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عروس زهرا ُحدیث قرص قمر زاد

ک پســر زاد هشــتم مــاه ربیــع پــا

بهر امام دهم نور بصر زاد

از شــجر احمــدی طرفــه ثمر زاد

بلکه برای همه خلق پدر زاد

خلق به خاک درش در خط فرمان

او که به صلبش بود مصلح عالم

او که به خاکش بود چهرۀ آدم

او که ثنایش کنند آدم و خاتم

او که مدیحش بود ذکر دمادم

جّنت بی جلوه اش خانۀ ماتم

خ در سایه اش روضۀ رضوان دوز

اهل وال سرخوش از ساغر اویند

خلق خدا جمله در محضر اویند

جن و ملک سر به سر عسگر اویند
پیر و جوان، چون گدا بر در اویند1
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مقدمه

ادبی  جشنواره  بیدگل،  و  آران  در  که  است  سالی  چند 

الثانی،  ربیع  هشتم  با  همزمان  امامت«  شکوه  شعر»  وشب 

شعرا  می شود.  برگزار  عسکری؟ع؟  حسن  امام  میالد  سالروز 

موال  تقدیم  را  خود  سروده های  همام  امام  این  عظمت  در 

می نمایند. این نوشتار تهیه وتنظیم شده تا عاشقان اهل بیت 

ضمن  ووالیت،  امامت  ک  تابنا اختر  یازدهمین  میالد  شب  در 

آشنایی با زندگی نامه مادر امام،  شاعران گرانقدر به جهت 

قدر دانی ، سروده هایی نیز تقدیم محضرشان نمایند.

  درباره جایگاه مادران امامان همین بس که در زیارتنامه 

معصومان ؟مهع؟ آمده است: 
َو  ــاِمَخِة 

َ
الّش ْصــَاِب 

َ ْ
ال ِفــي  ُنــورًا  ُكْنــَت  ــَک 

َ
َاّن »َاْشــَهُد 

»… ــَرِة  اْلُمَطّهَ ْرَحــاِم  
َ ْ
ال

 . داشتند  ممتازی  ویژگی های  معصومان  مادران  تمام 

ک و مطّهر آنان، محّل پرورش امام معصوم بوده  زیرا دامن پا

داشتن  توفیق  عسکری  حسن  مادرامام  راستا  این  در  است. 

فرزندی را یافت که یازدهمین حجت الهی است. ومادر بزرگ 

امام مهدی؟ع؟ نیز می باشد. 

وی در عصر غیبت صغرا ،  واسطه بین امام مهدی؟ع؟ و 
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مردم هم بود و شایستگی حفظ اسرار امامت و وصّیت را داشته 

نگاشته  کم  بانو  این  عظمت  درباره  تاریخ،  متاسفانه  است. 

در  توجه  قابل  مطالب  می یابیم  در  آثار  به  مراجعه  وبا  است 

مورد این بانو کم است. این اثر ناقابل می کوشد گوشه ای از 

زندگانی این بانو را بیان کند. انشااهلل مورد قبول قرار گیرد.
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گاه شمار زندگانی ُحَدْیث

زمانرویداد

215 ق احتمال تولد حضرت ُحَدْیث ؟اهع؟ در مغرب                   

229 قورود به مدینه

230 قازدواج با امام هادی؟ع؟در سن 15 سالگی

231 قتولد امام عسکری؟ع؟

233 ق تبعید به همرا همسر وفرزند به سامرا

236 ق تولد جعفر

254 ق شهادت همسر: امام هادی؟ع؟و به امامت رسیدن فرزند 

255 ق تولد امام مهدی؟ع؟وملقب شدن به لقب )جده(

259 ق سفر به حج همراه با امام مهدی؟ع؟

260 قشهادت فرزندش امام حسن عسکری؟ع؟و رسیدن به مقام وصایت

262 قرحلت و دفن در حرم عسکریین کنار همسر و فرزند 
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نام  ها 

برای مادر امام حسن عسکری نام های متفاوتی نوشتند1 

بر اساس گزارشهای موجود، تعداد اسامی این بانو به بیش از 

دوازده مورد می رسد و اختالف زیادی در منابع دیده می شود. 

کنیزان  برای  به ویژه  زمان،  آن  مردم  بین  در  نام  تعّدد  این 

به  یا  مادری  غیر  سرزمین  به  آنها  ورود  که  چرا  بوده؛  عادی 

در  را  اسامی  تغییر  و  گذاری  نام  زمینه  جدید،  موالی  خانه 

این  نام  معّرفی  در  محّدثان  و  مّورخان  لذا  است.  پی داشته 

بانوی جلیل القدر، یادآوراسامی شده اند که مشهور ترین آنها 

عبارت است از:

شده  کشیده  بیرون  بدی ها  از  که  کسی  یعنی  سلیل،   .1
وخالص وصاف از کژی هاست 2

2. ُحَدْیث: یعنی سخن نو وتازه.

3.سوسن، نام گل است.

بّیــه، َســلیل، َسانــه  1 . جملــی ، حباراالنــوار، ج۵۰، ص۲۳۷: ُحَدْیــث، ُحَدْیثــه، َحْر
و ُسوَســن ....

۲ . ابــن منظو،رلســان العــرب ج11  ص ۳4۰ : الســلیل اخلالــص الصــايف مــن القــذى 
و الكــدر.
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کنیه

گفته  نام هایی  از  دسته  آن  به  عربی  فرهنگ  در  ُکنیه 

می شود که با پیشوند »اب« یا »ابن« )در مردان( و »اّم« )در 

پسر  نام  معمواًل  نام گذاری  دراین گونه  باشد.  همراه  زنان( 

بزرگتر با پیشوند اب یا ام همراه می شود و به معنای پدر فالن 

شخص یا مادر فالن شخص است. استفاده از کنیه به جای 

نام اصلی بیشتر برای احترام و بزرگداشت اشخاص بوده ولی 

از  استفاده  نیز  روایات  در  است.  داشته  هم  دیگر  دالیل  گاه 

در  عاملی  حر  شیخ  است.  شده  دانسته  پسندیده  امری  کنیه 
کتاب وسائل الشیعه بابی به همین عنوان ایجاد کرده است.1

حسن  امام  فرزندش  توّلد  از  پس  سوسن   حضرت 

نامیده  ابی محّمد«  »اّم  و  الحسن«  »اّم  با کنیه  عسکری؟ع؟ 
شد. 2

1 . عامیل ، وسائل الشیعة، ج۲1، ص۳۹۷.
یعه، ج۳، ص۲4 یاحنی الشر ۲ . حمالیت، ر
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لقب

در زبان عربی معموال هر فردی دارای اسم، کنیه و لقب 

است در تفاوت لقب با کنیه گفته اند:

لقب بیانگر خصوصیت و ویژگی و صفتی ممدوح یا مذموم 

و مثبت ومنفی در فرد است .  البته کنیه در زبان عربی معموال 

برای احترام و تکریم به کار می رود.به این بانوی بزرگوار به 

»جّده«  لقب  است.  زمان؟ع؟  امام  مادربزرگ  که  این  جهت 

مهدی؟ع؟با  حضرت  یگانه اش  نوه  توّلد  با  یعنی   . داده اند 

لقب و عنوان »جّده« شهرت یافت.
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جغرافیای حیات

شده  نوشته  بانو  این  زندگانی  وحیات  تولد  محل  درباره 

که ایشان از »مغرب«  بوده و به مدینه هجرت نموده است. 

مراکش،  کشورهای  شامل  اسالمی  کهن  متون  در  مغرب   1

الجزایر، تونس و حتی گاه بر اندلس نیز اطالق می شده است. 

امامت  خاندان  با  و  شده  وارد  مدینه  به  چگونه  که  این  اما 

پیوند یافته، مشخص نیست و تنها گمانه زنی هایی در این 

مورد وجود دارد. برخی ورود بانو به خاندان امامت را بر اساس 

تولد امام حسن عسکری؟ع؟ و امام هادی؟ع؟ بین سال های 
215 تا 218 قمری تخمین زده اند. 2

 در مورد کیفیت ورود این بانو به خانه امام هادی داستانی 

ذکر نشده و گزار ش ها با جمله »لما ادخلت ... « و ماجرای 

حضور وی نزد امام هادی؟ع؟ و سخنان آن حضرت آغاز شده 

که  کنیزانی  معمواًل  گزارشها،  اساس  بر  که  نجا  آ  از  است. 

