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‘ ســيرة اإلمام العسكري

O  إمامته ×:

اأهل ع�سره  فاق  الذي    × اأبيه  ظّل  ×  يف  وترّبى  ن�ساأ 
ثلثًا  اأو  اثنني  اأباه  و�سحب  وجهادًا.  وتقوًى  وزهدًا  علمًا 
وع�سرين �سنة، وتلّقى خللها مرياث الإمامة والنبّوة فكان 
كاآبائه الكرام &  علمًا وعمًل وقيادًة وجهادًا واإ�سلحًا 
ع�سر  يف  اإمامته  اأمر  ظهر  وقد   .‘ حممد  جّده  لأّمة 
ة من اأ�سحاب الإمام  اأبيه الهادي ×  وتاأّكد لدى اخلا�سّ
املفرت�ص  الإمام  اأنه  امل�سلمني  من  والعامة    × الهادي 

الطاعة بعد اأبيه × .

O ظروف إمامته ×:

×، وا�ستمّرت نحو �ست �سنوات، مار�ص فيها م�سوؤولياته  اأبيه  × مهاّم الإمامة بعد  توىّل الإمام 
اأن عرف احلّكام العبا�سيون  اأهل بيت الر�سالة بعد  الكربى يف اأحرج الظروف واأ�سعب الأّيام على 
دون  يرت�سّ فكانوا   × الع�سكري  الإمام  ابن  هو   ‘ اهلل  ر�سول  ن�سل  من  املوعود#  املهدي  اأّن 
اأمره وينتظرون اأّيامه كغريهم، ل لي�سّلموا له مقالد احلكم بل ليق�سوا على اآخر اأمل للم�ست�سعفني، 
فلقى × منهم احلقد واملرارات املختلفة، وترّدد اإىل �سجونهم عّدة مرات وخ�سع للرقابة امل�سّددة، 

والإقامة اجلربّية، وحماولت القتل الدائمة.

O منزلة اإلمام ×:

ال�سيا�سية  املعار�سة  وزعيم  العابدين  وقدوة  العلماء  اأ�ستاذ   × الع�سكري  الإمام احل�سن  كان  لقد 
رغم  هذا  كل  والولء،  باحلّب  النفو�ص  اإليه  وتهفو  بالبنان  اإليه  ي�سار  وكان  ع�سره،  يف  والعقائدية 

معاداة ال�سلطة لأهل البيت & وملحقتها لهم ول�سيعتهم. 

وقد فر�ست ال�سلطة العبا�سّية الإقامة اجلربية على الإمام الع�سكرّي × واأجربته على احل�سور يف 
يومني من كّل اأ�سبوع يف دار اخللفة العبا�سية. 

فرَ ُح�سور النا�ص يوم ركوبه × اىل دار اخللفة باأّن ال�سارع كان يغ�ّص بالدواّب والبغال  وقد ُو�سِ
واحلمري، بحيث ل يكون لأحد مو�سع م�سي فاإذا جاء الإمام × هداأت الأ�سوات وتو�ّسد له الطريق 

حني دخوله وحني خروجه ×.

لقد كان جاّدًا يف العبادة طيلة حياته ول �سّيما حني كان يف ال�سجن حيث ُوّكل به رجلن من الأ�سرار، 
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× اأن ُيحدث تغيريًا اأ�سا�سيًا يف �سلوكهما و�سارا من العبادة وال�سلة اإىل اأمر عظيم،  فا�ستطاع 
لرَُهما ما ل ميلكان.  وكان اذا نظر اإليهما ارتعدت فرائ�سهما وداخرَ

وقد ا�ستطاع الإمام × اأن يفر�ص هيبته واحرتامه على اأ�سد النا�ص حقدًا على اأهل البيت & وهو 
عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان الوزير العبا�سي الذي يقول بحق الإمام×: »لو زالت اخللفة عن 
بني العبا�ص ما ا�ستحقها اأحد من بني ها�سم غريه لف�سله وعفافه، وهديه، و�سيانة نف�سه، وزهده، 

وعبادته، وجميل اأخلقه، و�سلحه«.

O اإلمام × والسلطة:

احلاكم،  اجلهاز  بوتقة  يف  هره  و�سرَ حمبيه،  عن   × الإمام  لعزل  تخّطط  العبا�سّية  ال�سلطة  كانت 
فاكرهته على احل�سور اإىل بلطها، فكان يح�سر ُمكرهًا كّل اثنني وخمي�ص. 

ولكّنه × وبذكائه وحكمته ا�ستغّل هذه ال�سيا�سة لإيهام ال�سلطة بعدم اخلروج على �سيا�ستها ليدفع 
ل الدولة العبا�سية، ولكن من دون  عن اأ�سحابه ال�سغط وامللحقات التي كانوا يتعر�سون لها من ِقبرَ

اأن ُيعطي ال�سلطة الغطاء ال�سرعي اّلذي يكّر�ص �سرعيتها ويرّبر �سيا�ستها.

