
Aشهادة اإلمام احلسن العسكري
يعترب اإلمام احلسن بن عيل العسكريA اإلماَم املمهد 
أهل  أتباع  يعهدها  مل  املسلمني  حياة  من  جديدة  ملرحلة 
 Aمن قبل.. مرحلة وجود القائم املصلح Bالبيت
انقطاع  ومرحلة  األرض،  يف  اإلهلي  العدل  يقيم  الذي 

اختالط اإلمام املعصوم بالناس..
واملكائد  الكثرية  التعقيدات  من  الرغم  وعىل 
 ،Aالعسكري اإلمام  جتاه  حيكت  التي  والذميمة 
- النافذة  وبصريته  القدسية  بحكمته  استطاع   فقد 
حيقق  أن   -Aأبيه بعد  اإلمامة  بأعباء  قيامه  إىل  مضافا 
عىل َأرض الواقع أمل املستضعفني يف األرض والوعد 

الرباين لعباد اهلل الصاحلني.
العارش  يف  املنورة  املدينة  يف   Aالعسكري اإلمام  ولد 
من ربيع الثاين سنة 232هـ عىل املشهور، وقد ارحتل مع 
أبيهA إىل مدينة سامراء حني أشخصه املتوكل العبايس 
إليها بسبب خوفه من التفاف الناس حول اإلمام اهلادي
بعد ذلك   Cوقد اشتهر اإلمام احلسن بن عيل ،A
سكنها،  التي  سامراء  مدينة  إىل  نسبة  العسكري  بلقب 
والتي كانت تسمى آنذاك بعسكر، ومن ألقابه االخرى: 
وكانت  والنقي،  والزكي  والرفيق  واهلادي  الصامت 
يف  جتّلت  التي  احلميدة  اخلصال  األلقاب  هذه  تعكس 

حياته للناس.
:Aقبسات من حياته

لقد عانى اإلمام احلسن العسكريA - شأنه شأن أبيه
ضّيقوا  حيث  العباس،  بني  حكام  من  األمّرين   -A
به  وتربصوا  حرمته،  وانتهاك  حبسه  من  وأكثروا  عليه 
يأبى اهلل  املواضع، ولكن  الكثري من تلك  أن يموت يف 
اإلمام  بقي  حيث  الكافرون،  كره  ولو  نوره  يتم  أن  إال 
يتزلزل ومل  املعهودة، مل  ثابتا عىل سريته الرشيفة وهيبته 
يتململ، حتى قال فيه َأحد أعدائه: ما رأيت وال عرفت 
رجال برس من رأى من العلويني مثل احلسن بن عيل بن 
ونبالته  وعفافه  وسكونه  هديه  يف   Aالرضا بن  حممد 

وكرمه..

املخالف واملؤالف  أمام  يديه  تعاىل عىل  اهلل  وقد أجرى 
التي  الظاهرة  واآليات  الباهرة  الكرامات  من  الكثري 
أن  ذلك  من  روي  والسري،  التاريخ  كتب  هبا  نطقت 
حبس  عندما  وصيف  بن  صالح  عىل  اقبلوا  العباسيني 
اإلمامA عنده وقالوا له: ضّيق عليه وال توسع، فقال 
من  رّش  رجلني  به  وكلت  وقد  به؟  أصنع  ما  صالح: 
والصيام  والصالة  العبادة  من  صارا  فقد  عليه،  قدرت 

إىل أمر عظيم. 
ثم أمر بإحضار املوكلني به فقال هلام: وحيكام ما شأنكام 
نقول يف رجل يصوم  ما  له:  فقاال  الرجل؟  أمر هذا  يف 
بغري  يتشاغل  وال  يتكلم  ال  كله،  الليل  ويقوم  النهار 
ال  ما  وداخلنا  فرائصنا  ارتعدت  إلينا  نظر  فإذا  العبادة، 
العباسيون ذلك أنرصفوا  فلاّم سمع  أنفسنا،  نملكه من 