امام برگزیده می شدند مانند َحمیده، نجمه،  به عنوان مادر 

سمانه و نرجس، ابتدا خدمت امام پیشین می رسیدند اما این 

بانو برخالف آ نها به خود امام هادی؟ع؟ وارد شده، می توان 

ُة. ِبّیَ ْغِر َ : َسْوَسُن  الْ
ُ

َة.  َو ُیَقال ِبّیَ و  الّنُ
َ

1 . طبری، دالیل االمامه ص۲۵4:  ِشْكل
۲ . امحدی، حممدابراهمی، مقاله مادر امام، ص 14۲ .
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از شهادت  امام هادی؟ع؟ پس  او به خانه  دریافت که ورود 

وبا  است  بوده  بعد  به  قمری   22 سال0  یعنی  جواد؟ع؟  امام 

جهت  به  ایشان  هادی،  امام  دوران  حساسیت  به  توجه 

جلوگیری از به خطر افتادن جان همسرو ویژگی هایی چون 

طهارت و پاکی ُحَدْیث، با ایشان ازدواج می کند. البته درباره 

ذکر  مختلفی  علت های  کنیز  با  معصوم  امامان  ازدواج  علت 

کرده اند که عبارتند از:
1. مقابلــه بــا بــرده داری 2. مبــارزه بــا تبعیــض نــژادی،3.
نســل  تکثیــر  بــرای  4.تــاش  غیرعلنــی،  ازدواج  و  آزادی 
اهــل بیــت، 5.دســت یابــی بــه پیونــد نــژادی بــا قومیتهــای 
جــان  انداختــن  خطــر  بــه  از  جلوگیــری  مختلــف،6. 
همســر رســمی، 7.مشــکات شــدید امنیتــی و اقتصــادی 

1 عصــر  درآن  علــوی  خانواده هــای 

1 . جمموعــه مقــاالت مهایــش بــنی امللــیل ســیره و زمانــه امام هــادی؟ع؟ ج1 ص۲۳8: 
مقالــه چــرایی کنیززادگــی و کنیــزداری امــام تالیــف حممد ســعید جنایت.
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آغاز راه

مشخص  نکته   این   ، امامان  نامه  زندگی  مطالعه  با 

گوناگون  ملیت های  با  مادرانی  از  آنان  بیشتر  که  می شود 

و  اسارت  قالب  در  هجرت  راستا  این  در  آمده اند.  دنیا  به 

طهارت موجب شد این بانوی بزرگ زاده و پاکدامن در حدود 

سال های 225 تا 229 قمری با خاندان نبّوت و امامت ارتباط 

والیت  و  عصمت  خاندان  عروسان  جزو  و  کرده  پیدا  پیوند  و 

قرار گرفت. زمان ورود بانو به خانه امام به طور حداقلی سال 

230 قمری تخمین زده می شود. امام هادی؟ع؟ در این زمام 

هیجده ساله است.

به  سوسن   و  می طلبد  خاص  لیاقت  معصوم،  همسری 

رسید  شایستگی  از  مرحله ای  به  اخالقی،  ویژگی های  جهت 

به  ابتدا  که  وی  کرد.  پیدا  هادی؟ع؟راه  امام  خانه  به  که 

عنوان کنیز شناخته می شد، پس از ازدواج با امام هادی؟ع؟ 

زندگی دوباره و تابناکی را آغاز کرد که هر بانویی لیاقت آن 

نسل  و  بوده  امام؟ع؟  همسر  بهترین  و  تنها  وی   نداشت.  را 

می کند.  پیدا  ادامه  مطّهرش  و  ک  پا دامن  از  وامامت  والیت 

بعید نیست وقتی وارد خانه امام هادی؟ع؟  شده باشد تحت 
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امامان  زیرا  باشد  گرفته  قرار  هادی  امام  مادر  طرف  از  تعلیم 

واز سوی دیگر  تعلیم وتربیت کنیزان هم عنایت داشتند  به 

قرابت  این  و  بودند  مغربی  دو  هر  سوسن  با  هادی  امام  مادر 

جغرافیایی زمینه را برای تعلیم وتربیت آماده تر می ساخت.

عارف  مادرم  اند:  فرموده  مادرش  درباره  هادی؟ع؟  امام 

شیطان  است،  بهشت  اهل  است،  امامت(  من)حق  حق  به 

سرکش به او راهی ندارد و نزدیکش نمی شود و مکر و حیله 

که  است  الهی  نظر  تحت  نمی رسد،  وی  به  سرکش  جبار 
غلفت در او راه ندارد، او با مادران صدیق و صالح فرقی ندارد.1

آن  رسید،  هادی؟ع؟  امام  محضر  به  که  زمانی  سوسن 

حضرت )در ستایش و مدح او( فرمود:
َو  ْرَجــاِس 

َ ْ
ال َو  اْلَعاَهــاِت  َو  َفــاِت 

ْ
ال ِمــَن  َمْســُلوَلٌة  َســِلیٌل   «

زشــتی ها،  پلیدی هــا،  بدی هــا،  از  ســلیل،  ْنَجــاِس؛ 
َ ْ
ال

اســت.« عــاری  و  ک  پــا آلودگی هــا،  و  كی هــا  ناپا

 در ادامه چنین بشارت داد:
َكَمــا   

ً
ْرَض َعــْدل

َ ْ
 ال

ُ
َتــُه َعَلــی َخْلِقــِه َیْمــَأ » َســَیَهُب اهَّلُل ُحّجَ

.؛ بــه زودی خداونــد )از دامــن و نســل ســلیل(  ُمِلَئــْت َجــْوراً

 
َ

ــِة، ال َنّ َ ــِل الْ ْه
َ
ــْن أ ــَي ِم ، َو ِه ــِيّ ــٌة حِبَ ــي َعاِرَف ِمّ

ُ
1 .طبــری، دالئــل االمامــه، ص ۲1۶: أ

ــِي 
َّ
ــوَءٌة ِبَعــنْیِ الَلِّ ال

ُ
ــاٍر َعِنیــٍد، َو ِهــَي َمْكل ــا َکْیــُد َجَبّ َ

ُ
 َیَنال

َ
ــا َشــْیَطاٌن َمــاِرٌد، َو ال ُبَ َیْقَر

ــنَی. اِلِ یِقــنَی َو الَصّ ِدّ َهــاِت الِصّ َمّ
ُ
ــُف َعــْن أ

َّ
 َتَتَخل

َ
ــاُم، َو ال  َتَن

َ
ال
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ها

حّجــت الهــی بــر خلــق خــود )امــام مهــدی؟ع؟( را موهبــت 
پــر می نمایــد،  و داد  عــدل  از  را  زمیــن  او  و عطــا می كنــد. 

ــد.«1  ــده باش ــتم پرش ــور و س ــه از ج ك ــور  ــان ط هم

1 . مسعودی، اثبات الوصیه، ص۲44.
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فرزندان

و   می باشد،1  هادی؟ع؟  امام  همسر  تنها  سوسن  حضرت 

حسن،  نامهای:  به  پسر  )چهار  فرزند  پنج  آن  نتیجه  و  ثمره 

ح  َیه( است.  شر حسین، محّمد و جعفر و یک دختر به نام عِلّ

حال مختصر آنان عبارت است از:
قمــری(.   26۰ ش:  عســکری؟ع؟)ت:231  حســن  امــام   .1
خورشــید  یازدهمیــن  دامنــش  در  مغربــی  بانــوی  ایــن 

نمــود. طلــوع  امامــت 
از  یکــی  قمــری(؛  )متوّفــای حــدود 252  2. ســّید محّمــد 
كــه مــردی جلیــل القــدر و  فرزنــدان  ایــن خانــواده اســت 
كــرد. امــام زاده  پارســا بــود و در زمــان حیــات پــدر رحلــت 
ســیدمحمد در اصطــاح محلــی به ســبع الُدَجیل )شــیرمرد 

دجیــل( معــروف اســت.

سید محمد در سال 252ه .ق برای زیارت خانه خدا ، قصد 

سفر کرد. هنگامی که به قریه بلد )در نزدیکی سامرای عراق( 

در  را  او  و  درگذشت  جمادی الثانی   29 در  و  شد  بیمار  رسید، 

همان جا دفن کردند. برخی احتمال مسموم شدن او از سوی 
ح کرده اند.2 عباسیان را مطر

1 . خزعیل، موسوعه اإلمام اهلادی؟ع؟، ج 1، ص۵۰.
۲ . قریش، زندگاین امام حسن عسكری؟ع؟، ، ص۳۰.



20

حف
 د

با 

پس از درگذشت او، امام هادی؟ع؟ برای او مجلس ختم 

حسن  بن  حسن  جمله  از  هاشم؛  بنی  از  جمعی  کرد.  برگزار 

افطس نقل کرده اند:

و  رفتیم  هادی؟ع؟  امام  خانه  به  محمد،  سید  وفات  روز 

تا دور  و مردم دور  دیدیم، در صحن خانه فرشی گسترده اند 

نشسته اند. جمعیت را تخمین زدیم، غیر از موالی و سایر مردم، 

150 نفر از آل ابی طالب، بنی هاشم و قریش حضور داشتند. 

ناگهان امام حسن عسکری؟ع؟ در حالی که گریبان خود را 

ک زده بود، وارد شد و در کنار پدرش ایستاد.  در مرگ برادر چا

ما حضرت را نمی شناختیم. پس از ساعتی امام هادی؟ع؟ رو 

به او کرده، فرمود:
. پســر جــان  ْمــراً

َ
ْحــَدَث ِفیــَک أ

َ
ِ ُشــْکراً َفَقــْد أ

ْحــِدْث هَّلِلَّ
َ
 یــا ُبَنــّی أ

كــه خــدا در بــاره تــو دســتورى  كــن  بــراى خــدا شــکرى تــازه 
كــرد، تــازه 

امام حسن؟ع؟ گریه کرد و گفت:
ِ َو 

ــا هَّلِلَّ
ّ
ْلَحْمــُد هَّلِلِّ َرِبّ اْلعاَلِمیــَن، ِایــاُه َنْشــُکُر ِنَعَمــُه َعَلینــا َو ِإَن  اَ

كــه پــروردگار  ــا ِإَلیــِه َراِجُعــوَن. ســتایش خــداى را ســزا اســت 
ّ
ِإَن

جهانیــان اســت و از او در بــاره نعمتــش  بــر مــا شــکر می كنــم.

