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مقدمه

سالم بر پدر آفتاب

وقتی به حرم سامرا قدم می گذاری و بارش آن همه آرامش را بر دلت 
احساس می کنی؛ افسوس می خوری از هوایی که سال ها  از تنفسش محروم 
بوده ای و ننچنان کودکی که پس از عمری دوری پدر، سایه ی پرمهرش را 

یافته است؛ دلت نمی آید از این حرم جدا شوی. 
حال که فرسنگ ها  از آن خانه ی آسمانی فاصله داریم؛ با مرور صفحه ها 

یی از زندگی آن امام، دل را به حرمشان می بریم. 
درگوشه گوشه ی زندگی اهل بیتb کتاب کتاب، درس است برای ما. 
نام و مزارشان، سستی  امامان ما و غریبی  به غربت  از روزی که  امان  ولی 
 jما هم اضافه شود. این شده که وقتی می خواهیم از امام حسن عسگری
سخنی بر زبان آوریم؛ شاید مطلب خاصی به ذهنمان نرسد. دشمنان اهل 
بیتb از همین سستی ها  و کم مطالعه بودن های ما بهره می برد و هر روز 
و  گاه چقدر سخت  و  ایمان جدا کند  لشکر  از  را  ای  تا عده  سعی می کند 
جانسوز است که دوستت را می بینی که با سست ترین سخنان زیر پایش 

خالی شده و مسیرش عوض شده است. 
امام حسن  با  بیشتر  آشنایی  برای  است  ای  بهانه  مختصر  نوشته ی  این 



فرجه  تعالی  اهلل  عجل  زمانمان  امام  بزرگوار  پدر   ،jعسگری
برگه ها  این  به  نگاهی  کریمشان  فرزند  آن که  امید  به  الشریف. 

بیندازد. 

اللهم عجل لولیک الفرج



درس اول

طلوع ماه یازدهم

می گذشت.  سامرا  در  خانواده شان  و   jهادی امام  زندگی  از  سال ها  
متوکل خلیفه ی عباسی امام هادیj را مجبور کرده بود مدینه را رها کند 
و به شهر سامرا بیاید تا رفت و آمدهای امام را زیر نظر داشته باشد. سال های 
سختی برای امام هادیj و همسرشان حدیثه بود و سال هایی بسیار سخت 
برای شیعیان. از ترس خلیفه شیعیان به سختی می توانستند امام را زیارت 

کنند و پرسش سؤاالتشان را بگیرند. 
ماه ربیع الثانی سال232 هجری رسیده بود. جمعه بود و روز هشتم این 
ماه. فرزندی به دنیا آمد که غم غریبی این سال ها  را از یاد حدیثه برد. نام 
کودک را حسن گذاشتند و چون در محله ی عسگر سامرا ساکن بودند به 
ایشان لقب عسگریj دادند. البته مردم به ایشان هم مانند پدرشان امام 
هادی و پدربزرگشان امام جوادj »ابن الرضا« هم می گفتند وگاه با لقب های 

هادی، زکی و سراج از ایشان یاد می کردند. 
امام حسن عسگریj تنها فرزند امام هادیj نبودند. امام برادر عزیزی 
داشتند به نام محمد که از امام بزرگتر بودند ولی در همان جوانی از دنیا 
رفت و دل امام را داغدار کرد. دو برادر دیگر هم داشتند به نام های حسین 

و جعفر. 
پس از رفتن برادر مصیبت سنگین تری در راه بود. امام هادیj به دست 



خلفای عباسی مسموم شدند و به شهادت رسیدند. امام هادیj پیش از 
شهادتشان جانشین خود را به یاران خاص خود معرفی کرده بود. جانشینی 

 .jکه انتخاب خداوند برای امامت بود. امام حسن عسگری

نکات:

- فشار خلفای عباسی به حدی بود که ارتباط شیعیان با امام هادی و امام 
عسگریc بسیار محدود شده بود. 

- امام حسن عسگریj تنها امامی هستند که تمام عمر خویش را در سرزمینی به 
دور از شهر مادری خود گذراندند. 

- لقب های امام یازدهم، ابن الرضا، هادی، عسگری، سراج و زکی است. 



پدر آفتاب

تا  کردند  فراوانی  تالش  امامتشان  مدت  در   jعسگری حسن  امام 
فرزندشان  امامت  یکی  کنند.  آماده  بزرگ  امتحان  دو  برای  را  شیعیان 
حضرت مهدیj در پنج سالگی و دوم دوران غیبت ایشان. آن حضرت با 
سخنان و نامه ها و پاسخ دادن به شبهات و مبارزه با انحراف ها  به تربیت 

شیعیان برای دوران غیبت پرداختند. 

خودآزمایی:

1-نام مادر بزرگوار امام حسن عسگریj چیست؟ 
زندگی  سامرا  در  علیهماالسالم  عسگری  امام  و  هادی  امام  2-چرا 

می کردند؟ 

منابع بیشتر:

اصول کافی، ج1، ص523. 
بحاراالنوار، ج05، ص532. 



درس دوم

نگران نباش!

