آرده  حضرت خواستم تا جمله

ت آيد بتوانم نامه آن حضر خط آن حضرت را شناخته و هنگامى آه نامه به نزد من مى
اى احمد بدان آه خط : بله، سپس فرمودند: آن حضرت به من فرمودند. را تشخيص دهم

 .پس به واسطه تغيير خط در نامه شك نكن. همواره از حيث آلفتى و نازآى قلم بر تو مشتبه خواهد شد

آن . سپس دستور داد تا دواتى به نزد آن حضرت آورده و شروع به نوشتن آرد
من در حالى آه آن حضرت . آشيد اى دوات به سمت مجرا مىحضرت مرّآب را از انته

از آن حضرت خواهم خواست تا اين قلم را آه با آن : مشغول نوشتن بود در دل گفتم
 .نوشته است به من ببخشد

هنگامى آه آن حضرت از نوشتن فارغ گرديد رو به من آرده مشغول صحبت شد و 
اى احمد اين : سپس به من فرمود. آرد اك مىدر همان حال با دستمالى مرّآب را از قلم پ

 .)٢٨٨(... و قلم را به من دادقلم را بگير

هاى اوضاع آينده  اى از سفارشات و وصاياى آلى آه خط مشى ما در گذشته به پاره
اى آه شيعيان به خاطر عدم امكان  يندهآ. نمود اشاره آرديم را براى شيعيان روشن مى
بايست خود را براى آن آماده آرده و با آن وضع مأنوس  ارتباط مستقيم با امام، مى

 با دورى از امام )عليه السالم(شوند، از همين جهت بود آه آنان از زمان حضرت امام هادى
 .معصوم و نديدن او انس گرفته بودند

 همچنين شرايط سياسى، عقيدتى و )عليه السالم(هاى حضرت امام حسن عسكرى نامه
 و پيروان و شيعيان آن حضرت چه )عليه السالم(فكرى را آه حضرت امام حسن عسكرى
بيت با آن   و يا داخل جمعيت شيعه اهل)عليه السالم(بيرون از دايره گروه ياران نخبه امام

 .نمايد روبرو بودند، بر ما آشكار مى

                                                           
 .٢٧ ح/٥١٣ / ١، به نقل از آافى ٨٧ /مسند االمام الحسن العسكرى. ٢٨٨



 : توّجه فرماييد)عليه السالم(هاى امام حسن عسكرى امهاى از ن اآنون به گوشه

اين نامه را  )عليه السالم( حضرت امام عسكرى:نامه آن حضرت به اسحاق نيشابورى. ١
عليهم (بيت هاى درخشان اهل اين نامه از نامه. به اسحاق بن اسماعيل نيشابورى فرستادند

 :متن نامه چنين است. ده است بوده، با هدف موعظه و اصالح فراگير صادر ش)السالم

خداوند متعال پرده پوشش خود را بر ما و تو بپوشاند و همه آارهاى تو را با صنع خود اصالح نمايد، 

ما بحمدالّله و به نعمت خداوند متعال، خاندانى هستيم آه همواره . خداوند تو را رحمت آند. نامه تو را خواندم

گرديم و  ز احسان و رحمت پياپى خدا و بخشش وى به آنان شادمان مىدلسوز و نگران دوستان خود هستيم و ا

 .شماريم دارد، بزرگ مى هر نعمتى را آه خداوند تبارك و تعالى به آنان ارزانى مى

آنان آه به مانند تو مورد رحمت خداوند متعال واقع شده و . خداوند حق را بر تو و يارانت تمام نمايد

شوند و  ه حقيقت بينا آرده از باطل روى گردانند و در گمراهى طغيان غرق نمىخداوند آنان را همچون تو ب

آه  هاى خدا نيست مگر اين تمام آردن نعمت نيز براى تو وارد شدن به بهشت است، و هيچ نعمتى از نعمت

 .دهايش مقّدس باد ـ باعث اداى شكر آن نعمت خواهد ش گفتن الحمدلّله و حمد آردن خداى متعال ـ آه نام

هايى آه تا ابد سپاسگزارى براى خدا به جاى  سپاس خداى را بسان همه سپاس. الحمدلّله: گويم من نيز مى

آورده باشد در برابر مّنتى آه خدا بر تو نهاده و به نعمت خود تو را از هالآت نجات داده، راه تو را در گذر 

راهى است پررنج و دشوار آه گذر از آن سخت، از اين گردنه همواره آرده است، و به خدا قسم آه اين گردنه 

 .هاى نخستين از آن ياد شده است باليش بزرگ و عذاب آن طوالنى است و در آتاب

شما در دوران امام گذشته تا پايان عمر شريفش و در اين مدت از دوران من آارهايى داشتيد آه در نزد 

 .من پسنديده و مطابق با توفيق نبوده است

ين داشته باش آه هر آه از اين دنيا آور بيرون رود در آخرت هم آور است و گمراهتر از اى اسحاق يق

هايى است آه  اى پسر اسماعيل مقصود از اين آورى نابينايى چشم نيست بلكه نابينايى دل. امروز خواهد بود

: فرمايد مگران مىو اين است معنى قول خداوند متعال در آتاب محكم خود آه از قول ست. ها است درون سينه

همان (:  و خداوند عّز و جّل در پاسخ او فرمايد)آه بينا بودم؟ پروردگارا، چرا مرا نابينا محشور آردى با آن(

 .)٢٨٩()شوى هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى، امروز همان گونه فراموش مى طور آه نشانه

اى براى خدا بزرگتر از حّجت او بر خلق و امين او در شهرها و گواه  انهاى اسحاق حال، آدام آيت و نش

اند و پدران ديگرش آه  آه از پس گذشتگان خويش، از پدران نخستين آه پيغمبران. باشد او بر بندگانش مى

 .ها باد پس درود و رحمت و برآات خدا بر همه آن. اوصيا هستند آمده است

                                                           
 .١٢٦ و ١٢٥ /طه. ٢٨٩



برند و همچون چهارپايان رو به آجا داريد؟ از حق روگردانيد و به باطل  شما را به آدامين گمراهى مى

آنيد؟ يا چون آنانيد آه به قسمتى از آتاب خدا ايمان  آوريد و نعمت خدا را ناسپاسى و آفران مى ايمان مى

گران چنين آند پاداش او جز دارند و به قسمتى ديگر از آن آفر مىورزند؟ پس هر آس از شما يا از دي

 .است رسوايى در دنياى فانى و عذاب طوالنى در آخرِت باقى، نخواهد بود و به خدا آه اين يك رسوايى بزرگ

ها  خداوند متعال آه از سر مّنت و رحمت، واجباتى بر شما مقّرر آرده نه براى اين بوده آه خود بدان

 تا بد - آه آسى جز او شايسته پرستش نيست -زى او با شماست نيازمند بوده است، بلكه اين، به سبب مهرور

را از خوب جدا آند و آنچه در درون داريد بيازمايد و آنچه در دل داريد امتحان آند، تا به رحمت خدا الفت 

گيريد و درجات شما در بهشت متفاوت شود، خداوند بر شما مقّرر آرده است حّج و عمره، به پا داشتن نماز، 

خت زآات، روزه و واليت را و اين بر شما آافى است تا درهاى واجبات را بگشاييد و آليد راه خداوند پردا

 .براى شما باشد

 و جانشينان پس از او نبودند بسان چهارپايان سرگردان بوديد و )صلى اهللا عليه وآله(به راستى اگر محّمد

آبادى جز از راه دروازه آن داخل شد، پس آن هنگام آه توان به هيچ  آيا مى. دانستيد يك از واجبات را نمى هيچ

امروز (: خداوند متعال پس از پيامبر بر شما مّنت نهاد و براى شما پيشوايانى قرار داد، در آتاب خود فرمود

 آيين ]به عنوان[دين شما را برايتان آامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسالم را براى شما 

 و حقوقى براى اولياى خود بر عهده شما مقّرر داشت و شما را به اداى آن حقوق فرمان داد تا )٢٩٠()برگزيدم

آنچه از زن و مال و خوردنى و پوشيدنى داريد بر شما حالل شود و با اين آار رشد و برآت و ثروت به شما 

: آنند، خداوند عّز و جّل فرمايد اعت مىروى آورد و معلوم شود آه چه آسانى در نهان، خداوند متعال را اط

 .)٢٩١() پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى در باره خويشاوندان]رسالت[به ازاى آن : بگو(

آس جز  هيچنياز است و شما نيازمندانيد و  است، خدا بى و بدانيد هر آه بخل ورزد بر خود دريغ آرده

بارى سخن در باب آنچه به سود و زيان شما بود به درازا آشيد و اگر اتمام نعمت . او شايسته پرستش نيست

ديديد و حرفى از   خطى از من نمى)عليه السالم(خداوندى بر شما، امرى واجب نبود پس از رحلت امام پيشين

اى آه براى شما   مبادا آه بعد از دومين فرستادهشنيديد، شما از سرانجام معاد خود در غفلت هستيد و من نمى

در ; آاران باشيد هايى آه از شما به او رسيد درباره امر خدا آوتاهى آنيد و از زيان فرستادم و پس از ناراحتى

آه ابراهيم بن  همان وقت آه خداوند متعال وى را گرامى داشته، توفيقش داد تابه سوى شما بيايد و پس از اين

 را بر شما -آه خداوند متعال در راه رضاى خود توفيقش دهد و در راه طاعت خود ياريش نمايد  -عبده 

اى آه محّمد بن موسى نيشابورى از جانب من براى شما آورد و خداوند در همه  گماردم و نيز پس از نامه

 .آننده است آارها يارى

                                                           
 .٣ /مائده. ٢٩٠
 .٢٣ /شورى. ٢٩١



به تحقيق آه خداوند . ولياى خدا را نپذيرددور و نابود باد آسى آه از طاعت خدا رويگردان شود و پند ا

پس خداوند بر . شما را به طاعت خود و اطاعت آردن از رسول خدا و پيروى از اولواالمر فرمان داده است

واى آه انسان در مقابل پروردگار آريمش چه . صبرى شما در برابر مسؤوليتى آه داريد رحم آند ناتوانى و آم

اى مرا درباره شما مستجاب نموده، امور شما را به دست من اصالح آرد آه خود اما خداوند دع. مغرور است

 و همچنين فرموده )٢٩٢()خوانيم روزى را آه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى] ياد آن[(: فرموده است

 شما گواه و پيامبر بر; بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد(: است

به آار پسنديده فرمان : ايد شما بهترين امتى هستيد آه براى مردم پديدار شده(: همچنين فرموده است)٢٩٣()باشد

 .)٢٩٤()داريد دهيد، و از آار ناپسند باز مى مى

شما به سعادت دنيا و خواهم آه همان رسيدن  من خوش ندارم آه جز مطابق آنچه دلسوزانه براى شما مى

آنند  آخرت و بودن شما در آنار ما در دنيا و آخرت است به نام من و اشخاصى آه در زمان من زندگى مى

 اآنون منطقى را بر تو - آه خدا تو و اطرافيانت را رحمت آند -پس اى اسحاق . خداوند متعال  پرستش شود

 و با تو بسان آسى برخورد آردم آه هرگز اين مطلب را القا نمودم و تفسيرى از واقعيات به تو ارائه آردم

هاى سخت و بى رخنه بخشى از آنچه در اين نامه است  نفهميده و هيچگاه در آن داخل نشده است، و اگر سنگ

خواهيد بكنيد آه خدا و  را بفهمند، از ترس خدا از هم بپاشند و به طاعت خدا باز گردند، پس هر آارى آه مى

آنگاه به سوى آنكس آه داناى بر هر ديدنى و ناديدنى است باز . ن اعمال شما را خواهند ديدرسول و مؤمنا

ايد آگاه خواهد نمود و دار آخرت از آن پرهيزآاران است و سپاس  خواهيد گشت و وى شما را از آنچه آرده

 .)٢٩٥(بسيار خداوند عالميان راست

حال بايد نگاه آوتاهى به ابعاد اين رساله شريف انداخته و به بيان محتواى آن 
 :توان به اين نكات اشاره نمود بپردازيم، از آن جمله مى

ها و الطافى   از نعمت )عليهم السالم(آيد آه ائّمه اطهار  از اين نامه به خوبى برمى.١
 .گردند فرمايد بسيار خوشحال و شادمان مى آه خداوند متعال به شيعيانشان عطا مى

ها آه حضرت   از بزرگترين نعمت)عليهم السالم(آه از ديدگاه ائّمه نكته ديگر اين. ٢
اند رسيدن به بهشت و  آرده  آن را براى شيعيان خود آرزو مى)عليه السالم(امام عسكرى

چرا آه هر آس به اين درجه نايل آيد به نيكويى بس . باشد نجات از آتش دوزخ مى
 .گسترده دست يافته است

                                                           
 .٧١ /اسرا. ٢٩٢
 .١٤٣/ بقره. ٢٩٣
 .١١٠ /آل عمران. ٢٩٤
 آه اين ٣٧٥ بحار ص ٧٥ر قالب قرار گرفته است از جلد  البته دو عبارتى آه د٣٢٢ - ٣١٩ / ٥٠بحاراالنوار . ٢٩٥

 .نامه را از تحف العقول نقل آرده گرفته شده است



 در اين نامه به نحوى از ايجاد شدن فاصله ميان آن )عليه السالم(امام حسن عسكرى. ٣
آند آه اين امر نيز در زمان آن حضرت به  مىحضرت و اسحاق و گروهش اشاره 

. ايجاد شده بود)عليه السالم(وقوع نپيوسته بلكه از زمان پدر بزرگوارش حضرت امام هادى
مصادر تاريخى و حديثى آه . چرا آه روابط ميان آن حضرت و آن گروه تيره شده بود
چه آه بيشتر به گمان آنند اما آن در دسترس ما است اسباب و علل اين مسأله را ذآر نمى

 :باشد آيد اين موارد مى مى

الف ـ نفوذ فريبكاران، خرابكاران و طمعورزان در ميان صفوف قوم و فاسد آردن 
چرا آه . تواند از اسباب اين تيرگى روابط باشد عقايد آنان يكى از مسائلى است آه مى

ز اين مسأله سرچشمه يا رّد آن بزرگواران ا)عليهم السالم(تشكيك در امر ائّمه اطهار
 .گيرد مى

گيرى اجبارى از جانب عّباسيان   به عزلت و گوشه )عليهم السالم(ب ـ وادار آردن ائّمه
آارى آه منجر به اشاعه بعضى ; و قطع نمودن هر گونه ارتباطى ميان آنان و پيروانشان

آه اگر گرديد )عليهم السالم(بيت از افكار منحرف در ميان صفوف بعضى از پيروان اهل
 .داد اى روى نمى اّتصال و ارتباط دائم داشتند چنين واقعه )عليهم السالم(آنان با ائّمه

ج ـ حكومت عّباسى نيز بعضى از مزدوران خود را با هدف متفّرق ساختن صفوف 
 و بازى با سرنوشت فكرى و اجتماعى آنان به درون اين )عليهم السالم(بيت پيروان اهل

 اين مسأله نيز باعث پايين آمدن مقام و مرتبه و از آار انداختن ;گروه نفوذ داده بود
 .گرديد نيروى آنان مى

د ـ عامل ديگرى آه باعث شيوع اضطراب عقيدتى در ميان صفوف بعضى از 
 و امام )عليه السالم(شيعيان گرديده بود حسادت بعضى از وآيالن امام حسن عسكرى

حقوق شرعى، مالى و مصرف آردن آن در جهت  بود آه وظيفه گرفتن )عليه السالم(هادى
فقرا و محرومان و ساير جهات خير به آنان واگذار شده و اين مطلب نشانه تأييد مطلق و 

است، اين مطلب بر بسيارى از  اطمينان آامل از سوى اين دو امام بزرگوار به آنان بوده
باعث حسادت آنان شده هاى بارزى آه به اين مقام دست نيافته بودند گران آمده  شخصيت
هاى  دانيد حسد بيمارى خطرناآى است آه مردم را در شّر و مصيبت آه مى و چنان

اين بيمارى مردم را از جهان نور خارج آرده به دنياى ظلمات وارد . اندازد بزرگ مى
آند، اين دسته از افراد فساد را در ميان صفوف شيعه گسترش داده، عقايد آنان را  مى

 .مودندن فاسد مى



توان به آن اشاره آرد اين است آه   نكته ديگرى آه در اين رساله شريف مى:چهارم
 منحرفان از جاّده حق و حقيقت را به خاطر رفتن )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

هاى واضحى  ها از طريق حق و راه هاى پيچ در پيچ و دور شدن آن ها و راه در بيراهه
آه دور شدن از  و اين. نمايد نمود سرزنش مى  را تضمين مىها آه سالمت و نجات آن

ها  آه آن گردد و اين ها مى ها و نابينايى چشم جاّده حق و حقيقت باعث گمراه شدن عقل
در روز محشر همان گونه آه در دنيا بودند به صورت افراد نابينا محشور خواهند 

 .گرديد

اين نامه به اين مطلب اشاره  در )عليه السالم( حضرت امام حسن عسكرى:پنجم
اند آه خداوند متعال با بعثت پيامبران و مرسلين و همچنين برگزيدن اوصيا حّجت  نموده

چرا آه اين رسوالن و اوصيا اوامر و نواهى الهى را . را بر بندگان خود تمام نموده است
صورت بندگان اند و در اين  ابالغ نموده، احكام خداوند را در ميان بندگان منتشر آرده

 .خدا در آوتاهى و عدم پيروى از آنان عذرى ندارند

اند اين است آه خداوند متعال   به آن اشاره آرده)عليه السالم( نكته ديگرى آه امام:ششم
هيچ نيازى به وضع واجبات بر بندگان نداشته و اين امر تنها براى اين بوده است آه 

، زشت را از زيبا و بد را از خوب مشّخص بندگان خود را به اين مسأله امتحان آرده
پس هر آس از واجبات و امر و نهى خداوند اطاعت نمود نجات يافته و هر آس . نمايد

 .مخالفت ورزيد به تحقيق غرق شده و گمراه گرديده است

 از بندهاى ديگر اين رساله اين است آه خداوند متعال با فرستادن حضرت :هفتم
 به عنوان پيامبر و اوصياى پس از او به خصوص بر اين امت منت )لهصلى اهللا عليه وآ(محّمد

هاى گمراهى  گذاشته، آنان را هدايت نموده است، و اگر اينان نبودند اين امت در بيابان
شد آه نه واجبى را بشناسد و نه سّنت و مستحّبى را  اين زندگى دنيا سرگردان مى

 . امت و بلكه بر همه بشريتدريابد، پس چه زياد است برآات آنان بر اين

صلى اهللا عليه (اى مالى براى آل پيغمبر  خداوند متعال بر همه مسلمانان فريضه:هشتم

واجب نموده است آه خمس نام دارد، و اين يك قانون اقتصادى مناسب است آه )وآله
شود، و اگر اين قانون مالى  زندگى فكرى و دينى جامعه اسالمى به وسيله آن شكوفا مى

مرجعيتى آه در نزد ; آرد داشت مرجعيت عامه استمرار و دوام پيدا نمى جود نمىو
هاى فقه اماميه  آتاب. باشد  مى)عليهم السالم(طايفه اماميه امتداد نور رسالت ائّمه طاهرين

اند، اما ذآر اين نكته الزم  به تفصيل درباره خمس و آيفيت وجوب آن به بحث پرداخته
در اين نامه به اين نكته اشاره دارند آه ازدواج،  )عليه السالم(رىاست آه حضرت امام عسك



ها بدون خارج آردن خمس و دادن آن به مراجع داراى  ها و آشاميدنى اموال، خوردنى
باشد، گويا قومى آه در اين نامه  ها حرام مى صالحيت، حالل نبوده و تصّرف در آن

 را آه باعث محكم شدن روابط ميان آنان و اند اين حق واجب بوده)عليه السالم(مخاطب امام
 .)٢٩٦(اند آرده باشد ادا نمى مى)عليه السالم(امام

عليه ( حضرت امام عسكرى: به اهالى قم و آبه)عليه السالم(ـ نامه امام حسن عسكرى٢

اند آه در آن چنين  ارسال فرموده )٢٩٧(اى به شيعيان خود از اهالى قم و آبه نامه)السالم
 :آمده است

خداوند متعال از سر جود و آرم و رأفت و مهربانى خويش بر بندگان خود منت گذاشته، پيامبرش 

دهنده به سوى آنان فرستاد و شما را موفق ساخت تا  بخش و بيم  را بشارت)صلى اهللا عليه وآله(حضرت محّمد

 آه رحمت خدا بر آنان - پس شما را با هدايت خويش گرامى داشت و در دل پيشينيان شما. دين او را بپذيريد

 آه خداوند متعال عمرشان را آفايت آند و به آنان عمر طوالنى - و آيندگانى آه از شما باقى خواهند ماند -باد 

پس آنان آه از شما دار دنيا را وداع آردند بر راه .  محبت عترت هاديه را آاشت-در طاعت خود عطا فرمايد 

 رشد و هدايت بوده در جايگاه سعادتمندان وارد شده، ميوه آنچه در دنيا ثواب و درستى و طريقه راستى و راه

 ...آاشته بودند را چيده و عاقبت آنچه را آه از پيش فرستاده بودند دريافتند

 :در قسمت ديگرى از اين نامه آمده است

ميان . ن داشتهپس همواره نيت ما در رابطه با شما محكم بوده، از دل و جان به خوبى اعتقاد شما اطمينا

اين وصيتى است آه گذشتگان ما و شما به آن سفارش نموده و عهدى است . است ما و شما نزديكى پايدار بوده

ايد، چرا آه خداوند  آه با جوانان ما و پيران شما بسته شده است، شما همواره بر اعتقادات آامل پايدار بوده

» عاِلم«چرا آه . ين ما پيوند خويشاوندى قرار داده استمتعال ما و شما را در حالتى نزديك جمع آرده و ب

 ... .مؤمن نسبت به مؤمن مانند برادِر تنى است: حضرت امام رضا ـ سالم الّله عليه ـ فرموده است

اين نامه به صورت آامل به دست ما نرسيده و تنها همين قطعات از آن به دست ما 
 با )عليه السالم(رت امام حسن عسكرىرسيده است آه حكايت از ميزان لطف و محبت حض

بر پدران و گذشتگان )عليه السالم(اين مؤمنان نيك دارد آه سخت ديندار بودند، حضرت امام
آنان آه ; آنان آه به ريسمان استوار دين خود چنگ زده بودند. اين مردم رحمت فرستادند

گاه به درجه رضوان و به اسالم ايمان آورده و از اوامر خداوند متعال پيروى آرده و آن
 .مغفرت الهى نايل آمدند

                                                           
 .٧٨ - ٧٦ /باقر شريف القرشى، حياة االمام الحسن العسكرى. ٢٩٦
هاى ساوه است آه در ميان عامه به آوه  آبه آنچنان آه ياقوت در معجم ذآر نموده است شهر آوچكى در نزديكى. ٢٩٧

 .هم مشهور شده است



 در اين نامه همچنين به روابط استوارى آه از )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
 پابرجا بوده و مبتنى بر ايمان آنان به رسالت )عليهم السالم(بيت قديم بين آن مردم و ائّمه اهل

وابطى آه هرگز بر اساس هوى و ر. باشد اشاره دارند بيت و اهداف بلند آنان مى اهل
 با تأآيد بر اين نكته اين روح و )عليه السالم(امام. هوس و عواطف برقرار نگرديده است

 .)٢٩٨(فرمودند اين درك پربار را در آن مردم بيشتر و بيشتر مى

 به عبدالّله بن حمدويه بيهقى چنين )عليه السالم(م اما:نامه آن حضرت به عبدالّله بيهقى. ٣
 :اى نوشتند نامه