علی  امام  فرزند  حسن  دادند:  جواب  کیست؟  او  پرسیدم 

النقی؟ع؟. در آن هنگام 20 ساله به نظر می رسید، ما فهمیدیم 
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که پس از پدر، او امام است.1
شیخ  که  بود  عابد  و  پرهیزکار  مردی  حسین؛  سید   -3

عباس قمی می نویسد :
 »معــروف اســت نــزد قبرمطهرعســکریین قبــور جملــه ای از 

كــه از جملــه آنهــا ســید حســین، پســر  ســادات عظــام اســت 

امــام علــی نقــی؟ع؟ اســت و مــن بــر حــال حســین مطلــع 

كــه ایشــان  نشــدم؛ لیکــن آنچــه بــه نظــرم می رســد آن اســت 

كــه مــن از بعضــی  ــوده؛ زیــرا  جلیــل القــدر وعظیــم الشــأن ب

امــام  حضــرت  مــا  مــولی  از  كــه  كــردم  اســتفاده  روایــات 

حســن عســکری؟ع؟ و بــرادرش حســین بــن علــی تعبیــر بــه 

ســبطین می كردنــد و ایــن دو بــرادر را بــه دوجدشــان، دو 

كــرم؟ص؟ ؛ امــام حســن و امــام حســین؟امهع؟  ســبط پیغمبــر ا

ــْم َحَضــُروا  ُ ّنَ
َ
ْفَطــُس  أ

َ ْ
َســنِی ال َ 1 .  جملــی، حباراالنــوار، ج ۵۰، ص۲4۶. َحَســُن ْبــُن الْ

ــُه يِف 
َ
ــَط ل ــْد ُبِس ــُه َو َق وَن ــِن ُیَعّزُ َس َ ِب الْ

َ
ــاَب أ ــٍد َب ّمَ ــِن حُمَ ِ ْب

ــِيّ ــُن َع ــُد ْب ّمَ َ حُمَ ــُويّفِ ــْوَم ُت َی
ِب 

َ
ــُه ِمــْن آِل أ

َ
ْن َیُكــوَن َحْول

َ
ْرَنــا أ ــوا َقّدَ

ُ
ــُه َفَقال

َ
ــوٌس َحْول

ُ
ــاُس ُجل َصْحــِن َداِرِه َو الّنَ

ــاِس   ِســَوى َمَواِلیــِه َو َســاِئِر الّنَ
ً

ُســوَن َرُجــال ْیــٍش ِماَئــٌة َو َخْ َطاِلــٍب َو َبــِي َهاِشــٍم َو ُقَر
ــُن  ْ

َ
یِنــِه َو ن ْیــِب َحــّىَ َقــاَم َعــْن َيِ َ ٍ َقــْد َجــاَء َمْشــُقوَق الْ

َســِن ْبــِن َعــِيّ َ  الْ
َ

ِإْذ َنَظــَر ِإل
 

َّ
ْحــِدْث لِلَِّ َعــّزَ َو َجــل

َ
 َیــا ُبــَيَّ أ

َ
َســِن؟ع؟ َبْعــَد َســاَعٍة َفَقــال َ ُبــو الْ

َ
ْیــِه أ

َ
 َنْعِرُفــُه َفَنَظــَر ِإل

َ
ال

ْمــُد لِلَِّ   َ   »الْ
َ

ــَد الَل َو اْســَتْرَجَع َو َقــال َفــَى َو مَحِ
ْ
 َفَبَكــی ال

ً
ْمــرا

َ
ْحــَدَث ِفیــَك أ

َ
 َفَقــْد أ

ً
ُشــْكرا

ْیــِه راِجُعــوَن«  
َ
ــا ِإل ــا لِلَِّ َو ِإّنَ َنــا ِفیــَك  َو »ِإّنَ

َ
ــاَم ِنَعِمــِه ل  الَل َتَ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
َنــا أ

َ
ــنَی« َو أ ِ

َ
عامل

ْ
َرّبِ ال

ْو 
َ
یَن َســَنًة أ َوْقــِت ِعْشــِر

ْ
ــُه يِف َذِلــَك ال

َ
ْرَنــا ل َســُن اْبُنــُه َو َقّدَ َ  َهــَذا الْ

َ
َنا َعْنــُه َفِقیــل

ْ
ل
َ
َفَســأ

َقاَمــُه َمَقاَمــُه.
َ
َماَمــِة َو أ ِ

ْ
ْیــِه ِباإل

َ
َشــاَر ِإل

َ
ــُه َقــْد أ ّنَ

َ
ْرَجــَح َفَیْوَمِئــٍذ َعَرْفَنــاُه َو َعِلْمَنــا أ

َ
أ
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تشــبیه می كردنــد.1

وقتی  قمری(؛   271 وفات  )226ت:  تواب  جعفر  4.سید 
جعفر متولد شد .امام می دانست او دچار اشتباهات و لغزش ها 
می شود لذا از تولدش خوشحال نشد.2  وی به سبب عملکرد 
منفی اش به »جعفر کّذاب« معروف شد. جعفر در سال 271 ق 
را در  او  در سامراء، در حالی که 45 سال داشت، درگذشت. 
ک سپردند. کنار قبر پدربزرگوارش درحرمین عسکریین به خا

امام هادی؟ع؟  5. عّلیه )عالیه، فاطمه(؛ وی تنها دختر 
وسوسن است.3

آرامگاه این فرزندان  در کنار قبر مطّهر پدرشان بوده و فقط 
جنوب سامراء  کیلومتری   50 در  بلد  شهر  نزدیک  محّمد  سّید 
است.  عراق  شیعیان  مخصوصا  فراوان شیعیان  احترام  مورد 

وکرامات فراوانی از او نقل شده است.

ینی؟امهع؟. یارت عسكر 1 . مفاتیح النان، فصل دهم، مقام اول، ز
ْیــَمِ  َ ــِد ْبــِن الْ ّمَ ۲ . کمــال الدیــن و متــام النعمــة، ج 1، ص: ۳۲1:  َفاِطَمــَة ِبْنــِت حُمَ
َعْســَكِرّيِ 

ْ
ــٍد ال ّمَ ِ ْبــِن حُمَ

َســِن َعــِيّ َ ِب الْ
َ
ــْت  ُکْنــُت يِف َداِر أ

َ
ْعــُروِف ِباْبــِن َســَیاَبَة َقال َ الْ

ِب 
َ
 أ

َ
وا ِبــِه َفِصــْرُت ِإل اِر َقــْد ُســّرُ  الــّدَ

َ
ْهــل

َ
ْیــُت أ

َ
ــِذي ُوِلــَد ِفیــِه َجْعَفــٌر َفَرأ

َّ
َوْقــِت ال

ْ
ع يِف ال

ــَذا  َراَك َغْیــَر َمْســُروٍر ِبَ
َ
ِدي َمــا ِلــي أ ــُه َیــا َســّیِ

َ
ــُت ل

ْ
 ِبَذِلــَك َفُقل

ً
َرُه َمْســُرورا

َ
ــْم أ

َ
َســِن ع َفل َ الْ

 َکِثیــرا.
ً
قــا

ْ
 َخل

ُّ
ــُه َســُیِضل ْمــُرُه َفِإّنَ

َ
ْیــَك أ

َ
ــوُن َعل  ع َيُ

َ
ــوِد َفَقــال

ُ
ْول َ الْ

۳ . شیخ مفید،االرشاد، ج۲، ص۳1۳؛ جملی، حباراالنوار،  ج۵۰، ص۲۳۷.
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 تولد امام حسن عسکری؟ع؟

در  یازدهم  خورشید   231 سال  الثانی  ربیع  ماه  هشتم  در   

ع کرد. پا به عرصه وجود گذاشتن  دامن بانوی مغربی ، طلو

این خورشید، موجب شد مادرش با کنیه »اّم الحسن« معروف 

از مهم ترین اتفاق های مهم ، زیبا وشیرین در زندگی  شد.  

امام  عزیزش  فرزند  تولد  و  حمل  دوران  مدینه،  در  بانو  این 

حسن عسکری؟ع؟ است. این مساله همانند خاطرات شیرین 

معصوم  امامان  تولد  سیر  یعنی  است.  معصوم  مادران  بقیه 
مانند هم است ولی با بقیه انسان ها متفاوت است.4

ــا  َدْتــُه ِبَ
َ
ِدیَنــِة َو َول َ ــُه ِبــِه ِبالْ ّمُ

ُ
ــْت أ

َ
ل 4 . مســعودی،  اثبــات الوصیــه ص۲۲4: َو مَحَ

م . ــْم َو َمْنَشــِهِ ْيِ
َ
 الُل َعل

َّ
َدِة آَباِئــِه َصــیل

َ
 ِوال

َ
َدُتــُه  َو َمْنَشــُؤُه ِمْثــل

َ
َفَكاَنــْت ِوال
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هجرت به سامّرا

با امام هادی؟ع؟  از زندگی مشترک وی  هنوز چند سالی 

هراس  باعث  امام،  افزون  روز  محبوبّیت  که  بود  نگذشته 

دستگاه حکومتی شد. لذا برای کنترل رفت و آمد شیعیان و 

ایجاد محدودّیت برای امام هادی؟ع؟  متوکل ملعون1 ، امام 

وخانواده اش را در سال 233 قمری به سامّرا فراخواندتا تحت 

بن  یحیی  توسط  شکنی  حرمت  و  سختگیری  باشد.  نظارت 

شده  تصریح  شهرآشوب  ابن  توسط  مدینه،  از  سفر  در  هرثمه 
است2

بنابراین، این بانو به همراه همسرش امام هادی؟ع؟ و تا 

دو سالگی فرزندش امام حسن عسکری؟ع؟ در مدینه اقامت 
داشت و مراحل دیگر زندگی را در سامّرا گذرانید.3

بنا به نقل شیخ مفید، در آغازین روز ورود امام به سامرا، به 

دستور متوکل وی را در به مدت یک روز در »خان صعالیک « 

یــب قبــر مطهــر  امــام حســنی؟ع؟ و زراعــت  1 . متــوکل مهــان کــی اســت کــه ختر
در زمیهنــای اطــراف آن و ســخت گیــری بــر زائــران وی از مجلــه کارهــایی اســت کــه 

در کارنامــه اوثبــت اســت.
۲ . ابن شهر آشوب، املناقب ج4، ص41۳.