چند سالی بود که امام هادیj صدها کیلومتر دورتر از وطن خویش 
زندگی می کرد. خداوند به ایشان چهار پسر داده بود؛ محمد، حسن، حسین 
و جعفر. محمد فرزند اول خانواده بود. خیلی ها  فکر می کردند پس از امام 
فرزند  بعدی  امام  که  می دانستند  چون  شد.  خواهد  امام  محمد   jهادی

بزرگ امام قبلی است. 
شاهویه یکی از شیعیان امام هادیj بود که او هم فکر می کرد محمد 
امام بعدی خواهد بود. اما اتفاقی افتاد که همه را به تعجب انداخت. محمد در 

سن جوانی از دنیا رفت و همه را عزادار کرد. 
شاهویه خیلی نگران شده بود. امام بعدی چه کسی خواهد بود؟ قلمش را 
برداشت تا نامه ای برای امام هادیj بنویسد و سؤالش را از ایشان بپرسد. 
اما خجالت می کشید که بنویسد پس از مرگ امام هادیj، چه کسی امام 
برای  تا  بود  امام خواسته  از  فقط  نامه اش  در  به خاطر همین  خواهد شد. 
آزادی یکی از دوستانش دعا کنند و سؤال اصلی خود را ننوشت. شاهویه نامه 

را برای امامj فرستاد. 



پس از چند روز جواب نامه آمد. امام هادیj در نامه برای پیدا شدن 
دوست شاهویه دعا کرده بود و نوشته بود که تو می خواستی درباره ی امام 
بعدی بپرسی. ناراحت نباش. خدا کسی را که هدایت شده است به حال خود 
رها نمی کند و راه را به او نشان می دهد. امام و صاحب شما پس از من پسرم 

حسن خواهد بود. او پاسخ همه ی پرسش های شما را می داند. 
هنوز خواندن نامه تمام نشده بود که در خانه به صدا در آمد. این دوست 

شاهویه بود که آزاد شده بود. 1

1. بحاراالنوار، ج05، صص242و342. افزوده خارج حدیث: تعبیر دوست به جای غالم(. 



نکات:

پرسش های  حتی  بداند؛  را  پرسشی  هر  پاسخ  که  است  این  امام  نشانه های  از   -
نپرسیده!

- یکی دیگر از نشانه های امام این است که در زمان شهادت امام قبل بزرگ ترین 
فرزند ایشان باشد. 

- امام نشانه هایی دارد. برخی که به دروغ ادعای امام بودن دارند، از آشنا نبودن 
دیگران با این نشانه ها سوء استفاده می کنند. 

حسن  امام  بود:فرزندشان  فرموده  معرفی  را  خود  جانشین   jهادی امام   -
 .jعسگری

- هر امام، امام پس از خود را به روشنی معرفی می فرمود. به این معرفی»نص بر 
امامت« می گوییم. 



پدر آفتاب

امام  امامت  نخست  روزهای  همان  در  دوستانش  و  شاهویه 
 jاین نشانه را در ایشان یافتند. زمانی که از امام زمان ،jزمان

حتی پرسش پاسخ های نپرسیده ی خود را شنیدند. 

خودآزمایی:

1-دلیل نگرانی شاهویه چه بود؟ 
2- آیا شاهویه به پاسخش رسید؟ 

منابع بیشتر:

- بحاراالنوار، ج05، ص242. 
-اصول کافی، ج1، ص823. 



درس سوم

اسمش را نبرید

کند  تصور  نمی توانست  داشت؛  را خیلی دوست   jهادی امام  ابوهاشم 
که روزی زنده باشد ولی امامش نباشد. سخنان امام نگرانی هایش را بیشتر 

کرده بود. 
ابوهاشم! جانشین من پسرم حسن است؛ ببینم با جانشین او چطور رفتار 

می کنید. 
انگار در برابر پرسشی سخت قرار گرفته بود، پرسید:چطور  ابوهاشم که 

آقا جان؟ 
امام هادیj فرمود چرا که او را نخواهید دید و حتی اسم او را نباید 

ببرید. 
ابوهاشم که لحظه به لحظه تعجبش بیشتر می شد، پرسید پس چطور از 

او یاد کنیم؟ 
امامj فرمود: بگویید»حجت آل محمد«. 

و  عسگری  حسن  امام  برای  خوبی  پیرو  که  داد  قول  خود  به  ابوهاشم 
فرزندش حجت آل محمد باشد. 



نکات:

- مهربانی های امام هادیj چنان ابوهاشم را شیفته  کرده بود 
که نمی توانست یک روز دوری امامش را تحمل کند. 

- امام هادیj به ابوهاشم امامان بعدی را معرفی فرمود. 
- هر امامی پیش از شهادت، جانشین خود را دقیقا به شیعیان 

معرفی می کرد. )نص بر امامت(
- امامانb حتی قبل از تولد امام زمانj به فکر آماده ساختن 

شیعیان برای دوران غیبت امامj بودند. 
-حجت یعنی دلیل و راه روشن خدا. امام روشن کننده ی راه 

خدا است؛ چه امام آشکار؛ چه امام پنهان. 



پدر آفتاب

است  هستند. حجت کسی  مردم  بر  خدا  امامان حجت های  و  پیامبران 
ایمان راه خود را پیدا  تا اهل  انسان ها  روشن می کند  برای  که راه خدا را 
کنند. امام زمانj امام ما و راه روشن خدا برای ماست. او حاضر است، راه 
را  او  که  هرچند  ماست؛  امام  او  می گیرد.  را  دستمان  می دهد،  نشانمان  را 

نبینیم. 

