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 :الميالد 

الحسن العسكري الكوآب الحادي عشر في سماء اإلمامـة ، ُولـد فـي المدينـة                

 . هجرية 260 هجرية واسُتشهد في سامراء سنة 232المنورة سنة 

 " .سوسن : " ، وأمه ) عليه السالم ( الهادي اإلمام علي : أبوه 

ــر     ــن العم ــه م ــة ول ــة    ســنة ، وعــاش 22نهــض باإلمام ــرة عصــيبة مليئ ــي فت  ف

 .بالمؤامرات

 سنوات وهي مّدة إمامته ، وفـي عهـده لقـي المعتـّز مصـرعه                6عاش بعد والده    

: ء بعـده     فجـا  – هو اآلخـر     –الذي ُقتل   " المهتدي  " على أيدي األتراك ، وقد نّصبوا مكانه        

 " .المعتمد "

، ودعــاه النــاس بألقــاب عديــدة آالهــادي والزآــي  "أبــو محمــد : " وآنيــة اإلمــام 

" ألنــه آــان يســكن فــي محلــة تــدعى  " العســكري : " والنقــي والخــالص ، وأشــهرها 

 .أيضًا " ابن الرضا "آما يعرف بـ" .العسكر 

 ) :يهم السالم عل( قال فيه احمد بن خاقان بالرغم من حقده على أهل البيت 

من العلويين مثل الحسن    ) سامراء  " ( سّر من رأى    " ما رأيت وال عرفت بـ            -

وال سـمعت بمثلـه فـي    ) عليه السالم ( بن علي بن محمد بن الرضا   

 .هديه وسكونه وعفافه ونبله وآرمه 

 

لو زالت الخالفة عن بني العباس مـا        : وقال فيه عبد اهللا بن خاقان وهو أبو احمد          

استحّقها أحد من بني هاشم غيره لفضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته             

 .وجميل أخالقه وصالحه 
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رافق الدولة والخالفـة أثـر      آان النتشار الفساد في البالد وسيطرة األتراك على م        

الحسـن  " في تململ الناس واتساع نقمتهم ، وثار العلويون في أماآن عديدة ، فقد ثار               

 " .طبرستان " وسيطر على " بن زيد العلوي 

( وادعـى قائـدها انتسـابه إلـى أهـل البيـت             " ثـورة الـزنج     " وفي البصرة اندلعت    

لتي راح ضحّيتها األطفاُل والنساء مما دفـع        ، وارتكبت المذابح المرّوعة ا    ) عليهم السالم   

 .إن صاحب الزنج ليس منا أهل البيت : اإلمام إلى اإلعالن بقوله 

 .تعرض اإلمام إلى المضايقات وُألقي في السجن مّرات عديدة 

سـرعان مـا تبهـرهم أخـالق اإلمـام ،           . . وقد أوآـل الخلفـاء بـه سـجانين قسـاة            

 .فيعودوا إلى فطرتهم طيبين 

أحد الخلفاء إلقاء اإلمام في برآـة السـباع ، فراحـت تلـك الحيوانـات الضـارية                  أمر  

 .تبصبص عند قدميه وتتمسح به 

والتقــى عــالم النصــارى اإلمــاَم فتــأّثر بــه وأعلــن إســالمه علــى يديــه ، فُســئل    

 ) .عليه السالم ( رأيت فيه صفات المسيح : النصراني عن سبب إسالمه ، فقال 

مام بالعدل واإلحسان واإليثار وآان يحّذر من الظلـم والطغيـان           آانت أآثر وصايا اإل   

 .،وآان ذلك رّد فعل على ممارسات الحكام في عصره واستبدادهم 

 

 :علم اإلمام 

انتشـارًا واسـعًا ، وازدهـرت الحرآـة         ) عليهم السالم   ( انتشر مذهب أهل البيت     

وفة وبغداد والحجـاز فيمـا      العلمية في عصر اإلمام ، فكانت حلقات التدريس تعقد في الك          