ّینی؟امهع؟،  ــدگاین عســكر ــام العســكری؟ع؟،ص 1۳؛ زن ۳ .عطــاردی، مســند االم
ج۲، ص۷؛ دایــره املعــارف تشــّیع، ج ۲، ص ۳۷۰؛ منهتــی اآلمــال، ج ۲، ص 4۳۲.
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نگه داشتند که محل نگه داری کاروان ها و به عبارتی

مهمان سرای فقرا بود و روز بعد به منزل موردنظر خویش 

از  پس  که  است  بغدادآمده  تاریخ  کتاب  در  1البته  بردند. 

 233 سال  در  سامرا  به  مدینه  از  هادی؟ع؟  امام  فراخوان 

از  را  بزرگ  ای  خانه  امام  معتصم،  خالفت  زمان  در  و  قمری 

خانه  همین  و  نمود  خریداری  نصرانی  یعقوب  فرزند   » »دلیل 

مدفن آن حضرت شد.2 این خانه در مرکز شهر قرار داشت و 

و  عسکری؟ع؟  حسن  امام  و  هادی؟ع؟  امام  زندگی  محل 

هم  و  قمری   255 سال  در  مهدی؟جع؟  حضرت  تولد  محل 

چنین محل زندگی مادران ائمه؛ سمانه، ُحَدْیث و بانو نرجس 

قرار  نظامی  پادگان  چند  دراحاطه  امام  خانه  است.  بوده 

داشت و همواره تحت نظارت جاسوسان بود. به نظر می رسد 

می چیند،   بر  را  وظلم  سلطه  نظام  که  مولودی  تولد  از  ترس 

بر  بیشتر  روانی  فشار  اعمال  و  شدید  نظارت های  این  موجب 

بانوان  برای  باشد. بی شک چنین وضعیتی  بیت  شده  اهل 

با محدود شدن  به ویژه که  بود،  منزل بسیار سخت خواهد 

بیشتری  زمینه های  مردان،  سیاسی  فعالیتهای  عرصه های 

1 . شیخ مفید، االرشاد، ج ۲، ص ۳11 .
یخ بغداد، ج 1۲ ، ص ۵۲ . ۲ . خطیب بغدادی، تار
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برای فعالیتهای زنان فراهم می شد. 1

از ورود و اسکان که  امام هادی؟ع؟ و خانواده اش پس 

تحت مراقبت مأموران، هم بودند فصل جدیدی از زندگی را 

شروع کردند. از این رو، سوسن  هر از چندگاهی، محدودّیت 

حس  فرزندانش  و  شوهر  زندگی  در  را  حکومتی  فشارهای  و 

عّباس   بنی  ویژه  به  غاصب  حکومت های  که  چرا  می کرد؛ 

جامعه  و  حکومت  در  را  گوناگونی  سیاست های  و  برنامه ها 

نورانی  شجره  خود،  خیال  به  تا  می کردند  پیاده  اسالمی 

»امامت« را ریشه کن سازند.

1 . جمموعه مقاالت مهایش بنی امللیل سیره و زمانه امام هادی؟ع؟ ج1 ص۲۷8.
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خاطره ای از مادر

یکی از بزرگان شهر سامّرا، به نام »بهلول« در هنگام عبور 

از کوچه مشاهده می کند که کودکان مشغول بازی هستند؛ 

گریه  و  ایستاده  ای  گوشه  در  عسکری؟ع؟   حسن  امام  اّما 

اسباب  برایش  که  می دهد  قول  و  آمده  وی  نزد  لذا  می کند. 

فلسفه  که  می فرماید  بهلول  به  کودک  آن  کند.  تهّیه  بازی 

خلقت، بازی و سرگرمی نیست بلکه غرض، فراگیری دانش 

و معرفت و سپس عبادت است.

بهلول با گفت و گویی کوتاه، از دانش گسترده کودک 

آگاه شده؛ لذا از وی تقاضای موعظه و نصیحت می کند. امام 

عسکری؟ع؟ بعد از سرودن چند بیت شعر، می فرماید:
كــه  بــودم؛ او را دیــدم  كنــار مــادرم  »ای بهلــول!  مــن در 
می خواســت بــرای پختــن غــذا، چنــد قطعــه هیــزم ضخیــم 
ــا آن  ــی آنهــا روشــن نمی شــد ت كنــد، ول ــر اجــاق روشــن  را زی
ــرد  ك كوچــک را روشــن  ــه مــادرم مقــداری هیــزم باریــک و  ك
آنهــا  بــه وســیله  بــزرگ و ضخیــم  و ســپس آن هیزم هــای 
گردیــد.« و در پایــان فرمــود: »گریــه مــن از ایــن جهــت  روشــن 
كوچــک  كــه مبــادا مــا جزئــی از آن هیزم هــای ریــز و  اســت 

ــم!«1 گیری ــرار  ــان ق دوزخی

1 . طبی،حیاه االمام العسكری؟ع؟،  ص 11۳



28

حف
ادا

د 
رحا

ا

حوادث دوران

نقش آفرینی مادر امام عسکری؟ع؟ در تاریخ زندگانی خود 

مهم است. در طول زندگی ایشان ، حوادث گوناگونی به وجود 

آمد. نظیرتوطئه های خلیفه عّباسی و عوامل حکومتی بر علیه 

اهل بیت که ایشان را در این دوران می توان زینب دوران دانست. 

زندگی سوسن، هم زمان با هشت خلیفه عباسی بود که به 

شیوه های مختلف وخاص بر اهل بیت و شیعیان فشار سیاسی و 

روانی وارد می کردند. این خلفا عبارت بودند از: )معتصم  218 - 

227  ق( ، )واثق  227 - 232 ق( ، )متوکل 232 - 247ق(، 

)منتصر 247-248  ق(، )مستعین 8 24- 251  ق( ، )معتز251- 

255ق( ، )مهتدی 255-256 ق(، ) معتمد256- 279 ق(

الف:نقش بانو در دوران امامت همسر

جسمی  شکنجه  مورد  هادی؟ع؟  امام  چندگاهی،  از  هر   

بر  مبنی  انگیزی،  غم  گزارش های  و  می گرفت  قرار  روحی  و 

غارت اموال شیعیان، حبس، شکنجه و شهادت اصحاب نیز 

قلب رئوف امام را به شّدت آزار می داد.1 بی گمان، سوسن  به 

1 .شیخ عباس مقی، منهتی اآلمال، ج ۲، ص 4۳۹ ـ 4۳۲؛ زندگاین عسكرّینی؟امهع؟، 
ج ۲، ص 1۲1 .



29

حف
ادا

د 
رحا

ا

عنوان بانوی این خانه و شریک زندگی، با غم های شوهرش 

مغموم و هم درد می شد.

وتفتیش  اش  خانه  به  ناگهانی  هجوم  شاهد  ُحَدْیث، 

 . است  خالفت  دستگاه  کارگزاران  توسط  مدینه  در  منزلش 

این  فشار روانی زیاد بر خانواده نیازمند مدیریت بحران است 

که توسط مادر به عنوان مسئول امور خانه صورت می گرفت.

بیش تر اتفاقات ناگوار و حوادث سخت در دوران متوکل 

حسن  امام  تولد  هنگام  و  متوکل  زمان  تا  داد.  خ  ر معتمد  و 

و  بیت  اهل  برای  مناسبتری  نسبتا  فضای  عسکری؟ع؟ 

شیعیان وجود داشت، اما از عصر متوکل با وجود عبیداهلل بن 

یحیی بن خاقان که در رفتار ضدعلوی شهرت داشت، دوران 
دشواری آغاز گردید. 1

روزی به متوکل گزارش دادند، در منزل امام هادی؟ع؟ 

سالح و نامه هایی از شیعیانش وجود دارد. وی به سربازان خود 

برند. وقتی  امام حمله  دستور داد بدون اطالع قبلی به منزل 

زمین  امام روی  اتاقی دیدند که  در  را  امام  وارد خانه شدند، 

نشسته و لباسی پشمینه بر تن کرده و روپوشی بر سر انداخته 

1 . ابوالفرج اصفهاین، مقاتل الطالبینی، ص 4۷8 .
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از قرآن در مورد وعد و وعید تالوت می کردند.  آیاتی  بودند و 

ایشان را با همان حالت نزد متوکل آوردند. بی شک در این 

موقعیت، همسر امام در خانه حضور داشته و مشاهده چنین 

رفتارهای ناپسند برای وی بسیار زجرآور بوده است .

منابع تاریخی در این زمینه ساکت مانده و اطالعات جزیی به 

دست نمی دهند اما با کنار هم قرار دادن گزارش ها و تصویرسازی 

درست می توان جزییات را دریافت. برای ترسیم حرمت شکنی 

ماجرای  ادامه  در  که  می کند  کفایت  همین  عباسی،  خلفای 

دستگیری امام هادی؟ع؟ گفته شده متوکل ملعون جام شرابی در 

دست داشت، آن حضرت را در کنار خود جای داد و به او تعارف کرد. 

امام عذر خواست و فرمود: »گوشت و خون من تا به حال با شراب 

آلوده نشده است «. متوکل از امام؟ع؟ خواست شعری بخواند که او 

را به وجد و نشاط آورد. امام فرمود: »کمتر شعر می خوانم «، اما به اصرار 
او، شعری درباره معاد خواند و حال وهوای مجلس را دگرگون نمود.1

در مجموع برای بانو ُحدیث در عصر امام هادی؟ع؟ نقش 

سیاسی  دشوار  اوضاع  در  همسری  نقش  ایفای  مانند  هایی 

امام  داری  نگاه  عباسی؛  حاکم  دستگاه  شدید  نظارت  تحت 

یــخ االســالم، ج 18 ، ص 1۹۹ ؛ ابــن کثیــر ، البدایــة و الهنایــة، ج11،  1 . ذهــی ، تار
ص 1۵.
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آرامش هنگام  امامت؛ حفظ  عسکری؟ع؟ حفظ اسرار خاندان 

دستگیری امام هادی؟ع؟ و مسائل برون خانوادگی؛ مدیریت 

بحران در مسائل درون خانوادگی )مسایل فرزندش جعفر(  را 

برشمارد.