خائبني. الكايف: ج1، ص512.
نحرير،  له  يقال  حّباس  إىل  ُسّلم   Aانه وروي 
اتق  امرأته:  له  فقالت  ويؤذيه،  عليه  يضيق  فكان 
له  وذكرت  منزلك،  يف  من  تدري  ال  فإنك  اهلل 
منه،  عليك  أخاف  إين  وقالت:  وعبادته،  صالحه 
اخلليفة  استأذن  ثم  السباع،  إىل  الرمينه  واهلل  فقال: 
أكلها  يف  يشّكوا  ومل  إليها  به  فرمى  له،  فأذن  ذلك  يف 
 Aفوجدوه احلال  ليعرفوا  املوضع  إىل  فنظروا   هلا، 
داره.  إىل  بإخراجه  فأمر  حوله،  والسباع  يصيل  قائام 

اإلرشاد للشيخ املفيد: ج2، ص334.
وعن عيل بن شابور قال: قحط الناس برس من رأى يف زمن 
احلسن بن عيل العسكريA فأمر املتوكل باالستسقاء، 
فخرجوا ثالثة أيام يستسقون ويدعون فام سقوا، وخرج 
النصارى والرهبان، وكان  الرابع مع  اليوم  اجلاثليق يف 
فيهم راهب فلام مد يده هطلت السامء باملطر، وخرجوا 
الناس  أكثر  فشك  السامء،  فمطرت  الثاين  اليوم  يف 
املتوكل  فأنفذ  النرصانية،  دين  إىل  ومالوا  وتعجبوا 
فأخرجه  حمبوسا  وكان   -  Aالعسكري احلسن  إىل 
هلكت.  فقد   Fجدك أمة  إحلق  وقال:  احلبس-   من 
)إين خارج ومزيل الشك إن شاء اهلل تعاىل(   :Aفقال
فخرج اجلاثليق يف اليوم الثالث والرهبان معه، وخرج 

احلسنA يف نفر من أصحابه، فلام برص بالراهب قد مد 
يده أمر بعض مماليكه أن يقبض عىل يده اليمنى ويأخذ 
فأخذه  أسودا،  عظام  منه  وأخذ  ففعل  أصابعه،  بني  ما 
يف  وكان  فاستسقى،  اآلن  استسق  له  وقال   Aاحلسن
السامء غيٌم فتقشع الغيم وطلعت الشمس بيضاء، فقال 
املتوكل: ما هذا العظم يا أبا حممد؟ فقالA: )إن هذا 
الرجل مّر بقرب من قبور األنبياء فوقع يف يده هذا العظم، 
وما كشف عن عظم نبي إال هطلت السامء باملطر( بحار 

األنوار: ج50، ص270.
النواصب عىل هذا احلال جتاهه  أعداء اإلمام  يزال  وال 
حتى دّس إليه املعتمد العبايس السّم، فإذا باإلمام يف علة 
منذ أول شهر ربيع األول إىل َأن قبضه اهلل تعاىل بعد أيام 
قالئل شهيدا مظلوما قد أكمل من عمره تسعًا وعرشين 
 Aسنة، قال حممد بن احلسن بن عباد: مات أبو حممد
قد  الليلة  تلك  يف  وكان  الغداة،  صالة  مع  اجلمعة  يوم 
املدينة، وذلك يف شهر ربيع األول  إىل  كتب كتبا كثرية 
لثامن خلون منه سنة ستني ومائتني من اهلجرة، ومل حيرضه 
إال صقيل اجلارية وعقيد اخلادم والقائمA، فدعا بامء 
)أبدأبالصالة  فقال:  إليه  به  فجئنا  باملصطكي،  غىل  قد 
فبسطناه يف حجره،  باملنديل  فجئنا  )هيؤين(،  فوضئوين 
مرة  وذراعيه  وجهه  به  فغسل  املاء،  صقيل  من  وأخذ 
صالة  وصىل  مسحا،  وقدميه  رأسه  عىل  ومسح  مرة، 
الصبح عىل فراشه، وأخذ القدح ليرشب فأقبل القدح 
صقيل  فأخذت  ترعد،  ويده  ثناياه  ويرضب  يضطرب 
األنوار:  بحار  ساعته.  من   Aومىض يده  من  القدح 

