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 Q
�شهادة الإمام علّي الهادي 

»�أللَّهمَّ 

 بن 
ّ
�صلِّ على علي

 �لأو�صياء, و�إمام 
ّ
محّمد, و�صي

ة �لّدين, و�لحّجة  �لأتقياء, وخَلف �أئمَّ

على �لخالئق �أجمعين, �أللهمَّ كما جعلته 

ر بالجزيل من  نور�ً ي�صت�صيء به �لموؤمنون, فب�صَّ

ر باأ�صك,  ثو�بك, و�أنذر بالأليم من عقابك, وحذَّ

م حر�مك,  ر باأيّامك, و�أحلَّ حاللك, وحرَّ وذكَّ

وبيَّن �صر�ئعك وفر�ئ�صك, وح�ضَّ على عبادتك, 

و�أمر بطاعتك, ونهى عن مع�صيتك, ف�صلِّ عليه 

�أف�صل ما �صلَّيت على �أحد من �أوليائك, 

.
)1(

وذريّة �أنبيائك, يا �إله �لعالمين«

)1( - الطو�شّي: م�شباح المتهّجد, �س 404- 405.
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 Q
�شهادة الإمام علّي الهادي 

بسم الله الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شّيد الأنبياء والمر�شلين محّمد وعلى عترته 

الرج�س  اأذهب اهلل عنهم  الذين  المع�شومين,  المظلومين  بيته  واأهل 

رهم تطهيرًا. وطهَّ

باأهمّية   L الهادي  محّمد  بن  علّي  العا�شر  الإمام  حياة  تمتاز 

الزمانّية  الفترة  كونها   ,Rالبيت اأهل  حياة  �شل�شلة  بين  ة  خا�شّ

القريبة من زمن ولدة منقذ الب�شرّية الإمام المهدّي |, الأمر الذي 

م�شروعهم  ويلغي  بنيانهم,  ويزلزل  عرو�شهم  ويهّدد  الطغاة  ي�شتفّز 

ة التغيير الكبرى  وكَلْت اإليه مهمَّ
ُ
واأطماعهم الفا�شدة, فهو الإمام الذي اأ

بوراثة الأر�س وَمن عليها, عندما يمالأ الأر�س ق�شطًا وعدًل بعدما ُملئت 

ظلمًا وجورًا.

اأهل ال�شلوك المريب تجاه الأئّمة من  ر تكري�س ذاك   وهذا ما يف�شِّ

ال�شديدة  والمراقبة  الجبرّية  لالإقامة  باإخ�شاعهم   ,Rالبيت

 Q الر�شا  بالإمام  ابتداًء  الماأمون  فعله  ما  وهو  والمبا�شرة, 

الإمام مع  ثّم  العهد,  ولية  اأو  له  ال�شلطة  لت�شليم  الدعوة  غطاء   تحت 

مركز  بغداد  اإلى  وا�شتدعائه  الماأمون  بابنة  وتزويجه   Q الجواد   

زمانه,  حّكام  مع   Q الهادي  الإمام  اإلى  و�شوًل  اآنذاك,  الخالفة 

وانتهاًء بالإمام الع�شكرّي Q حيث بلغ الأمر غايته, ليوؤول الأمر في 
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هادي الأّمة

النهاية اإلى ت�شفيتهم و�شهادتهم عندما تعَي ال�شبل اأمام ذاك الحاكم 

والخليفة, وتعوزه الو�شائل والحيل الأخرى التي يريد من خاللها تحقيق 

 Rهدفه وم�شروعه, الذي كان يقف له كّل واحد من هوؤلء الأئّمة

بالمر�شاد.

وهذا في الحقيقة ما يك�شف لنا حجم الدور الذي كان يقوم به هوؤلء 

والظاهر  والعلن  ال�شّر  في  يعملون  كانوا  حيث  واأهمّيته,   Rالأئّمة

والباطن لحفظ هذا الّدين الإلهّي ون�شرة الخّط الر�شالّي واأهدافه.

