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Genealogie: 

Hij is Abu Mohammed, Al-Hassan Al-Askari, de zoon van Ali Al-Naqi, de zoon van 

Mohammed Al-Jawaad, de zoon van Ali Al-Ridha, de zoon van Musa Al-Kaadhum, de zoon 

van Ja’far Al-Saadiq, de zoon van Mohammed Al-Baqir, de zoon van Ali Zayn Al-Aabideen, 

de zoon van Al-Hussein Al-Shaheed, de zoon van de leider der gelovigen Ali ibn Abi Taalib, 

moge Allah hen allen zegenen.  

 

Zijn moeder:  

Wordt Sawsan genoemd, en wordt met toenaam Um Al-Hassan genoemd, en staat ook bekend 

als “De Grootmoeder” omdat ze de grootmoeder is van De heer van Onze Tijd (ajtf), Al-Mahdi. 

Er bestaan ook andere namen voor haar, waaronder: Hudayth, Hudaythah, Saleel, Sumanah.  

 

Bijnaam: 

Meest bekende bijnaam van deze imam is Al-Askari, en werd zowel voor hem als voor zijn 

vader gebruikt omdat ze in Askar kwamen te wonen in Samarrah, een stad die gebouwd is door 

Al-Mu’tassim voor zijn leger om ook de hoofdstad van zijn kalifaat te worden. Er wordt ook 

gezegd dat Askar een buurt is in Samarrah waar de Imams (as) verbleven.  

 

Toenaam: 

Hij staat bekend als Abu Mohammed.  

 

Uiterlijk en kleding: 

Ahmed ibn Khaqaan beschrijft hem als: “Bruin, met grote ogen, goede lengte, een mooi gezicht, 

goed fysiek, straalt goede aura.” 

Ibn Al-Sabbaagh zei: “Zijn (huids)kleur is tussen wit en bruin in.” 

Er wordt geleverd over zijn kledij: dat hij zachte witte kleding draagt en daaronder groffe zwarte 

kleding draagt en zegt: “Dit is voor Allah, en dat is voor jullie.” 

 

Gegraveerd op zijn ring: 

“Verheven is Hij aan wie het lot van de hemels en aarde toe behoren”. En er wordt ook geleverd: 

“Allah is mijn meester/helper.” 

 

Duur van zijn Imamah: 

Zes jaar, van het jaar 254 tot 260 hidjri. Hij heeft in zijn imamah de volgende Abbasiden 

meegemaakt: Al-Mu’taz, Al-Muhtadi, en Al-Mu’tamid.  

 

Zijn vrouw: 

Wordt onder andere Narjis genoemd. Net als zijn moeder, bestaan veel overleveringen over 

haar naam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zijn leven in meer details: 

Al-Askari (as) werd geboren op 8 Rabi’ Al-Akhir, in het jaar 232 H, hoewel er andere data 

worden gegeven voor zijn geboorte, maar dit is het meest bekende. Hij werd geboren tegen het 

einde van de regie van Al-Wathiq Billah ibn Al-Mu’tassim, waarna de macht ging naar diens 

broer Al-Mutawakkil in het jaar 232 H. Destijds was de leeftijd van de Imam (as) rond de acht 

maanden. 

 

Al-Mutawakkil werd in het jaar 247 H gedood waarna zijn zoon Al-Muntassir aan de macht 

kwam voor zes maanden en twee dagen, en ging dood in het jaar 248 H. Na Al-Muntassir kwam 

Al-Musta’een Billah aan de macht in hetzelfde jaar, maar onttrok zich van de macht na veel 

rumoer en oorlog in het jaar 251 H.  

 

Al-Mu’taz Billah kwam aan de macht erna, en na twee jaar van het krijgen van diens macht 

overleed Imam Al-Haadi (as) als een martelaar op 3 Rajab in het jaar 254 H, en zo werd Imam 

Al-Askari (as) de imam na zijn vader (as).  