خودآزمایی:

1- علت تعجب ابوهاشم چه بود؟ 
2-امامj چه خواسته ای از ابوهاشم داشت؟ 

منابع بیشتر:

- بحار االنوار، ج05، ص042. 
-اصول کافی، ج1، ص823. 



درس چهارم

 راز عصا

امام هادیj مطالب مهم را به صورت نامه های محرمانه  برای بعضی از 
پیروانشان می فرستاد. فهفکی یکی از دوستان امامj بود. یک روز از طرف 
امامj برایش هدیه ای آورده بودند. یک عصای چوبی ساده. فهفکی دانست 
با دقت  پایین کرد و  باال و  این یک هدیه ی ساده نیست. کمی عصا را  که 
با چاقو  زیر دستش خودنمایی می کرد.  آن کشید. شیاری  را روی  دستش 
شیار را باز کرد. بله، نامه ای در عصا جاسازی شده بود. نامه  ای بسیار مهم از 

طرف امام آمده بود. بسم اهلل گفت و آن را گشود. 
نامه از جانشین امام هادیj سخن می گفت. امام برایش نوشته بود که 
پسرم حسن بهترین آل محمد است و روشن ترین و محکم ترین دلیل ها بر 
امامت نزد اوست؛ او بزرگ ترین فرزند من است. پس او جانشین من است و 
امامت به او می رسد. پس هر سؤالی که تاکنون از من می پرسیدی از او بپرس 

که هرچه به آن نیاز داشته باشی نزد اوست. 
****

با ترک ها   امام  امام عسگریj می گوید:بارها دیدم که  از خادمان  یکی 
به زبان ترکی و با رومی ها  به زبان روم و با هر طایفه ای به زبان خود سخن 



می گوید. پیش خود فکر می کردم، او که در همین سامرا به دنیا 
آمده است؛ چطور این زبان ها  را فرا گرفته؟ در همین فکر بودم 
که امام عسگریj رو به من کرد و فرمود:خداوند امام و حجت 
خود را روشن روشن شناسانده است و به او علم هر زبانی را و علم 
عمرها و حوادث را داده است. اگر این گونه نبود بین او و دیگران 

فرقی نبود. 



نکات:

 jامام که  بود  زیاد  قدری  به  عباسی  حاکمان  زورگویی  و  فشار   -
نمی توانستند حتی به یارانشان نامه بفرستند. 

به  را   jامام حسن عسگری امام هادیj خبر جانشینی فرزندشان   -
فهفهکی دادند. همان طور که به شاهویه و ابوهاشم هم معرفی کرده بودند. 

- امام کسی است که پاسخ هر پرسشی را بداند. 
- یکی دیگر از نشانه های امام این است که همه ی زبان ها  را بداند و با 

آن سخن بگوید. 



پدر آفتاب

زمانی ظهور کنند که  است که  این   jزمان امام  از دالیل غیبت  یکی 
سایه ی هیچ حاکم زوری بر سرشان نباشد و مجبور به زندگی در حکومت 
حاکم ظالمی نباشند. زمان ظهور زمان شکست خوردن همه ی دشمنان خدا 

و برپایی حکومت حق به دست امام زمانj است. 

خودآزمایی:

1- چرا امامj نامه ی خویش را در عصا جاسازی کرده بود؟ 
2- چند نفر که از جانشینی امام حسن عسگری مطلع شده بودند را نام 

ببرید. 
3- دو نشانه از نشانه های امام را بیان کنید. 

منابع بیشتر:

-اثبات الوصیه، ص542. 
- بحار االنوار، ج05، ص542. 
- اصول کافی، ج1، ص905. 



درس پنجم

حتی چهارپایان

تلعکبری می گوید یک روز به بازار رفتم تا سری به دوستم محمد بزنم. 
بازار ساکت و آرام بود به مغازه ی محمد رسیدم پیش خود گفتم کمی پیشش 
بنشینم و بروم. انگار محمد تا آن لحظه هیچ فروشی نکرده بود. گرم صحبت 
با هم بودیم که پیرمردی به سمت مغازه  آمد. انگار توی این بازار خلوت و آرام 
مشتری ای برای محمد پیدا شده بود. نزدیک ما شد و تنها با محمد سالم 
و علیکی کرد و رفت. محمد رو به من کرد و گفت: او را شناختی. گفتم:نه. 
گفت:این پیرمرد شاکری خادم امام حسن عسکریj بود. آیا دوست داری 
از  بهتر.  این  از  گفتم:چی  بشنوی؟  امام حسن عسگریj چیزی  درباره ی 
جیبم  ته  چرخاندم.  جیبم  در  را  دستم  داری؟  همراه  به  پولی  پرسید  من 
دو درهم بود. محمد گفت همین کافی است. پشت سر پیرمرد راه افتادیم. 
محمد گفت:پول را به او بده. پیرمرد اول گفت به پول نیاز ندارم. اما بعد انگار 
پشیمان شد و از من گرفت. محمد رو به پیرمرد کرد و گفت: می خواهیم از 

آقایمان امام عسگریj برای ما تعریف کنی. 
پیرمرد آهی کشید و گفت: مانند او را هرگز ندیده ام. روزی نبود که از او 