یکی دیگر از حوادث این دوران رحلت فرزند است. سّید محّمددر 

امام  شهادت  از  قبل  سال  دو  سال 252قمری  الثانی  جمادی   29

هادی؟ع؟ رحلت کرد. قطعا از دست دادن فرزند غم بزرگی بر 

دل مادر می نشاند. این بانو با از دست دادن این فرزند دچار این 

مصیبت شد. اما مهم ترین حادثه سخت در زندگی این بانو، 

شهادت همسر است. در سال 254 قمری امام هادی؟ع؟ توّسط 

دشمنان مسموم و به شهادت می رسد. قطعا این مصیبت، قلب 

بانو را جریحه دار نمود. گروه بسیاری از مردم و مقامات کشوری 

و لشکری برای عادی جلوه دادن شهادت امام در مراسم تشییع 

بازماندگان  به  را  جانسوز  مصیبت  این  و  کردهاند1.  شرکت 

حضرت،  به ویژه همسرش تعزیت می دهند. اما آنچه که باعث 

تساّلی دل این بانوی سوگمند است؛ تالوت قرآن، دعا، خاطرات 

شیرین زندگی، زیارت آرامگاه امام و نگریستن به چهره تابناک 

فرزندش امام حسن عسکری؟ع؟ می باشد.

1 .شیخ عباس مقی، منهتی اآلمال، ج ۲، ص 441
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ب: نقش بانو در دوران امامت فرزند

حضرت سوسن  در زمان زندانی شدن فرزند) امام عسکری؟ع؟( 

هم نقش مهمی در حیات شیعیان داشتند. یعنی با وجود غم وغصه 

، مدیریت بیت امام را بر عهده داشتند. امام حسن عسکری؟ع؟ در 

دوران 6 ساله امامت اش حداقل سه مرتبه ) و به قولی تا 4 مرتبه( در 

زندان بوده است گزارش زندان های حضرت چنین است:

سرانجامزندانبان خلیفهماهسال

معتزذی حجه254
صالح بن 

وصیف

255
ماه جمادی و 

رجب
معتز

صالح بن 

وصیف

آزادی بواسطه قتل 

معتز

مهتدیرجب256
آزادی بواسطه قتل 

مهتدی

259
ذی قعده

ذی حجه
نحریر خادممعتمد

آزادی به واسطه نیاز 

به نماز باران

بوده  زندان  در  ق   254 سال  پایان  در  امام  که  این  درباره 
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گزارش هایی وجود دارد. و زندانی بودن امام در ماه جمادی و رجب 

سال 255 شکی نیست. لذا چنانچه این دو مرحله زندانی شدن، 

متصل و ممتد بوده باشد امام 8 ماه  زندانی بودند. در نتیجه امام در 

بیشتر دوران حمل امام مهدی؟ع؟ در زندان است وهمسرش این 

ایام را به تنهایی سپری نموده است. و احتمال می رود که موقتا آزاد 

شده و دوباره در نیمه سال 255 به زندان افتاده باشند که در این 

صورت تعداد زندان های امام 4 مرتبه باشد.

که:  است  این  امام  زندان های  با  مرتبط  دیگر  نکات  از 
زندان های سه گانه به بهانه های مختلف )از جمله شورش های 
زیدیه( صورت گرفت ولی هدف اصلی و پنهانی ممانعت از والدت 
موعود بوده است. جدیت خلفای عباسی در جلوگیری از تولد موعود 
از طریق راهبرد زندانی سازی امام و جدا سازی از بانوان منزل، در 
نهایت به قتل دو خلیفه به بهانه های سطحی و ساده منجر شده 

است.
افراد بوده تا بدان  زندانبانان امام در هردوره خشن ترین 
حد که تنها یک مورد اثر پذیری از امام بر زندانبانان گزارش 
شده است و در همه موارد زندانی شدن امام، جمعی از شیعیان 
است.  امام  پیوسته  زندانی  هم  جعفری  ابوهاشم  خصوصا  و 
صورت  به  هم  شیعیان  دیگر  شدن  زندانی  از  که  آن  ضمن 
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مستقل گزارش هایی ارائه شده است. 1

یکی از جریانات در زندان، موردی است که عیسی بن صبیح 

نقل کرده است : امام حسن عسکری؟ع؟ در زندان بر ما وارد شد 

و من او را می شناختم. به من گفت: 65 سال و یک ماه و دو روز 

داری. من به همراه خود کتاب دعایی داشتم که بر آن تاریخ تولدم 

بود و در آن نگریستم ، دیدم همان گونه است که او می گوید. و به 

من گفت: آیا فرزندی روزیت شده است؟ گفتم: نه. فرمود: خدایا! 

به او فرزندی روزی کن که بازوی او باشد و چه خوب بازویی است 

فرزند! سپس به این شعر تمسک کرد:

را  اش  شده  پایمال  حق  است  بازویی  دارای  که  هرکس 

درخواهد یافت، خوار کسی است که بازویی ندارد.

گفتم: آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود: اکنون، خیر، اما به 

خدا قسم به زودی فرزندی خواهم داشت که زمین را از داد و 
عدل پر خواهد کرد.2

یت ، ص 1۳۵ 1 .رضایی ، اطلس مهدو
َســُن  َ  الْ

َ
 َدَخــل

َ
َقــال ْبــِن َصِبیــٍح  ۲ .راونــدی،  اخلرایــج ج1، 4۷8 : عــْن عیــَی 

وَن  ــک ْخــٌس َو ســّتُ
َ
 ِلــی: ل

َ
 َفَقــال

ً
ــِه َعاِرفــا ْبــَس َو ُکْنــُت ِب َ ْیَنــا الْ

َ
عســكری؟ع؟ َعل

ْ
ال

یــُخ َمْوِلــِدی َو ِإیّنِ َنَظــْرُت  ْیــِه َتاِر
َ
َســَنًة َو َشــْهٌر َو َیْوَمــاِن. َو َکاَن َمِعــی ِکَتــاُب ُدَعــاٍء َعل

 
ً
ــدا

َ
ــُه َول ــّمَ اْرُزْق ُه

َّ
: الل

َ
ــال . َفَق

َ
ــُت ال

ْ
 ُقل

ً
ــدا

َ
ــَت َول ِزْق  ُر

ْ
ــل  َه

َ
ــال . َو َق

َ
ــال ــا ق ــَكاَن کَم ــِه َف ِفی

؟ع؟: َمــْن َکاَن َذا َعُضــٍد ُیــْدِرُک 
َ

ــل
َ
ــُد مّثَ َتّث

َ
َول

ْ
عُضــُد ال

ْ
 َفِنْعــَم ال

ً
ــُه َعُضــدا

َ
َیُكــوُن ل

ــٌد. ــُه َعُض
َ
ــْت ل ْیَس

َ
ــِذی ل

َّ
 ال

َ
ــل ِلی

َ
ــُه ِإّنَ الّذ َمَت

َ
ُظال

 
ً

ــْدال  َو َع
ً
ــطا ْرَض ِقْس

َ ْ
 ال

ُ َ
ــأ ــٌد مْی

َ
ــی َول : ِإی َو الل ســَیُكوُن ِل

َ
ــال ــٌد؟ َق

َ
ــَک َول

َ
 ل

َ
ــُت: أ

ْ
ُقل

ــال. َن َف
ْ

ــا اآل ّمَ
َ
َفأ
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آغاز امامت فرزند

سرنوشت  مرحله  عسکری؟ع؟  حسن  امام  امامت  آغاز  با 

و  جانشین  متواتر،  روایات  براساس  زیرا  گرفت؛  شکل  سازی 

یازدهمین  اینک  و  نفر می باشند.  پیامبر؟ص؟ دوازده  اوصیای 

این  دارد.  عهده  بر  را  اسالم  اّمت  پیشوایی  الهی،  حّجت 

ع، برای شیعه نویدبخِش توّلد امام مهدی؟ع؟ بوده و  موضو

در نقطه مقابل آن، گروه های باطل و ستمگر را دچار وحشت 

نموده است؛ لذا عوامل حکومتی بیش از گذشته به توطئه، 

مراقبت و جاسوسی می پردازند. امام عسکری می فرماید:»بنی 

العباس به دو علت، شمشیرهای شان بر روی ما  امیه و بنی 

کشیده بود: اول: آن ها به خوبی می دانستند که در حکومت 

و خالفت حقی نداشته، بنابراین از ادعای ما در خالفت هراس 

داشتند. دوم: آن ها با توجه به روایات متواتر، فهمیده بودند 

و  می باشد  ما  »قائم«  دست  به  ظالمانه  سلطنت  نابودی  که 

شک نداشتند که خودشان از حکام ظالم می باشند، به همین 

جهت تمام تالش خود را در جهت کشتن اهل بیت پیامبر و از 

بین بردن نسل او به کار گرفته بودند تا شاید از والدت »قائم« 

جلوگیری کرده و یا در صورت تولد، او را به شهادت برسانند. 
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از آن ظالمان  برای احدی  را  امرش  تا  إبا داشت  پس خداوند 

گرچه  می رساند  سرانجام  به  را  نورش  خداوند  و  سازد  مال  بر 
کافران ناخوشایند باشند«1

سّید بن طاووس در این باره می نویسد:
عســکری؟ع؟  حضــرت  زمــان  پادشــاهان  از  نفــر  ســه   
كــه  خواســتند او را بــه قتــل برســانند، چــون شــنیده بودنــد 
امــام مهــدی؟ع؟از صلــب او خواهــد بــود و چندیــن بــار او را 

بــه زنــدان انداختنــد.2

شیخ عّباس قمی نیز می گوید:
كــه حضــرت عســکری؟ع؟  » از روایــات اســتفاده می شــود 
و  بــود  ممنــوع  معاشــرت،  از  و  محبــوس  اوقــات،  بیشــتر 

بــه عبــادت خــدا اشــتغال داشــت.«3 پیوســته 

حتی حضرت را مجبور به رفتن دارالخالفه، در دو روز هفته 

براحتی،  که  بودند.4  نموده  پنجشنبه  و  دوشنبه  روزهای 

می توان وضعّیت روحی و ذهنی مادر امام را به خوبی دریافت، 

را  زندگی  لحظات  رخدادها،  این  در  القدر  جلیل  بانوی  این 

1. کوراین ، معجم احادیث االمام املهدی،ج۶،ص۲۵.
۲ . شیخ عّباس مقی ، زندگاین رهبران اسالم )انوار الهبّیه(، ص ۳48.

