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اإىل  ال�سار  اأبنائها  مع  حنان  الأم  و�سلت  الربيعي  الهواء  ن�سيم  ل  يف 
حديقة الورود التي تقع يف اجلانب الأمين ملرقد الإمام احل�سن الع�سكري 
املكان  يبدو   :ربام�ست احمد  قال  دولهم  بداية  ويف  ال�سالم(  )عليه 
: اأرى النا�س تتجمع  بف�سل الزينة املعلقة، واأكمل حديثه قائال جدا جميال
 ت الأم حنان علفم�س طب ما هم، هل منل حول الزينة والفرحة
راأ�سه قائلة : من اأجل هذا اأح�سرتكم اليوم اإىل هنا، فقال اأحمد وهو 
مت�سوق ل�سما قول اأمه: اأيني يا اأمي العزيزة ماهي املنا�سبة اجلميلة
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قائلة:  لأنبائها  وحتدت  ا�سراء  الأ�سجار  جانب  اإىل  الأم  وقفت 
علي  الإم���ام  اب��ن  الع�سكري  احل�سن  حممد  اأب��و  الإم���ام  ولدة  هو  اليوم 
اأه��ل  اأئ��م��ة  م��ن  احل���ادي ع�سر  الإم����ام  وه��و  ال�����س��الم(  ال��ه��ادي )عليهما 
�سنة  الثاين  ربيع  يف  املنورة  املدينة  يف  ولد  الذي  ال�سالم(  البيت)عليهم 
 اك من  وكانت  اجل��ّدة،  لها  ويقال  املاجدة  ا�سمها  والدته  واأم��ا  232ه���  
 ال�ساواإ الإ�سالمية  للتعاليم   وتطبيقا تعاىل    وعبادة   اإميانا الن�ساء 
بعد  لل�سيعة  وملجاأ   مفزعا كانت  حيث  ال�سالم(،  البيت)عليهم  لأه��ل 
�سر  عنهم  وتدفع  فتاأويهم  ال�سالم(  الع�سكري)عليه  احل�سن  الإم��ام  وفاة 
ال�سلطات احلاكمة املعروفة بلمها وعدائها لأهل البيت )عليهم ال�سالم(
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الع�سكري  احل�سن  الإم��ام  لقب  وقد  قائلة:  حديثها  حنان  الأم  واأكملت 
الأم��ني،  الفا�سل،  الزكي،  )الرفيق،  منها  كثة    باألقا ال�سالم(  )عليه 

اإىل  املر�سد   ،با املوؤمن   ،ا عن  الناطق  الطاهر،  النقي،  امليمون، 
زانة   ،ا  و  ،ا �سّر   عل الأمني  ال�سامت،  ال�سادق،   ،ا

بها   ع��ر التي   الأل��ق��ا ك��ة  من  الرم   عل لكن  الو�سيني( 
اأحمد:  قال  مبا�سرة  وب�سورة  ب�)الع�سكري(،  اأ�ستهر  فقد 

ما معن الع�سكري، فابت�سمت قائلة: 
التي  املنطقة  اإىل  ن�سبة  ب�)الع�سكري(  لقب 

الهادي)عليه  علي  الإمام  اأبيه  بيت  فيها  كان 
ب�)الع�سكري(   ��ت��دع ال��ت��ي   ال�����س��الم( 