معجزه ای نبینم. خلیفه او را مجبور کرده بود تا دوشنبه و پنج شنبه هر هفته 
به نزد او برود. شاید خلیفه می خواست با معطل شدن امام در بین جمعیت، 

ایشان را ناراحت و به خیال خود کوچک کند. 
بود. جوری   آن روز هم جمعیت زیادی جلوی دارالخالفه* جمع شده 
که االغ ها  و قاطرهایشان راه را بند آورده بود. همهمه ی جمعیت و صدای 
چهارپایان دست به دست هم داده بود و گوش را آزار می داد. تا امام وارد 
خیابان شد، سر و صداها فرونشست. چهارپایان هم به کناری رفتند و راه برای 
امام باز شد. گویی تمام دیوارهای شهر به احترام امام خم شده اند. نقشه ای 
که برای کوچک ساختن امام کشیده بودند، برعکس باعث تعظیم همه در 

برابر امام شد. 



نکات:

- خلیفه ی عباسی برای زیر نظر داشتن بیشتر امام و آزار ایشان اقدامات 
زیادی انجام داد. مجبور کردن امامj به زندگی در پادگان نظامی سامرا، 
مالقات های اجباری با خلیفه، گماردن جاسوس های فراوان در بین اطرافیان 

 .jامام
- شهر و کوچه هایش و حتی چهارپایان امام خویش را می شناسند و تسلیم 
خواسِت او هستند. همان طور که در سوره ی نمل آمده است که یک مورچه 

پیامبر خدا سلیمان نبیj را می شناسد و حتی نام او را می داند. 
- معرفت بعضی از حیوانات از انسان هایی که امامشان را نمی شناسند باالتر 

است. 



پدر آفتاب

خودآزمایی:

1-شاکری درباره ی امامش چه گفت؟ 
2- نقشه ی خلیفه ی عباسی برای کوچک کردن امام به کجا رسید؟ 

منابع بیشتر:

- اثبات الهداة، ج5، ص52
- بحاراالنوار، ج05، ص152



درس ششم

شمش طال

ابوهاشم می گوید: روزی امام حسن عسگریj سوار بر مرکبشان شدند و 
می خواستند به صحرا بروند. من هم سوار بر مرکبم شدم و همراه امام رفتم. 
در راه همه ی فکر و ذهنم به بدهی هایم بود و این که چگونه این همه بدهی 
را بدهم؟ در همین فکر بودم که امامj رو به من کرد و فرمود: خداوند آن 
را پرداخت می کند. امام خم شد و با چوبی که در دست داشت بر روی زمین 
خطی کشید و فرمود:ابوهاشم پیاده شو و آن را بردار و این داستان را آشکار 

نکن. 
از مرکبم پایین آمدم . دیدم روی زمین یک شمش طالیی است. آن را 
برداشتم و در خورجین گذاشتم. پیش خود گفتم خدا کند که این شمش 
را یک جوری راضی  باید طلب کارم  اال  باشد و  اندازه ی بدهی هایم  به  طال 

کنم. 
و  هیزم  و  گندم  باید  کنم.  فکری  هم  زمستانم  خرجی های  برای  باید 
مقداری لباس گرم بگیرم. غرق غصه هایم بودم که دیدم امامj یک بار دیگر 
خم شدند و با چوبشان خط دیگری روی زمین کشیدند و فرمودند: پایین برو 



و بردار و پنهان کن. 
از مرکبم پایین آمدم . دیدم یک شمش نقره ای است. آن را برداشتم و 

در خورجین گذاشتم. 
وقتی به خانه رسیدم شمش طال را وزن کردم و قیمتش را حساب کردم. 

دقیقا به اندازه ی بدهی ام بود. 



نکات:

- امامj رازهای دل ما را می داند. در هنگام سختی ها  و مشکالت تنها 
نیستیم. 

- ابوهاشم چند معجزه از امامj دید. یکی دانستن فکر ابوهاشم و دوم 
آشکار شدن شمش های طال و نقره و دیگری برابر بودن ارزش شمش با مقدار 

بدهی هایش. 
امامانb هم می توانستند معجزه  پیامبران نیست.  برای  - معجزه فقط 

بیاورند. 
- این معجزه از معجزه ی حضرت عیسیj در خبر دادن از آن چه مردم 

می خوردند و در خانه هایشان ذخیره می کردند، هم باالتر است. 



پدر آفتاب

امام زمانj هم به فکر ماست. برایمان دعا می کند. خودشان فرمودند که 
ما در مراعات حال شما کوتاهی نمی کنیم و شما را از یاد نمی بریم. پس مبادا 
در همهمه ی مشکالت و گرفتاری ها احساس تنهایی کنیم. امام یار ماست. او 

از هر کسی بر ما دلسوزتر و مهربان تر است. 

خودآزمایی:

1- آن روز ابوهاشم چه چیز عجیبی دید؟ 
2- چرا امامj به ابوهاشم دستور دادند که این معجزه را آشکار نکند؟ 

منابع بیشتر:

-القطره، ج2، صص557و657. 
-بحاراالنوار، ج05، ص952. 