يقول الإمام القائد ال�شّيد علّي الخامنئّي { ال�شريف:

»اإّن يوماً من جهاد هوؤلء الأئّمةR يوؤّثر بمقدار �سنوات. ويوٌم 

ليل  تعمل  جماعة  من  �سنوات  ي�ساوي  المباركة  حياتهم  من  واحٌد 

نهار على م�ستوى التاأثير في المجتمع. هوؤلء العظماء قد حفظوا 

الّدين بهذه الطريقة, واإّل فاإّن ديناً يقف على راأ�سه المعتّز والمتوّكل 

والمعت�سم والماأمون, ويكون علماوؤه رجاًل كيحيى بن اأكثم - الذي  

اأّنه عالم البالط  فقد كان من الف�ّساق والفّجار المتجاهرين  رغم 

من الدرجة الأولى - ل ينبغي اأ�سا�ساً اأن يبقى, ولكان ينبغي والحال 

 Rالأئّمة فجهاد  �سيء.  كّل  وينتهي  جذوره  من  ُيجتّث  اأن  هذا, 

و�سعيهم لم يحفظ الت�سّيع فح�سب, بل القراآن والإ�سالم والمعارف 

واأولياء  والمخل�سين  الخال�سين  العباد  الّدينّية, وهذه هي خا�سّية 

.
)1(

اهلل«

من  ملحوظ  عدد  »اجتمع   :Q الهادي  الإمام  حول  ويقول 

)1( - الإمام الخامنئي, اإن�شان بعمر 250 �شنة, �س 358.
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 Q
�شهادة الإمام علّي الهادي 

 Q الإمام  وتمّكن   Q الهادي  الإمام  زمن  ال�سيعة في  كبراء 

من اإدارتهم, واإي�سال ر�سالة الإمامة بو�ساطتهم اإلى مختلف مناطق 

قّم  في  ال�سيعّية  ال�سبكات  وهذه  الر�سائل,  عبر  الإ�سالمّي  العالم 

وفي  البعيدة  المناطق  وفي  واليمن  والمدينة  والرّي  وخرا�سان 

وتزيد  وتن�سر  ترّوج  اأن  ا�ستطاعت  التي  هي  العالم,  اأقطار  جميع 

الإمام  ا�ستطاع  وقد  يوم.  بعد  يوماً  المذهب  بهذا  الموؤمنين   من 

ال�سيوف  بريق  الأعمال تحت ظّل  بكّل هذه  اأن يقوم   Q الهادي 

.
)1(

الحاّدة والدموّية لأولئك الخلفاء ال�سّتة ورغماً عن اأنوفهم«

 Q وختامًا فاإّنه: »في المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي

وح��ّك��ام زم��ان��ه ف���اإّن ال��ذي انت�سر ف��ي الظاهر وال��ب��اط��ن ه��و هذا 

.
)2(

»Q الإمام

هذا الكتاب:
اأن   - واأتباعه  محّبيه  من  ونحن   - علينا  الإمام  هذا  حّق  من  واإّن 

اإحياًء  بذلك,  النا�س  ونذّكر  وما جرى عليه,  وتاريخه  اأحواله  ن�شتذكر 

لأمره, واإظهارًا لف�شله, عّلنا نكون بذلك مّمن يحيي اأمرهم, فال يموت 

قلبه يوم تموت القلوب.

ولهذا قام معهد �شّيد ال�شهداء للمنبر الح�شينّي باإعداد هذا الكتاب 

�شمن  ي�شدرها  التي  الإ�شدارات  من  واحدًا  ليكون  الأّمة«,  »هادي 

)1( - الإمام الخامنئّي, اإن�شان بعمر 250 �شنة, �س 357- 358.

)2( - م. ن.
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هادي الأّمة

�شل�شلة مجال�س العترة, ليكون معينًا لالإخوة القّراء, وم�شاعدًا لهم في 

المجال�س التي يقيمونها في ذكرى هذا الإمام العظيم.

وقد راعى هذا الإ�سدار الأمور الآتية:

اأدرجنا ثالث ق�شائد من ال�شعر القري�س, ليت�شّنى للقارئ الكريم   -1

اختيار ما ي�شاء منها.

اأ�شفنا اإلى الكتاب العديد من الأبيات ال�شعبّية الدارجة والمفهومة   -2

اإلى حدٍّ ما.

3- ذكرنا موجزًا عن حياة الإمام, Q, ولم ن�شتق�س كلَّ �شيء عن 

حياته المباركة, لئاّل يخرج الكتاب عن حّد الإيجاز, واتكاًل مّنا على 

جدارة الإخوة القّراء, من جهة اأخرى.

لت�شهيل  المتن,  في  ورد  ما  لكّل  والمراجع  الم�شادر  بتخريج  قمنا   -4

الرجوع اإليها لمن اأحّب.