ج50، ص331.
كالمهم نور: 

روي عن االمام العسكريA قوله: )خري إخوانك من 
نيس ذنبك وذكر إحسانك إليه( مستدرك سفينة البحار: 

ج1، ص72.
بحار  الناس(  من  استوحش  باهلل  آنس  )من   :Aوقال

األنوار: ج75، ص377.
مفتاحه  وجعل  بيت  يف  اخلبائث  )جعلت   :Aوقال



الكذب( بحار األنوار: ج75، ص379.
يعرْف  ومل  حكم،  واحللم  خصم،  )اجلهل   :Aوقال
راحَة القلوب من مل جيّرعه احلُلم غصَص الغيظ( بحار 

األنوار: ج75، ص377.
وقالA: )املقادير الغالبة ال تدفع باملغالبة، واألرزاق 
املكتوبة ال تنال بالرشه، وال تدفع باإلمساك عنها( بحار 

األنوار: ج75، ص379.
 :Aزيارة اإلمام احلسن العسكري

د احْلََسَن ْبَن َعيِلٍّ اهْلاِدَي  الُم َعَلْيَك يا َمْوالَي يا َابا حُمَمَّ َالسَّ
اهللِ  َوِلَّ  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َوَبَركاُتُه،  اهللِ  َوَرْحَُة  امْلُْهَتِدَي 
َواْبَن ُحَجِجِه،  َة اهللِ  الُم َعَلْيَك يا ُحجَّ َاْولِيآِئِه، َالسَّ َواْبَن 
الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك يا َصِفّي اهللِ َواْبَن َاْصِفيآِئِه، َالسَّ َالسَّ
الُم َعَلْيَك َيا  يا َخليَفَة اهللِ َواْبَن ُخَلفاِئِه َوَابا َخليَفتِِه، َالسَّ
اْلَوِصّينَي،  َسيِِّد  اْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ النَّبِّينَي،  اْبَن خاَتِم 
الُم َعَلْيَك َيا اْبَن  الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َامرِي امْلُْؤِمننَي، َالسَّ َالسَّ
َمِة اهْلاديَن،  الُم َعَلْيَك َيا اْبَن االْئِّ َسيَِّدِة نِساِء اْلعامَلنَي، َالسَّ
الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك َيا اْبَن االْْوِصياِء الّراِشديَن، َالسَّ َالسَّ
الُم  الُم َعَلْيَك يا اِماَم اْلفاِئزيَن، َالسَّ يا ِعْصَمَة امْلُتَّقنَي، َالسَّ
الُم َعَلْيَك يا َفَرَج امْلَْلُهوفنَي،  َعَلْيَك يا ُرْكَن امْلُْؤِمننَي، َالسَّ
الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك يا واِرَث االْْنبِياِء امْلُنَْتَجبنَي، َالسَّ َالسَّ
َا  َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ،  َرُسوِل  َوِص  ِعْلِم  خاِزَن  يا 
َا النّاطُِق بِِكتاِب اهلل،  الُم َعَلْيَك َايُّ الّداعي بُِحْكِم اهلل، َالسَّ
الُم َعَلْيَك يا هاِدَي  َة احْلَُجج، َالسَّ الُم َعَلْيَك يا ُحجَّ َالسَّ
الُم َعَلْيَك يا َعْيَبَة  الُم َعَلْيَك يا َوِلَّ النَِّعم، َالسَّ االَْمم، َالسَّ
يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ ْلم،  احْلِ َسفينََة  يا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْلِعْلِم، 
يِف  َوالّثابَِتِة  ُتُه،  ُحجَّ لِْلعاِقِل  الّظاِهَرة  امْلُنَْتَظِر،  االْماِم  َاَبا 
َوامْلَُغيِِّب  الّظاملنَِي،  َاْعنُيِ  َعْن  امْلْحَتَجِب  َمْعِرَفُتُه،  اْلَيقنِي 
َجديدًا  االْْسالَم  بِِه  نا  َربُّ َوامْلُعيِد  اْلفاِسقنَي،  َدْوَلِة  َعْن 

