
 

 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 «»یاهل سنت درباره امام حسن عسگر ینظر علما

 

 هـ(: 250 یجاحظ )متوفا

قرن سوم اهل سنت، در پاسخ به  شمندانیاز اند جاحظ

و رد بر آنان، نام ده نفر از ائمه از جمله امام  هیام یافتخار بن

گونه  نیكند و آنان را ا یرا ذكر م همیسالم اهلل عل یعسکر

 كند: یطاب مخ
نسق؛ كل واحدٍ  یعشرة ف ونیالطالب عدهیما  شیمن قر عدی یالذ ومن

منهم: عالمٌ، زاهدٌ، ناسكٌ، شجاعٌ، جوادٌ، طاهرٌ، زاكٍ، فمنهم خلفاء، 

ومنهم مرشحون: ابن ابن ابن ابن، هکذا إلى عشرة، وهم الحسن 

بن موسى بن جعفر بن محمّد  یبن محمّد بن عل ی[ بن علی]العسکر

العرب، وال  وتیمن ب تیلب تفقیوهذا لم  ،یبن عل نیبن الحس یعل بن

العجم. )الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن  وتیمن ب

 ی: علقی، تحق 453رسائل الجاحظ، ص  ،یالبصر یالکنان یثیفزارة الل

 م.( 2002 روت،یابو ملحم،  ناشر : دار ومکتبة الهالل ، ب

شود، از فرزندان  یب ممحسو شیكه از قر یكس و»

ده نفر بوده و هر  یا سلسله كیهاشم هستند كه در  یبن

شجاع، بخشنده، پاك  شه،یكدام از آنان عالم، زاهد، عبادت پ

 یستگیشا گرید یو برخ فهیخل یو پاك نهاد بوده كه برخ

پدر و فرزند بودند و  بیبه ترت نهایخالفت را دارا بودند كه ا

بن  یآنان عبارتند از: حسن بن علده تن شدند كه  نگونهیا

بن  یبن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یمحمد بن عل

از  كی چیه ی[ و برانیاجع همی]سالم اهلل عل یبن عل نیحس

از  هیاست. ]كنا فتادهین یاتفاق نیعرب و عجم چن یها خانه

 [یشرافت و بزرگ

 

 هـ( 652 یبن طلحه )متوفا محمد

دمشق در  یو مفت بیخط ،یشافع یبن حسن قرش طلحه

 :سدینو یم نیآن حضرت چن رامونیكتاب مطالب السؤول پ
السالم ( اإلمام الحسن الخالص ... و  هی)عل یمحمد الحسن بن عل یأب

خصه اهلل عز  یالکبرى الت ةیوالمز ایأما مناقبه: فاعلم أن المنقبة العل

 بلىی و جعلها صفة دائمة ال دها،یو منحه تقل دها،یوجل بها، و قلده فر

 محمد یأن المهد دها،یوال تنسى األلسن تالوتها و ترد دها،یالدهر جد

وبضعته المنفصلة عنه.  ه،ینسله، المخلوق منه، و ولده المنتسب إل

 یهـ(، مطالب السؤول ف652یمحمد بن طلحة )متوفا ،ی)الشافع

: ماجد ابن أحمد  قی، تحق476-475مناقب آل الرسول )ع(، ص 

 السالم.( همیعل تیمه كتابخانه اهل ب. طبق برناةیالعط

. اما مناقب و فضائلش بدان كه یهاد یبن عل ابومحمد»

را  یبزرگ برتر ی لهیفخر و مباهات بلند و وس ی هیخداوند ما

ها آراسته و  یبائیبه او اختصاص داده است و او را به تمام ز

 نیداشته است و ا یرا به او ارزان دهیتمام اوصاف پسند

كه  یراو قرار داده به طو یفضائل را صف دائممناقب و 

ها تالوت آن را از  و زبان كند یروزگار حدود آن را كهنه نم

از نسل او؛ و از  یكه محمد مهد نی. به خصوص ابرد ینم ادی

 تن اوست. ی كه به او منتسب و پاره یاو خلق شده، فرزند

 