درس هفتم

نماز باران

در سامرا قحطی شدیدی بود. خلیفه دستور داد که حاجب که از بزرگان 
دربار بود به همراه مردم برای نماز باران به صحرا بروند. سه روز پشت سرهم 

به صحرا رفتند اما دریغ از یک قطره ی باران. 
روز چهارم جاثلیق مسیحی با راهبان دیگر و جمعی از مسیحیان به صحرا 
آمد؛ تا یکی از راهبان دستانش را رو به آسمان کرد آسمان شروع به باریدن 

کرد. 
بیشتر مردم به شک افتاده بودند. یعنی چه؟ مسلمانان به نماز ایستادند، 
اما خبری از باران نشد ولی با دعای یک راهب مسیحی این همه باران بارید؟ 

خیلی ها  به دین مسیحیت مایل شده بودند. 
خلیفه که جایگاه خود را هم در خطر می دید دست به دامان امام حسن 
امامj کرد و  به  عسگریj شد که در زندان به سر می بردند. خلیفه رو 

گفت: به فریاد امت جدت برس که از دست رفتند. 
امامj فرمودند:اگر خدا بخواهد فردا شک ها  را برطرف خواهم کرد. 

روز دیگر جاثلیق و مسیحیان به سمت صحرا حرکت کردند، امامj و 
عده ای از یارانشان هم روانه ی صحرا شدند. تا آن راهب می خواست دستانش 



را رو به آسمان کند، امامj کسی را فرستاد تا آن چه راهبئدر دست مخفی 
مسیحیان  کن.  دعا  فرمود:حاال  راهب  به   jامام سپس  بگیرد.  است  کرده 
دست به آسمان بلند کردند اما همان ابرهای در آسمان هم به کناری رفتند 

و خورشید ظاهر شد. 
خلیفه که کنجکاو شده بود از امام عسگریj پرسید که این چه بود که 

راهب در دست داشت؟ 
این  و  است  برده  پیامبران دست  از  یکی  قبر  به  فرمود:این مرد   jامام
)به  که  آن  مگر  نمی شود،  ظاهر  پیامبری  استخوان  برداشته؛  را  استخوان 

احترام(آن آسمان می بارد. 



نکات:

- مسیحیان برای منحرف کردن مسلمانان از هر فرصتی استفاده می کنند؛ 
حتی خشک سالی و از هر روشی حتی دست برد زدن به قبر یک پیامبر. 

- خلیفه ی عباسی با آن که از دانش و برتری امام حسن عسگریj آگاه 
بود، ایشان را به زندان انداخته بود. 

خدا رسول  دین  حفظ  دارد،  اهمیت  بسیار   jامام برای  که  آن چه   -
 jاست. با آن که درخواست کمک از سوی خلیفه ی عباسی بود، امام a

پذیرفتند چون به اصل ماجرا و حفظ دین فکر می کردند. 
- از نشانه های امام علم امام است. علمی که هیچ خطا و اشتباهی در آن 

راه ندارد. 
 



پدر آفتاب

در زمان غیبت امام زمانj هم دشمنان از هر فرصتی برای دور کردن 
شیعیان از امام زمان عج اهلل تعالی فرجه الشریف بهره می برند. در این مسیر 

حتی از سحر و جادو و. . . هم استفاده کنند. 
برای نجات از فتنه های عصر غیبت باید به فرهنگ اهل بیتb و سخنان 
ایشان و عالمان آگاه به آن پناه ببریم و از اماممان بخواهیم تا ما را در مسیر 

خودشان یاری دهند. 

خودآزمایی:

1-علت شک و تردید مردم چه بود؟ 
2- امام حسن عسگریj چگونه نقشه ی مسیحیان را برمال نمود؟ 

منابع بیشتر:

-اثبات الهداة، ج5، ص47. 
-بحاراالنوار، ج50، صص270و271. 



درس هشتم 

جای قدم ها 

علی بن عاصم می گوید:روزی خدمت موالیم امام عسگریj رسیدم و به 
ایشان سالم کردم. امامj جواب سالمم را داد و فرمود: خوش آمدی ای پسر 
عاصم. بنشین و استراحت کن. این مقامی که خدا به تو داده گوارای وجودت. 

ای پسر عاصم می دانی زیر قدم های تو چیست؟ 
 jامام بدارد.  گرامی  را  آن  صاحب  خداوند  که  است  فرشی  گفتم 
فرمود: بدان که بر فرشی قدم نهاده ای که بسیاری از پیامبران الهی بر آن 

نشسته اند. 
عرض کردم کاش تا آخر عمر در خدمت شما باشم و شما را رها نکنم و 
پیش خود گفتم کاش چشمانم بینا بود و امام را می دیدیم. امامj به من 
فرمود:نزدیک بیا. نزدیک رفتم. دست مبارکش را بر چشمانم کشید. چشمانم 

به دیدار موالیم روشن و بینا شد. 
جای  این  و  است  آدم  ما حضرت  پدر  پای  جای  این،  فرمود:   jامام
پای هابیل. امام جای قدم های شیث، هود، صالح، ابراهیم، شعیب، موسی، 
عبداهلل  عبدالمطلب،  عدنان،  القرنین،  ذی  دانیال،  خضر،  سلیمان،  داود، 



مبارک  پای  جای  هم  این  فرمود  و  داد  نشان  من  به  را   bمناف عبد  و 
 cو این هم جای پای مبارک جدم علی بن أبی طالب aجدم رسول خدا

است. 
خود را بر آن جای قدم ها انداختم و بوسیدم و گفتم در یاری شما کار 
خاصی از من برنمی آید جز دوستی و والیت شما و بیزاری و لعنت دشمنان 

شما. 
تو  آمرزش  خدا  از  می شنوند  را  تو  صدای  که  فرشتگان  فرمود   jامام
یاری  حتما  داشت  بیشتری  توان  اگر  بنده   این  می گویند  و  می خواهند  را 

می کرد. 