من  والر�شا  القبول  الكتاب  هذا  يلقى  اأن  رجاء  كّلنا  الختام,  وفي 

اإمام زماننا |, واأن يزّودنا الإخوة القّراء باإر�شاداتهم ومالحظاتهم 

ة والبّناءة لن�شل اإلى الم�شتوى الالئق والمقبول.. المهمَّ

واأن يرزقنا �شفاعة  الجميع,  مّنا ومن  يتقّبل  اأن  تعالى  ون�شاأله  هذا 

مولنا الإمام علّي الهادي, Q, اإّنه �شميع مجيب.

معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنبر الح�سينّي
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 Q
�شهادة الإمام علّي الهادي 

القصيدة األولى: الشيخ محّمد سعيد المنصورّي:

�ُس��هاِدي ُط��وُل   
َّ
��ر �سَ

َ
�أ َكالَغ��َو�ِديِبُجُفوِن��ي  ْت 

َ
َج��ر ِت��ي  �لَّ ُم��وُع  َو�لدُّ

ِلم��اَذ� �لَع��ُذوُل  يُّه��ا 
َ

�أ َت�َس��ْل  َق��اِدَل 
ُّ
ِبالر �َس��ى 

َ
�لأ ِم��َن  ��ْف  َخفِّ

ُ
�أ َل��ْم 

�ِس��َهاماً م��اِن  �لزَّ َقْو���سُ  َرَماِن��ي  �ِديَق��ْد  ُف��وؤَ ��ى  َتَوخَّ ِبَه��ا  َعْه��د�ً  َوْه��َو 

ِب�ُس��مٍّ �لإَم��اِم  َقْت��ُل  ِمْنه��ا  �لَه��اِديِتْل��َك   
ُّ

َعْل��ي �لُه��َدى  َب��ْدُر  َوْه��َو 

ُبكاِئ��ي ��ِه 
ْ
َعَلي ِط��ْل 

ُ
�أ َل��ْم  �إِْن  نَ��ا 

َ
َوَد�ِدي؟�أ ْي���َن 

َ
َف���اأ �إذ�ً  َوَح��ِن��ي��ِن��ي 

ِمْن��ُه َذ�َب  ��ِذي  �لَّ ��مَّ  �ل�سُّ ُع��وُه 
َّ
�َرِة �لإي���َق���اِدَجر

َ
َق��ْل��ُب��ُه ِم����ْن َح�������ر

َوَر�َح��ْت ُحْزن��اً  �لُعُي��وُن  َبَكْت��ُه  َي��اِديَق��ْد 
َ
ِبالأ َر�أ�َس��ها  ْه��ُر  �لطُّ َتْلِط��ُم 

ِلَبِنيه��ا َفاِط��ٌم  ��ِك 
ْ
َتب َل��ْم  ��َف 

ْ
َع��اِدي؟َكي

َ
��بَّ َج��ْوُر �لأ ِه��ْم َق��ْد �سُ

ْ
َوَعَلي

َع��َز�ًء ُتِقي��ُم  ِره��ا 
ْ
َقب ِف��ي   

َ
َل��ُه��ْم َل���ْم َي����َزْل ِل���َي���ْوِم �ل��َم��َع��اِدَفْه��ي

ْل��ِم َدْهر�ً اِلُم��وَن ِف��ي �لظُّ ��ى �لظَّ �لِعباِد�إْن َق�سَ ِب��ُظ��ْل��ِم  ِح��ْق��َدُه��ْم  ��َف��ْو�  َو���سَ

َجَو�ب��اً ��وؤ�ِل  �ل�سُّ �إَل��ى  و�  َفْلُيِع��دُّ
)1(

���س��اِد
ْ
ِب��ال��ِم��ر �ل��ِع��َب��اِد  َربَّ  �إنَّ 

)1( - المن�شورّي ال�شيخ محّمد �شعيد: ديوان ميراث المنبر, �س 302.
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هادي الأّمة

�أبوذّية:

ال����������ده����������ر داره ال�������م�������دي�������ن�������ة  دارهال������������ه������������ادي ام�������������ن  ل��������ل��������ح��������زن  ت��������ظ��������ل  او  اوي���������س���������م���������ون���������ه 

داره واي����������������ت����������������ام  ح�������������������رم  ب��������ي��������ه��������ا  ّ����هاش����������ك����������ث����������ر  او غ�������دت ظ���ل���م���ه ال����گ����ب����ل ك�����ان�����ت ض����وي
�شعبي:

ك���������������ب���������������ده م����������������������������������������رد  او  وي�������������������������ل�������������������������ي  ي������������������������������ا  ال�������������������������س�������������������������م  س�������������������������ق�������������������������اه 