اما بعد، همانا آه من ابراهيم بن عبده را به سمت شما فرستادم تا تمام مناطق از جمله اهل منطقه تو 

ها واجب است به او بپردازند، من وى را مورد اعتماد دانسته و در نزد دوستانم در آن  حقوقى آه بر آن

ه، امين خود قرار دادم، پس بايد از خداوند متعال پرهيز آرده، مراقب اعمال خود بوده، حقوقى آه بر منطق

ها واجب است بپردازند آه هيچ عذرى در ترك اين عمل و يا تأخير آن در نزد خداوند نخواهند داشت، و  آن

روزى مبتال خواهد نمود، خداوند تو  هاگر از اولياى خدا نافرمانى آنند خداوند متعال آنان را به بدبختى و تير

ها به واسطه رحمتى آه من بر آنان فرستادم رحمت آند آه خداوند متعال گشايشگر بزرگوار  را با آن

 .)٢٩٩(است

و  در تمام مناطقى آه به امامت آن حضرت ايمان )عليه السالم(حضرت امام عسكرى
اعتقاد داشتند وآيالنى از دانشمندان و نيكان قرار داده و دريافت حقوق شرعى و رساندن 

هاى خير و صالح را به عهده آنان  آن به دست آن حضرت يا مصرف آردن آن در راه
 .گذاشتند مى

ابراهيم بن )عليه السالم( حضرت امام حسن عسكرى:نامه آن حضرت درباره ابراهيم. ٤
ان وآيل خود در گرفتن حقوق شرعى و مصرف آن در راه برپا داشتن عبده را به عنو

اى به ابراهيم  آن حضرت نامه. شعائر دينى و آمك به نيازمندان وآيل خود قرار داده بود
داده بود آه در آن نامه از مقام و منزلت بلند ابراهيم و مورد اعتماد بودن وى در نزد آن 

بطه آسانى از آن حضرت سؤال آردند آه آيا آن حضرت اشاره نموده بود، در همين را
 :نامه آه با ابراهيم است به خط خود آن حضرت است؟ آن حضرت پاسخ دادند

ام آه بر ابراهيم بن عبده وارد شده و مضمون آن انتخاب او به وآالت از جانب من براى دريافت  و نامه

ست آه من به خط خود نوشته و به او دادم و او را اى ا حقوق من از دوستانم در آن منطقه است، بله، اين نامه

به عنوان وآيل خود در آن شهر قرار دادم و اين مطلبى حق است و باطل نيست، پس آنان شيعيان  بايد نهايت 
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پرهيزآارى از خداوند متعال را انجام داده و حقوقى آه مربوط به من است از مال خود خارج آرده و به او 

ام آه آن را به هر مصرف آه خواهد برساند و خداوند او را بر اين آار موفق  جاز آردهبدهند، من وى را م

 .)٣٠٠(...داشته، بر وى منت نهاده و او را از آوتاهى در امور به سالمت دارد

م آرده، وى را به  به صراحت وآالت ابراهيم را از جانب خود اعال)عليه السالم(امام
تقواى الهى و اطاعت از اوامر پروردگار سفارش نموده و شيعيان را ملزم نمودند تا 

 .حقوق واجبه را به او بپردازند

 اين نامه را به )عليه السالم( حضرت امام حسن عسكرى:نامه آن حضرت به دوستان. ٥
اى آه پيدا  و تفرقهگروهى از دوستان خود فرستاده، در آن آنان را به خاطر اختالف 
در اين نامه پس از . آرده و انحرافى آه از دين به هم رسانده بودند سرزنش آرده است

 :ذآر نام خداوند متعال چنين فرموده است

پسندد موفق بدارد و بر طاعت خود يارى آند و از  خداوند شما را پارسايى در دنيا عطا آرده، به آنچه مى

از هر گونه گمراهى هدايت نموده آفايت آند، آه در اين صورت براى ما و معصيتش باز دارد و شما را 

 .اولياى ما خير دو جهان را جمع نموده است

; گرى شيطان در ميان شما به من رسيده است ها و پراآندگى اميال و وسوسه اما بعد، خبر اختالف دل

شده است آه پيشينيان شما براى استوار اى آه به الحاد در دين و سعى در ويران نمودن بنايى منجر  تفرقه

شيطان شما را به راه گمراهى آشيده و از اراده آردن . نمودن دين خدا و اثبات حق اولياى او بنا نموده بودند

ايد  شكن شده هاى دور خود بازگشت نموده و چنان پيمان حق باز داشته است، چنين است بيشتر شما بر گذشته

به جان خودم سوگند آه . ايد د عّز و جّل را نخوانده و از امر و نهى او چيزى نشنيدهآه گويا هرگز آتاب خداون

گيرى آرده، احاديث و روايات  اگر آار به دست نادانان شما افتد و آنان با تكيه بر اساطير براى خود تصميم

آنان رضايت داده و با دروغين بسازند به تحقيق، عذاب خداوند بر آنان مسجل خواهد شد و اگر شما هم به آار 

دست و زبان و دل و فكر انكارشان نكنيد شما نيز در آار ناپسند آنان و گناه سنگين دروغ بستن به خداوند 

 .متعال، پيامبر و اولياى الهى پس از او شريك خواهيدبود

ا منحرفان  از دوستان ما ي-و اگر آار بدين منوال شود ديگر چرا زيديه و مغيريه و آيسانيه و ديگران، 

ها هم قدرى بدتر هستيد، تنها يك چيز مانع   را در اعتقاد به معتقداتشان تكذيب آنيم؟ آه شما از آن-از راه ما 

اى رسوايتان سازم آه همواره بدخواه اهل حقيقت گرديد و  شود آه بر شما مهر باطل زنم و به گونه از اين مى

دانم آه به زودى بيشتر آنان به راه حق باز  تقيم است و مىآن مانع، توقع بازگشت گروهى از شما به راه مس

هايشان برده است و اگر  ها چيره گشته و ياد خدا را از دل مگر گروهى آه شيطان بر آن. خواهند گشت
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توانم آنان را به نام و نسب معرفى نمايم و هرآس آه ياد خداوند را از دل برد خداوند نيز از او  بخواهم مى

 .و او را به زودى در آتش جهنم خواهد انداخت آه سرانجامى به غايت ناگوار استبيزار است 

هاست و حّجتى است براى غايب شما بر حاضر شما مگر آسى آه اين نامه  و اين نامه من حّجتى بر آن

ا با هاى شما را بر هدايت جمع نمايد و شما ر خواهم آه دل به او رسيد و اداى امانت نمود، و من از خدا مى

و عليكم . پرهيزگارى از گناهان باز دارد و به شما توفيق دهد تا به آنچه خداوند به آن رضايت دارد ايمان آوريد

 .)٣٠١(الّسالم و رحمة الّله و برآاته

گونه درد دل خود را از اختالف، تفرقه و انحراف از دين آه   اين)عليه السالم(امام
سّر اين . دارد ى از دوستان و مواليان آن حضرت گرديده بود بيان مىگريبانگير بعض

مطلب نيز در اين نكته نهفته است آه اين گروه اسالم و اعتقادات دينى را از روى آگاهى 
عميق همراه با داليل محكم نپذيرفته بودند بلكه آنان اسالم را به صورت تقليدى از پدران 

گردد اعتقادات دينى  اى آه بر آنان عارض مى  شبههخود گرفته بودند و با آوچكترين
 .گشتند هاى دور خود باز مى خود را رها آرده و به گذشته

دشمنان اسالم و نيروهايى آه قصد تهاجم به دين مبين اسالم را داشتند نيز به اين 
ن آنا. مسأله واقف بوده به فاسد آردن شيعياِن امام و گمراه آردن آنان روى آورده بودند

ها را تأييد نمايد،  در اين راه روايات دروغينى ساخته و پرداخته بودند آه افكار فاسد آن
اين در حالتى بود آه شيعيان راهى براى ديدار با امام نداشتند تا به رّد آن شبهات قيام 

آه دانستيد به سبب  و اين مطلب نيز چنان. نموده و افكار آنان را به نور حق روشن نمايد
 آردن آن حضرت به اقامت در سامرا از جانب حكومت عّباسى بوده است آه اين مجبور

هايى بوده آه آن حضرت در طول زندگى مبارآش با آن  خود از بزرگترين محنت
 .)٣٠٢(است روبرو بوده

 اين نامه را به )عليه السالم( حضرت امام عسكرى:نامه آن حضرت به يكى از شيعيان. ٦
 :يكى از شيعيان نوشته آه در آن بعد از ذآر خداوند متعال آمده است

هر چه در حيطه قدرت درآيد از آائنات است، پس بر خداوند متعال توّآل آن آه تو را آفايت آند، و به 

عّز و جّل به يقين بدان آه خداوند . آند، از برادر خود شكايت آرده بودى او اعتماد آن آه تو را نااميد نمى

آند و خداوند آه ستايشش بلند باد در آمين ظلم هر ظالمى بوده و هر آس  آسى را بر قطع رحم آمك نمى

مورد ظلم و ستم واقع شود نيز خداوند متعال وى را يارى خواهد آرد آه خداوند متعال عزيز و نيرومند است، 

. هاى تو را بپوشاند  جّل حافظ و ناصر تو باشد و عيبخداوند عّز و. از من خواسته بودى آه تو را دعا آنم

                                                           
 .٧٤٨ /الّدّر النظيم. ٣٠١
 .٨٧ - ٨٦ /حياة االمام الحسن العسكرى. ٣٠٢



اند به تو شناساند اين نعمت  اميدوارم خداوند آريمى آه حق خود و اوليايش را آه ديگران از ديدن آن نابينا شده

 .)٣٠٣(...را آه به تو داده است از تو نگيرد آه او پروردگار ستوده است

 شيعيان خود را به توّآل بر خدا و اطمينان به او )عليه السالم(حضرت امام عسكرى
آند،  آند، چرا آه خداوند آسى را آه به او پناه آورد و توّآل نمايد نااميد نمى دعوت مى

 اين شيعه و پيرو خود را بر شكايتى آه از برادرش داشته سرزنش )عليه السالم(امام
سپس آن حضرت . نمايد متعال آسى را بر قطع رحم آمك نمىآند، چرا آه خداوند  مى

آنند آه خداوند متعال نعمت و الطاف خود را از او نگيرد و آن  وى را چنين دعا مى
 .ها را نسبت به او استمرار بخشد نعمت

عليه (اى به امام  يكى از شيعيان نامه:نامه آن حضرت به يكى ديگر از شيعيان. ٧

. ن از ظالمى آه نسبت به وى ستم روا داشته بود شكايت آرده استنوشته و در آ)السالم
 :فرمايند حضرت در جواب او مى

آنيم،  ما در اين روز از شر هر ستمگر و تجاوزآار و حسودى تنها از خداوند عّز و جّل طلب آفايت مى

ز خداوندى آه حاآم داند آه ا و واى بر آسى آه گمان آند خداوند عّز و جّل از آار او غافل است، چه مى

 آه ستايشش -مطلق روز جزاست چه خواهد ديد؟ خداوند عّز و جّل ياور و پشتيبان مظلومان است، پس به او 

 اطمينان آن و ازا و مدد بجو آه محنت تو را زايل آرده، شّر هر صاحب شّرى را از تو باز -بلند باد 

د و درباره تو بر ما منت گذارد آه او بر هر آارى قادر دارد، خداوند متعال اين آار را براى تو انجام بده مى

آس به ظلم و ستم دست نيالود آه  هيچ. اآنون از خداوند متعال دفع شّر هر ظالمى را بخواه و تواناست، هم

پس نگران نباش و به خداوند متعال .  آه به چنگال مظلومان درآيد]روزى[پس واى بر ستمگر . رستگار گردد

ه باش و بر او توّآل آن آه گشايشت نزديك است، و خداوند عّز و جّل با آسانى است آه صبر اطمينان داشت

 .)٣٠٤(...آنند و نيكوآارى مىورزند پيشه مى

 در اين رساله ستم و تجاوز و حسادت را محكوم آرده و از هر )عليه السالم(امام
چرا آه خداوند متعال ياور . داوند متعال پناه برده استستمگر و متجاوز و حسودى به خ

مظلومان و پشتيبان آنان است و اوست آه بر رفع ظلم و فرود آوردن بدترين آيفرها بر 
 .)٣٠٥(سر تجاوزآاران و ستمگران توانا است
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 )عليه السالم(ام حسن عسكرىفعاليت فكرى و علمى ام: پنجم

توانيم   به ما رسيده است مى)عليه السالم(از مالحظه رواياتى آه از امام حسن عسكرى
آن حضرت به قرآن آريم به . هاى آن حضرت را دريابيم گستردگى و فراگيرى فعاليت

آه آن  چنان. عنوان سند و مصدر اساسى شريعت اسالمى سخت اهتمام مىورزيده است
عليهم (بيت تمام شديدى نسبت به حفظ سّنت نبوى و سّنت و تاريخ اهلحضرت اه

پرداخت آه  هايى مى آن حضرت همچنين به نقد و بررسى شخصيت. داشته است)السالم
  )عليه السالم(ها مراجعه آرده و يا براى ارتباط با امام مردم براى آسب دانش و احكام به آن

آن حضرت . دادند م آنان را وآيل قرار مىو حّتى رساندن حقوق شرعيه به دست اما
اند آه آنان نيز مورد  داده وآالى خود را به مردم معرفى آرده و به مردم اطمينان مى

آن حضرت هر آسى آه از تبعيت اين وآيالن منحرف . باشند اعتماد آن حضرت مى
يرى احوال داشتند آه مبادا از پيگ شود را لعن آرده، در عين حال شيعيان را بر حذر مى
 .و آارهاى آنان در حال استقامت يا انحراف غفلت ورزند

همچنين اهتمام زيادى از آن حضرت نسبت به علم فقه و احكام شرعى ديده شده 
چنان آه در دعا، طب، مسائل عقيدتى و به طور آلى، معارف نيز فعاليت . است
 .گيرى از آن حضرت به ظهور رسيده است چشم

 

 )عليه السالم(مام حسن عسكرىاز ميراث معارفى ا

ابومحّمد حسن بن على : از ابومنصور طبرسى با سند روايت شده است آه گفت. ١
 :  فرموده است)عليهما السالم(عسكرى

أشد من :  انه قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا )عليهم السالم(حدثني أبي عن آبائه «

انقطع من ُاّمه وأبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه وال يقدر على الوصول يتم اليتيم الذي 

إليه وال يدري آيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه ، أال فمن آان من شيعتنا عالمًا 

، أال فمن هداه  بعلومنا ، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره

 »في الّرفيق األعلىوأرشده وعلمه شريعتنا آان معنا 

روايت آرده است آه آن )صلى اهللا عليه وآله( از رسول خدا)عليهم السالم(پدرم از پدرش از پدرانش

تر از يتيمِى يتيمى آه از پدر و مادر محروم شده باشد، يتيمِى يتيمى  سخت: حضرت فرمودند

شته و حكم او را در باره اى است آه از امام و پيشواى خود جدا گرديده و به او دسترسى ندا شيعه

آگاه باشيد آه اين دور افتاده از ديدار ما آه جاهل به . گردد نداند آنچه از شرايع دين به آن مبتال مى

هاى ما  شريعت ما است، همچون يتيمى در دامان آن دسته از شيعيان ما است آه آشناى به دانش



 ارشاد نموده، شريعت ما را به او تعليم نمايد باشند، بدانيد هر آه چنين جاهلى را هدايت آرده، او را

 .)٣٠٦(در رفيق اعلى به همراه ما خواهد بود

 : روايت است آه فرمود)عليه السالم(و همچنين از آن حضرت. ٢

علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي  : )عليهما السالم(قال جعفر بن محّمد الصادق«

منعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وعفاريته ، ي

أال فمن انتصب لذلك من شيعتنا آان أفضل ممن جاهد . إبليس وشيعته والنواصب 

الروم والترك والخزر ألف ألف مرة ألنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن 

 »أبدانهم

يعه ما سنگربانانى هستند آه در مرزى دانشمندان ش:  فرمود)عليهما السالم(جعفر بن محّمد صادق

آورند و از حمله آنان به  هايش از آن سو حمله مى اند آه ابليس و اعوان و انصار و بّچه مستقر شده

شوند آه ابليس و پيروان او و نواصب  آنان مانع از اين مى. نمايند شيعيان ضعيف ما جلوگيرى مى

ز شيعيان ما به اين امر قيام نمايد آارش برتر از آسى بدانيد آه هر آس ا. بر شيعيان ما مسلط شوند

چرا آه چنين شخصى از دين . است آه با روم و ترك و خزر هزار هزار بار جهاد آرده باشد

 .)٣٠٧(نمايد آند از جسم شيعيان ما دفاع مى آه با آافران جنگ مى نمايد اما آن دوستداران ما دفاع مى

 : حضرت با همان سند روايت است آه فرمودندهمچنين از آن. ٣

فقيه واحد ينقذ يتيمًا من أيتامنا المنقطعين عنا وعن  : )عليه السالم(قال موسى بن جعفر«

مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد ، ألن العابد هّمه ذات 

 لينقذهم من يد إبليس نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذوات عباد اهللا وامائه

 »ومردته ، فلذلك هو أفضل عند اهللا من ألف عابد وألف ألف عابدة

يك فقيه آه يكى از يتيمان شيعه ما را آه از ما جدا : فرمايند مى)عليهما السالم(موسى بن جعفر

ر تر و گرانت است با آموزش آنچه بدان محتاج است نجات دهد براى ابليس از هزار عابد سخت افتاده

نمايد، چرا آه همه هّمت عابد فقط نجات دادن نفس خود است، اما فقيه به همراه نجات دادن نفس  مى

به . انديشد تا آنان را از دست شيطان و اتباع او رهايى بخشد خود به نجات دادن بندگان خدا نيز مى

 .)٣٠٨(تر است همين جهت است آه وى در نزد خداوند از هزار مرد عابد و هزار زن عابد بافضيلت

 : روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(همچنين از امام عسكرى. ٤

                                                           
 .٦ / ١احتجاج . ٣٠٦
 .٨ / ١احتجاج . ٣٠٧
 .٨ / ١احتجاج . ٣٠٨



تو مرد خوبى بودى، براى : شود در روز قيامت به شخص عابد گفته مى: على بن موسى الّرضا فرمودند

ساختى، پس به بهشت داخل شو، اما اصالح نفس خود هّمت آردى و آنچه را آه براى امروز الزم داشتى مهيا 

هاى  رسد و آنان را از دست دشمنان نجات داده، نعمت بدانيد، فقيه، آن آسى است آه خيرش به مردم مى

به همين جهت . نمايد بهشت خداوند متعال را براى آنان تهيه آرده و رضوان خداوند را براى آنان حاصل مى

ايتام آل محّمد را سرپرستى نمودى و دوستان و مواليان ناتوان آنان اى آسى آه : شود است آه به فقيه ندا مى

را هدايت نمودى، بايست تا براى هر آس آه از تو علمى آموخته يا روايتى از تو دريافت نموده است شفاعت 

 او ده بار اين آلمه را تكرار فرمودند از آسانى آه از علوم... ها و ها و فوج ايستد و فوج آنى، آن فقيه مى

استفاده آرده و آسانى آه از شاگردان او درس آموخته و آسانى آه تا روز قيامت از شاگردان شاگردان او 

 .)٣٠٩(حال ببينيد چه تفاوتى ميان اين دو جايگاه است. آند درس آموخته باشند را وارد بهشت مى

: ده است آه فرمودند نقل ش)عليه السالم(و با همان سند از حضرت امام عسكرى. ٥
هر آس ايتام آل محّمد را آه از امام خود جدا : اند فرموده)عليهما السالم(حضرت محّمد بن على، امام جواد

اند سرپرستى نموده،  افتاده، در نادانى خود متحير مانده، در دست شياطين و نواصب و دشمنان ما اسير شده

هايشان هزيمت داده،  رت رهانيده، شياطين را با رّد وسوسهآنان را از اين بندها نجات داده، از وادى حي

ها و داليل پروردگار و ائّمه به شكست بكشاند، به تحقيق در نزد خداوند متعال داراى  ناصبيان را با حّجت

باالترين درجات بوده و برترى او نسبت به ساير بندگان خدا بيشتر از برترى آسمان بر زمين، عرش و آرسى 

 .)٣١٠(سوترين ستاره آسمان است بر آسمان و ماه شب چهارده بر آمو ُحُجب 

 : نقل است آه فرمودند)عليه السالم(و با همان سند از آن حضرت. ٦

 من العلماء الداعين إليه والداّلين عليه ، )عليه السالم(لوال َمن يبقى بعد غيبة قائمكم 
، والمنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباك إبليس ومردته ،  والذاّبين عن دينه بحجج اهللا

 ، لما بقي أحد إّال ارتّد عن دين اهللا ، ولكنهم ومن فخاخ النواصب

لئك هم الذين يمسكون أزّمة قلوب ضعفاء شيعتنا آما يمسك صاحب السفينة سّكانها، ُاو
 ;»عزوجل األفضلون عند اهللا

دانشمندانى نبودند آه مردم را به سوى او دعوت نموده، به )عليه السالم(اگر بعد از غيبت قائم شما

سوى او راهنمايى آرده، با حجج و براهين خداوند از دين او دفاع نموده، بندگان ضعيف خداوند را 

هاى نواصب برهانند، هر آينه آسى   آنان را از دامآش او نجات داده، از دام شيطان و پيروان گردن

شد، اما آنانند آه همچون ناخدايى آه سّكان آشتى را  آه از دين خدا مرتّد مى ماند مگر اين باقى نمى

                                                           
 .٩ / ١احتجاج . ٣٠٩
 . به نقل از تفسير منسوب به امام عسكرى و احتجاج٢ / ٦بحار االنوار . ٣١٠



آنان آسانى هستند آه در نزد خدا . هاى شيعيان ضعيف را در دست دارند گيرد زمام دل در دست مى

 .)٣١١(باشند از برترين افراد مى

 

 )عليه السالم(از ميراث آالمى حضرت امام حسن عسكرى

 )عليه السالم(توحيد در روايات امام عسكرى. ١

به حضرت امام :  آلينى با سند خود از يعقوب بن اسحاق روايت آند آه گفت.١
وند را بنده در حالى آه خدا: اى نوشتم آه در آن سؤال آرده بودم  نامه)عليه السالم(عسكرى

 بيند چگونه او را عبادت آند؟ نمى

 : آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند

 .شود يوسف، سّيد و موالى ما آه ولى نعمت من و پدران من است، برتر از آن است آه ديده اى ابو

صلى اهللا عليه (آيا رسول خدا: از آن حضرت سؤال آردم: يوسف گويد ابو

 پروردگارش را ديده بود؟)وآله

 :ت در پاسخ مرقوم داشتندآن حضر

 .)٣١٢(خداوند تبارك و تعالى به هر مقدار از نور عظمتش را آه خواست در قلب رسول خود نشان داد

اى به حضرت امام   هـ ق نامه٢٥٥در سال : از سهل روايت شده است آه گفت. ٢
رور من، ياران ما در توحيد اختالف اى س: نوشتم آه در آن آمده بود )عليه السالم(عسكرى
گويند آه خداوند متعال جسم است و بعضى از آنان  ها مى بعضى از آن. اند آرده
دانيد در اين زمينه مرا چيزى  پس اى سرورم اگر صالح مى. گويند صورت است مى

ده در اين صورت بر بن. بياموزيد آه به فرموده شما معتقد گشته و از آن، پا فراتر نگذارم
 .ايد خود مّنتى گذاشته

اى در حالى آه اين مسأله در  از توحيد سؤال آرده: آن حضرت به خط شريف خود پاسخ دادند