نکات:

امام حسن عسگریj به منزل ایشان  - پیامبران برای دیدار و زیارت 
می آمدند. 

شفا  را  چشمانش  و  کرد  برآورده  را  عاصم  بن  علی  قلبی  آرزوی  -امام 
داد. 

حضرت  مبارک  نام  پیامبران،  نام  کنار  در   jعسگری حسن  امام   -
عبدالمطلب)پدر بزرگ رسول خداa( و حضرت عبداهلل)پدر گرامی رسول 

خداa( را آوردند. 
- فرشتگان دعاگوی کسی هستند که دوستدار امام باشد و از دشمنانشان 

بیزار. 



پدر آفتاب

این تنها ما نیستیم که منتظر ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف هستیم. تمام پیامبران آرزوی این را داشتند که از یاوران آن حضرت 
باشند. خداوند به حضرت ابراهیمj مقام خاصی بخشید، چون برای آمدن 
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف انتظار ویژه ای داشت و برای آن روز 

قدم های محکمی برداشت. 
روز ظهور روز به بار نشستن تالش همه ی پیامبران است. 

خودآزمایی

1- علی بن عاصم چه آرزویی داشت؟ 
2- کوچک ترین قدم در یاری امامj چیست؟ 

منابع بیشتر:

- بحاراالنوار، ج05، ص403. 
القطره، ج1، صص907و017. 



درس نهم

آفتاب پدر آفتاب

توان  ظالم  حکومت های  که  بود  داده  فرزندی  تولد  از  خبر   aپیامبر
از ظلم و ستم حاکمان به ستوه  او را ندارند. شیعیان که  برابر  مقاومت در 
آمده بودند؛ از هر امامی سراغ او را می گرفتند و می پرسیدند که فرج شما 
کی می رسد؟ دشمنان هم که سخنان پیامبرa را شنیده بودند نگران تولد 
چنین فرزندی بودند. اصال شاید به همین خاطر بود که امام هادیj و امام 
حسن عسگریj را مجبور به زندگی در سامرا کرده بودند. معتمد عباسی 
به همین  بود.  این کودک کشیده  نیامدن  دنیا  به  برای  نقشه های مختلفی 
خاطر به بهانه های مختلف امام عسگری را بارها زندانی کرد. زنانی را برای 
جاسوسی به خانه ی امامj می فرستاد تا مطمئن شود فرزندی در راه نیست 

و اگر فرزندی به دنیا آمد او را بکشند. 
اوج  در   jکه موسی بود. همان گونه  این کودک  تولد  اما خواست خدا 

فرزندکشی های فرعون متولد شد. 
شب نیمه ی شعبان امام حسن عسگریj به عمه ی بزرگوارشان حکیمه 
نیمه ی  امشب  باش.  ما  پیش  افطار  امشب  جان؛  عمه  که  فرمودند  خاتون 
شعبان است و خداوند امشب حجتش را آشکار می کند. حکیمه که خیلی 



پیش  و  گفت  را  این  نمی بینم!  نرجس  در  گفت:نشانه  ای  بود  کرده  تعجب 
نرجس خاتون رفت. کنارش نشست و گفت:ای بانوی من!حالت چطور است؟ 
نرجس گفت:شما بانوی ما هستید. شما خوب هستید؟ حکیمه گفت:تو بانوی 
ما هستی؟ نرجس خاتون باز احترام کرد و گفت:عمه جان چه شده است؟ 
حکیمه گفت:دخترم! امشب خداوند به تو پسری می دهد که در دو دنیا سرور 
و آقا است. حکیمه می گوید:نمازم را خواندم و افطار کردم و به رخت خواب 
رفتم. نیمه های شب که برای نماز شب برخاستم به نرجس سری زدم؛ آسوده 
از جای  تا بخوابم؛ دیدم نرجس خاتون  به رخت خواب آمدم  بود.  خوابیده 
برخاسته و مشغول نماز شده است. نمازش را خواند و دوباره خوابید. سحر 
به یک باره  افتادم.  نبود. کمی به شک  نبود که  اما خبری  بود  نزدیک شده 
نزدیک  که  نکن  عجله  جان  آورد:عمه  خود  به  مرا   jعسگری امام  صدای 
است. نشستم و مشغول خواندن سوره های سجده و یس شدم. در این حال 
گفتم  و  دویدم  به سویش  شد.  بلند  و  کشید  فریادی  خاتون  نرجس  دیدم 
نگران نباش. امامj فرمود:برایش »إنا أنزلناه. . « بخوان. شروع به خواندن 
سوره ی قدر کردم؛ دیدم کودک در شکم نیز با من می خواند. تعجب کرده 
به  خداوند  می کنی؟  تعجب  خدا  امر  از  آیا  جان!  فرمود:عمه   jامام بودم. 
حکمت خویش در کودکی ما را به سخن می آورد. . . هنوز سخن امام تمام 
نشده بود که دیدم نرجس خاتون نیست. فریادزنان به سوی امام دویدم. امام

j فرمود:برگرد او را سر جای خود خواهی یافت. برگشتم دیدم کودکی غرق 
نور بر زمین افتاده و خدا را سجده می کند. انگشت سبابه اش را رو به آسمان 
کرده و می گوید:أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شریک له و أن جدی محمد 
رسول اهلل و أن أبی أمیرالمؤمنین. سپس امامان را تک تک برشمرد تا به خود 
رسید. سپس فرمود:خدایا وعده ای را که به من دادی عملی ساز و کارم را به 