۳ . مهان، ص ۳4۷.
َفــِه ِبُســّرَ َمــْن 

َ
ال ِ

ْ
 َداِر اخل

َ
4 . شــیخ طــویس، کتــاب الغیبــه، ص1۳۹: َوَکاَن َیْرَکــُب ِإل

یــٍس. ِ اْثَنــنْیِ َوَخِ
ّ

ی ِف ُکل
َ
َرأ



37

 د
با 

م 
ترت

ر  ح
ها

چگونه گذرانده و نسبت به افراد خاندان عسکری و شیعیان، 

چه مدیرّیت و برنامه ای را به اجرا در آورده است.
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تولد امام مهدی

برای یک مادر، شیرین ترین خاطره زندگی، مراسم ازدواج 

فرزند و توّلد نوادگان می باشد. سوسن  در زندگی اش به این 

دختری  با  حسن؟ع؟  امام  پسرش  بهترین  ازدواج  رسید؛  آرزو 

شایسته و ممتاز؛  از خاطرات زیبای این بانو است.

بنی هاشم،  افراد خاندان  بی شک سوسن  همانند دیگر 

برای توّلد آخرین حّجت الهی لحظه شماری می کرد؛ اّما رفت 

و آمد مأموران و زنان جاسوس، موجی از نگرانی را در دل های 

در  وجود،  این  با  بود.  ساخته  پدیدار  شیعیان  و  هاشم  بنی 

نیمه شعبان سال255 قمری امام مهدی؟ع؟ دیده به جهان 

گشود.

سوسن  در هنگام والدت نوه اش در شهر سامّرا و در خانه 

متوّجه  روایات،  بررسی  با  نداشت.  حضور  عروسش  و  فرزند 

است  نشده  بیان  ماجرا  این  در  وی  از  نامی  که  می شویم 

از  برخی  به  پاسخ  در  نیز  عسکری؟ع؟  امام  عّمه  حکیمه  و 

نموده  بیان  مهدی؟ع؟   حضرت  والدت  پیرامون  شیعیان  

از  را  او  و  نوشت  نامه  مادرش  به  عسکری؟ع؟  امام  است:» 
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والدت امام مهدی؟ع؟ خبردار نمود.«1

1 .شــیخ صــدوق، کمــال الّدیــن، ج ۲، ص 1۷8: کتــب ال اّمــه یعلمهــا بــوالده 
القــامئ؟ع؟.
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از آنجا که هر روز فشارها و تهدیدهای حکومت بنی عّباس 

نسبت به حضرت عسکری؟ع؟ افزایش پیدا می کرد، امام نیز 

حوادث آینده )حبس و شهادت( را برای برخی از افراد خانواده 

آمادگی  ایجاد  میان،  این  در  که  می نمود  بیان  اصحاب،  و 

یک  می کند:  نقل  سوسن   است.  بوده  اولوّیت  در  مادر  قلبی 

روزدر سال 260  ابو محّمد به من فرمود: »سوزشی در دلم )بر 

اثر زهر( پدید می آید، می ترسم رنج و سختی به من برسد. اما 

در صورت سالم ماندن، )قضا و قدر الهی( در سال 270 محّقق 

خواهد شد.«

با شنیدن این پیشگویی، بیتابی کرده و گریستم. در این 

موقع، به من فرمود: )ای مادر!( بیتابی مکن؛ زیرا از تحّقق امر 
خداوند، چاره ای نیست.1

تصّور  و  فرزند  نورانی  جمال  به  نگریستن  ازاین،  پس   

ــٍد  ّمَ ُبــو حُمَ
َ
 ِلــي أ

َ
ــْت  َقــال

َ
ــٍد َقال ّمَ ِب حُمَ

َ
ّمِ أ

ُ
1 . صفــار، بصائــر الدرجــات ص48۲ :ِ  َعــْن أ

ْنَكــَب ِفَيــا َنْكَبــًة َفــِإْن 
ُ
ْن أ

َ
َخــاُف أ

َ
نَی َحــَراَرٌة أ ــاِم ُتِصیُبــِي يِف َســَنِة ِســّتِ ّیَ

َ ْ
 ِمــَن ال

ً
َیْومــا

ــّدَ   ُب
َ

ــي ال  ِل
َ

ــال ــُت َفَق ــَزَع َو َبَكْی َ ــْرُت الْ ْظَه
َ
ــْت َفأ

َ
ــْبِعنَی َقال ــَنِة َس  َس

َ
ــِإل ــا َف ــِلْمُت ِمهْنَ َس

ْقِعــُد َو  ُ ِقــمُی الْ ُ َخَذَهــا الْ
َ
ــاُم َصَفــٍر أ ّیَ

َ
ْن َکاَن أ

َ
ــا أ ّمَ

َ
َزِعــي  َفل ْ  تَ

َ
ْمــِر الِل َفــال

َ
ِلــي ِمــْن ُوُقــوِع أ

ْحَبــاَب َحــّىَ َوَرَد 
َ ْ
ــُس ال ّسِ َ َبــِل تُ َ  الْ

َ
َحاِیــنِی ِإل

َ ْ
ــُرُج يِف ال ْ

َ
ــْت َتُقــوُم َو َتْقُعــُد َو خت

َ
َجَعل

َبــُر. َ ــا اخلْ ْيَ
َ
َعل
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حادثه، دل مادر را می سوزاند و در این میان ، ایمان به وعده 

الهی، مرهم همیشگی غم های او بود.
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در آستانه فراق

امام حسن عسکری؟ع؟ قبل از فرا رسیدن سال شهادت، 

مهدی؟ع؟  امام  جان  حفظ  و  خانواده  ساختن  ایمن  جهت 

از برخی روایات برمی آید که امام  اموری را به انجام رسانید. 

عصر؟جع؟ مدتی پیش از شهادت پدر بزرگوارش، به سبب 

مادر  »حدیث«،  همراه  به  عباسی،  معتمد  ازشر  ماندن  ایمن 

امام عسکرى علیه الّسالم، به مدینه فرستاده شدند.1 این نقل 

را روایتی از ابو هاشم جعفرى نیز تأیید می کند. وى هنگامی 

که از امام عسکرى؟ع؟ پرسید: پس از وفات، سراغ جانشین 
شما را در کجا باید گرفت امام؟ع؟ پاسخ داد: »در مدینه«.2

در این باره، احمد بن اسحاق نقل می کند که به محضر 

امام؟ع؟ شرفیاب شده و آن حضرت در خصوص شهادتش، 

وی  فرمود.  بیان  را  مطالبی  امامت،  استمرار  و  فتنه ها  ع  وقو

در ادامه می گوید:آن حضرت در سال 259 قمری، مادر را به 

اّتفاق  او خبر داد که در سال 260 شهادت  به  و  فرستاد  حّج 

می افتد. آنگاه امام مهدی؟ع؟ را طلب نمود و ایشان را وصّی 

1 . مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲4۷- ۲48.
۲ . کلیین، کاف، ج 1، ص ۳۲8
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خود گردانید و مواریث امامت را به وی تسلیم کرد. و مادر با 

حالی  در  شدند؛  مشّرف  مّکه  به  همگی  صاحب؟ع؟  حضرت 

که »ابوعلی احمد بن محّمد بن مطّهری« عهده دار و متوّلی 

اما  آنها و وکیل حضرت بود.1 این کاروان کوچک  مایحتاج 

مهم در یکی از منازل بین راه، توّقف کرده بودند که گروهی  

به آنها رسیده و خبر دادند: »به سبب کمی آب و شّدت خوف، 

بسیاری از مردم در راه مانده و در حال برگشتن هستند.«

ابوعلی مطّهری نقل می کند: من از منطقه »قادسّیه« نامه 

اینکه:  بر  مبنی  نوشتم،  عسکری؟ع؟  حسن  امام  برای  ای 

ترس  واسطه  به  نیز  من  و  شده اند  منصرف  حّج  کاروان های 

از عدم دسترسی به آب، رفتن به حّج را صالح نمی دانم. آن 

1 .مســعودی، اثبــات الوصّیــه، ص ۲4۷، جملــی، حباراالنــوار، ج ۵۰، ص ۳۳۵ 
ــا  ــی َی  ِل

