
  

 (ع)صورت و سيرت امام حسن عسکري 

بياني شيرين و جذاب و شخصيتي الهي باشکوه و وقار و  امام حسن عسکري )ع(

مفسري بي نظير براي قرآن مجيد بود. راه مستقيم عترت و شيوه صحيح تفسير قرآن 
 .روشن کرد -در ايام عمر کوتاه خود  -را به مردم و به ويژه براي اصحاب بزرگوارش 

 دوران امامت 

 :)ع( به سه دوره تقسيم مي گرددساله امام حسن عسکري 92به طور کلي دوران عمر 

  .سال است که زندگي آن حضرت در مدينه گذشت31دوره اول 

  .سال در سامرا قبل از امامت31دوره دوم 

 .سال امامت آن حضرت مي باشد 6دوره سوم نزديک 

  

دوره امامت حضرت عسکري )ع( با قدرت ظاهري بني عباس رو در روي بود. خلفايي 
 .هارون در نشان دادن نيروي خود بلندپروازيهايي داشتندکه به تقليد 

  

امام حسن عسکري )ع( از شش سال دوران اقامتش، سه سال را در زندان گذرانيد. 

زندانبان آن حضرت صالح بن وصيف دو غالم ستمکار را بر امام گماشته بود، تا بتواند 

اما آن دو غالم که خود از آزار بيشتري دهد،  -به وسيله آن دو غالم  -آن حضرت را 
نزديک ناظر حال و حرکات امام بودند تحت تأثير آن امام بزرگوار قرار گرفته به صالح 

 .و خوش رفتاري گراييده بودند

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                       همه ي عمر در محاصره ي نظاميان 

به « عسکر»دهم همنام امام حسن مجتبي)ع( معروف به عسکري است. زامام يا

است. امام يازدهم به اين دليل به عسکري معروف است که سالهاي زيادي «لشکر»معناي

حکومت عباسي زندگي مي کرد. امام حسن عسکري)ع( در يک محله نظامي زير نظر 

است و مادرش حديث نام دارد. او در يک روز جمعه « علي نقي»فرزند امام دهم حضرت

هجري قمري در سامرا به دنيا آمد. امام حسن عسکري)ع( پس از شهادت 919در سال

ت. در سال رهبري مردم را به عهده داش 6سالگي به امامت رسيد و  99پدرش در سن 

اين سالها همواره زير نظر جاسوسان و مأموران حکومت عباسي بودو دوستان و يارانش 

خيلي سخت مي توانستند با او تماس بگيرند. امام )ع( با صبوري و اخالق نيکو کم کم 

مأموران تند خو و بد اخالق حکومت را طوري عوض کرد که برخي از آنان ازياران حضرت 

ن مأموران بود که نامه ها و سؤالهاي مسلمانان به دست امام مي شدند. به وسيله ي همي

رسيدو حضرت به پرسش هاي آنان به صورت نامه يا پيام شفاهي پاسخ مي داد. آن 

ساله ي خود آزار و اذيت هشت خليفه عباسي را تحمل کرد و  92حضرت در طول عمر 

موم شد و به شهادت هجري قمري با شربتي آميخته به زهر مس 961سرانجام در سال 

 رسيد. پس از او فرزندش امام مهدي به امامت رسيد که امامت او تا به امروز ادامه دارد.
 

 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اتفاقات مهم دردوران امامت ان حضرت

از جمله مسائل روزگار امام حسن عسکري )ع( يکي نيز اين بود که از طرف خالفت 
وقت، اموال و اوقات شيعه، به دست کساني سپرده مي شد که دشمن آل محمد )ص( 

و جريانهاي شيعي بودند، تا بدين گونه بنيه مالي نهضت تقويت نشود.چنانکه نوشته 

اند که احمد بن عبيداهلل بن خاقان از جانب خلفا، والي اوقاف و صدقات بود در قم، و 
 .مرتبه عداوت را داشتاو نسبت به اهل بيت رسالت، نهايت 

نيز اصحاب امام حسن عسکري، متفرق بودند و امکان تمرکز براي آنان نبود، کساني 

چون ابوعلي احمد بن اسحاق اشعري در قم و ابوسهل اسماعيل نوبختي در بغداد مي 
زيستند، فشار و مراقبتي که دستگاه خالفت عباسي، پس از شهادت حضرت رضا )ع( 

دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت ترين نوع درگيري معمول داشت، چنان 

واداشته بود. اين جناح نيز طبق ايمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلي، اين همه 
 .نگهباني( موضع غفلت نمي کرد)سختي را تحمل مي کرد، و لحظه اي از حراست و 

سوي دستگاه خالفت اينکه حضرت هادي )ع( و حضرت امام حسن عسکري )ع( هم از 

جز با  -تحت مراقبت شديد و ممنوع از مالقات با مردم بودند و هم امامان بزرگوار ما 
ت زندگي مادي و ديني خود به آنها مراجعه ياران خاص و کساني که براي حل مشکال

مي نمودند کمتر معاشرت مي کردند به جهت آن بود که دوران غيبت حضرت مهدي 

ردم مي بايست کم کم بدان خو گيرند، و جهت سياسي و حل )ع( نزديک بود، و م
مشکالت خود را از اصحاب خاص که پرچمداران مرزهاي مذهبي بودند بخواهند، و 

 .پيش آمدن دوران غيبت در نظر آنان عجيب نيايد
در زمان امام يازدهم تعليمات عاليه قرآني و نشر احکام الهي و مناظرات کالمي جنبش 

در رشته  -که تا آن زمان شناخته شده بود  - تجديد کرد، و فرهنگ شيعيعلمي خاصي را 

هاي ديگر نيز مانند فلسفه و کالم باعث ظهور مردان بزرگي چون يعقوب بن اسحاق کندي 

 .، که خود معاصر امام حسن عسکري بود و تحت تعليمات آن امام، گرديد

  
 

          

سمنان حقوق دانان واحد فرهنگی بسیج  