َاْشَهُد  االْْنِدراِس،  َبْعَد  َغّضًا  َواْلُقْرآَن  االْْنطِامِس،  َبْعَد 
َوَأَمْرَت  كاَة،  الزَّ َوآَتْيَت   الّصالَة،  َاَقْمَت  َانََّك  ياَمْوالَي 
َربَِّك  َسبيِل  اىِل  َوَدَعْوَت  امْلُنَْكِر،  َعِن  َوَنَْيَت  بِامْلَْعُروِف، 
َحّتى  ُمِْلصًا  اهللَ  َوَعَبْدَت  احْلََسنَِة،  َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ
أِن الَّذي َلُكْم ِعنَْدُه َاْن َيَتَقبََّل  أتاك اْلَيقنُي، َاْسَأُل اهللَ بِالشَّ
ُدعائي  َوَيْسَتجيَب  اَِلْيُكْم،  َسْعيي  َوَيْشُكَر  َلُكْم،  ِزياَريت 
َعَلني ِمْن َاْنصاِر احْلَقِّ َوَاْتباِعِه َوَاْشياِعِه َوَمواليِه  بُِكْم، َوجَيْ

الُم َعَلْيَك َوَرْحَُة اهللِ َوَبَركاُتُه. ّبيِه، َوالسَّ َوحُمِ
ثم قبل رضحيه وضع خدك األيمن عليه ثم األيرس وقل:
َعىل  َوَصلِّ  َبْيتِِه،  َوَاْهِل  د  حُمَمَّ َسيِِّدنا  َعىل  َصلِّ  َالّلـُهّم 
ْبِن َعيِلٍّ اهْلاِدي اىِل دينَِك، َوالّداعي اىِل َسبيِلَك،  احْلََسِن 
َومْاَوى  جى،  احْلِ َوَمْعِدِن  التُّقى،  َوَمناِر  اهْلُدى،  َعَلِم 
َوَبْحِر  ْكَمِة،  احْلِ َوَسحاِب  اْلَورى،  َوَغْيِث  النُّهى، 
امْلَْعُصوِم  ِة،  االْمَّ َعىَل  هيِد  َوالشَّ ِة  االَِئمَّ َوواِرِث  امْلَْوِعَظِة، 
ْجِس، الذي  ِر ِمَن الرِّ ِب، َوامْلَُطهَّ امْلَُهّذِب، َواْلفاِضِل امْلَُقرَّ
َوَنَصْبَتُه  طاِب،  اخْلِ َفْصَل  َوَاهْلَْمَتُه  اْلِكتاِب،  ِعْلَم  ْثَتُه  َورَّ
َوَفَرْضَت  بِطاَعتَِك،  طاَعَتُه  َوَقَرْنَت  ِقْبَلتَِك،  اِلْهِل  َعَلاًم 
بُِحْسِن  َاناَب  َفَكام  َالّلـُهمَّ  َخليَقتَِك،  َجيِع  َعىل  َتُه  َمَودَّ
االْْخالِص يف َتْوحيِدَك، َوَاْردى َمْن خاَض يف َتْشبيِهَك، 
َاْهِل االْيامِن بَِك، َفَصلِّ يا َربِّ َعَلْيِه َصالًة  َوحامى َعْن 
ِه  َجدِّ بَِدَرَجِة  اجْلَنَِّة  يِف  َوَيْعُلو  اخْلاِشعنَي  حَمَلَّ  هِبا  َيْلَحُق 
َلُدْنَك  ِمْن  َوآتِنا  َوَسالمًا،  حَتِيًَّة  ِمنّا  ْغُه  َوَبلِّ النَّبِّينَي،  خاَتِم 
ُذو  اِنََّك  َوِرْضوانًا،  َوَمْغِفَرًة  َواِْحسانًا  َفْضاًل  ُمواالتِِه  يف 

َفْضل َعظيم َوَمنٍّ َجسيم.