 

Imam Al-Askari (as) ging met zijn vader (as) vanuit Medina naar Samarrah, nadat Al-

Mutawakkil een brief stuurde naar de Imam Al-Haadi (as) om naar hem te komen en in de 

hoofdstad van zijn kalifaat te verblijven. Al-Mutawakkil deed zo om de Imam (as) zo dicht 

mogelijk bij hem te houden en hem onder surveillance te plaatsen, en ook om hem te scheiden 

van zijn volgelingen. Nadat Imam Al-Haadi (as) in het jaar 254 H overleed, bleef de Abbasiden 

hun plan voortzetten tegen Imam Al-Askari (as) via de volgende aspecten: 

 

Ten eerste: hem onder verscherpt toezicht te zetten en daarna onder huisarrest plaatsen: 

De Abbasiden plaatsten Al-Askari (as) onder huisarrest net als zijn vader (as) en hebben 

zodoende zijn mogelijkheden om vrij te bewegen geëlimineerd. Een andere regel die ze op hem 

plaatste is dat de Imam (as) iedere maandag en donderdag naar het paleis moest komen. Ze 

deden dat om hem nog verder te dwarsbomen in wat hij wil doen en bereiken.  

 

De enige wat de Imam (as) daartegen kon doen is alles geheim houden omdat iedereen die bij 

hem langskomt de informatie aan de regering kan doorgeven en hem mogelijk in problemen 

zet. Wat de Imam (as) ook gedaan heeft, is wat zijn vader begon voort te zetten, en dat is door 

vertegenwoordigers aan te nemen, die de Imam de mogelijkheid gaven om toch met de mensen 

te communiceren en hen antwoorden op de vragen die zij aan hem stelden.  

 

Deze vertegenwoordigers waren in contact met de Imam (as) via geschriften in de vorm van 

brieven en hij (as) antwoordt hen ook via brieven die door hem ondertekend zijn.  

Wie het leven volgt van de twee Imams (as), de twee Askari’s, ziet dat brieven tussen hen en 

hun volgelingen een belangrijke rol begonnen te spelen, alsof deze twee Imams de volgelingen 

wilden voorbereiden op de verdwijning van de twaalfde Imam en hen het idee te geven dat het 

niet ongebruikelijk is om op deze manier met hun Imam te communiceren. 

 

De vertegenwoordigers speelden destijds een grote rol in het overdragen van informatie en 

sommigen hadden een baan die ze gebruikte om zo de brieven te verplaatsen. Zo werkte één in 

het verkopen van meel, en gebruikte de zakken om de geschriften daarin te verstoppen.  

Van deze vertegenwoordigers kennen we:  

 Ibrahim ibn Abdah Al-Naysaboori 

 Ayoeb ibn Nooh ibn Daarin Al-Nakha’i 

 Ja’far ibn Suhail Al-Saqqeel 



 

 

 Hafs ibn Amr Al-Umari, die bekend stond onder Al-Jammaal, omdat hij in kamelen 

handelde 

 Ali ibn Ja’far Al-Barkami 

 Al-Qassim ibn Al-‘Ala’ Al-Hamadaani 

 Abu Amr, Uthmaan ibn Sa’eed Al-Umari en zijn zoon Mohammed. 

 

Ten tweede: hem (as) gevangen nemen: 

De Imam (as) werd in de tijden van Al-Mu’taz, Al-Muhtadi, en Al-Mu’tamid, meerdere malen 

in de gevangenis gezet, en zij zetten mensen die haat jegens hem en zijn familie hadden als 

bewakers om zo hem het leven nog moelijker te maken.  

 

De Imam (as) ging met hen om door hen bewijzen te geven van wat en wie hij is, door zijn 

daden, door zijn gebeden. En zo heeft hij ervoor gezorgd dat de bewakers hem gingen 

respecteren en soms juist bang van hem werden omdat ze wisten wat ze aan het doen zijn. Een 

paar van de Turken die hem moesten bewaken zeiden, toen hij in de gevangenis van Saalih ibn 

Wassif zat: “Wat kunnen we zeggen over iemand die overdag vast, en de avond met gebeden 

doorbrengt. En hij spreekt niet en houdt zich enkel bezig met het gebed. Als hij naar ons kijkt 

krijgen we rillingen en verliezen we controle over onszelf.” 