َ
ــال ــٍد َفَق ّمَ ِب حُمَ

َ
 أ

َ
ــیل ــُت َع

ْ
 َدَخل

َ
ــال ــَه َق

َ
ــِن َمْصَقل ــَحاَق ْب ــِن ِإْس ــَد ْب مْحَ

َ
ــْن أ ؛  َع

ــا َوَرَد  َّ
َ

ــُت ل
ْ
ــِک  َو ااِلْرِتَیــاِب ُقل

َ
ــاُس ِفیــِه ِمــَن الّش ُكــْم ِفیَمــا َکاَن الّنَ

ُ
ــُد َمــا َکاَن َحال مْحَ

َ
أ

 
َ

 َقــال
َّ

َفْهــَم ِإال
ْ
ــَغ ال

َ
ٌم َبل

َ
 ُغــال

َ
ٌه َو ال

َ
 اْمــَرأ

َ
 َو ال

ٌ
ــا َرُجــل ْ َیْبــَق ِمّنَ ِدَنا  لَ َبــِر َمْوِلــِد َســّیِ ِكَتــاُب ِبَ

ْ
ال

ــٍد   ّمَ ــو حُمَ ُب
َ
ــَر أ َم

َ
َّ أ  مثُ

َ
ــِه الِل َتَعــال ــو ِمــْن ُحّجَ

ُ
ل ْ  ختَ

َ
ْرَض ال

َ ْ
ّنَ ال

َ
ــا َعِلْمــُمْ أ  َم

َ
  أ

َ
ــال ــّقِ َق َ ِبالْ

نَی  ــُه ِف َســَنِه ِســّتِ
ُ
ِســنَی َو ِماَئَتــنْیِ َو َعَرَفَهــا َمــا َیَنال ــّجِ ِف َســَنِه ِتْســٍع َو َخْ َ

ْ
َواِلَدَتــُه ِبال

ّمُ 
ُ
اِحــِب ع َو َخَرَجــْت أ َقــامِئِ الّصَ

ْ
 ال

َ
َح ِإل

َ
ــال یــَث َو الّسِ َواِر َ ْعَظــَم َو الْ

َ ْ
َم ااِلْســَم ال

َّ
َّ َســل مثُ

نَی َو ِماَئَتــنْیِ َو ُدِفــَن ِبُســّرَ  ِخــِر َســَنَه ِســّتِ
ْ

ِبیــٍع اآل ــَه َو ُقِبــَض  ِف َشــْهِر َر
َ
 َمّك

َ
ــٍد ِإل ّمَ ِب حُمَ

َ
أ

ــِه   َوْقــِت ُمِضّیِ
َ

َمــا َو َکاَن ِمــْن َمْوِلــِدِه ِإل ْيِ
َ
ــَواُت الِل َعل

َ
ِبیــِه َصل

َ
 َجاِنــِب أ

َ
ى ِإل

َ
َمــْن َرأ

ِتْســٌع َو ِعْشــُروَن َســَنًه«.
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حضرت در نامه اش فرموده بود:» ان شاءاهلل؛ بروید. چرا که 
به خواست خداوند، ترس و خطری متوّجه شما نخواهد بود.«1

مادر بزرگ، عزیزترین کودک را در آغوش گرفته و رهسپار 

بر  اما   می پردازد!  حّج  مناسک  به  و  می شود  الهی   امن  حرم 

اساس صالحدید و سفارش فرزندش بعد از اتمام حّج، به مدینه 

بقیع؟مهع؟وظائف  ائّمه  و  پیامبر؟ص؟  کنارمرقد  در  تا  می رود 

محّوله را به خوبی انجام دهد.

شما وقتی فاصله زمانی میان پایان اعمال حج و شهادت 

امام عسکری؟ع؟ را محاسبه کنید. این زمان کمتر از سه ماه 

است که احتمال بسیار قوی یکی از علت های دور کردن امام 

ایام به شهادت  از ایشان در  از سامرا، حفاظت  مهدی؟جع؟ 

رسیدن امام عسکری؟ع؟ است که با آشفتگی های اجتماعی 

و حساسیت های حکومت همراه بود.

ِة  ــّیَ َقاِدِس
ْ
ــَن ال ــِه ِم ْی

َ
ــَب ِإل ــُه َکَت ّنَ

َ
ــِرِي  أ َطّهَ ُ ٍ الْ

ــِيّ ِب َع
َ
ــْن أ 1 . االرشــاد ج۲ص۳۲۲:  َع

َعَطــَش ِإْن َمــَى 
ْ
ــاُف ال ــُه َيَ ّنَ

َ
ــّجِ َو أ َ

ْ
 ال

َ
ِ ِإل

ــِيّ ُ
ْ

ــاِس َعــِن ال ُیْعِلُمــُه اْنِصــَراَف الّنَ
 ْ نَی َو لَ ــَى َمــْن َبــِيَ َســاِلِ َ

َ
ْیُكــْم ِإْن َشــاَء الُل ف

َ
 َخــْوَف َعل

َ
َفَكَتــَب ع اْمُضــوا َفــال

ــُدوا َعَطشــا. َيِ
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اختالف با جعفر

آن  برادر  جعفر  فتنه  عسکری؟ع؟  امام  شهادت  از  بعد 

حضرت آغاز شد. وی  با شگردهای گوناگون، مّدعی امامت 

شد. در این راستا، برخی از کارگزاران بنی عّباس و افراد الابالی 

و اوباش نیز به ترویج و تبلیغ ادعای جعفرپرداختند و با ادّله 

دروغین و جلسات مستمر، مسأله امامت وی را بسترسازی و 

تقویت می کردند.

و  وصّی  عنوان  به  را  خود  عزاداری،  مجالس  در  جعفر 

جانشین برادرش قلمداد نمود و متأّسفانه گروهی از مردم نیز 

دچار انحراف شدند.

جعفر ، اموال و میراث امام؟ع؟ را نیز تصاحب کرد و نسبت 

محدودّیت  و  ستم ها  شیعیان،  و  عسکری  خاندان  افراد  به 

هایی روا داشت؛ به گونه ای که بسیاری از آنها پراکنده شده 
و مخفیانه زندگی می کردند.1

از شهادت امام عسکری؟ع؟ نگذشته  هنوز مّدت زیادی 

بود که این خبر به مردم مدینه رسید و بنی هاشم و شیعیان 

در شهادت امام خود، سوگوار شده و مصیبت وارده را به مادر 

1 . حمّمدجواد طبی، حیاة االمام العسكری؟ع؟ ، ص4۳4
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آن حضرت تعزیت گفتند. در نتیجه اّم ابی محّمد برای زیارت 

قبر مطّهر فرزندش و خاموش کردن فتنه هایی که به وجود 

آمده بود، فورًا به جانب عراق رهسپار شد. وی بعد از رسیدن 

به سامّرا و شنیدن تمام وقایع و مشاهده عملکرد منفی جعفر، 

پسرم  وصّی  »من،  که:  نمود  اعالم  شجاعانه  اقدام  یک  در 

را  به عنوان وارث، می خواهم  حّقم  و  حسن بن علی هستم 

بگیرم«

جعفر و پیروانش برای باطل کردن این اّدعا، از هیچ تالشی 

فروگذار نکردند، متقاباًل این بانوی خردمند و شجاع هم برای 

اثبات حّق خود، به دادگاه می رود و در نتیجه، قاضی القضات 
پایتخت نیز به نفع وی حکم صادر نمود.1

در  امید  نور  سامّرا،  به  عسکری؟ع؟  امام  مادر  ورود  با   

دل های شیعیان پرفروغ تر شده و فضای ابهام آلود و خفقان 

نیز آرام، آرام، به وضعّیت عادی برمی گشت.

مادرش  سهم  دادن  از  جعفر  میراث«،  »تقسیم  جریان  در 

امام عسکری؟ع؟ معّرفی  وارث  تنها  را  امتناع می کرد و خود 

می نمود؛ در همین هنگام بود که امام مهدی؟ع؟ آشکار شده 

1 . حمّمدجواد طبی، حیاة االمام العسكری؟ع؟ ، ص4۳4



47

خا
تت

سر 
ا 

هی
حر

متعّرض  چه  برای  جعفر!  »ای  فرمود:  عمویش  به  خطاب  و 
حقوق من می شوی«1

حکم  صدور  و  سوسن  حضرت  بودن  وصّی  ثبوت  از  بعد 

زوال  و  کاهش  دچار  نیز  جعفر  قدرت  و  محبوبّیت  قضائی، 

شدو با ولخرجی هایش کار را به جایی رساند که تمام دارایی 

هایش را به مصرف رساند و به فالکت رسید. در این موقعیت، 

فرزند  زندگی  بر  را  خود  حمایتی  چتر  مهربان،  و  حکیم  مادر 

مغرور و خطاکارش می گستراند تا زمینه »بازگشت و توبه« را 

برای وی فراهم سازد.

هنگامی که جعفر دستش از مال دنیا تهی شد، این بانو 

ج خانواده او گردید؛ زیرا جعفر کارش به  متکّفل جمیع مخار

جایی رسیده بود که تّکه نانی هم برای رفع گرسنگی نداشت 

ک، مایحتاج و حّتی علوفه  لذا مادر، گندم، آرد، گوشت، پوشا
حیواناتش را نیز تأمین کرد.« 2

ــایتم، ج 3،  یــم، ج 2، ص 115 و 116؛ تحییی،ریرانــم حهشج 1 . شــنخ صــددد، همــرت حهدج
.24 ص 

ایتم، ج 3، ص 25. 2 .تحییی، ریرانم حهشج
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پناه شیعیان

و متولی خود  را وصی   ُحَدْیث  امام عسکری؟ع؟ مادرش 

شیخ  است.  دوران  زینب  عصر  آن  بانودر  این  لذا  بود.  کرده 

تا  داد  قرار  وصی  را  خود  مادر  حضرت،  آن  می نویسد:  طوسی 

می گوید  ادامه  در  طوسی  شیخ  بماند.  مخفی  فرزندش  تولد 

فرزندش  ماندن  امان  در  برای  صادق؟ع؟  امام  را  آن  نظیر 

موسی بن جعفر؟ع؟ انجام داد و پنج نفر را وصی خود معرفی 
کرد که از جمله آنان حمیده َبرَبریه1 بود.2