آس همتاى  اندازه فكر و عقل شما نيست، خداوند يكتاى يگانه است، آسى را نزاده و زاييده نشده است و هيچ

لى آنچه را آه بخواهد از جسم و غير جسم خلق خداوند تبارك و تعا. او نيست، او خالق است و مخلوق نيست

ستايشش برتر و . بخشد اما خود صورت ندارد آند اما خود جسم نيست و آنچه را آه بخواهد صورت مى مى

اوست و غير از او چيزى نيست، چيزى مانند او نيست . هايش مقدستر از آن است آه براى او شبيهى باشد نام

 .)٣١٣(و او شنواى بينا است

                                                           
 .٩ / ١ احتجاج .٣١١
 .١٠٨ /، توحيد٩٥ / ١آافى . ٣١٢
 .١٠٨ /، توحيد١٠٣ / ١ى آاف. ٣١٣



 

 )عليه السالم( و مسأله امامت از ديدگاه حضرت امام عسكرى)عليهم السالم(بيت اهل. ٢

 همواره در آلمات خود فضيلت و برترى )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
تجليل بيت را آه سرچشمه بيدارى و ايمان در دنياى اسالم بودند ستوده و از آنان  اهل

 :آنجا آه گويد; آرده است

هاى  هاى جوانمردى راه هاى نبّوت و واليت از درجات حقيقت باال رفته و با پرچم ما خاندان با گام

ايم، پس ما شيران صحنه آارزار و ابرهاى سخاوتيم و در اين دنيا شمشير و قلم در  هفتگانه را نورانى نموده

پيمانان يقين،  پسران ما خلفاى دين و هم.  در آف ما خواهد بوددست ماست و در آن دنيا پرچم حمد و علم

هر آريمى در جهان لباس برگزيدگى بر تن . باشند ها و آليد دروازه بزرگوارى و آرم مى چراغ راه امت

القدس در آسمان سّوم بهشت از  آرده است به خاطر عهدى است آه با ما در وفاى آن پيمان بسته است، و روح

اند آه  يافته و فرقه پاك و پاآيزه هاى ما خورده است و شيعيان ما گروه پيروز و نجات نوبرانه باغهاى  ميوه

اند، و به زودى پس از حرارت آتش فتنه  آوبنده ستمگران يار و ياور و پشتيبان ما و نيروى درهم

 .)٣١٤(...هاى زندگانى بر آنان جوشيدن خواهد گرفت  سرچشمه

وارد )عليه السالم(بر موالى ما حضرت امام حسن عسكرى: احمد بن اسحاق گويد. ٢
اى احمد، در اين زمانه آه مردم در شك و شبهه : آن حضرت به من فرمودند. شدم
 اند حال شما چگونه است؟ افتاده

موالى من، هنگامى آه نامه شما به دست ما رسيد : به آن حضرت عرضه داشتم
 .مند گرديد آه به اعتقادات حّقه عقيده آودك ممّيزى باقى نماند مگر اينمرد، زن و حتى 

دانى آه زمين خدا  اى احمد، آيا نمى. گويم خداوند را بر اين مطلب شكر مى: آن حضرت فرمودند

 .)٣١٥(من حّجت هستمـ: ماند و من آن حّجت هستم ـ يا فرمود از حّجت خالى نمى

آالمى براى يكى )عليه السالم(از ناحيه حضرت امام عسكرى: اسحاق گويداحمد بن . ٣
 :از اصحابش صادر گرديد آه در ضمن آن آمده بود

اگر اين امر . به مانند من گرفتار شك اين مردان در باره امامتش نشده است: يك از پدران من هيچ

و آن را به عنوان دين پذيرفته بوديد و هنگام گذر بود آه شما به آن معتقد شده  اى گذرا و زود  مسأله]امامت[

اتمام آن مشّخص بود موردى براى شك موجود بود اما اگر اين امامت امرى است آه تا آارهاى خداوند 

 .)٣١٦(است عزوجل در جريان است پيوسته است اين شك را چه معنايى

                                                           
 .٣٧٨ / ٧٥بحاراالنوار . ٣١٤
 .٢٢٢ /الّدين آمال. ٣١٥
 .٢٢٢ /الّدين آمال. ٣١٦



 

 )عليه السالم(كرى در ميراث امام حسن عس)عليه السالم(امام مهدى

دو مسأله در دل من ايجاد شد آه قصد : از حسن بن ظريف روايت شده است آه گفت
اى نوشته و به سوى حضرت امام حسن عسكرى بفرستم و از آن  آردم آن دو را در نامه
نامه را نوشته و از آن حضرت درباره قائم پرسيدم آه آن هنگام . حضرت پاسخ بخواهم

 اساس قضاوت خواهد آرد؟ و مكانى آه آن حضرت براى قضاوت در آه قيام آند بر چه
خواستم آه از آن حضرت چيزى هم درباره  نشيند آجاست؟ و مى ميان مردم در آنجا مى

بپرسم اما فراموش آردم آه ) آند تبى آه هر چهار روز يك بار عود مى(درمان تب نوبه 
 :گونه آمد آه جواب از آن حضرت بدين. چيزى در اين رابطه بنويسم

او در ميان . آند از اين مسأله سؤال آردى آه چون قائم در ميان مردم قيام نمايد بر چه اساس قضاوت مى

خواستى درباره  و مى. آند آند و از بّينه سؤال نمى  به علم خود قضاوت مى)عليه السالم(مردم مانند داود پيامبر

َياَناُر ُآوني َبْردًا َو سالمًا َعلى (ر و در آن بنويس اى بردا ورقه. تب نوبه سؤال آنى و فراموش آردى

آسيب باش و آن را به گردن شخص تبدار بياويز آه به اذن  اى آتش، براى ابراهيم سرد و بى; )ِإْبراِهيم

 .شود خداوند متعال إن شاء اهللا سالم مى

قه نموده من نيز چنين آاغذى را نوشته و بر گردن شخص تبدار آويختم، اين مداوا افا
 .)٣١٧(و بيمار از بيمارى رهايى يافت

 شيعيان خاص خود را در ضمن مكاتباتى آه )عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى
اند به والدت  شده با آنان داشته و يا هنگامى آه آنان به محضر آن حضرت شرفياب مى

 .اند داده بشارت مى)عليه السالم(حّجت منتظر، حضرت امام مهدى

در بخش دوم از قسمت چهارم همين آتاب در بحث از نيازهاى گروه شيعه در 
 .)٣١٨(اى از اين روايات ذآر شده است  مجموعه )عليه السالم(عصر امام عسكرى

 

 )عليه السالم(سيره نبوى در ميراث امام عسكرى

 در رابطه با سيره و روش )عليه السالم(مجموعه رواياتى از حضرت امام عسكرى
 است آه نشان از ذآر شده )عليهم السالم(بيت پيامبر پيامبر اآرم، همچنين سيره و روش اهل

 .العاده پرداختن به اين جنبه در عصر آن حضرت دارد اهميت فوق

                                                           
 .٥٠٩ / ١آافى . ٣١٧
نقل شده ) عليه السالم(در رابطه با حضرت امام مهدى) عليه السالم(رواياتى آه از حضرت امام حسن عسكرى. ٣١٨

 .جلد چهارم) عليه السالم(ك احاديث االمام المهدى.ر. رسد حدود چهل روايت مىاست به 



 :حال به بعضى از اين روايات توّجه آنيد

 روايت آند آه آن حضرت )عليه السالم(طبرسى از حضرت امام حسن عسكرى. ١
 :فرمودند

 هنگامى آه )صلى اهللا عليه وآله(آيا رسول خدا:  عرضه داشتم)عليهما السالم(به پدرم حضرت على بن محّمد

اند؟ آن  آرده دادند با آنان بحث و مناظره مى يهود و مشرآان آن حضرت را مورد سرزنش و محاّجه قرار مى

بله، اين عمل به دفعات زياد انجام شده است، از آن جمله است جريانى آه خداوند متعال : حضرت پاسخ دادند

خورد و در بازارها راه  اين چه پيامبرى است آه غذا مى: و گفتند(:  آهنمايد در قرآن از قول آنان نقل مى

يا گنجى به طرف او افكنده * اى به سوى او نازل نشده تا همراه وى هشدار دهنده باشد؟  رود؟ چرا فرشته مى

 )آنيد  نمىجز مردى افسون شده را دنبال:   آن بخورد؟ و ستمكاران گفتند]بار و َبر[نشده يا باغى ندارد آه از 

خداوند و )دو شهر مكه و مدينه فرود نيامده است؟] آن[چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از (: و همچنين گفتند

. *  اى براى ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا از زمين چشمه: و گفتند(: عّز و جّل فرموده است

يا * ها جويبارها روان سازى  اشد و آشكارا از ميان آنبراى تو باغى از درختان خرما و انگور ب] بايد[يا 

 ما حاضر[ ما فرو اندازى، يا خدا و فرشتگان را در برابر ]سر[آنى، آسمان را پاره پاره بر  چنانكه ادعا مى

اطمينان نخواهيم ] هم[اى از طال باشد، يا به آسمان باال روى، و به باال رفتن تو  يا براى تو خانه* آورى ]

 .  )داشت، تا بر ما آتابى نازل آنى آه آن را بخوانيم

اى  اگر تو همچون موسى پيامبر هستى پاره: و در انتهاى آار به آن حضرت گفتند
چرا آه . آردى اى بر سر ما نازل مى افكندى و يا صاعقه از آسمان را بر سر ما مى

 .زى است آه قوم موسى از او خواستندتر از چي ايم بسيار سخت آنچه ما از تو خواسته

صلى اهللا (صورت بود آه رسول خدا تفصيل اين مطلب بدين: آن حضرت ادامه دادند

 روزى در مّكه و در آنار خانه آعبه نشسته بود و گروهى از رؤساى قريش از )عليه وآله
همى جمله وليد بن مغيره مخزومى، ابوالبخترى، ابن هشام و ابوجهل و عاص بن وائل س

و عبدالّله بن ابى امّيه مخزومى و گروهى از اتباع و پيروانشان در آنار خانه آعبه جمع 
 نيز در ميان تعدادى از اصحاب خود نشسته بود و )صلى اهللا عليه وآله(شده بودند، رسول خدا

 .فرمود آتاب خدا را بر آنان خوانده، امر و نهى الهى را به آنان گوشزد مى

. امر محّمد باال گرفته و مقامش بلند شده است: ه يكديگر گفتندبعضى از مشرآان ب
پس بياييد شروع به آوبيدن و توبيخ او نموده بر او احتجاج آرده، آنچه را آه آورده است 
باطل نماييم تا سخن او در نزد اصحابش سبك شود و قدر و منزلتش در نزد آنان آوچك 

گويد و تمّرد و طغيانى آه  ن باطلى آه مىگردد، باشد آه با اين آار از گمراهى و سخ



پس اگر به اين وسيله بازگشت آه چه بهتر وگرنه با شمشير . نسبت به ما دارد باز گردد
 .آنيم بّران با او مبارزه مى

حال چه آسى با او همكالم شده و به مجادله برخيزد؟ عبدالّله بن : ابوجهل گفت
آيا مرا به عنوان هماوردى با . مناسب هستممن براى اين آار : امّيه مخزومى گفت ابى

آرى، پس همه با هم : پسندى؟ ابوجهل گفت اى با آفايت مى حسب و نسب و مجادله آننده
اى : به نزد پيامبر اآرم آمدند و عبدالّله بن ابى امّيه مخزومى شروع به سخن آرده گفت

اى، گمان دارى آه تو  هاى و آالم ترسناآى بر زبان آورد محّمد، تو اّدعاى بزرگى آرده
فرستاده الّله پروردگار جهانيان هستى، در حالى آه براى پروردگار جهانيان و خالق همه 
خاليق سزاوار نيست آه شخصى مانند تو، آه بشرى چون ما هستى، همچون ما 

روى فرستاده او  آشامى و همچون ما در بازارها راه مى خورى و همچون ما مى مى
 .باشد

پادشاه روم و اين پادشاه ايران است آه به جز اشخاصى داراى مال بسيار بنگر اين 
اى  ها و بندگان و خادمان، فرستاده ها و خيمه و منزلت باال و داراى قصرها و خانه

ها بندگان  فرستند و پروردگار جهانيان از پادشاه ايران و روم باالتر است و همه آن نمى
اى همراه تو باشد تا تو را تصديق   هستى بايد فرشتهپس اگر تو فرستاده خدا. او هستند

اى بفرستد  آند و ما او را ببينيم، بلكه اگر خداوند اراده آرده است تا براى ما فرستاده
اى محّمد، تو . نه بشرى مانند خود ما; شايسته بود آه ملكى را به سوى ما بفرستد
 .باشى فرستاده خدا نيستى بلكه مردى سحر شده مى

آيا از سخن تو چيزى باقى مانده است؟ :  به او فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(بر اآرمپيام
اى به سوى ما بفرستد  خواست فرستاده بلى، اگر خداوند متعال مى: وى پاسخ داد

آسى آه مال و اموال . سزاوار بود آه آن فرستاده بزرگوارترين شخص در ميان ما باشد
 اجتماعى برخوردار باشد، پس چرا اين قرآنى آه گمان بيشترى داشته و از بهترين رتبه

آنى خداوند آن را بر تو نازل آرده و تو را به واسطه آن مبعوث به رسالت آرده  مى
است بر مردى بزرگ از يكى از دو شهر مّكه يا طائف نازل نشد مانند وليد بن مغيره در 

 مّكه و يا عروة بن مسعود ثقفى در طائف؟

اى عبدالّله آيا باز هم چيزى از سخنان تو :  به او فرمودند)ى اهللا عليه وآلهصل(پيامبر اآرم
آه در اين  آوريم مگر اين آرى، ما هرگز به تو ايمان نمى: باقى مانده است؟ وى گفت

هاى سخت و  شهر مّكه چشمه بزرگى از زمين بجوشانى، چرا آه اين شهر داراى سنگ
است تا آن چشمه جوشان زمين مّكه را بروبد و حفر آب  هاى بلند بوده و زمين آن آم آوه



آه از  هاى آب در آن روان سازد آه ما بسيار نيازمند به اين امريم، يا اين نمايد و جوى
براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد آه از آن بخورى و ما را بخورانى و 

اى از  آنى پاره ه گمان مىها در ميان آن باغ جارى باشد و يا آنچنان آ نهرها و چشمه
سنگى را در حال سقوط  و اگر پاره(اى   گفته]در قرآن[آسمان را بر ما فرود آورى، آه 

 .، شايد ما نيز همين را بگوييم)ابرى متراآم است: گويند از آسمان ببينند مى

ها در  آه خدا و مالئكه را از روبرو به نزد ما آورى تا ما و آن يا اين: سپس گفت
اى از طال داشته باشى آه از آن به ما بدهى و  آه خانه ل يكديگر قرار گيريم، يا اينمقاب

نياز آنى، شايد آه ما نيز سر به طغيان برداريم، چرا آه خود در قرآنت  ما را بى
 .)نياز پندارد همين آه خود را بى*  آند  حقا آه انسان سرآشى مى(: اى گفته

از آنى و ما به آسمان رفتن تو را باور نخواهيم آه به آسمان پرو يا اين: سپس گفت
از : اى بر ما بياورى آه ما در آن اين جمالت را بخوانيم آه از آسمان نامه آرد مگر اين

خداوند عزيز حكيم به عبدالّله بن ابى امّيه مخزومى و هر آس آه در نزد اوست و 
لمّطلب ايمان بياوريد آه او مضمون اين نامه اين باشد آه به محّمد بن عبدالّله بن عبدا

فرستاده من است و او را در گفتارش تصديق آنيد آه هر چه گفته است از جانب من 
دانم اگر همه اين آارها را انجام بدهى آيا به تو ايمان  پس اى محّمد، نمى. آورده است

را باز خواهم آورد يا نه، بلكه اگر ما را با خود برداشته به آسمان برده، درهاى آسمان 
ايم و تو ما را  بندى واقع شده آه مورد چشم: آرده و ما را در آن داخل آنى خواهيم گفت

 .اى افسون آرده

اى عبدالّله، آيا از سخنان تو چيزى باقى مانده :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
سخنان تو اى محّمد، آيا آنچه آه گفتم به اندازه آافى در رّد : است؟ وى در پاسخ گفت

اآنون تو آنچه دارى بگو و . چيزى باقى نمانده! رسا و موجب اتمام حّجت نبوده است؟
 .ام دارى بياور اگر دليل و جوابى براى آنچه من گفته

خداوندا، تو شنونده هر صدا و داناى به هر :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
شنوى، در اين هنگام خداوند  دانى و مى  مىگويند، چيز هستى و آنچه را آه بندگانت مى

اين چه : و گفتند(: نازل آرد آه )صلى اهللا عليه وآله(متعال اين آيات شريف را بر پيغمبر اآرم
اى به سوى او  رود؟ چرا فرشته خورد و در بازارها راه مى پيامبرى است آه غذا مى

طرف او افكنده نشده يا باغى يا گنجى به * نازل نشده تا همراه وى هشدار دهنده باشد؟ 
جز مردى افسون شده را دنبال : آن بخورد؟ و ستمكاران گفتند] بار و َبر[ندارد آه از 

 .)آنيد نمى



ها زدند و گمراه شدند، در  ببين چگونه براى تو َمَثل(: سپس خداوند متعال فرمود
 .)توانند ببرند نتيجه راه به جايى نمى

 است آسى آه اگر بخواهد بهتر از اين ]و خجسته[بزرگ (اى محّمد : سپس فرمود
آن روان خواهد بود، ] درختان[هايى آه جويبارها از زير  باغ: دهد را براى تو قرار مى

و مبادا (اى محّمد :  و آنگاه اين آيات را نازل فرمود آه)آورد ها پديد مى و براى تو آاخ
ات بدان تنگ گردد   و سينهشود ترك گويى تو برخى از آنچه را آه به سويت وحى مى

تو » اى با او نيامده است؟ چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته«: گويند آه مى
، و همچنين خداوند متعال نازل )اى، و خدا بر هر چيزى نگهبان است فقط هشدار دهنده

اى  و اگر فرشته» اى بر او نازل نشده است؟ چرا فرشته«: و گفتند(اى محّمد: فرمود آه
و اگر او را * يافتند  سپس مهلت نمى; آورديم، قطعًا آار تمام شده بود فرود مى
آورديم، و امر را  مردى در مى] به صورت[داديم، حتمًا وى را  اى قرار مى فرشته

 .)ساختيم همچنان بر آنان مشتبه مى

اى عبدالّله، اما درباره :  خطاب به او فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(رمآنگاه پيامبر اآ
خورم و گمان داشتى آه به اين دليل جايز نيست  آه گفتى من همچون شما غذا مى اين

گونه آارها منوط به اراده خداوند  فرستاده خدا باشم، پس جواب تو اين است آه اين
راند و  د و به آنچه اراده آند حكم مىآن متعال است، اوست آه هر آار بخواهد مى

آس را نرسد آه به  آارش در هر صورت پسنديده و مورد ستايش است و تو را و هيچ
اى آه خداوند متعال چگونه  او اعتراض آند و در آارش چون و چرا آند، آيا نديده

بعضى از مردم را فقير و بعضى را غنى، بعضى را عزيز و بعضى را ذليل، بعضى را 
آند و  الم و بعضى را مريض و بعضى از مردم را شريف و بعضى ديگر را پست مىس

 .خورند همه از آسانى هستند آه غذا مى

سپس فقرا را نرسد آه بگويند چرا ما را فقير و آنان را غنى آردى، و آنان آه پست 
اران شدند را نرسد آه بگويند خدايا چرا ما را پست و آنان را شريف آردى، همچنين بيم

و ضعفا را نرسد آه به خداوند بگويند چرا ما را مريض و ضعيف نموده، گروه ديگر را 
سالم و تندرست نمودى، و به همين منوال آنان آه ذليل و خوار شدند را نرسد آه بگويند 

چهرگان را  خدايا چرا ما را ذليل نموده و دسته ديگر را عزيز نمودى، همچنين زشت
گويند چرا صورت ما را زشت آفريدى و آن ديگران را زيبا، بلكه نرسد آه به خداوند ب

اگر آنان چنين چيزى به خداوند متعال بگويند، او را رّد آرده و در احكام او منازعه و 
من : اند و هر آينه جواب خداوند به آنان اين خواهد بود آه جدال نموده و به او آافر شده



ه، بى نياز آننده و فقيرآننده، عزيزآننده و ذليل آننده و باال برند پادشاهى هستم پست
آننده، و شما بندگانى بيش نيستيد آه از شما جز تسليم در  بخش و بيمار آننده، تندرستى

پس اگر به آنچه را آه . مقابل من و انقياد در مقابل حكومت من آار ديگرى ساخته نيست
 بود، و اگر تسليم نشده راه ِابا در ام تسليم شويد بندگان من خواهيد من بر شما حكم آرده

شدگان  پيش گيريد به من آافر شده و مستحّق عقوبت من گرديده و به اين ترتيب از هالك
 .خواهيد بود

من هم ِمثل «: بگو(اى محّمد : سپس خداوند متعال بر آن حضرت وحى فرستاد آه
 شما خدايى شود آه خداى به من وحى مى(خورم و   يعنى، غذا مى)شما بشرى هستم

ها بگو آه من در بشريت مانند شما هستم، اما خداوند متعال مرا   يعنى به آن)يگانه است
به نبّوت برگزيده و شما را بر نگزيده است، هم چنان آه بعضى از ابناى بشر را به 

پس اين . گزيند گزيند و بعضى ديگر را برنمى نيازى و تندرستى و زيبايى برمى بى
 .ا به نبّوت برگزيده و شما را بر نگزيده است را نيز انكار نكنيدمطلب، آه او مر

اى فرستادگانى را  آه گفته و اما اين:  به او فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم
فرستند از نظر مال و وجهه اجتماعى داراى عظمت  پادشاه روم و پادشاه فارس مى
 و بندگان و خادمان هستند و پروردگار ها ها، خيمه بوده، صاحبان قصرها، خانه

اما . ها همه بندگان او هستند، آرى عالميان از پادشاه ايران و روم باالتر است و اين
تدبير حكم به دست خداوند است و خداوند بر اساس ظن و گمان و حسابگرى تو آار 

ه بخواهد فرستد، بلكه خداوند آنچ نكرده و فرستاده خود را بر اساس پيشنهاد تو نمى
آند و در هر صورت حكم و فرمان خداوند متعال  آند و به آنچه اراده آند حكم مى مى

 .است پسنديده و مورد ستايش

اى عبدالّله، خداوند متعال پيامبرش را براى اين فرستاده تا دين را به مردم آموخته و 
ه، به زحمت ها را به سوى پروردگارشان دعوت آند و خود را شب و روز در اين را آن

پس اگر فرستاده خدا صاحب قصرهايى باشد آه در آن قصرها از ديده مردم . بيندازد
مخفى بوده، داراى بندگان و خادمانى باشد آه او را از چشم مردم بپوشانند، آيا رسالت 

اى آه چون از  گرايد؟، آيا پادشاهان را نديده خداوند ضايع نشده و آارها به آندى نمى
دانند و به فكرشان  ها نمى هايى آه آن ها از راه شانند چگونه فساد و زشتىمردم رو بپو

 .گيرد؟ رسد جامعه آنان را در بر مى هم نمى

اى عبدالّله، خداوند متعال مرا به اين جهت بدون مال مبعوث به رسالت آرد تا قدرت 
 است و شما و قّوت خود را به شما بنماياند آه اين اوست آه يار و ياور فرستاده خويش



پس اين دليل بر . توانيد فرستاده او را بكشيد يا از تبليغ رسالت او جلوگيرى نماييد نمى
گرداند  قدرت خداوند و ناتوانى شماست و به زودى خداوند متعال مرا بر شما پيروز مى