 

Ten derde: zijn volgelingen achtervolgen: 

De regering achtervolgede zijn volgelingen omdat zij de basis vormen voor de imam en waar 

hij (as) voor staat, en verjoeg iedereen bij de imam weg om hem af te sluiten. Zij werden vaak 

in de gevangenis gezet, of verjaagd naar andere steden, en vaak vermoord. In het jaar 254 H 

werden grote getale van de sjiieten in Qum (Iran) vermoord omdat ze sjiiet waren. 

 

Al-Mutawakkil roept Al-Haadi (as) naar Samarrah: 
Toen het konvooi van Imam Al-Haadi (as), tezamen met zijn familie en volgelingen, bij 

Samarrah aankwam, gaf Al-Mutawakkil een bevel om de Imam die dag apart te houden, en 

werd bevolen dat de imam (as) met zijn familie in een hotel worden gezet genaamd Khaan Al-

Sa’aleek. Pas de volgende dag beval Al-Mutawakkil om de Imam (as) een huis te geven in 

Samarrah. In dat huis leefde Imam Al-Haadi (as) een goed leven aan de buitenkant, maar werd 

in de gaten gehouden vanuit de binnenkant. Iedereen kon zien dat Al-Mutawakkil goed zorgde 

voor de Imam (as) en voor zijn familie, maar wat mensen niet wisten is dat de Al-Mutawakkil 

allerlei plannen maakte om van de Imam af te komen.  

 

Wat ook Al-Mutawakkil gedaan heeft is het graf van Imam Al-Hussein (as) vernielen en 

gelijkmaken met de grond. Zo stuurde hij in het jaar 236 H een man genaamd Al-Dayzaj naar 

het graf en beval hem het graf te vernielen. Dat heeft hij gedaan en er werd rondom het graf 

planten geplant zodat het graf nog moelijker te bereiken wordt. Ook werd geroepen dat: “Wie 

bij het graf wordt gevonden zal in de gevangenis belanden.” 

 

Al-Mutawakkil bleef angst hebben vanuit de kant van Imam Al-Haadi (as), en zo plaatst hij de 

Imam (as) onder huisarrest en verbood hem zich te verplaatsen, en daarna is bevolen om de 

Imam (as) te arresteren en verbleef onder arrest bij Ali ibn Karkar.  

 

Een paar dagen voor de dood van Al-Mutawakkil werd de Imam (as) bevolen om te voet te 

gaan met Al-Mutawakkil op de dag van Al-Fitr (eerste dag van Suikerfeest), en het was een 

hete, droge dag. De Imam (as), samen met zijn familieleden liepen totdat de Imam (as) geheel 

onder zweet kwam te zitten. Het was dan dat de Imam (as) zijn handen omhoog hield en een 

smeekbede verrichtte. Al-Mas’oodi levert: “Abu Al-Hassan zei tegen hen: In deze wereld is een 



 

 

persoon wiens geknipte nagels meer waarde bij Allah hebben dat de kalf van de kameel van 

Thamood. En Allah zegt: {“Jullie kunnen nog drie dagen in jullie woning genieten. Dat is een 

ongelogen aanzegging.”}[Huud:65]. Al-Mutawakkil werd drie dagen erna vermoord. 

 

De Turken destijds, die onder leidingen waren van Al-Mutawakkil en het grote deel van het 

leger vormden, waren niet eens met hem en hebben een deal gesloten met zijn zoon Al-

Muntassir. Vijf man gingen bij Al-Mutawakkil binnen op een avond toen hij dronken was en 

hebben hem en zijn minister Ibn Khaqaan vermoord, op 4 Shawwaal 247 H. 