سرانجام رسان و گامم را استوار ساز و زمین را با من از عدل و داد پر ساز. 
او را به آغوش کشیدم، در حالی که پاک پاک بود. این صدای امام حسن 
عسگری بود که می آمد:عمه جان پسرم را بیاور. کودک را به امام دادم. دستی 
بر  با دست دیگر  و  به سینه چسبانید  را  پاهایش  و  زیر پشتش گذاشت  را 
چشمان و گوش کودک کشید و فرمود:ای پسرم سخن بگو. کودک شروع به 
سخن کرد: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شریک له و أشهد أن محمد رسول 

اهلل و سپس شروع به صلوات بر تک تک امامان کرد. 
 jامام حسن عسگری
او  جان  عمه  که  فرمود 
به  تا  ببر  نزد مادرش  را 
کند.  سالم  نیز  مادرش 
آغوش  در  را  کودک 
نرجس  پیش  و  گرفتم 
رفتم. اشک در چشمان 
نرجس خاتون حلقه زده 

بود. 



نکات:

نبود.   bپیامبر بیت  اهل  نشناختن  عباسی  حاکمان  دشمنی  ریشه ی   -
می دانستند  را  امامان  درباره ی   aپیامبر سخن  آن که  با  عباسی  خلفای 

دشمن اهل بیتb بودند و قصد کشتن امام دوازدهم را داشتند. 
- تولد حضرت مهدیj شباهت زیادی به تولد حضرت موسیj دارد. 
از  ایشان هم تا شب تولد خبری  تولدی پنهانی به طوری که حتی عمه ی 

کودک در راه نداشت. 
- برای حفظ جان آخرین امام الزم بود که فقط و فقط برخی از شیعیان 

خاص ایشان را زیارت کنند. 
- خداوند وعده ی خود را عملی خواهد کرد، حتی اگر همه ی دشمنان 

برخالف آن قدم بردارند. 
- امامj خود منتظر آمدن روز موعود است. در همان ابتدای تولد برای 

فرج دعا می کنند. 



پدر آفتاب

را  ایشان  از  پس  امام  شیعیان  که  این  برای   jعسگری حسن  امام 
بشناسند. امام زمانj را به بعضی از شیعیان نشان دادند. ابواالدیان، یعقوب 
بن منقوش، جمع چهل نفره ای از شیعیان همه امام زمانj را در همان 

سن کودکی دیده اند. 

خودآزمایی:

1-چرا حاکمان عباسی قصد جلوگیری از تولد فرزند امام عسگریj را 
داشتند؟ 

2- اولین دعای امام زمانj چه بود؟ 

منابع بیشتر:

-کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص427-424. 
- بحار االنوار، ج51، ص2. 



درس دهم

شهادت

بدتر  و  بد  امام  بود. حال  اثر کرده   jامام بدن  بر  بود. سم  شب جمعه 
می شد. با همان حال امام نامه های زیادی برای شیعیانش نوشت. جوشانده ای 
برای  رمقی  اما  بود.  شده  صبح  نماز  هنگام  آوردند.  برایشان  که  خواست 
برخاستن نداشت. برای امامj آب آوردند تا وضو بگیرد. امامj در همان 
تا  برداشت  را  کاسه ی جوشانده  نماز  از  را خواند. پس  نمازشان  بستر خود 
امام  مبارک  دندان های  به  کاسه  و  در حالی که دستانش می لرزید  بنوشد؛ 
می خورد. ظرف را از امام گرفتند. لحظه های آخر عمر امام بود. هنوز آفتاب 
ندمیده بود که خورشید سامرا غروب کرد؛ در حالی که82سال بیشتر از عمر 

مبارکشان نگذشته بود. 
پانزده  از  پس  بود.  مداین  در  می رساند  را  امام  نامه های  که  ابواألدیان 
روز به سامرا برمی گشت. به سمت خانه ی امام قدم برمی داشت. یاد چیزی 
افتاد که قدم هایش را سست کرد. امام پیش از رفتن به او فرموده بود:زمانی 
که  بود  پرسیده  االدیان  ابو  ناله می شنوی.  منزلم صدای  از  که  برمی گردی 
جانشین شما کیست و امام پاسخ داده بود:هر که بر من نماز بخواند. آرام آرام 

قدم برمی داشت که صدای شیونی او را به خود آورد. 
به جعفر  که  دید  را  مردم  رساند.   jامام پیکر  کنار  را  برسرزنان خود   
تسلیت می گویند. پیش خود گفت اگر این جعفر امام باشد که هیچ. زیرا او 

را به نوشیدن شراب و قمار می شناخت. 