 هـ( 654 ی)متوفا یابن الجوز سبط

اهل سنت،  شمندیخ و اندمور یحنف یبن جوز سبط

 آن حضرت نگاشته است: رامونیپ
الرضا بن جعفر بن  یبن موس یبن محمد بن عل یالحسن بن عل هو

 عالماً وكان …طالب یبن اب یبن عل نیبن الحس یمحمد بن عل

بن  وسفیأبوالمظفر  نیالدشمس  ،یالحنف الجوزی بن سبط.)ثقة

تذكرة الخواص، ص  هـ(،654)متوفاى یبن عبد اهلل البغداد یفرغل

 م.(1981هـ ـ 1401 روت،یـ ب تی، ناشر: مؤسسة أهل الب362
الرضا بن  یبن موس یبن محمد بن عل یبن عل الحسن»

طالب  یبن اب یبن عل نیبن الحس یجعفر بن محمد بن عل

 عالم و مورد اعتماد بود. یفرد

 

 هـ( 855 یصباغ )متوفا ابن

 ادی نیچن«»یاز امام حسن عسکر زین یصباغ مالک ابن

 كند: یم
... اإلمام القائم بعد یالعسکر یالحسن الخالص بن عل أبومحمد

بن محمد ابنه أبومحمد الحسن الجتماع خلل الفضل  یعل الحسن یأب

له  یقضیله اإلمامة و  وجبی مایكافة أهل عصره ف یو تقدمه عل هیف

عمال بالمرتبة من العلم و الورع و النزاهة و كمال العقل و كثرة األ

 ،ی.)المالکهیو اشارته الخالفة ال هیعل هیثم لنص أب یتعال اهلل یالمقربة ال

المعروف ب ابن الصباغ  یالمک یبن محمد بن أحمد المالک یعل

 ی: سامقیمعرفة األئمة، تحق یهـ(، الفصول المهمة ف885ی)متوفا

 یللطباعة والنشر  مركز الطباعة والنشر ف ثیناشر: دار الحد ،یریالغر

 .(1422األولى:  عةالطب قم، – ثیار الحدد
 یامام پس از ابوالحسن عل یعسکر یحسن بن عل ابومحمد»

 یبود برا السالم هیعل یفرزندش ابومحمد حسن به عل یالهاد

در او گرد آمده بود  لتیو فض یكه اوصاف و خصال برتر نیا

است  یزمامدار یمنصب امامت و مقتض ی و در آنچه الزمه

د كمال عقل و خرد و عصمت و شجاعت، كرم و از علم و زه

 كیكه انسان را به خدا نزد یاز اعمال یاریو بس یبزرگوار

پدر  حیطبق نص صر زیگرفته بود و ن یشیبر همه پ كند، یم

كه آن حضرت  یشاراتاامامت او و  ی بزرگوارش درباره

 او فرموده بود. ینیخالفت و جانش ی درباره

 



 

 

 هـ( 927 یوفااهلل بن روزبهان )مت فضل

در شرح صلوات  ،یشافع یاز علما یبن روزبهان خنج فضل

 :سدینو یم هیسالم اهلل عل یامام حسن عسکر
 یالمجتب یالرض یعشر، المقتد یاإلمام الحاد یاللهم صل و سلم عل 

و المسخر لعسکر المالئکة  یو الول یالعبادة آثار النب یف یالمقتف یالوف

و  یو المجد البه یالقدر العل یذ یالبدر الوض ،یالنور الجل یبالعزم القو

 یو ولد النب یوالد الحجة الصف یوارث اإلمامة من الوص یالعزالسن

شبابه  یف یالمتوف یالنق یابن عل یالحسن العسکر محمد یأب یالزك

فضل بن  ،یاصفهان ی.)خنجیبسر من رأ هیبالبالء المدفون عند أب

م در شرح صلوات چهارده معصوم المخدو یالخادم ال لةیوس ،یروزبهان

دار النشر:  ان،ی، به كوشش: رسول جعفر270-265السالم،  همیعل

 1375مطبعة: صدر، قم، مهر  ،یالطبعة االول ان،یانتشارات انصار

 .(یشمس
 یمقتدا ازدهم،یدرود و صلوات فرست بر امام  ایخدا بار»