 ويظهر ذلك وا�سحًا من خلل موقفه من ثورة الزجن التي اندلعت نتيجة ظلم ال�سلطة وانغما�سها 
اّدعى  امل�ست�سعفة، وكانت بزعامة رجل  الطبقات  اأو�ساط  ال�سديد يف  الفقر  وبفعل  يف حياة الرتف 
النت�ساب اإىل اأهل البيت &. وقد اأربكت هذه الثورة ال�سلطة وكّلفتها الكثري من اجلهد للق�ساء 

عليها.

لهذه الثورة ب�سبب ما ارتكبته من قتل و�سلب واإحراق املدن و�سبي الن�ساء   × ورغم رف�ص الإمام 
اإىل غري ذلك من الأعمال التي تتنافى مع اأحكام الإ�سلم، ولكّنه اآثر ال�سكوت وعدم اإدانة ت�سرفاتها 
لكي ل تعترب الإدانة تاأييدًا �سمنيًا للدولة، ولأّنها ت�ساهم يف اإ�سعاف حكم العبا�سيني، مّما يوؤدي اإىل 

تخفيف ال�سغط على جبهة احلق التي كان ميثلها الإمام × . 

دوره  ميار�ص  اأن  له  �سمح  مّما  الزجن،  ثورة  باإخماد   × الإمام  مراقبة  عن  ال�سلطة  ان�سغلت  وقد 
الر�سايل التوجيهي والإر�سادي. 

وعمل ×على مواكبة مواليه والإهتمام بهم مما اأّدى اإىل متا�سكهم والتفافهم حول نهج اأهل البيت 
& والتما�سهم كاّفة الطرق للإت�سال بالإمام × رغم الرقابة ال�سارمة التي اأحاطت به.

 وبذلك ا�ستطاع × اأن يك�سر الطوق العبا�سي من حوله ويو�سل اأطروحة الإ�سلم الأ�سيل اإىل قواعده 
ال�سعبية وُيجه�ص حماولت ال�سلطة وي�سقط اأهدافها..
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O شهادته × والصالة عليه:

اأدرك املعتمد العبا�سي اأّن وجود الإمام × اأكرب خطر يواجه حكم العبا�سيني، فاأمر بد�ّص ال�سّم له 
يف الطعام، فا�ست�سهد× يف الثامن من ربيع الأول �سنة 260 هجرية. وُدفن يف �سامّراء اإىل جانب 

اأبيه الإمام الهادي ×. 

 .× بيته  اإىل  النا�ص  الدكاكني  وهرع  اأُقِفلرَت  حيث  �سامراء  يف  كبري  �سدى   × ل�سهادته  وكان 
ُجّهـِز×، فدخل اأخوه جعفر وال�سيعة من حوله،  فاإذا باحل�سن �سلوات اهلل عليه على نع�سه مكّفنًا والأنوار 
ورائحة الطيب تفوح منه ×، فتقّدم جعفر لي�سلي عليه، فلّما  هّم بالتكبري خرج �سبّي جلّيٌة اآثاُر 
لة على اأبي× فل ي�سلي  الهيبِة على وجهه، فجذب رداء جعفر وقال #: تنح  ياعّم، اأنا اأحقُّ بال�سّ
، فتقّدم الإمام املهدي # و�سّلى  على  على الإمام اإل اإماٌم بعده، فتاأخر جعفر وقد ا�سفّر وجهه واربدَّ

الإمام ×. 

O من وصاياه وإرشاداته ×:

وت�سّمنت و�سايا الإمام ور�سائله، بيان الأحكام ال�سرعية وم�سائل احللل واحلرام كما ا�ستملت على 
خطوط للتعامل مع الآخرين وكان ذلك مبثابة منهاج �سلوكي لي�سري عليه �سيعته ويقيموا علئقهم 
وفقًا له فيما بينهم وبني اأبناء املجتمع الذي يعي�سون فيه واإن اختلفوا معهم يف املذهب واملعتقد، ومن 

هذه الو�سايا قوله ×: 

»اأو�سيكم بتقوى اهلل والورع يف دينكم، والجتهاد هلل، و�سدق احلديث واأداء الأمانة اىل من ائتمنكم 
من بر اأو فاجر، وطول ال�سجود، وح�سن اجلوار، فبهذا جاء حممد ‘، 