 

De tijd van Al-Muntassir: 
Zijn kalifaat duurde zes maanden twee dagen, en die tijd leverde geen aanwijzingen voor haat 

jegens de Imam (as) of zijn volgelingen. Er wordt geleverd dat Al-Muntassir zijn vader wou 

vermoorden omdat hij zag dat zijn vader Imam Ali (as) en Fatima (as) onteerde, en zo wordt 

geleverd dat Al-Muntassir eigenlijk liefde had voor Ahl Al-Bayt (as). 

In Rabi’ Al-Akhir 248 H ging Al-Muntassir dood door een ziekte, en wordt ook gezegd dat zijn 

dokter een met gif besmette mes gebruikte om hem te behandelen en daaraan ging hij dood. 

 

De tijd van Al-Musta’een: 

Ahmed ibn Al-Mu’tassim, de broer van Al-Mutawakkil, werd als kalief aangewezen in het jaar 

248 H, en werd vermoord in het jaar 252 H, en had eigenlijk niet veel macht in hand. Hij werd 

gecontroleerd door anderen. In zijn dagen waren veel oorlogen en conflicten waarna hij afgezet 

en vermoord werd.  

In het jaar 251 H kwamen de Turken in opstand nadat Baghir de Turk door Al-Musta’een 

vermoord werd. Al-Musta’een vluchtte naar Bagdad samen met Wassief en Bagha Junior. In 

Samarrah gingen de Turken tekeer en pleegden moord en bederf en haalden Al-Mu’taz vanuit 

de gevangenis en plaatsten hem als kalief. Bagdad werd een slagveld tussen het leger van Al-

Mu’taz en de volgers van Al-Musta’een, waarna Al-Musta’een zichzelf afgezet heeft in het jaar 

252 H, waarna hij door de Turken vermoord werd. 

 

De tijd van Al-Mu’taz: 
Al-Zubair, of Mohammed, ibn Al-Mutwakkil ibn Al-Mu’tassim. Werd als leider van de 

moslims aangewezen in het jaar 252 H.  

In zijn tijd werden de sjiieten en de familie van de Imam (as) wederom onder druk gezet. Velen 

werden vermoord, ontheemd, of in de gevangenis gegooid.  

 

Op maandag, 3 Rajab 254 H, overleed Imam Al-Haadi (as), en zijn zoon Al-Askari (as) heeft 

het gebed op hem verricht. De Imam (as) overleed door gif die aan hem werd gegeven op bevel 

van Al-Mu’taz zelf.  

 

Al-Mu’taz ging om met Al-Askari (as) niet anders dan zijn voorvaders. Wat de tijd van Al-

Mu’taz kenmerkte is dat de Imam (as) onder meer toezicht werd geplaatst. Zo kon de Imam (as) 

alleen op speciale wijzen in contact komen met zijn metgezellen.  

Ook werd de Imam (as) meerder malen in de gevangenis gezet, waar hij zichzelf enkel bezig 

hield met gebeden en vasten. Ook heeft Al-Mu’taz een plan in werking gesteld om de Imam 

Al-Askari (as) te vermoorden. Zo beval hij de bewaker Sa’eed Al-Hadjib om de Imam (as) naar 

Kufa te verplaatsen en hem onderweg te vermoorden, maar deze plan lekte naar de buitenwereld 

en de sjiieten kregen dat te horen, waarna ze brieven naar de Imam (as) in gevangenis stuurden 

om te vragen hoe hij (as) is. De Imam (as) antwoordde hen: “Na drie dagen zal er een oplossing 

komen.” En drie dagen erna werd Al-Mu’taz vermoord.  

 



 

 

In het jaar 255 H werd Al-Mu’taz afgezet door het leger, omdat de legerleiders naar hem 

kwamen en om hun salaris vroegen, maar hij had geen geld om hen te betalen. De Turken 

kwamen dan bijeen om hem af te zetten en hem daarna te vermoorden.  