کنار  که  دید  را  جعفر  می شدند.  آماده  نماز  مراسم  برای  کم  کم  مردم 
پیکر امامj آمده تا نماز بخواند. هنوز تکبیر نماز را نگفته بود که کودکی 
خردسال و خوش روی ظاهر شد. عبای جعفر را کنار زد و فرمود:ای عمو! 
عقب برو که من برای نماز بر پدرم سزاوارترم. کودک بر پیکر پدر نماز خواند. 
فهمید که این کودک جانشین امام عسگریj و امام من است. ابواألدیان 

خدا را به این نعمت شکر کرد. 



پس از نماز پیکر امام حسن عسگریj را به منزل پدرشان بردند و در 
کنار قبر پدر دفن کردند. 

در همین روزها بود که عده ای هدایایی برای امام حسن عسگریj آورده 
بودند که خبر شهادت امامj را شنیدند. سراغ جانشین امامj را گرفتند 
او  از  تسلیت  از  و پس  رفتند  او  نزد  به  دادند.  نشان  آن ها   به  را  که جعفر 
خواستند که بگوید این پول ها  از کجاست و چقدر است؟ جعفر بلند شد و با 
عصبانیت گفت: این ها  از ما علم غیب می خواهند. خادم وارد اتاق شد و گفت 
که شما نامه های فالنی را به همراه دارید و در کیسه ی پول هزار دینار است 
که نقش ده دینار آن رفته است. هدایا و نامه ها  را به خادم دادند و گفتند: 
هرکسی که این خبر را به تو داده است؛ امام است. این هم نشانه ی دیگری 

شد برای ابواألدیان تا امامش را بشناسد. 



نکات:

- در امامت سن و سال شرط نیست. امام زمانj در هنگام شهادت پدرشان، 
امام  نیز در خردسالی   jامام جواد نداشتند. همان طور که  بیشتر  پنج سال 

شیعیان بودند. 
- امامانb به فکر شیعیان بودند و برای آن که جلوی فرصت طلبی دشمنان 

گرفته شود، نشانه های امام را برای شیعیان بیان می کردند. 
-این نشانه ها  نه تنها برای ابواالدیان، بلکه برای مهمانان هم شناخته شده بود. 

- ممکن است کسی مانند جعفر فرزند امام باشد؛ اما به بیراهه رود. 

خودآزمایی:

1- امام حسن عسگریj در چه سنی به شهادت رسیدند؟ 
2-ابواالدیان با چه نشانه هایی امام خود را شناخت؟ 

منابع بیشتر:

-کمال الدین، ج2، ص407. 
-بحاراالنوار، ج50، صص332و333. 



پرسش نامه

الف(کدام گزینه از لقب های امام عسگریj است؟ 
1-هادی، سراج، ابن الرضا
2-سراج، زکی، ابن الرضا

3-هر دو گزینه درست است. 
ب(چه چیزی شاهویه را نگران کرده بود؟ 

j1- فوت فرزند بزرگ امام هادی
2- فوت فرزندش

3-گم شدن دوستش
ج( نشانه های امام چیست؟ 

1- دانستن پاسخ هر پرسش، فرزند بزرگ امام قبل بودن. 
2- علم به هر مطلب، دانستن هر زبان. 

3- هر دو گزینه صحیح است. 
د(چرا خلیفه ی عباسی قرار دیدار با امام را در روز شلوغ دربار معین کرده 

بود؟ 
1- تا همه به عظمت امام پی ببرند. 

2- تا به گمان خود امام را کوچک کند. 
3- تا دیدار عملی نشود. 

 jعسگری امام  سراغ  باران  نماز  داستان  در  عباسی  خلیفه ی  چرا  هـ( 
آمد؟ 

1- چون ایشان را داناترین فرد در دنیای اسالم می دانست. 



2- چون مسلمانان به شک افتاده بودند. 
3- هر دو گزینه درست است. 

و( علت تعجب حکیمه خاتون چه بود؟ 
1- آثاری از بارداری در نرجس خاتون نبود. 

2- فرمان امام مخالف دستور خلیفه بود. 
3-از درخواست امام برای افطار نمودن در منزل امام. 

ز( نخستین دعای امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف هنگام تولد 
چه بود؟ 

1- دعا برای سالمتی پدر بزرگوارشان
2- دعا برای عملی شدن وعده ی فرج

3-دعا برای فراوان شدن روزی
ح(امام حسن عسگریj در هنگام شهادت چند سال داشتند؟ 

1-63سال
2-57سال
3-28سال

ط( علت نگرانی ابواالدیان از جعفر کذاب چه بود؟ 
1- او را اهل شراب و قمار می دانست. 

2- هیچ یک از نشانه های امامت در او نبود. 
3- هر دو گزینه صحیح است. 

ی( ابواالدیان با کدام نشانه ها  دلش آرام شد. 



1- نماز امام زمانj بر پیکر پدر. 
2- خبر دادن امامj از سکه های کیسه و صاحبان نامه. 
3-از هر دو نشانه  به امامت امام زمانj مطمئن گردید. 

پاسخنامه  

یطحزوهـدجبالفسؤال

عدد گزینه ی 
صحیح