و دست مرا در آشتن و اسير آردن شما باز خواهد گذاشت، خداوند متعال به زودى 
آيينان شما بر آن  ا به دست من خواهد گشود و مؤمنان را به جاى شما همشهرهاى شما ر

 .شهرها مستولى خواهد نمود

اى اگر تو پيامبر هستى  آه گفته و اما اين:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(سپس رسول اآرم
ند اى همراه تو بيايد و تو را تصديق آند و ما او را ببينيم، بلكه اگر خداو بايد آه فرشته

بايست اين فرستاده از جنس  اى به سمت ما بفرستد مى خواست آه فرستاده متعال مى
فرشته باشد نه بشرى مانند ما، پاسخش اين است آه حواّس شما از مشاهده فرشته عاجز 
است، زيرا او عين و جسمانيتى ندارد و از جنس هواست حتى اگر خداوند متعال نور 

اين ملك نيست بلكه بشر است، چرا : گفتيد ك را ببينيد مىچشم شما را زياد آند تا آن مل
ايد ظاهر  آه آن ملك هم به صورت بشرى آه شما با قيافه و صورت او انس گرفته

 .شد تا آالم او را بفهميد و خطاب و مرادش را دريابيد مى

توانستيد راستى گفتار آن فرشته را اثبات نماييد، اما  در غير اين صورت چگونه مى
اوند متعال پيامبر خود را به صورت بشر مبعوث آرده و به دست او معجزاتى ظاهر خد

نموده آه طبايع بشر قدرت انجام آن را ندارد شما هم اگر به نهانگاه دل خود مراجعه آنيد 
دهد عاجزيد و اين خود معجزه و  يابيد آه از انجام آنچه را آه اين پيامبر انجام مى مى

اى براى شما ظاهر  اما اگر فرشته. ق گفتار اين رسول استشهادتى از خدا بر صد
شد آه همه بشر از انجام آن عاجز بودند داللتى بر  شد و به دست او آارى انجام مى مى

دانستيد آيا اين عمل از ساير فرشتگان هم  راستى گفتار او نداشت، چرا آه شما نمى
 براى آن فرشته معجزه محسوب آه آن عمل ساخته است يا از آنان ساخته نيست تا اين

 .شود

ها معجزه نيست، چرا آه از  آنند عمل آن بينيد آه پرندگانى آه پرواز مى آيا نمى
اما اگر انسانى مانند پرنده پرواز آند . آنند نوع آن پرندگان همه مانند آن پرنده پرواز مى

نچنان قرار داده آه پس خداوند عّز و جّل بر شما آسان گرفته و آار را آ. اين معجزه است
دهيد آه در آن  به واسطه آن، حّجت بر شما تمام شود اما شما پيشنهاد آار سختى را مى

 .هيچ دليل و برهانى هم براى شما نيست

اى تو مردى سحر شده  آه گفته و اما اين: فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم
دانيد من از نظر درستى   شما خود مىهستى، چگونه ممكن است چنين باشم در حالى آه



آيا از روزى آه در ميان اين شهر به دنيا آمدم تا اآنون آه به . عقل و تميز از شما برترم
آبرويى، لغزش، دروغ، خيانت يا خطايى در گفتار يا رأيى  ام بى سّن چهل سالگى رسيده

حول و قّوه خود از پنداريد اين مرد در طول اين مدت به  سفيهانه سراغ دارد؟ آيا مى
 چنين مسائلى در امان مانده است يا به حول خداوند متعال؟

ها زدند و گمراه  ببين چگونه براى تو َمَثل(: و اين همان است آه خداوند فرموده
 تا با داليلى بيشتر از همين دعاوى باطل آه )توانند راه به جايى برند شدند، در نتيجه نمى

 .ده، به گمراهى متهمت سازندها بر تو ثابت ش بطالن آن

چرا اين قرآن بر مرد بزرگى از «: آه گفتى و اما اين: سپس پيامبر اآرم فرمودند
 در طائف نازل نشده ]بن مسعود ثقفى[اين دو شهر چون وليد بن مغيره در مّكه يا عروة 

پاسخش اين است آه همانا خداوند متعال آنچنان آه تو مال دنيا را بزرگ » است؟
شمارد و مال دنيا در نزد خداوند متعال داراى چنان  مارى آن را بزرگ نمىش مى

اى  جايگاهى نيست آه در نزد تو دارد، بلكه اگر آل دنيا در نزد خداوند به اندازه بال پشه
تقسيم خدا هم به دست . داد اى آب نمى ارزش داشت هرگز آافران و مخالفانش را جرعه

آند و آنچه   آه رحمت خود را در ميان بندگان تقسيم مىتو نيست، بلكه اين خداوند است
 .رساند را آه بخواهد در ميان بندگان خود به انجام مى

و خداوند عّز و جّل هم آسى نيست آه هراسى از آسى داشته باشد بدانگونه آه تو به 
همين خاطر مقام نبّوت را به ترسى و به  ها مى خاطر مال و جاه و جالل اشخاص از آن

دهى، و خداوند از آسانى نيست آه در مال يا جاه و مقام آسى طمع داشته  آنان نسبت مى
اى و نبّوت را به اين خاطر به  آه تو در مال و جاه و جالل آنان طمع آرده باشد چنان

و دهى، و خداوند متعال از آسانى نيست آه آسى را به خاطر هوى  آنان اختصاص مى
آه تو به خاطر محبت به آنان، آسانى را آه مستحق پيش  هوس دوست داشته باشد چنان

اى در حالى آه تنها و تنها خداوند متعال بر اساس عدالت  افتادن نيستند پيش انداخته
آند و جز بر اساس برترى در مراتب دينى و اطاعت و فرمانبردارى آسى را  رفتار مى

را از مقام و  ستى در مراتب دينى و فرمانبردارى آسىمقدم نداشته و جز به جهت س
 .دارد منزلتى محروم نمى

آند، بلكه اين مال و حال  حال آه خداوند چنين است، به مال و حال آسى توّجه نمى
و جايگاه خود تفّضل خدا به آنان است و احدى از بندگان خدا را ادعايى نيست، پس 

اى   اآنون از نظر مال بر فالن بنده تفّضل آرده:توان به خداوند متعال گفت هرگز نمى
پس بايد ناچار نبّوت را نيز به او تفّضل آنى، زيرا آسى را نرسد آه خداوند متعال را بر 



خالف مرادش مجبور نمايد و او را به اين دليل آه قبال نعمت ديگرى را تفّضل آرده 
 .است ملزم به تفّضلى ديگر نمايد

نياز آرده اما صورتش  بينى آه خداوند متعال چگونه يكى را بى اى عبدالّله، آيا نمى
سازد،  آند اما در عوض، او را فقير مى گرداند، و چگونه آسى را زيبا مى را زشت مى

آند و چگونه آسى را  دهد اما از نظر مالى او را فقير مى چگونه آسى را شرافت مى
دهد، اما در عين حال،  پست قرار مىنمايد اما از نظر حيثيت اجتماعى او را  پولدار مى

خداوندا چرا به دارايى من زيبايى فالنى را اضافه «: آن غنى را نرسد آه بگويد
چرا به زيبايى من مال فالنى را اضافه «: و يا زيبا را نرسد آه بگويد» اى؟ نكرده
ا چرا به شرافت من مال فالنى ر«: و شريف را نرسد آه به خداوند بگويد» اى؟ نكرده

خداوندا چرا «: ، و يا پست را نرسد آه به درگاه خداوند عرضه دارد»اى؟ اضافه نكرده
، چرا آه حكومت به دست خداوند است و »اى؟ به پستى من شرف فالنى را اضافه نكرده

نمايد و به هر صورت آه  گونه آه بخواهد رحمت خود را تقسيم مى خداست آه آن
آند حكيم است و در آنچه انجام  ل در آنچه مىآند و خداوند متعا بخواهد عمل مى

چرا اين : و گفتند(: شود، و اين آالم اوست آه فرمايد دهد مورد ستايش واقع مى مى
آيا آنانند آه (:  و فرموده است)دو شهر فرود نيامده است؟] آن[قرآن بر مردى بزرگ از 

ش آنان را در زندگى معا] وسايل[ما (  اى محّمد)آنند؟ رحمت پروردگارت را تقسيم مى
 .)ايم دنيا ميانشان تقسيم آرده

يكى را به مال . وسيله يكايك ما را به هم نيازمند آرده است پس خداوند متعال بدين
بينى آه  آند، در نتيجه مى ديگرى و آن ديگرى را به آاال يا خدمات اين محتاج مى

يازمند به فقيرترين فقرا اى، ن نيازان به گونه نيازترين بى باالترين پادشاهان و بى
يا اين آااليى دارد آه آن ندارد و يا مثال آارى است آه آن پادشاه از آن ; شوند مى
آيد، يا بابى از ابواب دانش و حكمت  نياز نيست اما تنها از دست اين شخص برمى بى

است آه پادشاه براى استفاده آردن آن به اين فقير محتاج است، در نتيجه، اين فقير 
 .نياز محتاج دانش و معرفت اين فقير است نياز و آن پادشاِه بى حتاج ماِل آن پادشاِه بىم

و » چرا علم اين فقير با مال من جمع نشده است؟«: سپس پادشاه را نسزد آه بگويد
چرا به رأى و علم من و آنچه از حكمت به آن آشنايى دارم، «: فقير را نسزد آه بگويد
و (: فرمايد ، سپس خداوند متعال مى»نياز ضميمه نگرديده است؟ اموال اين پادشاِه بى
ايم تا بعضى از  قرار داده] ديگر[درجات، باالتر از بعضى ] نظر[برخى از آنان را از 

و (: ها بگو اى محّمد به آن:  و سپس فرمايد) را در خدمت گيرند]ديگر[ها بعضى  آن



، يعنى از اموالى آه اينان از )اندوزند بهتر است آنچه آنان مىرحمت پروردگار تو از 
 .آنند مال دنيا جمع مى

َلن نُّْؤِمَن َلك َحتى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اَألْرِض (وأما قولك : )صلى اهللا عليه وآله(ثم قال رسول اهللا
اى براى  هتا از زمين چشم(اى  آه گفته و اما اين:  سپس پيامبر اآرم فرمودند)...َينُبوعا

 تا آخر آالمت، پاسخش اين است آه تو )...ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد
ها پيشنهادى است  از جمله آن: اى در اين سخنان به فرستاده خدا محّمد، چند پيشنهاد داده

آه اگر وى آن را براى تو به اجرا در آورد دليل و برهانى براى نبّوت او نخواهد بود و 
ها دليلى  ول خدا باالتر از آن است آه از نادانى نادانان سوء استفاده آرده و براى آنرس

بياورد آه حّجيت ندارد و از ميان پيشنهادهايت، پيشنهادى بود آه اگر رسول خدا آن را 
ر حالى آه حّجت و برهان را  د)٣١٩(براى تو به موقع اجرا در آورد هالك خواهى شد

آه به  آورند آه بندگان خدا به وسيله آن به ايمان به خدا ملزم گردند نه اين بدين سبب مى
اى و  پس تو هالآت خود را پيشنهاد آرده. وسيله آوردن آن حّجت و برهان هالك شوند

ز تو آه پروردگار عالميان به بندگان خود از اين، مهربانتر بوده و مصلحت آنان را ا
 .داند اى، بهتر مى ها را داده پيشنهاد هالك آن

و يكى از پيشنهادات تو طلب امر محالى بود آه نه صحيح است و نه وقوعش جايز، 
هاى تو را قطع  آند و بهانه و فرستاده پروردگار عالميان تو را به حقيقت آن آگاه مى

آند آه او   الهى تو را مجبور مىبندد و با ادّله و براهين آرده راه مخالفت را بر تو مى
گونه آه هيچ حيله و راه فرارى نداشته باشى، و از جمله پيشنهادات  را تصديق آنى آن

تو چيزى بود آه خود در خالل آن اعتراف آردى آه اهل عناد و لجبازى بوده، متمّرد 
ن سپارى و آسى آه چني هستى و حّجت و برهان خدا را قبول نكرده، به آن گوش نمى

شود، يا شمشير  باشد تنها چاره او عذاب پروردگار آه در دوزخ از آسمان خدا نازل مى
 .اولياى او نخواهد بود

ها و  در اين مّكه آه داراى سنگ[تا (: آه گفتى اما اى عبدالّله در رابطه با اين
اى براى ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان  از زمين چشمه]هاست ها و آوه صخره

ها و   تا آن چشمه آن زمين را بروبد و حفر نمايد و در آن، چشمه)وردنخواهيم آ
هايى جارى آند آه ما به آن نيازمند هستيم، تو اين را خواستى اما از فهم اسرار  جوى

                                                           
 .مراد پيشنهاد آمدن سنگ از آسمان بر سر او است. ٣١٩



پندارى آه اگر من اين آار را انجام بدهم به اين  الهى جاهل و نادانى، اى عبدالّله، آيا مى
 .نه:لّله پاسخ دادخاطر پيامبر خواهم بود؟ عبدا

ها جاهايى  هايى ندارى و آيا در آن باغ آيا تو در طائف باغ: پيامبر اآرم فرمودند
نبوده آه از نظر زمين سخت و صعب و مشكل بوده تو آن را درست آرده، زمينش را 

ها را به  ها جارى نموده و آن باغ ها چشمه هاى آن را روفتى و در آن نرم آرده، جوى
آيا آسان : آن حضرت فرمودند. آرى چنين است: اى؟ عبدالّله پاسخ داد ثمر رسانده

چرا، آن حضرت : اند؟ عبدالّله پاسخ داد ديگرى نيز مانند تو دست به اين آار نزده
 .نه: آيا تو و آنان به خاطر اين عمل، پيغمبر شديد؟ وى پاسخ داد: فرمودند

 و برهانى براى نبّوت پس به همين دليل چنين آارى حّجت: آن حضرت فرمودند
محمد نخواهد بود، اين آالم تو مانند اين است آه بگويى ما به تو ايمان نخواهيم آورد 

آوريم  آه برخيزى و همچون مردم بر روى زمين راه بروى يا به تو ايمان نمى مگر اين
 .آه مانند مردم غذا بخورى مگر اين

غى از درختان خرما و انگور باشد آه براى تو با] بايد[«: آه گفتى و اما در باره اين
، آيا »ها جويبارها روان سازى از آن بخورى و به ما نيز بخورانى و آشكارا از ميان آن

خوريد و  هايى از درختان خرما و انگور در طائف نداريد آه از آن مى تو و يارانت باغ
آنيد؟ آيا شما  ىها جارى م ها نهرها و چشمه خورانيد و در ميان آن باغ به ديگران مى

 .نه: ايد؟ وى پاسخ داد با اين آارها پيامبر شده

آنيد  شود آه به رسول خدا آارهايى پيشنهاد مى شما را چه مى: پيامبر اآرم فرمودند
ها عمل آند دليلى بر صدق مّدعاى او نخواهد بود، بلكه اگر پيامبر،  آه اگر مطابق آن

 دروغگويى او خواهد بود، چرا آه او به اين آارها را انجام بدهد، دليل بر آذب و
برهانى استدالل آرده آه در واقع دليل و برهان نبوده، براى گول زدن مردمان نادان و 

آيد، البته فرستاده پروردگار عالميان بسيار باالتر و برتر از اين است  خرد به آار مى آم
 .آه دست به چنين آارى بزند

يا «اى  آه گفته اى عبدالّله، و اما اين:  فرمودند)وآلهصلى اهللا عليه (سپس پيامبر اآرم
و «: اى آه خود گفته»  ما فرو اندازى]سر[آنى، آسمان را پاره پاره بر  چنانكه ادعا مى

، پس »ابرى متراآم است: گويند سنگى را در حال سقوط از آسمان ببينند مى اگر پاره
خواهى  يد مرد و تو با اين آالم مىاگر آسمان بر تو نازل شود هالك خواهيد شد و خواه

آه فرستاده خدا تو را هالك نمايد و بكشد و رسول و فرستاده پروردگار عالميان 
آند بلكه حّجت و برهان خدا را بر تو اقامه  او تو را هالك نمى. مهربانتر از اين است



پيشنهاد بندگان نمايد و دليل و برهان خداوند تنها در اختيار پيامبر او بوده و بر حسب  مى
ها در آن بوده و جايز است يا آنچه را آه  نخواهد بود، چرا آه بندگان به آنچه صالح آن

شود آه پيشنهادات آنان، با  خيزد و جايز نيست آگاهى ندارند و گاه مى از آن فساد برمى
ل يابد تا آنجا آه وقوع بعضى از آن پيشنهادات محا يكديگر اختالف پيدا آرده و تضاد مى

باشد، و خداوند عّز و جّل طبيب شماست آه تدبير او بر آنچه از آن محال الزم بيايد  مى
 .گردد جارى نمى

اى آه  اى عبدالّله، آيا تاآنون پزشكى ديده:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم
بر حسب پيشنهاد مريض به او دارو بدهد؟ پزشك دارو را بر حسب آنچه صالح مريض 

. دهد، چه بيمار آن دوا را دوست داشته باشد يا دوست نداشته باشد در آن است به او مى
پس اگر به دوايى آه بر شما . شما به مانند بيماران هستيد و خداوند طبيب شماست

 .آند فرستاده است گردن نهيد شما را شفا دهد و اگر تمّرد جوييد شما را بيمار مى

اى آسى آه اّدعاى حقى بر ديگرى دارد نزد  جا ديدهآه اى عبدالّله، آ ديگر اين
حاآمى از حّكام و قاضيانى آه تاآنون آمده اند برود و قاضى حكم آند تا شاهد را بر 

در اين صورت هيچگاه حقى يا ادعايى براى آسى بر . عليه بياورد حسب پيشنهاد مّدعى
گردد و در  وم نمىآس در حق ديگرى معل شود و صّحت اّدعاى هيچ ديگرى ثابت نمى

 .اين صورت ميان ظالم و مظلوم و صادق و آاذب فرقى نخواهد بود

آه خدا را با  يا آن«: اى آه گفته اى عبدالّله، و اما اين: سپس پيامبر اآرم فرمودند
، از »ها را به چشم ببينيم و تو را تصديق آنيم فرشتگانش مقابل ما حاضر آرى تا ما آن

 آه پروردگار ما عّز و جّل مانند مخلوقات نيست آه بيايد و محاالت آشكار است، چرا
آه بتوان او را به جايى آورد،  برود و حرآت داشته باشد يا با چيزى رودررو شود تا اين

ايد صفت  آه شما خواسته ايد، اين پس شما با اين پيشنهاد چيز محالى از من خواسته
دانند و نه به  شنوند و نه مى ه مىبينند و ن هاى ضعيف و ناقص شماست آه نه مى بت

 .رسانند آس ديگرى ضرر يا نفعى مى شما يا هيچ

هايى در طائف و امالك و  هاى زراعى و باغ اى عبدالّله، آيا تو داراى زمين
ها و  مستغّالتى در مّكه نيستى، و آيا آسانى از جانب تو به امر نگهدارى آن باغ

 ؟اند ها و مستقّالت گمارده نشده زراعت
 .چرا: عبدالّله پاسخ داد

ها رسيدگى نموده و همه  آيا تو خود شخصًا به همه امور آن: آن حضرت فرمودند
 دهى يا فرستادگانى بين تو و آنان وجود دارد؟ ها مى دستورات را خود به آن



 .بلى، فرستادگانى هستند: وى پاسخ داد

آنند به  آيا اگر آسانى آه در باغ و بستان و امالك تو آار مى: پيامبر اآرم فرمودند
امية تصديق  ما شما را در ادعاى نمايندگى عبداهللا بن ابى«: فرستادگان تو بگويند

امّيه را بياوريد تا ما او را ببينيم و آنچه را آه  آه خود عبدالّله بن ابى آنيم مگر اين نمى
دانى  ، تو اين عمل آنان را صحيح مى»گوييد شفاهًا از خود او بشنويم و مىشما از قول ا

 دهى؟ و به آنان جواز چنين آارى را مى

 .نه: عبدالّله پاسخ داد

در اين صورت چه آارى بر فرستادگان تو واجب است ؟ آيا : آن حضرت فرمودند
 تو بياورند آه آيد آه براى آارگران باغ عالمت صحيحى از جانب بر آنان الزم نمى

 ها را به صدق گفتار فرستادگان رهنمون گشته و آنان را وادار به تصديق نمايد ؟ آن

 .آرى: عبدالّله پاسخ داد

آيا اگر فرستاده تو هنگامى آه اين سخن را از آنان بشنود به : آن حضرت فرمودند
من تو را با خود برخيز و با من بيا آه آنان پيشنهاد آردند «: سوى تو باز گردد و بگويد

، آار او به معنى مخالفت با تو نخواهد بود و تو به او نخواهى گفت تو »به نزد آنان ببرم
 تنها يك فرستاده هستى و حق ندارى به من مشورت داده يا به من دستور بدهى؟

 .آرى: عبدالّله پاسخ داد

عالميان پس چگونه است آه اآنون به فرستاده پروردگار : پيامبر اآرم فرمودند
دانى آه  دهى آه دادن آن را بر آارگران و باغبانان خود جايز نمى پيشنهادى مى

و چگونه از فرستاده پروردگار ! آارگرانت مثل اين پيشنهاد را به فرستاده تو بدهند؟
خواهى آه در نزد پروردگار خود نكوهيده گشته وى را امر و نهى نمايد در  عالميان مى

آنندگان  نشينان و اداره ى را براى فرستاده خود به سوى اجارهحالى آه تو چنين آار
 !دانى؟ هاى خود جايز نمى باغ

 .اى عبدالّله، اين دليلى قاطع براى بطالن آنچه بود آه ذآر آرده و پيشنهاد داده بودى

اى آه پادشاه مصر  ، آيا خبردار نشده»اى از طال باشد بايد برايت خانه«: گفته بودى
 ز طال دارد؟هايى ا خانه

 .ام آرى، خبردار شده: عبدالّله پاسخ داد

هايى پيامبر شده است؟ عبدالّله پاسخ  آيا او با داشتن چنين خانه: پيامبر اآرم فرمودند
صلى (هايى از طال بر محّمد پس به همين جهت داشتن خانه: پيامبر اآرم فرمودند. نه: داد



و محّمد نيز هيچگاه از نادانى تو براى اثبات نمايد   نيز اثبات نبّوت نمى)اهللا عليه وآله
 .آند ها و براهين خداوند متعال سوء استفاده نمى حّجت

و به باال «: و سپس گفته بودى» يا به آسمان باال روى«: آه گفته بودى ديگر اين
اى » اطمينان نخواهيم داشت، تا بر ما آتابى نازل آنى آه آن را بخوانيم] هم[رفتن تو 
پس هنگامى آه . تر از پايين آمدن از آن است ، باال رفتن به سمت آسمان سختعبدالّله

آورى پس حكم پايين آمدن از  اى آه اگر به آسمان بروى ايمان نمى خود اعتراف آرده
 .آسمان نيز معلوم است

دانم آه آيا پس از  تا بر ما آتابى نازل آنى آه آن را بخوانيم و نمى«: اى سپس گفته
، پس تو اى عبدالّله اقرار دارى آه با حّجت خدا بر »آورم يا نه ه تو ايمان مىاين آار، ب

آنى، پس دارويى براى تو به جز تأديب به دست اولياى  خود عناد داشته، لجاجت مى
خدا، از بشر يا مالئكه رّبانى وجود ندارد بدين ترتيب، حكمتى رسا از جانب پروردگار 

 .مه پيشنهادات تو را در بر داردبر من نازل شده است آه بطالن ه

پاك است پروردگار من، : بگو(اى محّمد، : چرا آه خداوند عّز و جّل فرموده است
، چه دور است از پروردگار من آه آارها را مطابق )جز بشرى فرستاده هستم؟] من[آيا 