كننده در  یرویصاحب وفا، پ ی دهیالخصال و برگز یمرض

و آله و حضرت  هیاهلل عل یصل یت به آثار حضرت نبعباد

لشکر مالئکه با عزم  ی كننده ری( تسخیمرتض ی)عل یول

قدر و مرتبت بلند و  ی. او نور روشن و ظاهر است و دارایقو

بها و جالل است و آن حضرت  تیو عزت در غا یرگبز

 دهیاست. و او پدر حجت برگز یامامت از وص راثیصاحب م

« ابومحمد»او حضرت  تیّاست و كن زهیپاك مبرغیو فرزند پ

به بال و  یاست و وفات كننده در جوان یو لقبش عسکر

 .یزحمت و مدفون در نزد پدر خود در شهر سر من رأ

 

 هـ( 973 ی)متوفا یثمیحجر ه ابن

 عیدر كتاب الصواعق محرقه، كه بر رد تش یثمیحجر ه ابن

 :سدینو یم مالسال هیعل ینگاشته است، درباره امام عسکر

ولد  یأبو محمد الحسن الخالص وجعل ابن خلکان هذا هو العسکر 

 یبکی یأنه رآه وهو صب ووقع لبهلول معه نیومائت نیوثالث نیسنة اثنت

لك  یفقال اشتر همیدیأ یعلى ما ف تحسریفظن أنه  لعبونی انیوالصب

قنا العقل ما للعب خلقنا فقال له فلماذا خل لیقل ایما تلعب به فقال 

لك ذلك قال من قول اهلل عز  نیقال للعلم والعبادة  فقال له من أ

ال ترجعون( المؤمنون  نایوجل )أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنکم إل

فلما  هیعل ایثم خر الحسن مغش اتیفوعظه بأب عظهی. ثم سأله أن 115

 ای یعن كیال ذنب لك فقال إل ریأفاق قال له ما نزل بك وأنت صغ

توقد النار بالحطب الکبار فال تتقد إال بالصغار  یوالدت تیرأ یبهلول إن

ابوالعباس  ،یثمیأخشى أن أكون من صغار حطب نار جهنم.)اله یوإن

المحرقة  اعقهـ(، الصو973ابن حجر )متوفاى یأحمد بن محمد بن عل

: عبد قی، تحق600-599ص  2أهل الرفض والضالل والزندقة، ج  یعل

كامل محمد الخراط، ناشر: مؤسسة  - یبد اهلل التركالرحمن بن ع

 م.(1997 -هـ 1417لبنان، الطبعة: األولى،  -الرسالة 
 نیبد یانیاو و بهلول جر نیحسن خالص... ب ابومحمد»

كه امام هنوز كودك  یاتفاق افتاد كه بهلول در حال بیترت

 هیو او گر كردند یم یها باز كه بچه دیبود او را د یخردسال

را كه  ییها یكرد او حسرت اسباب باز الی. بهلول خكرد یم

 همانتو هم از  ی. گفت: براخورد یدارند، م گریكودكان د

. ابومحمد حسن خرم یكه آنها دارند، م یاسباب باز

 دهیكردن آفر یباز یكم عقل! ما برا یفرمود: ا السالم هیعل

 .میا نشده

علم  ید: برافرمو م؟یا شده دهیچه آفر یگفت: پس برا بهلول

 ؟یگوئ یمطلب را تو از كجا م نیو عبادت. بهلول گفت: ا

فرمود: از قول خداوند متعال: )أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و 