للع�ساكر  ومقرا فقة  منطقة  فكانت 
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وبعد اأن قدم لهم اأحد الأطفال احللوى 
اأحمد  ���س��األ  اجلميلة  املنا�سبة  لهذه 
قائال: كم يبلغ عمر الإمام حني اأ�ستلم 
ال�سالم(،  )عليهما  اأبيه  من  الإم��ام��ة 
بني  ي��ا  اأم���ه:  اأج��اب��ة  ه��ادئ  وب�سوت 
الع�سكري)عليه  احل�سن  الإم��ام  توىل 
ال�����س��الم( ���س��وؤون الإم��ام��ة بعد وف��اة 
ال�����س��الم( �سنة  ال��ه��ادي)ع��ل��ي��ه  اأب��ي��ه 
22�سنة  العمر  من  له  كان  اأي  254ه��� 
وا���س��ت��م��رت م���دة اإم��ام��ت��ه ���س��ت �سنني 
م��ا هي  اأح��م��د:  ���س��األ  واأ���س��ه��ر، حينها 
الإم��ام  بها  اأت�سف  التي  ال�سفات  اأه��م 
قائلة:  اأمه  فاأجابته  ال�سالم(،  )عليه 
فقد اأ�ستهر بقوته ومالطفته الكالمية 
من  ك��ل  ت��رى  حيث  لها  مثيل  ل  التي 
�سخ�سيته  لقوة  اإليه  ين�سد  يجال�سه 
فكان  حجته  وبيان  منطقه  ور�سانة 
كالمه اأرق من الن�سيم واأفعاله األني من 
ماء املعني ل ميل من جال�سه ول ي�سجر 
من حاوره ول يبتعد بالنا�س عن الواقع 
فكان معهم ولهم ولكنه فوقهم يف الف�سل 
والكمال ومن يكون اأوىل منه بال�سموخ.
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يف  والكراهية  احلقد  اأ��ار  ا  وه��ذا  قائلة:  حنان  الأم  واأ�سافت 
ل�سهولة  ال�سجن  يف  رموه   لذل الاملني  العبا�سيني  احلكام  نفو�س 
اأن  ال�سجن  مدير  من  طلبوا  عندما  ان�سدموا  لكنهم  عليه  الق�ساء 
قال:  عندما  ال�سالم(  )عليه  الع�سكري  الإم��ام   عل اناق  ي�سيق 
لكن  عليه  اناق  ي�سيقان  �سر  رجلني  وكلت  قد  به  اأ�سنع  م��اا 
عيم  اأم��ر  اإىل  وال�سالة  العبادة  من  �سارا  الرجلني  هذين   حت
فالعبادة  اإن   : قائال حاجبيه  احمد  رفع  حينها  به،  اأ�سنع  فماا 
الإمام  ميلكها  كان  التي  تعاىل   ا اإىل   للتقر والدعوة  اال�سة 
الب�سرية. النفو�س  يف   اكب  اتاأ تاأر  ال�سالم(  الع�سكري)عليه 
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 فقد ح ل يقت�سر الأمر عل  فرفعت الأم يدها قائلة: يا بني
اأ�سود  عقولهم فوى اأن املعتمد العبا�سي كانت له بركة ملفة فيها 
 ات مرة باإلقاء الإمام الع�سكري )عليه ال�سالم( اإىل تل فاأمر و�سبا
املكان  اإىل  نروا  قليلة  حلات  وبعد  اإليها  فرموه  اجلائعة   ال�سبا
ال�سالم( قائما ي�سلي وهي  ما جرى باله فوجدوه )عليه  ليعرفوا 
تدور حوله، لذل اأمر باإرا الإمام )عليه ال�سالم( اإىل داره، وهذه 
الق�سة تعك�س لنا عمة �سخ�سيته و قواه الروحية )عليه ال�سالم(.
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العبا�سية  ال�سلطات  عرفت  ولهذا  قائلة:  حزينة  بنة  كالمها  اأكملت   م 
الاملة اأن اطر بوجود الإمام )عليه ال�سالم( اأك من اأي طر ار ميكن 
بد�س  العبا�سي  احلاكم  اأم��ر   لذل وف�سادهم   ولمهم  �سيادتهم  يواجه  اأن 
ال�سم يف طعام الإمام )عليه ال�سالم( ول يعاين من اللم حت  اأ�ست�سهد يف 
اأبيه  جانب  اإىل  ودفن  هجرية   26 �سنة  الأول  ربيع  �سهر  من  الأول  الن�سف 
ملقولة   ت�سديقا هذا  وكان  �سامراء،  مدينة  يف  ال�سالم(  )عليه  الهادي  الإمام 
جّده الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( حيث قال: )ما منا اإل مقتول اأو م�سموم(.
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 ��اأو���س ه��ل  اأم���ي  ي��ا   : ق��ائ��ال اح��م��د  ���س��األ  كالمها  الأم  اأ���ت  اأن  وب��ع��د 
الإم������ام )ع��ل��ي��ه ال�������س���الم( ���س��ي��ع��ت��ه ب��و���س��اي��ا م��ه��م��ة ق��ب��ل رح��ي��ل��ه.
يكونوا  ب��اأن  �سيعته   اأو�س فقد  العزيز  بني  يا  نعم   : م��وؤك��دة فاأجابته   
�سيء  كل  باإبات  ال�سالم(  البيت)عليهم  واأه��ل  الإ���س��الم  عن  مدافعني 
جميل لهم ودفع كل قبي عنهم، ول ين�س املرء باأن يف اإميانه  تعاىل 
 علوا للجوار  وح�سنه  للعبادة  وكته  لالأمانة  واأدائ��ه  حديثه  و�سدق 
لالإ�سالم وتكرميا لأهل البيت )عليهم ال�سالم( فقد قال )عليه ال�سالم(: 
)اأو�سيكم بتقوى ا، و�سدق احلديث، واأداء الأمانة اإىل من ائتمنكم من 
 ا سل�( وطول ال�سجود، وح�سن اجلوار، فبهذا جاء حممد ، بر اأو فاجر
اإا �سدق يف دينه و�سدق يف حديثه  عليه واله و�سلم( فاإن الرجل منكم 
.ل في�سّرين  �سيعّي  هذا  قيل:  النا�س  مع  لقه  وح�ّسن  الأمانة  واأّدى 
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لون الر�سمة كما حتب
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