رى با پيشنهادات روا يا نارواى نادانان و جاهالن به انجام برساند، و آيا من جز بش
باشم، پس جز اقامه حّجت خدا آه به من عطا آرده است چيز  فرستاده از جانب خدا مى

ديگرى بر من الزم نيست و مرا نشايد آه پروردگار خود را امر و نهى نموده و يا او را 
اى باشم آه پادشاه روم به سمت گروهى از مخالفانش  مشورت دهم و مانند فرستاده

داد آه به حسب پيشنهادات آن  ت او برگشت و به او دستور مىفرستاد اما فرستاده به سم
 .قوم پادشاه با آنان برخورد نمايد

اى محّمد، در اينجا يك نكته باقى مانده : در اين هنگام ابوجهل به سخن آمده گفت
آيا تو گمان ندارى آه قوم موسى هنگامى آه از وى خواستند تا خدا را آشكارا به . است
پس : ابوجهل گفت. آرى: ه وسيله صاعقه سوختند؟ پيامبر اآرم پاسخ دادندها بنمايد ب آن

تر از آنچه  اگر تو پيامبر باشى ما هم بايد آتش بگيريم و بسوزيم، چرا آه ما چيزى سخت
خدا را : ايم، چرا آه آنان مطابق گمان تو گفتند قوم موسى از او خواسته بودند، خواسته

نياورى تا ] ما حاضر[گوييم تا خدا و فرشتگان را در برابر  آشكارا به ما بنمايان و ما مى
 .با چشم خود آنان را ببينيم ايمان نخواهيم آورد

اى ابوجهل، آيا تو داستان ابراهيم خليل را :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
 است اى آه چون به ملكوت اعلى باال رفت چه پيش آمد، اين آالم پروردگار من نشنيده



ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين  و اين گونه، ملكوت آسمان(: آه فرمايد
بين  هنگامى آه خداوند او را تا آسمان باال برد چشم او را چنان تيز )٣٢٠()آنندگان باشد

ناگاه، . ببيندآرد آه توانست هرآه در روى زمين يا در دل زمين پنهان شده است را 
ها را نفرين آرد تا هالك  ابراهيم مرد و زنى را در حال عمل زشت مشاهده آرد، پس آن

ها را نيز نفرين آرده آن دو نيز  سپس دو تن ديگر را ديد و آن. شوند و آن دو هالك شدند
ها را نيز با نفرين هالك آرد، اما وقتى آه  هالك شدند، سپس دو نفر ديگر را ديد و آن

ها نفرين آرد، خداوند متعال بر او  اى بار چهارم دو نفر را در اين آار ديد و بر آنبر
اى ابراهيم، از نفرين آردن بر بندگان و آنيزان من دست بردار آه من : وحى آرد آه

رساند، چنانكه  آمرزنده مهربان و جّباِر بردبار هستم، گناهان بندگانم آسيبى به من نمى
ها را به خاطر  رساند، و من به مانند تو آن  سودى به من نمىها عبادت و اطاعت آن

 .آنم فرونشاندن خشم، سياست و مجازات نمى

اى  پس از نفرين آردن بر بندگان و آنيزان من دست بدار آه همانا تو بنده
روابط بندگان . اى و در ملك من شريك نيستى و بر من و بندگانم تسّلط ندارى دهنده بيم

پذيرم، از  ها را مى آنند و من توبه آن سه حالت خارج نيست، يا توبه مىمن با من از 
پوشانم، يا عذاب خود را به اين جهت از  هايشان را مى گذرم و عيب ها مى گناهان آن

ها فرزندانى مؤمن به دنيا خواهند آمد آه با  دانم از نسل آن دارم آه مى آنان باز مى
آنم و عذاب خود را از  س با مادران آافر مدارا مىپدران آافر خود فرق خواهند داشت پ

 .دارم تا آن مؤمن از اين نسل به دنيا بيايد ها برمى آن

پس آن هنگامى آه مؤمنان از آافران جدا و مجّزا گشتند عذاب من بر آنان فرو 
خواهد باريد و بالى من آنان را احاطه خواهد آرد و اگر از اين دو دسته نباشند عذابى 

ها تدارك  ام بزرگتر از عذابى است آه تو براى آن ها تدارك ديده  براى آنآه من
اى ابراهيم، ميان من . باشد اى، چرا آه عذاب من بر حسب جالل و آبرياى من مى ديده

ميان من و بندگانم را واگذار آه . و بندگانم را واگذار، من به آنان مهربانتر از تو هستم
آنم و  ها را تدبير مى با دانش و علم خود امور آن. يم هستممن جّبار بردبار و داناى حك

 .)٣٢١(دارم قضا و قدر خود را بر آنان نافذ مى

 :اند  فرموده)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى. ٢

                                                           
 .١٠٨سوره بقره آيه . ٣٢٠
 ).عليه السالم( به نقل از تفسير منسوب به آن حضرت٢٠٠ - ١٨٩ /مسند االمام الحسن العسكرى. ٣٢١



 در مّكه بودند خداوند متعال به آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه رسول خدا
المقّدس نمايند و تا آنجا آه ممكن باشد  امر فرمود تا در هنگام نماز، رو به سوى بيت

المقّدس  المقّدس قرار دهند و اگر ممكن نشد فقط رو به بيت آعبه را ميان خود و بيت
 نيز در طول مدت سيزده سالى آه در مّكه ) وآلهصلى اهللا عليه(نماز بخوانند، پيامبر اآرم

آردند، هنگامى آه آن حضرت به مدينه مهاجرت فرموده  بودند به همين دستور عمل مى
المقّدس، و  و به مدت هفده يا شانزده ماه به دستور خداوند متعال همچنان رو به بيت

 به خدا سوگند آه :خواندند، گروهى از گمراهان يهود گفتند منحرف از آعبه نماز مى
آه به قبله ما رو آرد و در نماز خود به  دانست تا اين محّمد آيفيت نماز خواندن را نمى

 گران آمد، )صلى اهللا عليه وآله(عبادت و هدايت روى آورد، اين سخن بسيار بر رسول خدا
ه چرا آه آن حضرت آزار بسيارى از اين قوم ديده و قبله آنان را هم ناخوش داشته، آعب

صلى اهللا ( نازل شد، رسول خدا)عليه السالم(داشت، چنين بود آه چون جبرئيل را دوست مى

دارم آه خداوند متعال مرا از نماز  اى جبرئيل، دوست مى:  به او فرمودند)عليه وآله
هايى آه  المقّدس به سمت آعبه باز گرداند، چرا آه به خاطر طعنه خواندن به سمت بيت
 .رسد بسيار ناراحت شده و از متابعت قبله آنان دلگيرم  مىاز جانب يهود به من

من از پروردگارت خواهم خواست آه تو را به آن سمت باز :  گفت)عليه السالم(جبرئيل
. سازد گرداند، چرا آه خداوند متعال هرگز حاجتت را رّد نكرده و اميدت را نااميد نمى

:  در همان ساعت بازگشت و گفتجبرئيل چون اين دعا را آرد به آسمان صعود آرده،
باش [پس . بينيم  گردانيدِن رويت در آسمان را نيك مى]به هر سو[ما (: اى محّمد بخوان

پس روى خود را به سوى ; اى آه بدان خشنود شوى برگردانيم  تو را به قبله]تا
 .)و هر جا بوديد، روى خود را به سوى آن بگردانيد; مسجدالحرام آن

اى آه بر آن بودند رويگردان  چه چيز آنان را از قبله(: وديان گفتنددر اين هنگام يه
مشرق و مغرب : بگو(:  خداوند متعال به بهترين وجهى جواب آنان را داد و فرمود؟)آرد

 و اوست آه مالك شرق و غرب است و دستورى آه در رابطه با تغيير )از آن خداست
هر آه را (انبى به جانب ديگر، آند مانند تغيير جهت شماست از ج جهت صادر مى

 و او به مصلحت آنان آگاهتر است و اطاعت آردن )آند خواهد به راه راست هدايت مى
 .سازد آنان از امر خداوند به سوى بهشت جاودان رهنمونشان مى

صلى اهللا عليه (گروهى از يهود به نزد رسول خدا:اند  فرموده)عليه السالم(امام عسكرى. ٣

المقّدس است آه  اى محّمد، اين قبله بيت: به آن حضرت عرضه داشتند آمده و )وآله
چهارده سال به سمت آن نماز خواندى و اآنون آن را ترك آردى، اگر آن آار آه 



اى،  آردى بر حق و صواب بوده است اآنون آه آن را ترك آردى به راه باطل رفته مى
آردى  آه در آن چهارده سال مىچرا آه هر چه مخالف حق باشد باطل است و يا آن آار 

اى، حال ما چه اطمينانى  باطل بوده است، پس تو در طول اين مدت مبتالى به باطل بوده
 داريم آه تو در حالتى باطل و بر اعتقاد باطل نباشى؟

بلكه هم آن حالت و هم اين حالت هر دو حق :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خدا
مشرق و مغرب از آن : بگو(: خداوند متعال فرمايد. اند ل نبودههستند و هيچ آدام باط

 پس اگر خداوند متعال صالح بداند آه بندگانش رو به مشرق آنند به شما امر )خداست
آند آه رو به مشرق آنيد و اگر مصلحت شما را در رو آردن به مغرب دانست شما  مى

ين دو جهت ديد نيز شما را به آند، و اگر مصلحت شما را در غير ا را به آن امر مى
همان فرمان خواهد داد پس هيچگاه تدبير خدا در امر بندگان و رعايت مصلحت شما 

 .توسط ذات مقدس خداوند را انكار ننماييد

 در روز ]صيد ماهى را[شما نيز عمل :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم
آن پرداختيد، سپس عمل آن روزها را ترك شنبه ترك نموده در ديگر روزهاى هفته به 
آيا شما حق را به خاطر باطل ترك نموديد يا . نموده در روز شنبه به آن عمل پرداختيد

باطل را به خاطر حق ترك نموديد يا باطل را به خاطر باطل ترك نموديد و يا حق به 
 شما، آنان اين جواب محّمد است به. خواهيد بگوييد خاطر حق ترك آرديد؟ هر چه مى

. آرى، ترك عمل در روز شنبه حق بوده و عمل بعد از آن نيز حق بوده است: گفتند
المقّدس در وقت خود حق بوده و  همچنين قبله بيت:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 .سپس قبله آعبه نيز در زمان خويش حق است

فرمانى آه به گمان تو برايت صادر اى محّمد، آيا براى خداوندگار تو در : آنان گفتند
خواندى به سمت آعبه بخوانى، بداء و پشيمانى  المقّدس مى آرد تا تو نماز را به بيت

 حاصل شده است؟

چرا . براى او بداء تغيير رأى حاصل نشده است:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
آند تا  هيچگاه خطايى نمى; تآه او داناى به عاقبت آارها و قادر به همه مصالح اس

شود آه با رأى سابقش  بخواهد آن را جبران آند و هيچگاه رأى خالفى از او صادر نمى
بر سر راه او نيز مانعى . فرق داشته باشد، آه خداوند متعال برتر و فراتر از اين است

 آسانى پشيمانى و تغيير رأى در. خواهد باز دارد شود آه او را از آنچه مى ايجاد نمى
شود آه داراى چنين صفاتى باشند و خداوند عّز و جّل بسى واالتر از آن است  ايجاد مى

 .آه داراى چنين صفاتى باشد



اى يهوديان، بگوييد هنگامى آه : ها فرمودند  به آن)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم
را سالمتى بخشيده بخشد يا آسى  آند و سپس او را سالمتى مى خداوند آسى را بيمار مى
آند آيا در اين مسأله، براى خداوند ِبداء حاصل شده است؟ آيا  سپس او را بيمار مى
گرداند؟ آيا در ميراندن و زنده گردانيدن افراد  ميراند و زنده مى خداوند نيست آه مى

پس چنين : آن حضرت فرمودند. نه: شود؟ آنان پاسخ دادند براى او بدائى حاصل مى
اوند متعال به پيامبر خود محّمد دستور داد تا به سمت آعبه نماز بخواند پس است آه خد

المقّدس نماز بخواند و بدائى در اين مسأله  آه او را دستور داده بود تا به بيت از آن
 .حاصل نشده است

آيا خداوند متعال زمستان را در پشت تابستان و تابستان : سپس آن حضرت فرمودند
آورد از فصل ديگر  آورد؟ آيا در هرآدام از اين فصول آه مى  نمىرا در پشت زمستان

همچنين : پيامبر اآرم فرمودند. نه: برايش بداء حاصل شده است؟ آنان عرض آردند
: آن حضرت ادامه دادند. درباره امر قبله نيز بدائى براى خداوند متعال حاصل نشده است

هاى ضخيم از سرما باز داريد و   با لباسآيد آه خود را آيا در زمستان بر شما الزم نمى
آيد آه خود را از حرارت آفتاب حفظ نماييد؟ آيا در تابستان  در تابستان بر شما الزم نمى

آند بدائى  آه خداوند به شما امرى به خالف آنچه در زمستان امرتان آرده بود امر مى
 .نه: شود؟ آنان پاسخ دادند براى خدا در اين امر حاصل مى

خداوند متعال شما را در يك زمان . همچنين است حال شما: پيامبر خدا فرمودندپس 
دانست به چيزى متعّبد آرد و در وقت ديگرى آه  براى مصلحتى آه خود بهتر مى

پس اگر در . صالح و مصلحت ديگرى در آار بود شما را به آار ديگرى متعّبد ساخت
در اينجا بود . گرديد  خداوند متعال مىهر دو حالت خداوند را اطاعت آنيد مستحق ثواب

شرق و غرب از آن خداوند است پس به (: آه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود آه
 يعنى ) روى خداست و خدا گشايشگر دانا است]رو به[هر سو آه روى بگردانيد همانجا 

از خداست آه اى  اگر شما به امر خداوند متعال رو آوريد و متوّجه آن شويد همان جلوه
 .شما از آن راه، قصد رسيدن به خدا و ثواب او را داريد

اى بندگان خدا، شما همچون بيمارانيد :  ادامه دادند)صلى اهللا عليه وآله(سپس پيامبر اآرم
است پس صالح و مصلحت بيماران در آن . باشد و پروردگار عالميان مانند طبيب مى

آند نه در آنچه مورد اشتهاى مريض و پيشنهاد او  داند و تدبير مى آه طبيب مى
 .آى مردم، تسليم امر خدا باشيد آه در اين صورت از سعادتمندان خواهيد بود. باشد مى



اى فرزند رسول خدا، چرا :  عرض شد)عليه السالم(به حضرت امام حسن عسكرى
 : قبله اّول امر نموده بود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودندخداوند به

آه آن ) بر آن بودى]چندى[اى را آه  و قبله(هنگامى آه خداوند متعال فرمود 
آند، از  آه آسى را آه از پيامبر پيروى مى مقرر نكرديم جز براى آن(المقّدس بود  بيت

آه دانستيم چنين  ن يعنى پس از آ)گردد بازشناسيم آن آس آه از عقيده خود برمى
آن را در خارج نيز ببينيم چرا آه ميل قلبى مردم ] خواستيم[اى روى خواهد داد  حادثه

صلى (خواست ببيند در ميان پيروان حضرت محّمد و خداوند مى. مّكه، قبله بودن آعبه بود

ز قبله چرا آه مردم مّكه ا. آند  چه آسى با اين قبله بيت المقدس مخالفت مى)اهللا عليه وآله
بر [نيز مردم را )صلى اهللا عليه وآله(المقّدس آراهت داشتند و حضرت پيامبر اآرم شدن بيت

اما هنگامى آه آن حضرت به مدينه هجرت . فرمود به آن امر مى] خالف هواى نفسشان
گونه بود آه خداوند  بدين. المقّدس گرايش داشت آردند، دل اهل مدينه به سوى بيت

ا از آن باز گشته و به سمت آعبه متوّجه شوند تا مشخص شود چه متعال دستور داد ت
آسانى از اهل مدينه در آنچه بدان اآراه دارند با حضرت پيامبر اآرم موافقت آرده و آن 

 .نمايند حضرت را تصديق مى

آرده، سخت ] شان[ جز بر آسانى آه خدا هدايت]اين آار[هر چند (: سپس فرمود
المقّدس بسيار آار سختى بود مگر براى   قبله قرار دادن بيت يعنى در مّكه،)گران بود

ها را هدايت آرده و دانسته بودند آه خداوند متعال بندگان را به  آسانى آه خداوند آن
ها را از نظر  دهد تا آن ها هست دستور مى خالف آنچه ميل و هواى نفس آن

 .فرمانبردارى در مخالفت با هواى نفس امتحان نمايد

: جابر بن عبدالّله انصارى گفت:  فرمودند)عليه السالم(رت امام حسن عسكرىحض. ٤
عبدالّله بن صوريا آه غالم مردى يهودى و يك چشم بود و يهوديان گمان داشتند آه وى 

هاى پيامبران خداست درباره مسائل بسيارى آه  داناترين يهوديان به آتاب خدا و دانش
 را از طرح آن مسائل داشت سؤال آرد و پيامبر قصد به زحمت انداختن پيامبر اآرم

اى دادند آه وى نتوانست راهى براى انكار  ها را به گونه اآرم جواب همه آن سؤال
 .ها بيابد يك از آن جواب هيچ

اى محّمد، اين خبرها را چه آسى از :  عرض آرد)صلى اهللا عليه وآله(پس به پيامبر اآرم
 آورد؟ جانب خدا براى تو مى

 .جبرئيل: ضرت پاسخ دادندآن ح



آورد من به تو ايمان  اگر آس ديگرى اين اخبار را براى تو مى: وى گفت
پس اگر به جاى جبرئيل، ميكائيل . اما جبرئيل در ميان فرشتگان دشمن ماست. آوردم مى

 .آوردم آورد به تو ايمان مى براى تو اين اخبار را مى

 ايد؟ چرا جبرئيل را دشمن خود قرار داده: فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

اسرائيل نازل آرده و دانيال  آه او بال و شدت را بر بنى به خاطر اين: وى پاسخ داد
اسرائيل  الّنصر باال گرفت و بنى الّنصر باز داشت تا آنجا آه آار بخت را از آشتن بخت

ت جز جبرئيل آورنده اسرائيل رسيده اس ى آه به بنى را هالك نمود و هر سختى و شدت
 .آن نبوده اما ميكائيل همواره رحمت را بر ما نازل آرده است

آه  اى، گناه جبرئيل جز اين واى بر تو، آيا امر خدا را ندانسته: پيامبر اآرم فرمودند
الموت را هم  اطاعت خدا را در آنچه بر شما ارائه آرده نموده است چيست؟ آيا ملك

وند او را به گرفتن جان همه خاليق مأمور آرده است؟ آيا دانيد آه خدا دشمن خود مى
ها داروهاى تلخ  فرزندان بايد پدران و مادرانى را آه براى مصلحت فرزندانشان به آن

شناسيد و از  البته شما خدا را نمى. خورانند، به خاطر اين آار دشمن خود بدانند؟ نه مى
 .ايد حكم خدا غافل شده

آنند و هر دو مطيع  رئيل و ميكائيل به امر خدا عمل مىدهم آه جب من شهادت مى
آه با ديگرى نيز  شود مگر اين امر خداوند هستند و آسى با يكى از اين دو دشمن نمى

دارد و ديگرى را  دشمن شده باشد و هر آس گمان بدارد آه يكى از آن دو را دوست مى
 فرستاده خدا و على هر دو چنين محّمد هم. دارد دروغ گفته و آافر شده است دشمن مى

 ]محّمد و على[پس هر آس اين دو را . برادرند، همچنان آه جبرئيل و ميكائيل برادرند
دوست بدارد از اولياى خداست و هر آس آنان را دشمن بدارد از دشمنان خداست، و هر 
آس بغض و آينه يكى از آن دو را در دل داشته باشد و گمان دارد آه ديگرى را دوست 

دارد دروغ گفته و آن دو باهم از وى بيزارند و خداوند متعال و مالئكه و نيكان خلق  ىم
 .جويند خدا از چنين آسى بيزارى مى

قل من  ( در روايتى ديگر در بيان سبب نزول آيه )عليه السالم(حضرت امام عسكرى
 :اند  فرموده) آان عدوًا لجبريل

ه خاطر بدگويى درباره جبرئيل و سبب نزول اين آيه شريف اين است آه يهود ب
اى بدتر و ناگوارتر از اين،  ميكائيل از دشمنان خدا شدند و ناصبيان دشمن خدا عقيده
 .درباره خدا و جبرئيل و ميكائيل و ساير مالئكه خدا دارند



 چون همواره )صلى اهللا عليه وآله(و اما عقيده ناصبيان بدين گونه است آه رسول خدا
 و فضايل و مناقبى را آه خداوند متعال وى را بدان مخصوص )لسالمعليه ا(حضرت على

آرده و شرافت و بزرگوارى آه خداوند متعال به آن حضرت بخشيده است، بر زبان 
عليه (فرمود خبر اين فضيلت و منزلت حضرت على آورد و در همه اين موارد مى مى

 از جانب خدا به من رسانيده و در بعضى از اين روايات )عليه السالم( را جبرئيل)السالم
جبرئيل در سمت راست و ميكائيل در سمت چپ حضرت على قرار دارند و : فرمود مى

واقع شده است و )عليه السالم(فروشد آه در سمت راست على جبرئيل بر ميكائيل فخر مى
آه در سمت راست آه نديمان پادشاهان بزرگ دنيا  راست از چپ باالتر است، چنان

نشينند باالترند و جبرئيل و ميكائيل بر  نشينند از نديمانى آه در سمت چپ مى پادشاه مى
 به خدمت ايستاده بود و ملك الموت آه )عليه السالم(اسرافيل آه در پشت سر حضرت على

فروشند آه چپ و راست از پشت  در مقابل آن حضرت به خدمت ايستاده است فخر مى
ارتر است چونان آسانى آه از حاشيه نشينان دربار پادشاه هستند و بر آسانى سر با افتخ

 .آنند آه اين افتخار را ندارند مباهات مى

: فرمودند  در بعضى از احاديث خود مى)صلى اهللا عليه وآله(و حضرت رسول اآرم
آه على اگرچه فرشتگان در ميان خود تقسيماتى دارند، گراميترين آنان در نزد خدا آنانند 

 را بعد از محمد )عليه السالم(وخداوند على;  را بيشتر دوست بدارند)عليه السالم(ابن ابى طالب
 :فرمود و گاه مى.  اشرف از جميع خاليق فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(مصطفى

مالئكه آسمانها و مالئكه ُحُجب بسيار مشتاق ديدار على ابن ابى طالب هستند بسان 
باشد خصوصًا آه بعد  آه مشتاق ديدن فرزند نيكوآار و مهربان خود مىمادر دلسوزى 

از ده پسر آه از دست داده و دفن آرده باشد، تنها اين يك پسر براى آن مادر باقى مانده 
خواهد اين آلمات  گفتند محمد تا آى مى  همواره مى]باشنيدن اين سخنان[ناصبيان . باشد

ها بزرگداشت على و تعظيم  ئكه نقل آند آه همه آنرا از قول جبرئيل و ميكائيل و مال
باشند؟ و خداوند متعال تا آى درباره على چنين خصوصياتى را بيان  شأن او مى

ها را ندارند؟ ما از چنين خدا و چنين مالئكه و از  نمايد آه هيچ يك از خاليق، آن مى
ميدانند بيزاريم و از چنين جبرئيل و ميكائيل آه بعد از محمد، على را برترين خاليق 

دانند نيز بيزارى  همه پيامبرانى آه بعد از محمد على را بر ساير خاليق برتر مى
 .جوييم مى