 

 

De tijd van Al-Muhtadi: 
Mohammed ibn Al-Waathiq ibn Al-Mu’tassim, werd als kalief aangewezen in Rajab 255 H.  

Er wordt geleverd dat hij het meeste rechte kalief was van de Abbasiden. Hij zette zang en 

alcohol aan de kant, en had een specifieke dag aangesteld waarin hij naar de problemen van de 

mensen luisterede en als rechter fungeerde tussen hen.  

Maar dat nam niet weg dat hij niet rechtvaardig was jegens de familie van de profeet (sawa), 

want ook in zijn kalifaat werden velen van hen vermoord, ontheemd, en in de gevangenis gezet. 

Ook de volgelingen van Ahl Al-Bayt konden niet aan zijn haat ontkomen, zo wordt geleverd 

dat hij Ja’far ibn Mohammed naar Bagdad verplaatste omdat hem werd verteld dat Ja’far een 

sjiiet was.  

 

Al-Muhtadi probeerde Imam Al-Askari (as) op allerlei manieren onder druk te zetten en hem 

te limiteren in zijn dagelijks leven, en probeerde meerdere malen de Imam (as) te vermoorden. 

Zo levert Al-Majlisi in Bihaar Al-Anwaar via Abu Haashim Al-Ja’fari dat hij zei: “Ik was 

samen met Abu Mohammed (as) in de gevangenis waar hij tegen mij zei: O Abu Haashim, deze 

tiran probeerde de plan van Allah te dwarsbomen in deze nacht, maar Allah heeft zijn leeftijd 

verkort en liet wat hij wou doen aan diegenen die na hem regeert. En ik heb geen kind, en Allah 

(swt) zal mij een kind geven met zijn gunst en genade.” Abu Haashim vertelt verder: “Toen we 

de volgende ochtend wakker werden, waren de Turken in opstand gekomen en werden ook door 

de mensen geholpen en zo hebben ze hem vermoord en Al-Mu’tamid in zijn plaats gezet.” 

 

Al-Muhtadi werd in Rajab 256 H vermoord. 

 

De tijd van Al-Mu’tamid: 
Ahmed ibn Al-Mutawakkil ibn Al-Mu’tassim, werd gekozen als leider in het jaar 256 H. Samen 

met zijn broer Talha regeerden zij over de moslims. Zijn politiek ging niet buiten de grenzen 

van zijn voorgangers betreffend onder druk zetten van Ahl Al-Bayt (as) en hen het leven zo 

moeilijk mogelijk maken.  

 

In de tijd van Al-Mu’tamid werd Imam Al-Askari (as) meerdere malen in de gevangenis gezet. 

Zo wordt geleverd dat een keer de Imam (as) in de gevangenis van Nihreer werd gezet, en diens 

vrouw zei tegen hem: “Vrees Allah, weet je niet wie je als gevangen hebt?” Hij zei:” Ik zal hem 

aan de leeuwen gooien”. En hij deed dat, waarna de leeuwen rondom de Imam (as) gingen lopen 

terwijl de Imam (as) aan het bidden was.  

 

En hij (as) werd ook in de gevangenis van Ali ibn Jurayn gezet in het jaar 260 H. Ibn Hajar Al-

Haytami in zijn boek (Al-Sawaeq Al-Muhriqah) levert het verhaal van “De Vraag om water” 

en gaat als volgt: 

Toen hij (as) in de gevangenis werd gezet, kampte Samarrah met een ongelofelijke droogte, 

waarna Al-Mu’tamid het bevel gaf dat mensen naar een plek gaan om te bidden en Allah voor 

regen te vragen. De mensen deden dat voor drie dagen achter elkaar zonder succes. De 

christenen in de stad gingen samen met een priester de volgende dag bidden en elke keer dat de 

priester zijn hand uitreikt naar de hemel, begon het te regenen. De volgende dag gebeurde 

hetzelfde, waarna velen begonnen te twijfelen aan hun geloof en velen bekeerde tot het 

christendom. Al-Mu’tamid vond dat erg en beval dat de Imam (as) naar hem wordt gebracht.  