ّلوا يف ع�سائركم، وا�سهدوا جنائزهم وعودوا مر�ساهم، واأّدوا حقوقهم، فاإّن الرجل منكم اإذا ورع  �سرَ
ن خلقه مع النا�ص قيل: هذا �سيعي في�سّرين ذلك. يف دينه، و�سدق يف حديثه، واأّدى الأمانة، وح�سَّ

 اّتقوا اهلل وكونوا زينًا ول تكونوا �سينًا، ُجّروا اإلينا كّل موّدة، وادفعوا عّنا كّل قبيح فاإّنه ما قيل فينا 
من ُح�ْسن فنحن اأهله وما قيل فينا من �سوء فما نحن كذلك. لنا حقٌّ يف كتاب اهلل وقرابة من ر�سول 

اهلل‘ وتطهرٌي من اهلل ل يّدعيه اأحد غرينا اإّل كّذاب. 

اأكرثوا ذكر اهلل وذكر املوت وتلوة القراآن وال�سلة على النبي ‘، 

يتكم به وا�ستودعكم اهلل واأقراأ عليكم ال�سلم«. اإحفظوا ما و�سّ

‘ ســيرة اإلمام العسكري
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O من مواعظه وِحَكِمه ×:

- »ُجِعلت اخلبائث يف بيت والكذب مفتاحها«.

- »اإّن الو�سول اإىل اهلل عز ّوجّل �سفٌر، ول يدرك اإل بامتطاء الليل«.

ن وعظه علنية فقد �سانه«. ن وعظ اأخاه �سرًا فقد زانه، ومرَ - »مرَ

- »خرُي اإخوانك من ن�سي ذنبك، وذكر اإح�سانك اإليه«.

هُر األّذ للمنام، واجلوع اأزيد يف طيب الطعام«. - »ال�سرَ

- »قلُب الأحمق يف فمه، وفم احلكيم يف قلبه«.

- »ل ي�سغلك رزق م�سمون عن عمل مفرو�ص«.

- »ما ترك احلقرَ عزيٌز اإّل ذّل، ول اأخذ به ذليل اإّل عّز«.

- »جراأة الولد على والده يف �سغره تدعو اإىل العقوق يف كربه«.

- »لي�ص من الأدب اإظهار الفرح عند املحزون«.

- »خرٌي من احلياة ما اإذا فقدته بغ�ست احلياة، و�سٌر من املوت ما اإذا نزل بك 
اأحببت املوت«.

- »ما اأقبح باملوؤمن اأن تكون له رغبة تذّله«.

O اإلمام × وفيلسوف العراق:

كان »اإ�سحاق الكندي« فيل�سوف العراق يف زمانه، وكان قد بداأ بتاأليف كتاب حول 
تناق�ص القراآن. ودخل اأحد تلميذ الكندي على الإمام احل�سن × فقال ×: 

ت�ساغله  من  فيه  اأخذ  عما  الكندي  اأ�ستاذكم  يردع  ر�سيد  رجل  فيكم  »اأما 
بالقراآن«؟.

فقال التلميذ: اأنا ل اأ�ستطيع العرتا�ص عليه.

فقال الإمام ×: »قل له ح�سرتني م�ساألة اأ�ساألك عنها: اإن اأتاك هذا املتكلم بهذا 
القراآن، هل يجوز اأن يكون مراده مبا تكّلم به منه غري املعاين التي قد ظننتها؟ 
فاإّنه �سيقول: اإّنه من اجلائز، لأّنه رجل يفهم اإذا �سمع، فاإذا اأوجب ذلك فقل له: 
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فما يدريك لعّله قد اأراد غري الذي ذهبت اأنت اإليه فتكون وا�سعًا لغري معانيه«.

�ساأل التلميذ اأ�ستاذه الكندي بذلك، فقال الكندي اأِعد ال�سوؤال، فاأعاده عليه. 

فاأطرق الفيل�سوف مفكرًا، وراأى اأّن ذلك حمتمل يف اللغة و�سائغ يف النظر، فانهارت بذلك الفكرة 
التي نه�ست عليها نظريته، وقام فاأحرق الكتاب.

O قصة اإلمام × مع الراهب.

اأيام  باإقامة �سلة الإ�ست�سقاء، ف�سّلى النا�ص ثلثة  �سرب اجلفاُف مدينة �سامّراء، فاأرَمر اخلليفة 
لكن دون جدوى.

اأحُد  فمّد  ال�سحراء،  اإىل  والن�سارى  الرهبان  من  اأتباعه  ومعه  »اجلاثليق«  الرابع خرج  اليوم  ويف 
الرهبان يديه بالدعاء، فهطل املطر غزيرًا. �سّك النا�ص يف حّقانية الإ�سلم واأّنه اأف�سل الأديان، وقال 
بع�سهم: لو كان الن�سارى على الباطل، ما ا�ستجاب اهلل دعاءهم. وفكر بع�ص امل�سلمني يف اعتناق 

الن�سرانية. 