و اما درباره آن چه يهود گفتند بايد گفت آه يهوديان دشمنان خدا هستند، چرا آه 
بحث و براى [ به مدينه آمد عبداهللا بن صوريا را )صلى اهللا عليه وآله(چون پيغمبر اآرم

 : به نزد آن حضرت فرستادند، وى به آن حضرت عرضه داشت]مناقشه

اى محمد، توضيح بده آه خوابيدن تو به چه آيفيتى است؟ چرا آه ما از نحوه 
 آيد آگاهى داريم ؟ خوابيدن پيامبرى آه در آخر الزمان مى

 .خوابد اما قلب من بيدار است آن حضرت فرمودند چشمان من مى

 .ريا گفت اى محمد راست گفتى عبداهللا بن صو

 اى محمد مرا خبر بده آه آيا فرزند از مرد است يا زن؟: سپس گفت

ها از مرد است و گوشت و  استخوان و عصب و رگ: )صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اآرم
 .اى محمد راست گفتى: ابن صوريا گفت. خون و مو از زن

زندان شبيه عموهاى خود اى از فر اى محمد چگونه است آه دسته: سپس گفت
هاى  هاى خود ندارند و بعضى از فرزندان شبيه دايى شوند و هيچ شباهتى به دايى مى

 شوند و هيچ شباهتى به عموهاى خود ندارند؟ خود مى

ها آه آب او باالتر از آب   فرمودند هر آدام از آن)صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اآرم
اى محمد راست گفتى : ابن صوريا گفت. گيرد  مىديگرى قرار گيرد شباهت به او تعلق

شود؟  شود و آسى آه داراى فرزند مى پس مرا خبر بده از آسى آه داراى فرزند نمى
آيد اما  آن حضرت در پاسخ فرمودند اگر نطفه به سرخى گراييد فرزند از او بوجود نمى

 .آيد اگر صاف و شفاف بود از آن فرزند به وجود مى

مرا از پروردگار خود خبر بده آه چگونه است؟ در اين هنگام ابن صوريا گفت 
 . نازل شد)ُقْل ُهَو اهللا أحد(: سوره توحيد

راست گفتى، اآنون يك مسئله ديگر باقى مانده است آه اگر آن را : ابن صوريا گفت
آدام يك از مالئكه و فرشتگان است . شوم نيز بيان آنى به تو ايمان آورده و تابع تو مى

 آند؟ دارى بر تو نازل مى ن چه از جانب خدا بيان مىآه آ

 .جبرئيل:  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

اين فرشته از ميان فرشتگان دشمن ماست آه سختى و جنگ را بر : ابن صوريا گفت
آسايش را بر ما نازل آند و رسول ما ميكائيل است آه سرور و  ما بنى اسرائيل نازل مى

آورديم  آمد ما به تو ايمان مى اى بود آه به نزد تو مى نمايد پس اگر ميكائيل فرشته مى
چرا آه ميكائيل مستحكم آننده پادشاهى ماست و جبرئيل ويران آننده پادشاهى ما و بدين 

 .خاطر او دشمن ماست



ا جبرئيل از آجا دشمنى شما ب: سلمان، فارسى رضى اهللا عنه به ابن صوريا گفت
 آغاز شد؟

ابن صوريا گفت آرى اى سلمان، او در دفعات مختلف با ما دشمنى آرده است و 
شديدترين آن موارد هنگامى بود آه خداوند متعال بر پيغمبران خود وحى نمود آه بيت 

شود و ما از زمانى آه  المقدس به دست مردى بنام بخت النصر و در زمان او ويران مى
شود آگاهى داشتيم و خداوند متعال نيز آارها را مرحله به  دس در آن خراب مىبيت المق

رساند و آارها به دست خداوند متعال است آه اگر بخواهد بعضى از  مرحله به انجام مى
 .نمايد ها را محو نموده و بعضى ديگر را اثبات مى آن

ان شدن بيت المقدس به همين دليل، هنگامى آه اين خبر به ما رسيد آه حاآى از وير
اسرائيل محسوب  هاى ما مردى از افراد فاضل و قدرتمند آه از پيامبران بنى بود خاندان

دانيال پول . گفتند فرستادند تا بخت النصر را بيابد و او را بكشد شد و به او دانيال مى مى
ر را دانيال بخت النص. بسيارى با خود برداشت تا آن آه در اين راه به مصرف برساند

اى ضعيف و مسكين بوده، هيچ قوت و توانايى نداشت در باِبل يافت،  آه پسر بچه
اگر : فرستاده ما او را گرفت تا بكشد، اما جبرئيل از او دفاع آرد و به فرستاده ما گفت

پروردگارتان به هالآت شما و ويرانى بيت المقدس فرمان داده است هرگز تو را بر اين 
آشى؟ فرستاده ما  باشد براى چه او را مى  و اگر اين چنين نمىپسر مسلط نخواهد آرد

حرف جبرئيل را تصديق آرد و آودك را ترك نموده به سوى ما بازگشت  و اين خبر را 
بخت النصر نيز بزرگ شده، به پادشاهى رسيد و به جنگ ما آمد و بيت . به ما داد

دانيم، ميكائيل هم   خود مىالمقدس را خراب آرد و ما به همين سبب جبرئيل را دشمن
 .دشمن جبرئيل است

ايد؟ چرا  اى ابن صوريا آيا با همين عقِل به بيراه رفته، گمراه شده: سلمان گفت
هاى آسمانى و بر زبان رسوالن خود خبر  نياآان شما در حالى آه خداوند متعال در آتاب

آند آسى را  اب مىرسد و بيت المقدس را خر داده بود آه او بخت النصر به حكومت مى
خواستند انبياى خدا را در اين خبرى آه  اند تا بخت النصر را بكشد؟ آيا آنان مى فرستاده

نمايند؟ ] به دروغگويى[ها را در اخبارشان متهم  از خداوند متعال رسيده تكذيب آرده آن
ال دانستند و در عين ح ها از آالم خداوند متعال را مى يا صدق گفتار و خبر دادن آن

خواستند خداوند متعال را شكست بدهند؟ آيا آسانى آه آن شخص را براى آشتن او  مى
توان به دشمنى جبرئيل معتقد شد   فرستادند به خدا آافر نشدند؟ چگونه مى]بخت النصر[



در حالى آه وى دانيال را از مبارزه با خداوند عز و وجل باز داشته و از تكذيب خبر 
 ه است؟خداوند متعال نهى نمود

خداوند متعال اين خبر را از زبان پيامبرانش بيان فرموده بود، اما : ابن صوريا گفت
 .نمايد آند و هرچه را بخواهد اثبات مى خداوند هرچه را بخواهد محو مى

پس در اين صورت نبايد به هيچ يك از چيزهايى آه در تورات آمده : سلمان گفت
آيند اعتماد آنيد چرا آه خداوند متعال آن چه را آه  اند و مى مانند اخبار آسانى آه گذشته

آند و در اين صورت شايد خداوند  آند و آن چرا آه بخواهد اثبات مى بخواهد محو مى
ها را براى پيامبرى باطل آرده  موسى و هارون را از نبوت عزل نموده و دعواى آن
آن چرا آه بخواهد اثبات آند و  باشد، چرا آه خداوند متعال آن چرا آه بخواهد محو مى

اند آه اتفاق  آند و شايد همه خبرهايى آه موسى و هارون به شما از جانب خدا داده مى
 . افتد شايد اتفاق بيفتد اند اتفاق نمى خواهد افتاد اتفاق نيفتد و آن چه را آه به شما خبر داده

آند و آن چه را همچنين آن چه خداوند متعال بر آن وعده ثواب داده شايد آن را محو 
آه بر آن تهديد به عقاب آرده شايد آن را نيز محو نمايد، چرا آه خداوند متعال هر چه را 

شما معنى اين جمله آه . آند نمايد و هر چه را بخواهد اثبات مى بخواهد محو مى
به همين جهت . ايد  را نفهميده)آند خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى(فرمايد  مى

ايد، و خبرهاى غيبى خداوند متعال را تكذيب   شما به خداوند متعال آافر شدهاست آه
 .رويد  آنيد و از دين خدا بيرون مى مى

دهم آه هر آس دشمن جبرئيل باشد دشمن ميكائيل  من شهادت مى: سپس سلمان گفت
 از آنان دشمنى ورزد ]هرآدام[است و هر دوى اين فرشتگان دشمن آسانى هستند آه با 

و دوست آسانى هستند آه با آنان دوستى آند پس در اين هنگام خداوند متعال در موافقت 
به جهت يارى آردن [آسى آه «: بگو(: با قول سلمان اين آيه شريف را نازل آرد آه

جبرئيل به اولياى خدا در برابر دشمنان خدا و نازل آردن فضايل و مناقب على ولى خدا 
 چرا آه او جبرئيل، به ]در واقع دشمن خداست[ دشمن جبرئيل است ]انب پروردگاراز ج

 ]هاى آسمانى آتاب[فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل آرده است، در حالى آه مؤيد 
 ]دوازده گانه[به نبوت محمد و واليت على و پيشوايان [پيش از آن، و هدايت و بشارتى 

ه اگر با واليت محمد و على و اهل بيت پاآشان از دار  آ) براى مؤمنان است]بعد از او
 .دنيا بروند به حق از اولياى خدا خواهند بود

اى سلمان، خداوند متعال آالم تو را :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(سپس رسول خدا
اى نازل فرمود و جبرئيل از جانب خداوند متعال  تصديق نمود و مطابق با رأى تو آيه



حّمد، سلمان و مقداد دو برادرند آه در دوستى تو و دوستى برادر و وصّى اى م: گويد
ها در ميان اصحاب تو  باشند، و آن يكدل تو على همچون دو برادر صاف و يكدل مى

اند، دو دشمن بر هر آس آه محّمد و على  همچون جبرئيل و ميكائيل در ميان فرشتگان
ز آن دو را دوست بدارد، و دو دشمن را دشمن بدارد، و دو دوست بر آسى آه يكى ا

 .براى آسى آه محّمد و على و اولياى آنان را دشمن بدارد

ها و ُحُجب و  و اگر اهل زمين و آسمان سلمان و مقداد را آنچنانكه مالئكه آسمان
ها با اوليايشان  ها را تنها به خاطر دوستى محّمد و على و مواالت آن عرش و آرسى آن
دارند، دوست بدارد البته خداوند متعال احدى  ها دوست مى  دشمنان آنو دشمنى آن دو با

 .)٣٢٢(ها را عذاب نخواهد آرد از آن

 

 

 

 )عليه السالم(هايى از ميراث فقهى امام حسن عسكرى  نمونه

باشد   فقه مىهاى فقهى آه در ابواب مختلف  روايت)عليه السالم(از امام حسن عسكرى
ها را  آن)عليه السالم(صادر شده آه مطابق آنچه نويسنده مسند االمام الحسن العسكرى

هايى انتخاب  حال به نمونه. رسد شمارش نموده است به حدود هفتاد و پنج روايت مى
 :شده از اين روايات توّجه نماييد

 

 باب طهارت

عليه (ضرت امام حسن عسكرىبه ح: از محّمد بن رّيان روايت شده است آه گفت. ١

آيا خون ساس حكم خون آك : اى نوشتم و در آن از آن حضرت سؤال آردم  نامه)السالم
تواند خون آك را با خون ساس قياس نمايد و در لباسى آه آغشته  را دارد و آيا آسى مى

 هايى و عمل به آن جايز است؟ به آن خون است نماز بخواند و آال چنين قياس

 : ر پاسخ نوشتندآن حضرت د

 .)٣٢٣(نماز در آن لباس جايز است، اما تطهير آن بهتر است

در : فرموده است )عليه السالم(فقيه عسكرى: از حسن بن راشد روايت است آه گفت

 .)٣٢٤(غسل و وضو مزمزه و استنشاق واجب نيست

                                                           
 .٢١٤ - ٢٠٩ /مسند االمام الحسن العسكرى. ٣٢٢
 .٦٠ / ٣آافى . ٣٢٣



 

 باب نماز

عليه (به حضرت امام عسكرى: از محّمد بن عبدالجّبار روايت است آه گفت. ١

توان با آالهى آه از جنس حرير  آيا مى: اى نوشته و در آن سؤال آردم نامه)السالم
 باشد نماز خواند؟ خالص يا ديبا مى

 :آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند

 .)٣٢٥(نماز در حرير خالص جايز نيست

از آن حضرت در رابطه با : از اسماعيل بن سعد اشعرى روايت است آه گفت. ٢
: تواند در آن نماز بخواند؟ آن حضرت فرمودند لباس ابريشمى سؤال آردم آه آيا مرد مى

 .)٣٢٦(نه

عليه (به حضرت امام حسن عسكرى:  آه گفتاز محّمد بن عبدالجّبار روايت است. ٣

شود با آالهى آه در آن از خز حيوانى  آيا مى: اى نوشته و در آن سؤال آردم  نامه)السالم
آه گوشتش خوردنى نيست يا با آمربندى آه در آن حرير خالص يا خز خرگوش به آار 

 رفته است نماز خواند؟

جايز نيست و خز اگر از حيوانى باشد آه ذبح نماز در حرير خالص : آن حضرت در پاسخ نوشتند

 .)٣٢٧(شاء اهللا شرعى شده باشد خواندن نماز در آن جايز است ان

عليه (حضرت امام حسن عسكرى: از سليمان بن حفص مروزى روايت است آه. ٤

 : فرمودند)السالم

; وهو وقت صالة الليل، ثم تظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق 

شود آه همه دنيا از آن  شب فرا رسيد، سفيدى مانند عصايى از آهن در وسط آسمان ظاهر مى هنگامى آه نيمه

آخرى از شب شود و هنگامى آه ثلث  رود و سپس تاريك مى آيد و مى اى مى اين نور لحظه. گردد نورانى مى

رود آه آن موقع  آند و مى اى دنيا را روشن مى شود و لحظه اى ظاهر مى باقى ماند از جانب مشرق سپيدى

شود و آنگاه فجر صادق از جانب مشرق طلوع  وقت نماز شب است، سپس هوا قبل از طلوع فجر تاريك مى

شب نماز بگذارد و نماز خود خواهد در نيمه  هر آس آه مى; فذلك له : آن حضرت فرمودند، »آند مى

 .)٣٢٨(باشد را طوالنى آند اين زمان فرصت مناسبى براى او مى

                                                                                                                                                                      
 .٤ ح/٧١، ب ١١٨ / ١استبصار . ٣٢٤
 .١ / ٢٥٥ ب / ٣٨٥ / ١،  استبصار ١٠ ح/ ٣٩٩ / ٣آافى . ٣٢٥
 .٢ ح/٢٥٥ب / ٣٨٥ / ١استبصار . ٣٢٦
 .١١ح / ٢٢٣ب / ٣٨٣ / ١استبصار . ٣٢٧
 .٤٤٥ ح/١١٨ / ٢تهذيب . ٣٢٨



اى  نامه)عليه السالم(به امام حسن عسكرى: از عبدالّله بن جعفر روايت است آه گفت. ٥
افه آهو آيا براى مرد جايز است در حالى آه به همراه او ن: نوشتم و در آن آورده بودم

اگر از حيوانى باشد آه : وجود دارد نماز بگذارد؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند) مشك(
 .)٣٢٩(ذبح شرعى شده، اشكالى ندارد

اى به حضرت امام  على بن محّمد از محّمد بن احمد بن مطّهر روايت آند آه نامه. ٦
حضرت در رابطه با نقل روايتى از پيامبر  نوشته و به آن )عليه السالم(حسن عسكرى

هاى ماه رمضان  پيامبر اآرم در شب:  اطالع داد، با اين مضمون آه)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
ها نماز وتر و دو رآعت فجر  خواندند آه از جمله آن و غير آن سيزده رآعت نماز مى

 .بود

ن روايت را نقل آرده است خداوند هر آس اي: در پاسخ او مرقوم فرمودند )عليه السالم(امام

هشت . خواندند پيامبر اآرم در بيست شب از ماه رمضان در هر شب بيست رآعت نماز مى. دهانش را بشكند

رآعت بعد از مغرب، دوازده رآعت بعد از عشاء، و در شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سّوم غسل 

دوازده رآعت بعد از مغرب و هجده رآعت بعد از عشاء . دخواندن نموده و در دو شب اّول سى رآعت نماز مى

الكتاب و ده مرتبه قل هو  خواندند آه در هر رآعت سوره فاتحة و در شب بيست و سّوم صد رآعت نماز مى

الّله خوانده و از آن پس تا آخر ماه رمضان در هر شب سى رآعت به همان ترتيب آه گفتم نماز 

 .)٣٣٠(گذاردند مى

 

 باب روزه

اى  نامه)عليه السالم(به امام عسكرى: آند آه گفت محّمد بن يحيى از محّمد نقل مى. ١
مردى مرده است و بر او قضاى ده روز از ماه رمضان باقى : نوشته در آن چنين پرسيدم

. باشد مى) بر عهده او استفرزندى آه قضاى نماز و روزه پدر ( است و داراى دو ولى 
آيا بر آن دو ولى جايز است آه هر دو باهم قضاى روزه او را بگيرند، يعنى پنج روز را 

 يكى از دو ولى و پنج روز راديگرى؟

هرآدام از نظر سّن از ديگرى بزرگتر است هر ده روز را به خاطر والء روزه : آن حضرت نوشتند

 .)٣٣١(شاءالّله بگيرد ان

اى نوشته سؤال آرد   نامه)عليه السالم(و حمزة بن محّمد به حضرت امام عسكرى. ٢
 آه خداوند متعال چرا روزه را بر مردم واجب آرده است؟

                                                           
 .٣٢ ح/١٧ ب /٣٦٢ / ٢تهذيب . ٣٢٩
 .١٢ ح/٢٨٧، ب ٤٦٣ / ١، استبصار ٦ ح/١٥٥ / ٤آافى . ٣٣٠
 .٤ ح/٥٧، ب ١٠٨ / ٢، استبصار ٥ ح/١٢٤ / ٤آافى . ٣٣١



نيازان گرسنگى را احساس نموده، بر فقرا  تا بى: آن حضرت در جواب وى مرقوم داشتند

 .)٣٣٢(ترّحم آورند

محّمد بن : صدوق از ابوالحسن على بن حسن بن فرج مؤّذن روايت آند آه گفت. ٣
شنيدم )عليه السالم(از حضرت امام حسن عسكرى: حسن آرخى بر من روايت آرده است آه

اى ابوهارون، هر آس ده رمضان پشت سر هم روزه بگيرد : فرمود آه در خانه خود به مردى مى

 .)٣٣٣(شود وارد بهشت مى

اى به حضرت  نامه: محّمد بن عيسى از على بن بالل روايت آرده است آه گفت. ٤
توان زآات فطره خانواده ده  يا مىآ:  نوشتم آه در آن آمده بود)عليه السالم(طيب عسكرى

 نفرى يا آمتر يا بيشتر را به يك مرد محتاج شيعه داد؟

 .)٣٣٤(آرى، اين آار را انجام بده: آن حضرت مرقوم داشتند

 باب خمس و زآات

آلينى از على بن محّمد از سهل بن زياد از محّمد بن عيسى از محّمد بن رّيان . ١
: اى به حضرت امام حسن عسكرى با اين مضمون نوشتم نامه: روايت آند آه گفت

 )صلى اهللا عليه وآله(بر ما روايت شده است آه حضرت رسول خدا. خداوند مرا فداى شما آند
دنيا : گونه صادر شد آه جز خمس از مال دنيا چيزى نداشت، جواب از آن حضرت بدين

 .)٣٣٥( بود)صلى اهللا عليه وآله(و آنچه در آن است از آن رسول خدا

عليه (به حضرت امام عسكرى: رّيان بن صلت روايت آند: شيخ طوسى گويد. ٢

اى نوشته، در آن آورده بودم موالى من، زمينى از اموال عمومى از طرف  نامه)السالم
آسياب شده آن زمين و پولى در غّله . من قرار داده شده است) تيول(حكومت در اختيار 

آيد، چه  هاى همان زمين به دست مى آه از فروش ماهى، پاپيروس و نى آه در بيشه
 شود؟ حقوق مالى بر من واجب مى

ها خمس واجب است ان شاءالّله  بر تو در همه اين: آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند

 .)٣٣٦(تعالى

 

 باب حج

                                                           
 /٢١، ب ٤٣/  ٣ با اندآى تفاوت نقل آرده است، من ال يحضره الفقيه ٦ ح/١٨١ / ٤آلينى اين روايت را در آافى . ٣٣٢
 .٣ح
 .، ابواب العشره٥٩ /خصال. ٣٣٣
 .١١٧ / ٢من ال يحضره الفقيه . ٣٣٤
 .٦، ص ٤٠٩ / ١آافى . ٣٣٥
 .١٦ح / ١٣٩ / ٤تهذيب . ٣٣٦



پسرعموى من وصّيت :  نوشت)عليه السالم(ّمد حضينى به امام عسكرىعلى بن مح. ١
اين . آرده است تا هر سال در ازاى مبلغ پانزده دينار از جانب او حج به جاى آورده شود

 فرماييد؟ شما چه دستورى در اين زمينه صادر مى. آند مبلغ براى حج آفايت نمى

يك حج به مصرف برسانيد، خداوند به اين امر مبلغ دو حج را براى : آن حضرت در پاسخ نوشتند

 .)٣٣٧(داناست

 

 باب ازدواج و طالق

اى به  نامه: آلينى از محّمد بن يحيى از عبدالّله بن جعفر روايت آند آه گفت. ١
زنى پسِر مردى را شير : ه بود نوشتم آه در آن آمد)عليه السالم(حضرت امام حسن عسكرى

ازدواج نمايد، يا ) دهنده شير(آيا بر آن مرد جايز است آه با دختر اين زن . داده است
 .)٣٣٨(»نه، براى او جايز نيست«: خير؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند

نوشته )عليه السالم( حضرت امام حسن عسكرىاى به محّمد بن حسن صّفار نامه. ٢
اين زن محتاج . درباره حكم زنى سؤال آرد آه شوهر او مرده و وى در حال عّده است

وى از راه آار آردن براى مردم . بوده و آسى آه مخارج زندگى او را تأمين آند ندارد
منزل خود خارج شده و آيا بر وى جايز است آه در زمان عّده از . آند امرار معاش مى

 ها به منزل نيايد؟ آار آند و حّتى شب

 .)٣٣٩(»شاءالّله اشكالى ندارد ان«:  در پاسخ من نوشتند)عليه السالم(امام: وى گويد

 

 باب قضاء و شهادات

پرسيد آه به اى به آن حضرت نوشته درباره مردى   نامه]محمد بن حسن صفار[. ١
اى آه در فالن مكان وجود دارد با حدود  شاهد باشيد آه تمام خانه: دو مرد گفته است

اى آه در آن خانه موجود است و متعلق به او است، تمامًا  مشخص، به همراه تمام اثاثيه
دانند آه  از آِن فالن بن فالن است، همه اموال او نيز در ميان خانه است و شهود نمى

 .توانند چنين شهادتى بدهند؟ آيا شهود مى. ه در خانه است چيستمتاعى آ

اگر معامله همه موارد را شامل شود شهادت شهود اشكالى ندارد ان : آن حضرت در پاسخ نوشتند

 .)٣٤٠(شاء الّله

                                                           
 .٣ ح/١٦٦، ب ٢٧٢ / ٢، من ال يحضره الفقيه ٢ /٣١٠ / ٤آافى . ٣٣٧
 .٩ ح/١٤٦، ب ٣٠٦ / ٣، من ال يحضره الفقيه ١٨ ح/٥/٤٤٧آافى . ٣٣٨
 .١٢ ح/١٥٩، ب ٣٢٨ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٣٩
 . ذيل حديث چهارم با اندآى تفاوت٤٠٢ / ٧، آافى ١٠ح / ٧٣ ب /١٥٣ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٤٠