 .برزت مدينة قم آواحدة من أشهر المراآز العلمية والدينية 
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ف مـن   وآان اإلمام في العلم بحرًا متالطم األمـواج ، ينهـل منـه ثمانيـة عشـر ألـ                  

 .طّالب العلوم والمعرفة 

 :و آان من رجال المعتز " محمد بن مسعود الشيرازي " آتب 

 –" الكنـدي  " مـن العلـم منزلـة جعلـت     ) عليه السـالم  ( بلغ الحسن العسكري    

 يحرق آتابـًا لـه بعـد أن راجعـه اإلمـام فـي محتوياتـه التـي ال                    –" الفارابي  " وهو أستاذ   

 .توافق الشريعة اإلسالمية 

 

 :الّسر 

ضرب الجفاف مدينة سامّراء ، فـأمر الخليفـة بإقامـة صـالة اإلستسـقاء ، فصـّلى                  

 .الناس ثالثة أيام لكن دون جدوى 

 

معـه أتباعـه مـن الرهبـان والنصـارى إلـى            و" الجـاثليق   " وفي اليـوم الرابـع خـرج        

 .الصحراء ، فمّد أحُد الرهبان يديه بالدعاء ، فهطل المطر غزيرًا 

 :شّك الناس في حّقانية اإلسالم وأنه أفصل األديان ، وقال بعضهم 

 . لو آان النصارى على الباطل ، ما استجاب اهللا دعاءهم -

 .وفكر بعض المسلمين في اعتناق النصرانية 

إلحـق  : ن اإلمام الحسن العسكري في السجن ، فجاءه حاجب الخليفة يقول            آا

 .فقد َشكَّت في دين اهللا ) صلى اهللا عليه وآله ( أّمة جّدك 

، ) عليـه السـالم     ( خرج الجاثليق ومعه الرهبان مّرة أخرى وخرج اإلمام الحسن          

أمر بعـض مماليكـه بـأن       آان اإلمام يراقبهم جيدًا فرأى أحد الرهبان يرفع يده اليمنـى ، فـ             



 
 

www.alfain.net  األلفين للمشاريع الخيرية )                ع( مع المعصومين ـ اإلمام الحسن العسكري  
5 من 10      ترجمة آمال السيد        سيد مهدي آيت اللهي ـ

 
 
 
 

يمسك بها ويرى ما فيها ، فأمسكوا بها ورأوا بين األصـابع عظمـًا أسـود ، فأخـذه اإلمـام                     

 .استسقوا اآلن : وقال للرهبان ) عليه السالم (

رفع الرهبان أيـديهم بالـدعاء وآانـت السـماء غائمـة ، فانقشـع الغـيم وسـطعت                   

 .الشمس 

إّن هذا الراهب مـّر بقبـر نبـي مـن          :  اإلمام   سأل الخليفُة اإلماَم عن السّر ، فقال      

األنبياء ، فوقع فـي يـده هـذا العظـم ، ومـا آشـف عـن عظـم نبـّي إّال وهطلـت السـماء                       

 .بالمطر 

 

 :أسلوب اإلمام في التربية 

) قـم  ( يسـكن  ) عليـه السـالم    ( وهو من ذرية اإلمام الصـادق       " الحسين  " آان  

وهـو وآيـل    " احمد بن إسـحاق األشـعري       " منزل  وآان يعاقر الخمرة ، فانطلق يومًا إلى        

 .فلم يأذن له ولم يستقبله لما يعرفه من أخالقه ) عليه السالم ( اإلمام الحسن 

 

 .عر بالحزن على هذه اإلهانة إلى بيته وهو يش" الحسين " فعاد 

وصادف أن توّجه احمد بن إسحاق إلى الحج ، فلما مّر بالمدينة وأراد أن يتشرف               

 .، طلب اإلذن بالدخول فلم يؤذن له ) عليه السالم ( بلقاء اإلمام الحسن 

 .فشعر بالحزن وظّل مرابطًا في الباب حتى أذن له اإلمام 

 :ذلك ، فقال له اإلمام سأل أحمد بن إسحاق اإلمام عن سبب 

 لقد عاملتك بمثل ما عاملـت ابـن عمـي ، وحجبتـك آمـا                                           -