ال ترجعون( سپس خواست او را موعظه كند او هم  نایانکم إل

امام حسن  هبود ك نجایرا موعظه كرد و ا یو تیبا چند ب

تاد چون به هوش اف نیغش كرد و مدهوش به زم یعسکر

 اتیآ یبدهد، گفت: ا یآمد، بهلول خواست به او دلدار

از تو سر  یو گناه یتو نازل نشده تو هنوز كودك ی درباره

بهلول چه  یبرگرداند و فرمود: ا ینزده است. امام رو

 یها زمیه خواهد یهر موقع م دمیمن مادرم را د ؟یگوئ یم

 كند یاستفاده م و كوچك زیر یها زمیبزرگ را بسوزاند از ه

 .«جهنم باشم رهیكه آتش گ ترسم یم نیو من از ا

 

 هـ( 1047 ی)متوف یحضرم
حضرمى شافعى درباره فضائل حضرت  ریفضل بن محمد باكث احمدبن

 : سدینو یم نیچن

 لیالشان جل میابومحمد الحسن الخالص بن على العسکرى، كان عظ

 ریمه ظاهره مشهوره.)باكثالمقدار... و وقع له مع المعتمد لمّا حبسه كرا

المآل فى عد مناقب  لةیحضرمى شافعى، احمدبن فضل بن محمد، وس

به شماره  یاسالم ی، كتابخانه مجلس شورا202مخطوط، ص  ل،اآل

694). 
 میحسن خالص فرزند على عسکرى، او مردى عظ ابومحمد»

القدر بود. و هنگامى كه معتمد او را حبس  لیالشان و جل

 .«متى ظاهر و مشهور صادر گشتكرد از او كرا

 

 هـ( 1322 ی)متوفا یشبلنج

از  یاهل سنت، درباره كرامت شمندانیاز اند یشافع یشبلنج

 : سدینو یم نیآن حضرت چن
بن محمد الجواد ...  یالهاد یذكر مناقب الحسن الخالص بن عل یف

قال  یجامعة الکرامات حدث أبوهاشم داود بن قاسم الجعفر یه یاالول

أنا والحسن بن محمد، ومحمد  -الجوسق  یف یالحبس الذ یكنت ف

أبو  نایإذ دخل عل -وفالن وفالن خمسة أو ستة  ،یالعمر میإبراهبن 

محمد،  یوأخوه جعفر، فخففنا بأب ،یالعسکر یمحمد الحسن بن عل

 .... یوكان معنا ف الحاجب، وسفیللحبس، صالح بن  یوكان المتول



 

 

 
 تیمناقب آل ب ین، نور االبصار فحسن بن موم ،یالشافع یشبلنج

 هـ.( 1313مصر،  ة،یالمختار، المطبعة المحمود یالنب

ابوهاشم داود بن قاسم »: او جامع كرامات است اول»

كه  میشش نفر در زندان قلعه بود ایگفت: ما پنج  «یجعفر

 زین« جعفر»و برادرش  «یعسکر یابومحمد حسن بن عل»

بود با ما « حاجب وسفیصالح بن »زندان  سیوارد شدند رئ

كه ما را  یوقت« ابومحمد»هم بود.  یعرب ریدر زندان مرد غ

نبود، به شما  نجایمرد در ا نیبه ما گفت: اگر ا انهیخفم د،ید

 ی مرد درباره نیخواهد بود ا یكه فرج شما ك دادم یخبر م

شما را در  یها نوشته كه تمام گفته فهیبه خل یا شما نامه

لباس خود پنهان كرده  انیآن را در مآن گزارش داده و 

 فهیتا آن را به دست خل گردد یم یا لهیاست و دنبال وس

گفت: ما چند نفر او را « ابوهاشم. »«دیبرساند از شر او بترس

 دایو آن نامه را پ میكرد شیرا تفت شیو لباسها میگرفت

كرده است و آن  یدر آن نامه از ما بدگوئ میدیو د مینمود

. حضرت میاو صحبت نکرد شیپ گریو د میبرد نیب نامه را از

و  گرفت یم زهدر زندان رو السالم هیعل یامام حسن عسکر

... میخورد یاو م یما هم از غذا كرد یچون افطار م

 ادیدر زندان ز محمد یگفت: آن دفعه حضرت أب« ابوهاشم»