نوشته  )عليه السالم(اى به امام عسكرى  نامه)رضي اهللا عنه(حسن صّفارمحّمد بن . ٢
خواهد در دادگاه عليه زنى شهادت بدهد آه بر او محرم  درباره مردى پرسيد آه مى

تواند از پشت پرده و بدون ديدن آن زن با شنيدن صدايش يا با شهادت دو  آيا مى. نيست
آه تا آن زن  است عليه او شهادت بدهد يا ايننفر عادل آه اين زن فالن آس دختر فالنى 

روى خود را به شاهد ننمايد و بر او ثابت نشود آه اين همان زن مورد نظر است، 
زن نقاب به چهره بزند و خود را به شهود : شهادت او جايز نيست؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند

 .)٣٤١(شاءالّله بنمايد ان

آيا : اى به آن حضرت نوشته سؤال آرد  نامه)رضي اهللا عنه(محّمد بن حسن صّفار. ٣
اگر وصّى مّيت شهادت بدهد آه وى به آسى بدهكار است، شهادت او به همراه شهادت 

 شود؟ يك عادل ديگر پذيرفته مى

 .اگر يك عادل ديگر به همراه او شهادت بدهد مّدعى بايد قسم بخورد: آن حضرت مرقوم فرمودند

تواند براى وارث صغير مّيت و  آيا وصّى مى: چنين به آن حضرت نوشت و هم. ٤
يا وارث آبير او شهادت بدهد آه او حّقى بر مّيت يا بر ديگرى دارد با اين تفاوت آه 

تواند آن حق را  راى آبير نمىآند اما ب براى صغير، خود وارث آن حق را قبض مى
 قبض نمايد؟

اما سزاوار است وصى شهادت به حق بدهد و شهادت خود را ;  آرى: آن حضرت مرقوم فرمودند

 »آتمان نكند

آيا در رابطه با ِدين مّيت، شهادت وصى بر مّيت : همچنين به آن حضرت نوشت. ٥

 به همراه شاهد عادل ديگر پذيرفته است؟

 .)٣٤٢(»آرى، پس از قسم«: آن حضرت نوشتند

 

 باب وصّيت

عليه (اى به حضرت امام حسن عسكرى  نامه)رضي اهللا عنه(محّمد بن حسن صّفار. ١

نوشته درباره مردى سؤال آرد آه وصيت آرده است تا ثلث مال او را به غالمان و )السالم

برند يا مرد دو برابر زن  آيا مرد و زن در اين تقسيم سهم مساوى مى. آنيزانش ببخشند

 برد؟ از اين وصّيت سهم مى

                                                           
 .٢ /١٣ ب /١٩ / ٣، استبصار ٢ح / ٢٩ب / ٤٠ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٤١
 .١ /٣٣ ب /٤٣ / ٣، من ال يحضره الفقيه ٣ /٣٩٤ / ٧آافى . ٣٤٢



 :آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند

 .)٣٤٣(خواهد وصّيت آند ان شاءالّله بر مّيت جايز است آه به هر گونه آه مى

 است آه محّمد بن احمد بن يحيى از محّمد بن عبدالجّبار روايت آند آه روايتى. ٢

نوشتم و درباره زنى پرسيدم آه مردى )عليه السالم(اى به حضرت امام عسكرى نامه: گفت

، و هر چه در خانه او ]نقد[را وصى خود قرار داده و اقرار نموده آه هشتاد هزار درهم 

موجود است و ... لزات از قبيل برنج و روى و مس واز لوازم منزل مانند پشم و مو و ف

سپس . بالجمله همه مال خود را به او بدهكار است بر وصّيت خود شاهد هم گرفت

وصّيت آرد آه همين وصى از همين ميراث، از جانب او دو بار حج به جا آورد و به 

د و ما نيز دار) وارث(آن زن از دنيا رفت و شوهر . آنيز او چهارصد درهم بدهد

نويسنده نامه نيز . دانيم چگونه اين مسأله را حل آنيم و امر بر ما مشتبه شده است نمى

نوشت آه اين زن هنگام وصّيت با او مشورت آرده است آه راهى پيدا آند تا بتواند اين 

ميراث : مال را براى اين شخص طرف وصيت ثابت نمايد و وى به آن زن گفته است

آه براى وصى اقرار به دين  شود مگر اين شخص درست نمىگذاشتن تو براى اين 

هاى تو را به  نمايى و بر اين دين شهودى بگيرى و سپس او را دستور بدهى آه وصّيت

انجام برساند، آن زن هم به اين صورت وصّيت نوشته و براى وصى به اين دين اقرار 

از ارث به چنين بدهى يعنى ظاهرًا اين زن براى محروم آردن شوهر خود . (آرده است

 .)صورى اقرار آرده است

اگر آن بدهكارى صحيح، شناخته شده و مورد قبول : آن حضرت به خط خود مرقوم فرمودند

 ]صورى[شاءالّله، و اگر اين بدهكارى حقيقت نداشته  شود ان باشد، دين از اصل مال قبل از تقسيم  خارج مى

. گردد شود و به آن دو نفر پرداخت مى از ثلث او خارج مىباشد، آن مقدارى آه به آن وصيت آرده است 

 .)٣٤٤(آافى باشد يا آافى نباشد

: نوشت )عليه السالم( به حضرت امام عسكرى)رضي اهللا عنه(محّمد بن حسن صّفار. ٣

تواند نصف ماترك را  آيا يكى از آن دو مى. به دو نفر مرد وصيت نموده استمردى 

 گرفته و ديگرى نصف ديگر آن را؟

                                                           
 .٣ ح/١٠٣، ب ١٥٥ / ٤، من ال يحضره الفقيه ٢ ح/٤٥ / ٧آافى . ٣٤٣
 .٩ ح/٦٨، ب ١١٣ / ٤استبصار . ٣٤٤



جايز نيست آه آن دو تن با مّيت مخالفت آنند و بايد بر حسب آنچه او : آن حضرت مرقوم فرمودند

 .)٣٤٥(دستور داده عمل آنند، ان شاءالّله

 

 باب وقف

اى به حضرت امام عسكرى نوشتم و از آيفيت  نامه:  محّمد بن حسن صّفار گويد.١
است آه اگر وقف بر ما روايت شده : صّحت وقف از آن حضرت سؤال آردم و نوشتم
گردد و اگر مقيد به زمان باشد صحيح  مقيد به زمان نباشد باطل بوده به ورثه باز مى

گويند آه وقف موّقت وقفى است آه در آن  شود، گروهى نيز مى است و به آن عمل مى
ذآر شود آه اين مال را بر فالن آس و فرزندان او وقف نموده است و هنگامى آه سلسله 

قرض شود اين مال براى فقرا و مساآين باشد تا آنجا آه خداوند متعال زمين نسب آنان من
گونه  اند وقف موّقت اين را و آنچه بر آن است به ميراث بگيرد و گروهى ديگر گفته

آننده بگويد اين مال براى فالن و نسل او است مادام آه باقى باشند و در  است آه وقف
تا وقتى آه خداوند زمين را و آنچه بر آن است به پايان، قضيه نيازمندان و فقرا را 

ميراث بگيرد را ذآر نكند و وقف غير موّقت آن است آه فقط بگويد اين وقف است و نام 
 حال از اين چند صورت آدام يك صحيح و آدام يك باطل است؟. آسى را ذآر نكند

آنند صحيح   وقف مىها را ها به حسب آنچه واقفان، آن همه وقف: آن حضرت مرقوم فرمودند

 .)٣٤٦(ان شاءالّله. است

 

 باب ارث

چگونه است آه زن ضعيف :  سؤال نمود)عليه السالم(فهفكى از حضرت امام عسكرى
 برد و مرد دو سهم؟ و ناتوان يك سهم از ارث مى

عاقله بر زن جهاد و خرج خانواده واجب نيست، و : در پاسخ فرمودند)عليه السالم(امام عسكرى

 .ها فقط بر عهده مردان است شود و همه اين قتل غير عمد هم واقع نمى

العوجاء از حضرت  به من نيز گفته شده بود آه ابن ابى: من در دل گفتم: راوى گويد
 همين مسأله را پرسيده و آن حضرت نيز همين جواب را به او داده )عليه السالم(امام صادق

                                                           
 /١٥١ / ٤مردى مرده و وصّيت نموده است، من ال يحضره الفقيه : آمده است با تفاوت و در آن ١ ح/٤٦ / ٧آافى . ٣٤٥

 .١ ح/٧٣، ب ١١٨ / ٤، استبصار ١ ح/٩٩ب 
 به اختصار و ١ح/١٢٨ ب /١٧٦ / ٤، صدوق نيز در فقيه اين روايت را ذآر نموده ٣٤ /٣٧ / ٧آلينى در آافى . ٣٤٦

الوقوف تكون بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اهللا، آه : مرقوم داشتند) عليه السالم(آن حضرت... «: در آن آمده است
 .٦٢/٢ ب /١٠٠ / ٤نيز آمده است، استبصار » تكون«در آن آلمه 



آرى، اين : رو به من آرده فرمودند )عليه السالم(م عسكرىبودند، در اين هنگام حضرت اما

. چرا آه مسأله واحد بوده است. باشد و جواب ما نيز واحد است العوجاء مى مسأله همان مسأله ابن ابى

شود و اّولين و آخرين ما در دانش  آنچه بر اوليِن ما خاندان جريان دارد براى آخرين ما نيز جارى مى هر

 .)٣٤٧(» برترى خود را دارند)عليه السالم(و اميرالمؤمنين)صلى اهللا عليه وآله(اما رسول خدا. مساوى هستند

 

 باب معيشت

حضرت امام حسن (مردى به فقيه :  محّمد بن على بن محبوب روايت آند.١
نهر يك روستا آسيابى اى نوشته درباره مردى پرسيد آه بر  نامه) )عليه السالم(عسكرى

باشد، مالك روستا تصميم گرفته است آه  داشته و مالكيت روستا از آن يك يا دو مرد مى
آب را از طريق نهرى ديگر به روستايى ديگر ببرد و با اين آار اين آسياب تعطيل 

 تواند چنين آارى انجام بدهد يانه؟ آيا او مى. شود مى

ايد آه از خدا بپرهيزد و در اين زمينه رفتارى نيكو در ب: آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند

 .پيش گيرد و به برادر مؤمن خود ضرر نرساند

همچنين از آن حضرت درباره مردى سؤال شد آه در روستايى قناتى دارد و مرد . ٢
خواهد در همان روستا و باالى قنات او قنات ديگرى حفر نمايد و فاصله بين  ديگر مى

يك از دو قنات به ديگرى  اى است آه هيچ ه به سختى زمين به اندازهدو قنات با توّج
 .رساند آسيب نمى

ها به ديگرى ضرر  يك از آن مالك اين است آه هيچ: آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند

 .)٣٤٨(شاءالّله نرساند، ان

نوشته )عليه السالم(اى به امام حسن عسكرى  نامه)رضي اهللا عنه(محّمد بن حسن صّفار. ٣
اهاى در آن از مردى پرسيد آه بدون دستور حكومت و به صورت شخصى در ج

ها نيز طبق قراردادى آه با او  آند و آن ها را بدرقه و نگهبانى مى خطرناك آاروان
 تواند اين پول را از آنان بگيرد يا نه؟ آيا وى مى. پردازند بندند مبلغ معّينى به او مى مى

اى متعارف به اجاره آنان درآورده است، حق  اگر خود را با آرايه: آن حضرت در پاسخ نوشتند

 .)٣٤٩( را بگيرد ان شاءالّلهخود

                                                           
 .٢١٠ / ٣الغّمه  ، آشف٢ /٨٥ / ٧آافى . ٣٤٧
ا از محّمد بن يحيى از  اين روايت ر٥ /٢٩٣ / ٥، آلينى هم در فروع ١٠ /٧١ ب /١٥٠ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٤٨

 .با تفاوت... اى نوشتم نامه) عليه السالم(به حضرت امام عسكرى: محّمد بن حسين روايت آرده آه گفت
 .٨٨ /٥٨ ب /١٠٦ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٤٩



حضرت امام (به آن مرد : محّمد بن يحيى از عبدالّله بن جعفر روايت آند آه گفت. ٤
شتر يا گاوى اى نوشتم و درباره مردى سؤال آردم آه  نامه) )عليه السالم(حسن عسكرى

آند در شكم آن حيوان  هنگامى آه آن حيوان را ذبح مى. خرد براى قربانى آردن مى
 اين اموال متعلق به چه آسى است؟. آند اى از درهم يا دينار يا جواهر پيدا مى آيسه

اگر او اموال را نشناخت . آن مال را به فروشنده حيوان نشان بده: آن حضرت مرقوم فرمودند

 .)٣٥٠(اى است آه خداوند متعال به تو عنايت آرده است آن تو و روزىها از  آن

اى نوشتم درباره مردى آه باغى را  به آن حضرت نامه: محّمد بن حسن گويد. ٥
فروخته است آه در آن هم درختان متنوعى از انگور و غيره وجود دارد، اما يك درخت 

آيا وى در آن باغ به اندازه راهى آه به درخت . ثنا آرده استاز آن باغ را از فروش است
خود برسد حق دارد؟ و اين درخت استثنا شده از فروش چه مقدار از زمينى آه اطراف 

دهد؟ آيا به اندازه زمينى آه شاخ و برگ آن درخت بر  آن است را به خود اختصاص مى
 در آن روييده است؟اندازد يا به اندازه جايى آه تنه درخت  آن سايه مى

وى تنها به مقدارى آه عرفًا از چنين استثنايى برداشت : گونه نوشتند آن حضرت در پاسخ اين

 .)٣٥١(شود حق استفاده از زمين را دارد پس نبايد آه از حق خود تجاوز نمايد مى

اى نوشته در آن   نامه)عليه السالم(محّمد بن حسن صّفار به حضرت امام عسكرى. ٦
نامه از حكم مردى پرسيد آه از مردى زمينى با حدود چهارگانه مشّخص خريده است آه 

وى در هنگام خريد و . در آن زمين زراعت و درخت خرما و درختان ديگر موجود است
نامه نيز  فروش از درخت خرما و زراعت و ساير درختان نامى نبرده و در فروش

وى اين زمين را با همه حقوق داخل در : است، بلكه در آن نوشته استها را ننوشته  آن
آن و خارج از آن خريده است، آيا آن زراعت و خرما و درختان ديگر جزء حقوق زمين 

 هستند؟

اگر زمين را با حدود چهارگانه آن و هرچه درب آن : آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند

 .)٣٥٢(شاءالّله ر چه در آن زمين موجود است مال اوست انشود خريده است، ه زمين بر آن بسته مى

اى به حضرت امام  نامه: محّمد بن يحيى از محّمد بن حسين روايت آند آه گفت. ٧
مردى چيزى را به نزد ديگرى به :  نوشتم آه در آن آمده بود)عليه السالم(حسن عسكرى

                                                           
 .٩ /١٣٩ / ٥آافى فروع . ٣٥٠
شنده زمين با شود آه فرو از اين جواب استفاده مى: توان گفت ، در توضيح اين جواب مى٢٤ /٩٠ / ٧تهذيب . ٣٥١

 هيچ حقى در زمين ندارد و تنها مالك درخت بوده به آن -هاى سؤال   در همه فرض-فروش آن، از نظر ملكيت 
 .تواند در زمين تصرف آند مقدار آه براى دست يابى او به درختش الزم است مى

 .٨٤ /١٣٨ / ٧تهذيب . ٣٥٢



دهد اما آن چيز   را در منزل همسايه خود قرار مىاو نيز آن. گذارد وديعه و امانت مى
 آيا بر اين شخص واجب است آه از مال خود آن را بپردازد؟. شود گم مى

 .)٣٥٣(»شاءالّله ضامن است ان«: آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند

 درباره مردى نامه نوشت )عليه السالم(مردى به فقيه: محّمد بن على بن محبوب گويد. ٨
وى آن لباس را به شوينده ديگرى . آه لباسى را به شوينده لباس داده است تا آن را بشويد

براى شستن واگذار آرده، لباس ضايع و گم شد، آيا بر اين شوينده لباس واجب است آه 
  واگذار آرده است برگرداند اگرچه شخصى مورد اعتماد باشد؟آنچه را به غير خود

آه راستگو و مورد اعتماد باشد،  او ضامن آن لباس است مگر اين: آن حضرت در پاسخ فرمودند

 .)٣٥٤(شاءالّله ان

 

 باب اوالد

اى نوشت  نامه)السالمعليه (عبدالّله بن جعفر حميرى به حضرت امام حسن عسكرى
 : وارد شده است آه )عليهم السالم(روايتى به اين مضمون آه از ائّمه

پسران خود را در روز هفتم والدت ختنه آنيد تا پاك و مطّهر شوند، چرا آه زمين از رسيدن بول انسان 

 .آند ختنه نشده به آن به سمت خداوند عّز و جّل ضّجه و ناله مى

حجامتگران شهر ما مهارت الزم را براى ختنه ندارند .  گرداندخداوند مرا فداى شما
آيا جايز . اما در شهر ما حجامتگرى يهودى است. آنند و در روز هفتم نيز ختنه نمى

 است آه يهوديان فرزندان مسلمانان را ختنه آنند يا نه؟

 .)٣٥٥(شاءالّله نها مخالفت نكنيد ا پس با سّنت.  روز هفتم سّنت است:آن حضرت در پاسخ نوشتند

 

  در دعا)عليه السالم(هايى از ميراث حضرت امام حسن عسكرى گوشه

: اند  روايت آرده آه آن حضرت فرموده)عليه السالم(ابن فهد از امام حسن عسكرى. ١

 .)٣٥٦(است هراسد و عالمت انس و الفت با خدا وحشت از مردم هر آس با خداوند انس بگيرد از مردم مى

توانى بر نياز خود صبر و تحّمل   تا جايى آه مى: و از آن حضرت روايت است آه فرمود. ٢

 .آنى از درخواست آردن بپرهيز، چرا آه براى هر روز، روزِى جديدى موجوداست

                                                           
 .، با تفاوت٣ /٩٤ ب /١٩٤ / ٣، فقيه ٩ /٢٣٩ / ٥آافى . ٣٥٣
 ١٤ /٧٦ ب /١٦٣ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٥٤
 . با تفاوت٣ /٣٥ / ٦ ، آافى ١٧ /١٤٩ ب /٣١٤ / ٣من ال يحضره الفقيه . ٣٥٥
 .١٩٤ /عّدة الّداعى. ٣٥٦



 خواستن چيزى قدر و منزلت انسان را از او گرفته و باعث سختى و و بدان آه التماس و پافشارى، در

شود، پس صبر آن تا خداوند بر تو درى بگشايد آه داخل شدن در آن آسان باشد، پس چه  رنج و مشّقت مى

نزديك است آه خير و خوشى به شخص نگران و اندوهناك برسد و امنّيت، فرارى هراسان را شامل گردد، و 

بهره مردمان از دنيا ] بدان آه[اى از تأديب خداوند نسبت به بندگان باشد، و  هاى زمانه گونه تىچه بسا آه سخ

اى آه هنوز نرسيده شتاب نكن، چرا آه در هنگام رسيدن آن  پس براى دست يافتن به ميوه. داراى مراتبى است

 .ميوه، به آن دست خواهى يافت

ترين زمان براى مصلحت حال تو از تو  آند، در دانستن مناسب و بدان، آن آس آه امر تو را تدبير مى

آند اطمينان داشته  داناتر است، پس به آنچه او در همه امور و به مقتضاى مصلحت حال تو برايت انتخاب مى

 .باش

باعث تنگى دل و سينه تو شده و و در به دست آوردن نيازهايت قبل از رسيدن وقت آن عجله نكن آه اين 

 .اى از نااميدى تو را فرا خواهد گرفت پرده

انديشى نيز  روى است و دور و بدان آه حيا و خجالت نيز حّدى دارد آه اگر از حّد خود گذشت، زياده

بى سر و از افراد باهوش و . شود باآى مى ميزانى دارد آه اگر از ميزان خود تجاوز آرد، تبديل به تهّور و بى

 .)٣٥٧(گشت و صدا برحذر باش آه اگر همه مردم دنيا از افراد زرنگ و باهوش بودند دنيا ويران مى

 هـ ق در منزل حضرت امام حسن ٢٥٥ابومحّمد عبدالّله بن محّمد عابد در سال . ٣
 از آن حضرت درخواست آرد آه صلواتى بر پيامبر و اوصياى )٣٥٨()عليه السالم(عسكرى

مال نمايد و آاغذ  بر او ا- آه بر او و بر اوصيايش درود و سالم باد -آن حضرت 
آه از روى نوشته اى نگاه آنند اين صلوات را  آن حضرت بدون اين. بزرگى آماده آرد
 :بر او امال نمودند

 

 

 .الّلهّم صّل على محّمد آما حمل وحيك وبّلغ رساالتك «. ١

 .وصّلـ على محّمد آما احل حاللك وحّرم حرامك وعّلم آتابك 

 .ة وآتى الّزآاة ودَعا الى دينك وصّلـ على محّمد آما اقام الّصال

 .وصّلـ على محّمد آما صّدق بوعدك واشفق من وعيدك 

                                                           
 .١٢٤ /الّداعى عّدة. ٣٥٧
رود يكى  آمده آه در آن دو احتمال مى» بالدالية«در متن عربى روايت پس از ذآر نام عبداهللا بن محمد عابد آلمه . ٣٥٨

اند و  اين آه امالى عابد با دال است آه در عدة الداعى و بعضى نسخ ديگر آلمه لفظًا را نيز بعد از بالداليه آورده
) رضي اهللا عنه(ى به نام داليه صورت گرفته باشد آه سيد بن طاووسآه سؤال و جواب او با امام در مكان ديگر اين

 .در عراق است» تكريت«در جمال االسبوع اين احتمال را داده است، و داليه جايى در نزديكى 



وصّلـ على محمد آما غفرت به الذُّنوب وسترت به العيوب وفّرجت به الكروب وصّلـ على 

 .محمد آما دفعت به الشقاء وآشفت به الغماء وأجبت به الدُّعاء ونّجيت به من البالء 

ما رحمت به العباد واحييت به البالد وقصمت به الجبابرة واهلكت به وصّلـ على محّمد آ

 ;»الفراعنة

 

وصّل على محّمد آما اضعفت به األموال واحرزت به من األهوال وآسرت به األصنام «. ٢

 .ورحمت به األنام 

 وصّلـ على محّمد آما بعثته بخير األديان واعززت به االيمان وتّبْرت به األوثان وعّظمت به

 .البيت الحرام 

 ;» وصّلـ على محّمد واهل بيته الّطاهرين األخيار وسّلم تسليما

 



خداوندا، چنان آه محّمد وحى تو را حمل نموده و رسالت تو را به بندگان ابالغ نمود بر او درود . ١

 .فرست

 تو را به مردم سان آه حالل تو را حالل آرد و حرام تو را حرام نمود و آتاب و بر او درود فرست، بدان

 .تعليم آرد

 .سان آه نماز و زآات را به پا داشت و همگان را به دين تو فرا خواند و بر محّمد درود فرست، بدان

و بر .  از تهديد تو بيم داد]مردم را[گونه آه وعده تو را تصديق آرد و  و بر محّمد درود فرست، بدان

ها را به وسيله او پوشانده و هر سختى و  ه او آمرزيده، عيبمحّمد درود فرست، همچنان آه گناهان را به وسيل

 .ناراحتى را به واسطه او رفع و آسان نمودى

ها را به  ها و غّصه ها را به وسيله او از بين برده ناراحتى و بر او درود فرست، همچنان آه بدبختى

 .دادى ا به واسطه او از بال نجاتواسطه او برطرف نموده، دعاها را به واسطه او استجابت نموده و همگان ر