كان الإمام احل�سن الع�سكري × يف ال�سجن، فجاءه حاجب اخلليفة يقول: اإحلق اأّمة جّدك ‘ 
×، كان  اأخرى وخرج الإمام احل�سن  ت يف دين اهلل. خرج اجلاثليق ومعه الرهبان مّرة  كَّ فقد �سرَ
الإمام × يراقبهم جيدًا فراأى اأحدرَ الرهبان يرفع يده اليمنى، فاأمر × بع�ص مماليكه باأن مي�سك 
بها ويرى ما فيها، فاأم�سكوا بها وراأوا بني الأ�سابع عظمًا اأ�سود، فاأخذه الإمام × وقال للرهبان: 

ا�ست�سقوا الآن.

رفع الرهبان اأيديهم بالدعاء وكانت ال�سماء غائمة، فانق�سع الغيم و�سطعت ال�سم�ص. 

�ساأل اخلليفُة الإمامرَ × عن ال�سّر، فقال×: اإّن هذا الراهب مّر بقرب نبي من الأنبياء&، فوقع 
يف يده هذا العظم، وما ُك�ِسفرَ عن عظم نبّي × اإّل وهطلت ال�سماء باملطر.

‘ ســيرة اإلمام العسكري
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والدة اإلمــــــــام 
الحسن بن علي العسكري ×

10
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O تزيني امل�سجد واملقر الك�سفي ومركز الن�ساط.

البلدة  العطرة يف �ساحة  الولدة  ليلة  ال�سموع  اإ�ساءة   O
العاّمة.

�ساحب  الإمام  اإىل  القراآنّية  احللقات  ثواب  اإهداء   O
الع�سر والزمان # بنّية تعجيل الفرج.

O اإقامة ندوة حول الظروف ال�ّسيا�سّية يف ع�سر الإمام 
الع�سكري ×.

O تنفيذ عمل م�سرحي يتعر�ص لبع�ص جوانب �سخ�سّية 
الإمام × ودوره.

O اإقامة رحلة ترفيهّية للعنا�سر حيث يتم الإ�ستفادة من 
املو�سوعات والأبحاث املوجودة يف قر�ص املواد الثقافية 
لإغناء العنا�سر ثقافيًا وتقوية العلقة بينهم و بني الإمام 

× من خلل تعريفهم عليه ورواية الق�س�ص عنه.

للعنا�سر  والإنتقال  والتكري�ص  الرتفيع  اإقامة مرا�سم   O
وفق املرا�سم املحّددة يف كتاب النظام الداخلي.

ال�سجن  معاناة  حول  حمرٍر  اأ�سرٍي  مع  لقاٍء  تنفيذ   O
والربط بكون الإمام الع�سكري × قد عانى لفرتة طويلة 

يف �سجون الظاملني.
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة

الجـــهــة 
المكلفة

تاريخ بدء 
التحضـير

تــاريـخ 
التنفيذ

01
02
03
04
05
06×
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 والدة اإلمام الحسن بن علي العسكري ×  
 خطة أنشطة
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الع�سر  �ساحب  الإمام  اإىل  القراآنّية  احللقات  ثواب  اإهداء   O
والزمان  # بنّية تعجيل الفرج.

الإمام  فّعل  وكيف  واملرجعية  الإجتهاد  حول  حما�سرة  تنفيذ   O
الع�سكري × هذا املو�سوع.

O اإقامة ندوة حول املكانة الإجتماعية التي كان يحظى بها الإمام 
ملواجهة  الأمر  هذا   × الإمام  ا�ستغل  وكيف   ،× الع�سكري 

ال�سلطة العبا�سية.

O تنظيم جمل�ص لطم موا�ساًة للإمام احلجة #.

O اإقامة م�سرية املوا�ساة حيث ت�سري كاّفة وحدات الفوج يف �سوارع 
البلدة الرئي�سية م�ساحبة لعزف الفرقة املو�سيقية، وحملة �سور 
القادة، وتكون نهاية امل�سرية يف مكان ف�سيح ووا�سع، حيث يعزي 
العنا�سر �ساحب الزمان # بلطمية ح�سينية، ويجّددون البيعة 

باإقامة مرا�سمها.

O اإقامة وليمة اأو اإفطار لل�سائمني يف هذه الأيام.

إرشـادات الشهادات العامة
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة

الجـــهــة 
المكلفة

تاريخ بدء 
التحضـير

تــاريـخ 
التنفيذ

01
02
03
04
05
06
07×
08
09
10×
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20
21
22
23
24
25

ذكرى شهادة  اإلمام الحسن بن علي العسكري × 
 خطة أنشطة