 .حجبته 
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يا سيدي إنه يشرب الخمر وقـد حجبتـه لـذلك فـأردت         : احمد بن إسحاق    : فقال  

 .أن ينتبه ويتوب 

 .إن أردت له الهداية فقد أخطأت الطريق : فقال اإلمام 

وعاد احمد إلى قم ، وجاء الناس يهّنئونه ويبارآون له حجـه بيـت اهللا فلمـا دخـل                   

 .إلى جانبه هّب احمد الستقباله وعانقه ، وأجلسه " أبو الحسن"

فتعجب أبو الحسن من ذلك وسأله عـن السـبب عـن صـّده بـاألمس واسـتقباله                  

 .الحاّر اليوم ، فحكى احمد ما جرى له مع اإلمام 

فأطرق أبو الحسن برأسه حياء وعزم على التوبة ، وعاد إلى بيتـه ، فحّطـم آنيـة      

 .الخمر والزم المسجد 

 

 :حكايتان 

" صالح بن وصيف "  المشرف على السجن  آان اإلمام في السجن ، وآان ·

ماذا اصـنع وقـد وّآلـت       : ، فأمره العباسيون بالتضييق على اإلمام ، فقال         
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 .به رجلين من شّر خلق اهللا ، فصارا من العبادة و الصالة إلى أمر عظيم 

 

 ما شأنكما في أمر هذا الرجل ؟: ثم أمر بإحضار الحارسين ، وقال لهما 

في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله آّله ، وال يـتكّلم وال يتشـاغل            ما نقول   : فقاال له   

 .بغير العبادة 

يقتلون من  . .  آان األتراك يسيطرون على السلطة ويتالعبون في الخالفة           ·

وعنــدما تــولى المعتمــُد الخالفــة آــان  . يشــاءون وينصــبون مــن يريــدون  

وآـان يعـرف   . ثالثـة اشـهر أو أآثـر    . . متشائمًا ألنه ال يدري آم سيحكم      

منزلة اإلمام عند اهللا ، فطلب منه أن يدعو له بطول العمر فدعا له اإلمـام     

 .فبقي في الخالفة أآثر من عشرين سنة 

 

 :فيلسوف العراق 

فيلسوف العراق في زمانه ، وآان قـد بـدأ بتـأليف آتـاب     " إسحاق الكندي  " آان  

) عليـه السـالم     ( م الحسـن    ودخل أحد تالميذ الكنـدي علـى اإلمـا        . حول تناقض القرآن    

أما فيكم رجل رشيد يردع أسـتاذآم الكنـدي عمـا أخـذ فيـه مـن تشـاغله                   : فقال اإلمام   

 بالقرآن ؟

 

 .عليه أنا ال أستطيع االعتراض : فقال التلميذ 

إن أتـاك هـذا المـتكلم بهـذا     : قل له حضرتني مسألة أسألك عنهـا  : فقال اإلمام  

القرآن ، هل يجوز أن يكون مراده بما تكّلم به منه غير المعاني التـي قـد ظننتهـا ؟ فإنـه                      
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فما يدريك  : إنه من الجائز ، ألنه رجل يفهم إذا سمع ، فإذا أوجب ذلك فقل له                : سيقول  

 .ير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعًا لغير معانيه لعّله قد أراد غ

. سأل التلميذ أستاذه الكندي بذلك ، فقال الكنـدي أعـد السـؤال ، فأعـاده إليـه                   

فأطرق الفيلسوف مفكرًا ، ورأى أن ذلك محتمل في اللغة وسـائغ فـي النظـر ، فأنهـارت         

 .بذلك الفكرة التي نهضت عليها نظريته ، وقام فأحرق الكتاب 

 

 :سالة إلى أحد أصحابه ر

آتب اإلمام رسائل عديدة إلى أصحابه يعظهم فيها ، ومنها هـذه الرسـالة التـي                

 :بعثها إلى علي بن الحسين بن بابويه القمي 

 