و بر محّمد درود فرست همان گونه آه به وسيله او رحمت را بر بندگان نازل آرده، شهرها را به . ٢

 .ها را به واسطه او هالك نمودى وسيله او زنده، ستمگران را نابود و فرعون

ها  ، ترس را برطرف ساخته، بتسان آه به واسطه او اموال را زياد آرده و بر محّمد درود فرست، بدان

 .را شكسته و رحمت خود را به وسيله او بر همه مردمان نازل نمودى

ها مبعوث نمودى و ايمان را به وسيله او عّزت  آه او را با بهترين دين و بر محّمد درود فرست چنان

 .بزرگ داشتىها را از ميان برده، خانه محترم خود آعبه را به وسيله او باعظمت و  بخشيدى، بت

 .بيت پاك نيكوآار او درود و سالم فرست و بر محّمد و اهل

 



الّلهّم صّلـ على امير المؤمنين علّيـ بن ابي طالب اخي نبّيـك ووصّيه وولّيـه وصفّيـه «. ٣

ووزيره ومستودع علمه وموضع سّره وباب حكمته والّناطق بحّجته والّداعي الى شريعته 

وخليفته في اّمته ومفّرج الكرب عن وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة اّلذي جعلته من نبّيـك 

 .بمنزلة هرون من موسى 

الّلهّم وال َمن واله وعاد َمن عاداه وانصر َمن نصره واخذل َمن خذله والعن َمن نصب له 

» يائك يارّب العالمينمن االّولين واآلخرين وصّل عليه أفضل ما صّليت على أحد من أوصيآء أنب

; 

 

الّلهّم صّل على الّصـّديقة فاطمة الّزآّية حبيبة حبيبك ونبّيـك وُاّمـ أحّبائك وأصفيائك «. ٤

اّلتي انتجبتها وفّضلتها واخترتها على نساء العالمين الّلهّم آن الّطالب لها مّمن ظلمها واستخّف 

آما جعلتها ُاّم أئّمة الهدى وحليلة صاحب الّلواء بحّقـها وآن الّثائر الّلهّم بدم اوالدها الّلهّم و

والكريمة عند المأل األعلى فصّل عليها وعلى ُاّمـها خديجة الكبرى صالًة تكرم بها وجه أبيها 

محّمد صّلى الّله عليه وآله وتقرُّ بها أعين ذّرّيتها وأبلغهم عّنـي في هذه الّساعة افضل الّتحّية 

 ;» والّسالم

 

 صّلـ على الحسن والحسين عبديك وولّييك وابني رسولك وسبطيالّلهّم «. ٥

 الّرحمة وسّيـدي شباب أهل الجّنة افضل ما صّليت على احد من اوالد الّنبّيين

 ;» والمرسلين

 

 

امانتدار دانش، طالب، برادر، وصى، ولى، برگزيده، وزير،  خداوندا، بر اميرالمؤمنين على بن ابى.  ٣

همو آه حّجت و برهان پيامبرت را بر زبان آورده و  همگان را به ; محرم اسرار و درب شهر حكمت پيامبرت

همان آه غم و ناراحتى را ; سوى شريعت و دين او دعوت نمود و جانشين او در ميان امتش بود، درود فرست

بيد و فاسقان و فاجران را به اطاعت خداوند وادار آو او آه آافران را در هم مى; زدود از چهره پيامبرت مى

 .همو آه وى را براى پيامبر خود به مانند هارون براى موسى قرار دادى; نمود مى

خدايا . دارد دوست بدار و هر آس با او دشمنى مىورزد دشمنش باش خداوندا، هر آس او را دوست مى

هر آس از ميان خلق اّولين و . نهد واگذارش  وا مىرساند يارى آن و هر آس او را هر آس او را يارى مى



آخرين با او دشمنى مىورزد لعنت خود را بر او فرو فرست و بر او بهترين درودى را بفرست آه بر يكى از 

 .اى پروردگار عالميان. اوصياى پيامبرانت فرستادى

دوستان و برگزيدگانت بود درود خداوندا، بر فاطمه صّديقه زآّيه آه حبيبه حبيب و پيامبر تو و مادر . ٤

اى آه وى را برگزيده و بر همه زنان دنيا شرافت بخشيدى، خداوندا تو خود حقش را  همان زن پاآيزه; فرست

از هرآه بر او ستم روا داشت و قدرش را آوچك شمرد بگير، و خود از خوِن به ناحق ريخته شده فرزندان او 

 .خونخواهى آن

 را مادر پيشوايان هدايت و همسر پرچمدار اسالم قرار داده و در نزد آسمانيان سان آه او خداوندا بدان

صلى اهللا (بزرگش داشتى، بر او و مادرش خديجه آبرى درود فرست، درودى آه موجب آبروى پدرش محّمد

 را ترين تحّيت و سالم  گردد و چشمان نسل و ذّريه او را روشن گرداند و در همين ساعت بافضيلت)عليه وآله

 .از جانب من به آنان ابالغ فرما

 

خداوندا، بر حسن و حسين درود فرست آه دو بنده و دو ولّى تو و دو پسر رسول تو، دو فرزندزاده . ٥

برترين درودى آه بر آسى از اوالد پيامبران و مرسلين ; رحمت و دو سرور جوانان اهل بهشت هستند

 .اى فرستاده

 الّسالم )عليه السالم( سّيـد الوصّيين ووصّيـ أمير المؤمنين الّلهّم صّلـ على الحسن بن«. ٦

 عليك يابن رسول الّله الّسالم عليك يابن سّيـد الوصّيـين أشهد اّنك يابن امير المؤمنين امين

 الّله وابن امينه عشت مظلومًا ومضيت شهيدًا واشهد اّنك األمام الّزآيُّ الهادي

 غ روحه وجسده عّنـي في هذه الّساعة افضل الّتحّيةالمهديُّ الّلهّم صّلـ عليه وبّلـ

 ;» والّسالم

 

الّلهّم صّلـ على الحسين بن علّي المظلوم الّشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة الّسالم «. ٧

عليك ياأبا عبد الّله الّسالم عليك يابن رسول الّله السالم عليك يابن امير المؤمنين اشهد موقنًا 

ابن امينه قتلت مظلومًا ومضيت شهيدًا واشهد اّن الّله تعالى الّطالب بثارك اّنك امين الّله و

ومنجٌز ما وعدك من الّنصر والّتأييد في هالك عدّوك واظهار دعوتك واشهد اّنك وفيت بعهد الّله 

 وجاهدت في سبيل الّله وعبدت الّله مخلصًا حّتى أتاك اليقين لعن الّله ُاّمة قتلتك ولعن الّله ُاّمة

خذلتك ولعن الّله ُاّمة أّلبت عليك وأبرء الى الّله تعالى ممن أآذبك واستخف بحّقك واستحل دمك 

اهللا لعن اهللا قاتلك ولعن اهللا خاذلك ولعن الّله من سمع واعيتك فلم   بأبي أنت وُاّمي ياأبا عبد

هم وماالهم يجبك ولم ينصرك ولعن الّله َمن سبا نساءك أنا الى الّله منهم بريء ومّمن وّال



وأعانهم عليه أشهد اّنك واألئّمة من ولدك آلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحّجة 

على اهل الدُّنيا وأشهد أّنـي بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن ولكم تابع بذات نفسي وشرايع ديني 

 ;»وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي

 

 
سالم . درود فرست)عليه السالم(ور جانشينان و وصّى اميرالمؤمنينخداوندا، بر حسن بن على، پسر سر. ٦

 فرزند -دهم آه تو  بر تو اى پسر رسول خدا، سالم بر تو اى پسر سرور اوصياى پيامبران، شهادت مى
دهم آه تو   مظلومانه زيستى و به شهادت رسيدى، و شهادت مى-اميرالمؤمنين، امين خدا و پسر امين خدا 

خدايا بر او درود فرست و در همين ساعت برترين تحّيت و سالم را . دايتگر و هدايت شده هستىامامى پاك، ه
 .از جانب من به روح و جسم او واصل نما

 
همو آه به دست آافران آشته شده و به دست ; خداوندا، بر حسين بن على مظلوم شهيد درود فرست. ٧

 .فاسقان و فاجران نقش زمين گرديد
 اباعبدالّله، سالم بر تو اى پسر رسول خدا، سالم بر تو اى پسر اميرالمؤمنين، من به يقين سالم بر تو اى

دهم آه تو آه امين خدا و فرزند امين خدايى مظلومانه آشته شدى و به حالت شهادت به نزد خداوند  شهادت مى
را داده به حقيقت خواهد دهم آه خداوند تعالى خونخواه تو بوده و وعده پيروزى آه تو  رفتى، و شهادت مى

پيوست و خداوند با هالك آردن دشمنانت، تو را پيروز خواهد آرد و دعوت تو را آشكار خواهد نمود، و 
دهم آه تو به عهد و پيمان خدا وفا آردى و در راه خدا جهاد نمودى و خدا را خالصانه عبادت  شهادت مى
خداوند گروهى آه تو را . هى آه تو را آشتند لعنت آندآه به سرمنزل يقين رسيدى، خداوند گرو آردى تا اين

خداوند گروهى را آه در دشمنى با تو همداستان گشتند لعنت آند، من به سوى . وانهاده، ياريت نكردند لعنت آند
خداوند متعال از آسانى آه تو را تكذيب نموده، حق تو را خوار شمرده، خون تو را مباح دانستند بيزارى 

 .جويم مى
در و مادرم فداى تو باد اى اباعبدالّله، خداوند قاتل تو را لعنت آند و خداوند آن را آه از يارى تو دست پ

خواهى تو را شنيد و تو را اجابت نكرده به نصرت تو  برداشت لعنت آند و خداوند آن آسى آه صداى آمك
من به سوى خداوند متعال .  لعنت آندبرنخواست لعنت آند، خداوند آن را آه زنان خاندان تو را به اسارت برد

از همه آنان و از هر آس آه آنان را دوست داشت و به سمت آنان گرايش پيدا آرد و آنان را بر اين آار يارى 
دهم آه تو و امامان از فرزندان تو مظهر پرهيزآارى، درهاى  شهادت مى. جويم رساند، تبّرى و بيزارى مى

دهم آه من به شما ايمان دارم و بلندى  شهادت مى. ت بر اهل دنيا هستىهدايت، ريسمان محكم الهى و حّج
 .باشم گاه دنيا و آخرتم تابع و پيرو شما مى جايگاه شما را باور داشته، و از جان و دين و عمل و بازگشت

 الّلهّم صّلـ على علّيـ بن الحسين سّيـد العابدين اّلذي استخلصته لنفسك« . ٨

 وجعلت منه أئّمة الهدى اّلذين يهدون بالحّقـ وبه يعدلون اخترته لنفسك 

 وطّهرته من الّرجس واصطفيته وجعلته هاديًا مهدّيًا الّلهّم فصّلـ عليه أفضل ما

صّليت على أحد من ذّرّية أنبيائك حّتى يبلغ به ما تقرُّ به عينه في الدُّنيا واآلخرة إّنك عزيز 

 ;» آريم



 

 صّلـ على محّمد بن علّيـ باقر العلم وامام الهدى وقائد اهل الّتقوى والمنتجب من الّلهّم«. ٩

عبادك الّلهّم وآما جعلته علمًا لعبادك ومنارًا لبالدك ومستودعًا لحكمتك ومترجمًا لوحيك وامرت 

بطاعته وحّذرت من معصيته فصّلـ عليه يارّبـ افضل ما صّليت على احد من ذّرّية انبيائك 

 ;» ائك ورسلك وامنائك يارّب العالمينواصفي

 

الّلهّم صّلـ على جعفر بن محّمد الّصادق خازن العلم الداعي اليك بالحّقـ النُّور المبين «. ١٠

الّلهّم وآما جعلته معدن آالمك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولّيـ امرك ومستحفظ 

 ;» وحججك اّنك حميد مجيددينك فصّلـ عليه افضل ما صّليت على احد من اصفيائك 

 

الّلهّم صّلـ على األمين المؤتمن موسى بن جعفر البّرـ الوفّيـ الّطاهر الّزآّيـ النُّور «. ١١

المبين المجتهد المحتسب الّصابر على األذى فيك الّلهّم وآما بّلغ عن آبائه ما استودع من امرك 

يما آان يلقى من جّهال قومه رّبـ فصّلـ ونهيك وحمل على المحّجة وآابد اهل العّزة والّشـّدة ف

 ;»عليه افضل واآمل ما صّليت على احد مّمن اطاعك ونصح لعبادك اّنك غفور رحيم
آنندگان آه او را براى خود برگزيده، خالص آرده و ائّمه  خداوندا، بر على بن الحسين سرور عبادت. ٨

آنند از وى و نسل او قرار دادى  لت حكم مىآنند و به حق و عدا هدى آه مردم را به سوى حق هدايت مى
همان آس آه او را براى خود برگزيده و از هر گونه پليدى پاآش نموده، انتخابش آرده، او را . درود فرست

خدايا، پس بر او بهترين درودى را بفرست آه بر يكى از ذّريه پيامبرانت . هدايتگر هدايت شده قرار دادى
 . تو در دنيا و آخرت چشم او را روشن آند آه تو عزيز و بزرگوارىفرستادى، تا آنجا آه درود

 
خداوندا، بر محّمد بن على باقر، شكافنده دانش، امام هدايت، پيشواى اهل تقوا و برگزيده از ميان . ٩

خداوندا، همان گونه آه وى را پرچم هدايت بندگان، منبع روشنايى شهرها، امانتدار . بندگانت درود فرست
و مفّسر وحى خود قرار داده، او را به طاعت و بندگى خود امر نموده، از معصيت و نافرمانى خود حكمت 
پس اى خدا، بر او بهترين درودى را بفرست آه بر يكى از ذّريه پيامبران و برگزيدگان و رسوالن . بازداشتى

 .اى بارپروردگار جهانيان. اى و امينان خود فرستاده
 

 منطق[آه با  آن. دار علم تو بود همو آه خزانه;  بن محّمد صادق درود فرستخداوندا، بر جعفر. ١٠
سان آه او را معدن آالم و وحى خود  خداوندا، بدان. نمود حق و نور آشكار همگان را به سوى تو دعوت مى]

 بفرست آه اى، بر او بهترين درودى را دار علم و زبان توحيد و ولّى امر و حافظ دين خود قرار داده و خزانه
 .اى آه همانا تو همواره مورد ستايش و بزرگداشتى هايت فرستاده بر يكى از برگزيدگان و حّجت

 



خدايا، بر امانتدار مورد اعتماد موسى بن جعفر، نيكوآار وفادار، پاآيزه خالص، نور آشكار، آوشنده . ١١
ن آه وى آنچه را آه از امر و نهى خداوندا، همچنا. مخلص و صابر بر اذيت و آزار در راه تو، درود فرست

تو از پدرانش به وديعت گرفته بود به همگان ابالغ نمود و مردمان را بر راه مستقيم واداشت و در برابر آنچه 
ديد پايدارى آرده، ستمديدگان را نيز به پايدارى واداشت، تو نيز بهترين و آاملترين  از نادانان قوم خود مى

برترين درودى آه بر احدى از آسانى آه تو را بندگى آرده و براى بندگان تو ; فرستدرودهايت را بر او فرو 
 .اى آه تو بخشنده مهربانى اند فرو فرستاده دلسوزى آرده

 

الّلهّم صّلـ على علّيـ بن موسى اّلذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك الّلهّم «. ١٢

ًا لدينك وشاهدًا على عبادك وآما نصح لهم وآما جعلته حّجة على خلقك وقائمًا بامرك وناصر

في الّسـّرـ والعالنية ودعا الى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصّلـ عليه افضل ما صّليت 

 ;»على احد من اوليائك وخيرتك من خلقك اّنك جواد آريم

 

 الّلهّم صّلـ على محّمد بن علّيـ بن موسى التقي ونور التقى ومعدن الهدى وفرع«. ١٣

األزآياء وخليفة األوصياء وامينك على وحيك الّلهّم فكما هديت به من الّضاللة واستنقذت به 

من الحيرة وارشدت به َمن اهتدى وزّآيت به َمن تزّآى فصّلـ عليه افضل ما صّليت على احد من 

 ;»اوليائك وبقّية اوليائك اّنك عزيز حكيم

 

 األوصياء وامام األتقياء وخلف ائّمة الّدين الّلهّم صّلـ على علّيـ بن محّمد وصّيـ«. ١٤

والحّجة على الخالئق اجمعين الّلهّم آما جعلته نورًا يستضيء به المؤمنون فبّشر بالجزيل من 

ثوابك وانذر باألليم من عقابك وحّذر بأسك وذّآر بأّيامك واحل حاللك وحّرم حرامك وبّين 

 شرائعك وفرائضك وحّض على عبادتك وامر بطاعتك

ونهى عن معصيتك فصّلـ عليه افضل ما صّليت على احد من اوليائك وذّرّية انبيائك يااله 

 ;»العالمين

 

الّلهّم صّلـ على الحسن بن علّيـ بن محّمد البّرـ الّتقّيـ الّصادق الوفّيـ النُّور المضيء «. ١٥

اهل  شدين والحّجة علىخازن علمك والمذّآـر بتوحيدك وولّيـ امرك وخلف ائّمة الّدين الهداة الّرا

الدُّنيا فصّلـ عليه يارّبـ افضل ما صّليت على احد من اصفيائك وحججك واوالد رسلك يااله 

 ;» العالمين

همان آه از او راضى شده و به واسطه او از هر آدام از ; خداوندا، بر على بن موسى درود فرست. ١٢

را حّجت بر خلق خود قرار داده، او را قائم به امر، آه او  خداوندا، چنان. بندگانت آه خواستى راضى گشتى



يارى آننده دين و شاهد بر بندگانت ساختى و چنانكه وى مردم و در پنهان و آشكار براى بندگانت دلسوزى آرد 

و با حكمت و پند نيكو آنان را به راه تو دعوت آرد، پس تو نيز بهترين درودهايت را آه بر آسى از اوليا و 

 .فرستى، بر او فرو فرست آه تو بخشنده بزرگوارى  خلقت مىبرگزيدگان

 

خداوندا، بر محّمد بن على بن موسى تقى، نور تقوا و معدن هدايت، شاخه درخت پاآان، جانشين . ١٣

خلق بسيارى را از گمراهى به سان آه به واسطه او  خداوندا، بدان. اوصيا و امين تو بر وحيت درود فرست

شدگان را به وسيله او راهنمايى آردى و پاآان را به  هدايت آشاندى و از وادى حيرت نجات دادى و هدايت

فرستى بر او فرو  وسيله او پاك نمودى، پس برترين درودى را آه بر يكى از اوليا و جانشيان اولياى خود مى

 .فرست آه تو عزيز و حكيمى

 

دا، بر على بن محّمد وصّى اوصيا، امام پرهيزگاران، جانشين پيشوايان دين و حّجت خود بر خداون«. ١٤

خدايا همچنان آه او را نورى قرار دادى آه مؤمنان از آن، روشنى جويند و او نيز . همه خاليق درود فرست

 بر حذر داشته، روزهاى بندگانت را به ثواب بزرگ تو بشارت داده، از عذاب دردناآت بيم داد و از انتقام تو

تو را به ياد آنان آورد، حالل تو را حالل و حرامت را حرام نمود و شريعت و واجباتت را براى مردم بيان 

ات بر حذر داشت، پس برترين درودى را آه بر يكى از  ات امر نموده، از نافرمانى داشت و آنان را به بندگى

 .»اى پروردگار جهانيان. فرست ى بر او فرواولياى خود و ذّريه پيامبرانت فرو فرستاد

 

دار  خداوندا، بر حسن بن على بن محّمد، پاك پرهيزگار، راستگوى وفادار، نور درخشان، خزانه. ١٥

دانش، به ياد آورنده توحيد، ولى امر و جانشين پيشوايان دين و هدايتگران هدايت يافته و حّجت خدا بر اهل دنيا 

ها و اوالد پيامبرانت نازل  رترين درودى را آه بر يكى از برگزيدگان و حّجتپس اى خدا ب. درود فرست

 .اى خداوند جهانيان. فرمودى بر او نيز فرو فرست

 

الّلهّم صّلـ على ولّيـك وابن اوليائك اّلذين فرضت طاعتهم واوجبت حّقهم واذهبت «. ١٦

 ك وانصر بهالّرجس وطّهرتهم تطهيرًا الّلهّم انصره وانتصر به لدين عنهم

 اولياءك واولياءه وشيعته وانصاره واجعلنا منهم الّلهّم اعذه من شّرـ آّلـ باغ وطاغ ومن

شّرـ جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه ان 

يوصل اليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك واظهر به العدل واّيـده بالّنصر وانصر 

ريه واخذل خاذليه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكّفار والمنافقين وجميع الملحدين ناص

حيث آانوا من مشارق األرض ومغاربها وبّرها وبحرها وامأل به األرض عدًال واظهر به دين 

نبّيـك عليه وآله الّسالم واجعلني الّلهّم من انصاره واعوانه واتباعه وشيعته وارني في آل 

 ;»ما يأملون وفي عدّوهم ما يحذرون إله الحّق آمينمحّمد 



 



واجب ] بر همه[خداوندا، بر ولى خود و فرزند اولياى خود آه طاعت و فرمانبردارى آنان را . ١٦

ها را پاك و  آرده و آننموده، حّقانيت آنان را بر همگان اثبات آرده، هر گونه بدى و پليدى را از دامنشان دور 

 .پاآيزه ساختى درود فرست

خدايا، او را يارى آن و از او براى دين خود يارى بجوى، دوستانت و دوستانش و پيروان و ياورانش را 

 .به واسطه او، يارى آن و ما را از آنان قرار ده

 .خداوندا، او را از شّر هر ستمگر و طغيانگر و از شّر همه بندگانت حفظ آن

اش آن آه هيچ بد  داوندا، او را از پيش رو، پشت سر و از چپ و راستش محفوظ بدار و چنان پاسبانىخ

 .و گزندى به او راه نيابد

رسول خود را حفظ آن و عدالت را به دست او آشكار نموده و  خدايا، با محافظت از او، رسول خود و آل

 .او را با نصرت خود تأييد فرما

 .گذارند، واگذار ا يارى آن و آنان را آه او را وا مىخداوندا، ياران او ر

خداوندا، جّباران آافر را به وسيله او در هم شكن و آفر پيشگان و منافقان و همه ملحدان را در هر آجاى 

 .از زمين از شرق و غرب و خشكى و دريا آه باشند به دست او نابود آن

ن نبّى خود ـ عليه و آله الّسالم ـ را به واسطه او آشكار خداوندا، زمين را به دست او پر از عدل آن و دي

 .فرما

آاران و پيروان و شيعيان او قرار ده و آرزوهاى آل محّمد را به من  خداوندا مرا نيز از ياران و آمك

آمين اى خداوند حق و . جويند را در دشمنانشان به من بنما بنمايان و آنچه آل محّمد از آن دورى مى

 .)٣٥٩(»رحمت

 .  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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 ٢٨٤… )عليه السالم(از ميراث معارفى امام حسن عسكرى  

 ٢٨٨… )معليه السال(از ميراث آالمى حضرت امام حسن عسكرى  

 ٢٩١… )عليه السالم( در ميراث امام حسن عسكرى)عليه السالم(امام مهدى  

 ٢٩٢… )عليه السالم(سيره نبوى در ميراث امام عسكرى  

 ٣٢٦… )عليه السالم(هايى از ميراث فقهى امام حسن عسكرى نمونه  

 ٣٤٠…  در دعا)عليه السالم(هايى از ميراث حضرت امام حسن عسكرى گوشه  

 ٣٥٥…  فهرست 