 

 

Hij zei tegen de Imam (as): “Help de natie van uw grootvader voordat ze te niet gaan.” 

Imam Al-Hassan Al-Askari (as) zei tegen hem: “Laat de mensen morgen weer gaan bidden en 

ik zal de twijfel van hun harten wegvagen”, en hij (as) vroeg aan de kalief om zijn metgezellen 

uit de gevangenis te laten en dat werd hem gegeven.  

 

De volgende dag, gingen de mensen naar buiten om voor regen te bidden. De priester kwam 

naar voren en stak zijn armen omhoog waarna de hemel vol begon te zitten met wolken. Imam 

Al-Hassan Al-Askari (as) zei: “Pak de hand van de priester en kijk wat erin zit.” Ze keken en 

bleek een menselijk bot te zijn. Imam Al-Askari (as) zei tegen de priester: “Bid nu voor regen.”  

 

De priester stak zijn handen weer omhoog waarna de wolken uiteen gingen de zon scheen volop. 

De mensen waren verbaasd over dit, en Al-Mu’tamid zei: “O Abu Mohammed, wat is dit?” 

De Imam (as) zei: “Dit is het bot van een profeet, dat de priester bemachtigde van een graf. En 

elke keer dat een bot van een profeet aan de hemel wordt ontbloot, zal het gaan regenen.” 

Ze bestudeerden daarna het bot en bleek inderdaad van een mens te zijn en kwamen erachter 

dat het inderdaad van een profeet is. De mensen werden gerust gesteld en Al-Hassan (as) keerde 

terug naar zijn huis.  

 

Al-Mu’tamid verscherpte alsnog het toezicht op Al-Askari (as) omdat hij wist dat Al-Askari 

(as) de elfde Imam is, en dat wie na hem komt de twaalfde is die een einde zal maken aan 

tirannie en onrecht. Als je zelf weet dat je onrechtvaardig bent, heb je vanzelfsprekend angst 

voor een rechtvaardige heerser.  

 

Het verhaal van Imam Al-Askari (as) eindigde met Al-Mu’tamid op 8 Rabi’ Al-Awwal van het 

jaar 260 H, toen Al-Mu’tamid beval gaf de Imam (as) met gif te vermoorden. En zo werd de 

Imam (as) vermoord op een leeftijd die wordt gezien als de jongste van de Imams, op 28 jarige 

leeftijd.  

 

Imam Al-Askari (as) zei: 

 “Vraag niet om puurheid van wie jij geen puurheid gunt, en vraag geen advies van wie 

jij slecht over denkt, opdat de harten van anderen jegens jou zijn zoals jouw hart jegens 

hen.” (Bihaar Al-Anwaar, vol 78 pag 378) 

 “Vermenigvuldig in dank zodat jullie vermenigvuldigd worden in gunsten.” (Madinat 

Al-Ma’ajiz, vol 504) 

 “Een teken van nederigheid is iedereen begroeten die je tegenkomt, en het niet zitten op 

de beste plek van een samenkomst.” (Tuhaf Al-Uquul, pag 487) 

 “Wie zijn broeder in het geheim adviseert heeft hem goed gedaan, en wie zijn broeder 

in het openbaar adviseert heeft hem bevlekt.” (Bihaar Al-Anwaar, vol 78 pag 347) 

 “De beste onder jouw broeders is die jouw zondes vergeeft en herinnert het goede dat 

jij voor hem hebt gedaan.” (I’laam Al-Deen, pag 313) 

 “Woede is de sleutel tot iedere kwaad.” (Bihaar Al-Anwaar, vol 78 pag 373) 

 “Diegene met het minst rust onder de mensen is de hater.” 

 “Vroomheid is niet in het veel vasten of gebeden verrichten, maar in het veel nadenken 

over de zaak van Allah.” (Tuhaf Al-Uquul, pag 488) 