هماهنگ،  اقدام  یک  در  حکیمه؟امهع؟  و  ُحَدْیث  حضرت 

مدیرّیت این بحران را عهده دار شده و در گفتگوها و احوال 

ترویج  و  تبلیغ  را  مهدی؟ع؟  حضرت  امامت  و  توّلد   ، جویها 

می کردند. احمد بن ابراهیم می گوید:
مــن در ســال 262 قمــری در مدینــه نــزد حکیمــه دختــر 
امــام جــواد؟ع؟ و خواهــر امــام هــادی؟ع؟ رفتــم و از پشــت 
گفتــم و ســؤالت دینــی را پرســیدم.  پــرده بــا وی ســخن 
گویــی  ایــن  گفــت و  بیــن مــن و عّمــه امــام عســکری؟ع؟ 

گرفــت: گونــه صــورت 

1 . مهســر امــام صــادق؟ع؟ و مــادر امــام کاظــم؟ع؟ اســت کــه قبــر مطهــرش در 
مشــربه  ام ابراهــمی واقــع در منطقــه  العــوال در شــرق قبرســتان بقیــع و در نزدیكــی قبــر 

ــرار دارد. جنمــه مــادر امــام رضــا؟ع؟ ق
۲ . شیخ طویس، کتاب الغیبه،  ص1۰8.
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كســی  كــه امــروزه، شــما بــه امامــت چــه  برایــم بفرماییــد 
؟ هســتید  معتقــد 

كه نامش محمد است. پسر حسن بن علی؟امهع؟ 
شــما  آیــا  گردانــد!  شــما  فــدای  مــرا  خداونــد، 
ایــد؟  شــنیده  را  خبــرش  یــا  ایــد  دیــده  را   ایشــان 
كــه امــام عســکری؟ع؟ در نامــه ای بــه  مــن شــنیده ام؛ چــرا 
مــادرش موضــوع ولدت و امامــت پســرش را خبــر داده اســت.

كجاست؟ كودک  كنون، آن  ا
پنهــان می باشــد ) زیــرا جانــش از ســوی حکومــت عّباســی، 

در معــرض خطــر اســت.(
كنون شیعیان به چه  شخصی پناه ببرند؟ پس ا

به مادر بزرگش، مادر امام عسکری؟ع؟.
كــه وصــّی او، یــک  كنــم  كســی اقتــدا  یعنــی الن مــن بایــد بــه 

خانــم می باشــد!؟
بــه شــیوه امــام حســین؟ع؟  آری! شــما در ایــن شــرایط، 
خواهــرش  ظاهــر،  در  حضــرت  آن  كــه  چــرا  كنیــد؛  عمــل 
كــرده بــود، در حالــی  »زینــب«  را بــه عنــوان وصــّی انتخــاب 
كــه زینــب  هــر آنچــه امــام ســّجاد؟ع؟ از علــم الهــی بیــان 
گفتــار و رفتــار وی، مســتند بــه  می فرمــود، انجــام مــی داد و 
كار، حفاظــت از وجــود  ــود و فلســفه ایــن  دانــش حضــرت ب

مقــّدس امــام ســّجاد؟ع؟ بــود.
ــو  ــا ت ــه مــن فرمــود: همان راوی در ادامــه می گوید:حکیمــه ب
گــروه راویان، ایــن حدیث  جــزو محّدثــان هســتی! مگــر شــما 
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ــْیِن؟ع؟  ــِد اْلُحَس ــْن ُوْل ــَع ِم ــه: »ِاّنَ الّتاِس ك ــد  ــل نمی كنی را نق
ــُه َو ُهــَو ِفــی اْلَحیــاِه؛ بــه درســتی نهمیــن فرزنــد  ُیْقَســُم میراُث
از نســل امــام حســین؟ع؟ )حضــرت مهــدی؟ع؟( میــراث و 
كــه  اموالــش بیــن بســتگانش تقســیم می شــود، در حالــی 

وی زنــده اســت.« 1

ُع الّشیعه« بودن  بنابراین پرده ای از عظمت این بانو »َمْفَز

اوست؛ یعنی در آغاز غیبت صغرا ملجأ  وپناه شیعه بود. زنی 

در سن قریب به پنجاه سالگی که شیعیان سامرا هر مشکلی 

برایش پیش می آمد، به این خانم عرضه می داشتند.

1 . شــیخ صــدوق، کمــال الدیــن، ج ۲، ص ۵۰۷.»إّنكــم قــوم أصحــاب أخبــار أمــا 
یــم أّن الّتاســع مــن ولــد الســنی بــن عــیّل؟امهع؟ یقســم میراثــه و هــو ف الیــاة«. رّو
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امام  خانه  و  سامّرا  شهر  صغرا   غیبت  آغازیِن  سال های  در 

عسکری؟ع؟ مورد توّجه شیفتگان حضرت مهدی؟ع؟ بود؛ به 

گونه ای که این  بانو، دستورات نوه گرانقدرش را اجرا نموده و 

موضوع والدت، غیبت و ظهور امام دوازدهم؟ع؟ را برای برخی از 

شیعیان بیان می کرد. اّما چند سالی از شهادت امام عسکری؟ع؟ 

سپری نشده بود که آن بانوی گرامی بیمار گردید و آثار رحلت 

آرامگاه  کنار  نمود  وصّیت  رو،  این  از  شد.  پدیدار  وجودش  در 

شوهر و پسرش، حضرت عسکرّیین؟امهع؟ به خاک سپرده شود.

سرانجام سوسن  چشم از جهان بست و روحش به ملکوت اعلی 

پیوست. بر اساس روایت احمد بن ابراهیمـ  که در سال 262 ق. 

نزد حکیمه خاتون  آمده و ایشان، پناهگاه شیعه را »جّده« معّرفی 

کرده است،  تاریخ رحلت این بانوی جلیل القدر، در سال 262 
قمری یا بعد از آن می باشد.1

مادر وصیت کرده بود در خانه خودش دفن شود.2 لذا آن روز 

َمْن َرأی« سوگوار و سیه پوش شد و امام زمان؟ع؟  سرزمین »ُسّرَ

1 . البتــه طبــق نقــل »کمــال الّدیــن« )تصحیــح اســتاد عــیل اکبــر غّفــاری، ص 
۵۰1(، گفــت و گــوی راوی بــا عّمــه امــام؟ع؟ در ســال ۲8۲ مقــری بــود؛ از ایــن رو، 

ــد از آن می باشــد. ــا بع ــام عســكری؟ع؟ در مهــان ســال ی ــادر ام ــات م وف
۲ .شیخ صدوق ، کمال الدین، ج۲، ص44۲
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در فقدان جّده ارجمندش داغدار گردید. اما هنگام خاکسپاری، 

به ناگاه جعفر حاضر شد و در یک اقدام ناباورانه اعالم کرد: این 

مکان، خانه من است؛ او را اینجا دفن نکنید.

شیعیان به ویژه بنی هاشم با جعفر به گفت و گو پرداختند؛ 

اّما وی همچنان مّدعی ملکّیت بود و از دفن پیکر مطّهر مادر 

بین  از  مهدی؟ع؟  امام  هنگام،  همین  در  می کرد.  جلوگیری 

جمعّیت تشییع کننده عبور نموده و در مقابل جعفر کّذاب ایستاد 

و فرمود: ای جعفر! اینجا، خانه تو است یا خانه من؟ آنگاه امام از 

دید حاضران پنهان شد.1 

هرگاه سامرا مشرف شدید یادتان باشد: آرامگاه سه مادر در 

حرم عسکریین؟امهع؟ است.  مادر امام  هادی )سمانه( و مادر امام 

حسن عسکری )ُحَدْیث( و مادر امام مهدی )نرگس( مابقی قبور 
مطهر مادران امامان در مدینه منّوره قرار گرفته است.2

 ِ
ــِيّ ــِن َع ــِح ْب ــِن َصاِل ــِد ْب ّمَ ــْن حُمَ 1 .شــیخ صــدوق، کمــال الّدیــن، ج ۲، ص 11۵: َع

ــٍر   َجْعَف
َ

َمــاِن َعــیل : َخــَرَج َصاِحــُب الّزَ
َ

َضــا ع َقــال  الّرِ
َ

َكِبیــِر َمــْول
ْ
ــَر ال ــِن َقْنَب ــِد ْب ّمَ ــِن حُمَ ْب

ــٍد ع  ّمَ ِب حُمَ
َ
ِ أ

یــَراِث َبْعــَد ُمــِيّ ِ
ْ
ــْم ِبــِه ِعْنــَد َمــا َنــاَزَع يِف امل

َ
ْ َیْعل اِب ِمــْن َمْوِضــٍع لَ

َ
َكــّذ

ْ
ال

ــُه  ــاَب َعْن َّ َغ ــَت مثُ ــٌر َو ُبِ ــَر َجْعَف ــوِق َفَتَحّیَ ُض يِف ُحُق ــّرَ ــَك َتَع
َ
ــا ل ــُر َم ــا َجْعَف ــُه َی

َ
 ل

َ
ــال َفَق

ْن 
َ
َمــَرْت أ

َ
َســِن أ َ ّمُ الْ

ُ
ُة أ ــّدَ َ

ْ
ــا َماَتــِت ال ّمَ

َ
ــْم َیــَرُه َفل

َ
ــاِس َفل َبــُه َجْعَفــٌر َبْعــَد َذِلــَك يِف الّنَ

َ
َفَطل

 
َ
 َیــا َجْعَفــُر أ

َ
 ُتْدَفــُن ِفَيــا َفَخــَرَج ع َفَقــال

َ
 ِهــَي َداِري  ال

َ
اِر َفَناَزَعُهــْم َو َقــال ُتْدَفــَن يِف الــّدَ

ــْم َیــَرُه َبْعــَد َذِلــك 
َ
َّ َغــاَب َعْنــُه َفل َداُرَك  ِهــَي مثُ

یعه، ج ۳، ص ۲4. یاحنی الّشر ۲ . حمالیت ، ر
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