 حمن الرحيمبسم اهللا الر

الحمد هللا رب العالمين ، والعاقبة للمتقين والجنة للموَّحدين ، وال عدوان إّال على            

الظــالمين ، وال إلــه إّال اهللا أحســن الخــالقين والصــالة علــى خيــر خلقــه محمــد وعترتــه   

 .الطاهرين 

أفضـل  " قـال   ) صـلى اهللا عليـه وآلـه        ( عليك بالصبر وانتظـار الفـرج ، فـإن النبـي            

، وال تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الـذي بشـر بـه               " أمتي انتظار الفرج    أعمال  

فأصـبر  " يمأل األرض قسطًا وعدًال آما ملئت ظلمًا وجورًا         ) " صلى اهللا عليه وآله     ( النبي  

يا شيخي يا أبا الحسـن فـإن األرض هللا يورثهـا مـن يشـاء مـن عبـاده والعاقبـة للمتقـين                  

 .يعتنا ورحمة اهللا وبرآاته وصّلى اهللا على محمد وآله والسالم عليك وعلى جميع ش
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 :استشهاد اإلمام 

 سنوات عندما استدعي والده اإلمام      4) عليه السالم   ( آان عمر اإلمام الحسن     

الهادي إلى سامّراء ، وقد خضع لمراقبـة الحكـام منـذ ذلـك التـاريخ ، فتعـرض لمضـايقات         

 ربيـع األول سـنة      8ن استشـهد مسـمومًا فـي        الخلفاء ، وُأودع السجن عدة مّرات إلى أ       

 . هجرية 260

 .ودفن إلى جانب والده حيث مرقده اآلن في مدينة سامّراء 

لقد خضع اإلمام لمراقبة السلطات ألن آل الروايات الواردة عن النبي آانت تؤآـد              

على أن المهدي هو اإلمام الثاني عشر وهو من ولد اإلمام الحسـن العسـكري ، لـذلك                  

ولكـن  . السلطات تخشى ظهور اإلمام المهدي الذي سيمأل األرض قسـطًا وعـدًال             آانت  

وقد . نجح في إخفاء الوليد المبارك رغم صعوبة الظروف         ) عليه السالم   ( اإلمام الحسن   

وهو أخو اإلمام انتهاز الفرصة لإلعـالن عـن إمامتـه ، وآـان الحكـام                " جعفر الكذاب "حاول  

 أحبط مساعيه عندما ظهـر اإلمـام المهـدي وهـو صـبي              يشّجعونه على ذلك ، ولكن اهللا     

فجأة وصّلى على جثمان والده ، ورآه الكثير من الناس فآمنوا بإمامته وأنـه هـو المهـدي                  

 .المنتظر 

 

 :من آلمات المضيئة 

 . ما ترك الحق عزيز إّال ذل ، وال أخذ به ذليل إّال عّز      ·

 .باهللا ونفع اإلخوان اإليمان :  خصلتان ليس فوقهما شيء      ·

 . جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في آبره      ·

 . ليس من األدب إظهار الفرح عند المحزون      ·

 . آفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك      ·

 . جعلت الخبائث في بيت ومفتاحه الكذب      ·

 

 :أسئلة 

  شديدة ؟ لماذا تعرَّض اإلمام إلى مراقبة .1

  آيف آشف اإلمام سّر هطول المطر عند دعاء الراهب ؟ .2

  آيف فّند اإلمام نظرية الكندي في تناقض القرآن ؟ .3
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10 من 10      ترجمة آمال السيد        سيد مهدي آيت اللهي ـ

 
 
 
 

 :هوية اإلمام 

 .الحسن : االسم 

 .العسكري : اللقب 

 .أبو محمد : الكنية 

 ) .عليه السالم ( اإلمام علي الهادي : اسم األب 

 . هجري 232: تاريخ الوالدة 

 . هجري 260: اريخ الشهادة ت

 . العراق –مدينة سامّراء : مخل الدفن 
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