 یمردم دچار قحط «یسر من رأ»كه در  رایمعطل نشد ز

نماز استسقاء  یدستور داد مردم برا هفیشدند، معتمد، خل

 یبرا یدر پ ی)طلب باران( به صحرا بروند، مردم سه روز پ

 یطلب باران به صحرا رفتند و دست به دعا برداشتند ول

 ان،یحیاسقف بزرگ مس «قیجاثل». روز چهارم امدیباران ن

از راهبان هر  یکیو راهبان به صحرا رفت.  یهمراه نصار

باران  كرد، یآسمان بلند م یه سووقت دست خود را ب

ادامه  اهمان برنامه ر قیجاثل زی. روز بعد ندیبار یم آسا لیس

به باران نداشتند.  ازیمردم ن گریداد و آن قدر باران آمد كه د

از مسلمانان در  یامر موجب تعجب مردم شد و بعض نیهم

كردند و  دایپ لیتما تیحیخود به شك افتادند و به مس نید

 «وسفیصالح بن »به  ریناگوار آمد و ناگز فهیر بر خلام نیا

را از زندان آزاده  «السالم هیابومحمد حسن عل»دستور داد 

 فهی. چون ابومحمد حسن نزد خلاوریمن ب شیكرده و پ

كه گمراه  ابیبه او گفت: امت جدت را در فهیحاضر شد، خل

و راهبان بخواه كه فردا  قیشدند. حضرت فرمود: از جاثل

باران  گریگفت: مردم د فهیشنبه به صحرا بروند. خل سه

به  نیآمده است، بنابرا یچون باران به قدر كاف خواهند ینم

 نیا یدارد؟ حضرت فرمود: برا یا دهیصحرا رفتن آنان چه فا

دستور داد  فهیكه شك و شبهه را از مردم زائل سازم. خل

همراه راهبان روز سوم به صحرا  انیحیاسقف بزرگ مس

به  یانبوه تیجمع انیدر م زین« ابومحمد حسن»تند و رف

طلب باران دست  یو راهبان برا انیحیصحرا آمد آنگاه مس

شد و باران شروع به  یآسمان برداشتند. آسمان ابر یبه سو

فرمود: دست آن  السالم هیعل یكرد. امام حسن عسکر دنیبار

 رونیانگشتان او است، ب انیو آنچه در م رندیراهب را بگ

بود حضرت آن  یانگشتان او استخوان آدم انیآوردند. در م

 انیحیو به مس دیچیپ یا استخوان را گرفت و در پارچه

كه دستها به آسمان  نیهم دیفرمود: حاال طلب باران كن

شد، مردم تعجب  انیبلند كردند، ابرها كنار رفت و آفتاب نما

مود: فر ست؟یاستخوان چ نی: ادیامام پرس از فهیكردند. خل

آن را از  نهایخداست كه ا امبرانیاز پ یامبریاستخوان پ نیا

ظاهر  یامبریپ چیاند و استخوان ه برداشته امبرانیقبور پ

امام را  فهی. خلشود یمگر آن كه باران نازل م گردد ینم

همان طور  دندیكرد و استخوان را امتحان كردند د نیتحس

شد كه امام از باعث  انیجر نیا. »دیفرما یامام م كهاست 

گردد و  یمنزل خود در سر من رأ یزندان آزاد شود و راه

مردم حاصل شده بود، بر طرف  یكه برا یها شك و شبهه

هنگام  نیو مسلمانان خوشحال شدند و در ا فهیكرد و خل

خود را كه با آن  ارانی یشمرد و آزاد متیامام فرصت را غن

خواسته  فهیلخواست و خ فهیحضرت در زندان بودند، از خل

بود ابومحمد محترمانه در منزل خود  نیاو را اجابت كرد. ا

 .دیرس یدر هر وقت به او م فهیو صله و جوائز خل دیاقامت گز
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