ج��������������������������������ّده اوه����������������������������������������������������������������اب  ال�������������������������������������ب�������������������������������������اري  راق�����������������������������������������������������ب  ال  او 

ظ�����������������������������ل اب������������������������ن������������������������ه ال��������������������ح��������������������س��������������������ن ي����������������ب����������������ك����������������ي اع������������������������ل������������������������ى ف���������������ق���������������ده

ي��������������������������ج��������������������������ري ال�������������������������������دم�������������������������������ع دم ل�������������������������������و  ش����������������ي����������������ف����������������ي����������������د ال�������������������������������ن�������������������������������وح 

غ��������������������������������ري��������������������������������ب اب���������������������������������������������������ن ال���������������������������������������������ج���������������������������������������������واد اش�����������������ت�����������������ط�����������������ل�����������������ب�����������������ون�����������������ه

ش��������������������������������ن��������������������������������ه��������������������������������و ك�����������������������������������������������������������������������������ان ذن������������������������������������������������ب������������������������������������������������ه ت������������������������س������������������������م������������������������ون������������������������ه

ت�����������������������������خ�����������������������������ل�����������������������������ون�����������������������������ه أك����������������������������������������������������������ب����������������������������������������������������������ر  ال����������������������������������������������������������ل����������������������������������������������������������ه  آه 

ي���������������������������������������������������������������������������وّن ال������������������������������ل������������������������������ي������������������������������ل م���������������������������������������������ا ط������������������������������ب������������������������������ق اج�������������������������ف�������������������������ون�������������������������ه
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 Q
�شهادة الإمام علّي الهادي 

القصيدة الثانية: الشيخ حسن القيسّي البحرانّي: 

ِتْع��َد�ِدي ��ي  َيْنَق�سِ َب��اِديُط��وَل �لَم��َدى َل  ��ي  ِمنِّ ْي��ِن  �لَخدَّ ِف��ي  ْم��ُع  َو�لدَّ

��ُعوَرٌة
ْ

َم�س َوُمْهَجِت��ي  َيِزي��ُد  ِبُف��وؤ�ِديَوْج��ِدي  �لَج��َوى  �ُن 
َ
ِني��ر َوَت�ُس��بُّ 

�َكَم��ْت
َ
َتر َم�َس��اُه  ْم�َس��ى 

َ
�أ لي��ُل  ْط��َو�ِدَو�لَّ

َ
َكالأ  

َّ
َعَل��ي �لُهُم��وِم  �ُس��ْحُب 

���سٌ ُمَنغَّ �ْلُمِل��حِّ  �ْلَوْج��ِد  ِم��َن  نَ��ا 
َ
��اِديَو�أ ِك��ي �لَحَماُم �ل�سَّ

ْ
 َكَم��ا َيب

ْ
ْبِك��ي

َ
�أ

ِبَلْوِمَه��ا  
َّ

َعَل��ي َهَجَم��ْت  َع��َو�ِديَوُمِرْيَع��ٍة  ُهُج��وَم   
ْ

َتْلُحْوِن��ي ��ْوِم  ِباللَّ

��َك َفَم��ا �لَِّذي
ْ
���سْ َعَلي َل َخفِّ

َ
��اِد؟َتْدُع��ْو �أ ْح���َز�ِن َو�لإِنْ�����سَ

َ
َي��ْدُع��وَك ِل����أ

 ِم��ْن ِدَياٍر َق��ْد َخَلْت
ْ

ِكي
ْ
نْ��َت َتب

َ
َكال��َو�ِدي؟َه��ْل �أ َحْت 

َّ
��ر َفَت�سَ ْهِلَه��ا 

َ
�أ ِم��ْن 

ُه��ُم �إِْذ  ��ِة  ِحبَّ
َ
ِل�أ  

ْ
ِك��ي

ْ
َتب نْ��َت 

َ
�أ ْو 

َ
�لإِْبَع��اِد؟�أ َعَل��ى  ِبِه��ْم  �لَم��َز�ُر  �َس��طَّ 

َفاَرْقَت��ُه َق��ْد  �لُحل��ِو  َم��اِن  ِللزَّ ْو 
َ
ْرَغ��اِد؟�أ

َ
ِبالأ ���سَ 

ْ
�لَعي نَِعْم��َت  َوِب��ِه 

َو�نَْثَن��ى َتَولَّ��ى  َوَق��ْد  ��َباِب  ِلل�سَّ ْم 
َ
َك َقْه��ر�ً َعاِدي؟�أ

ْ
ِب َعَلي

ْ
�ُس �لَم�ِس��ي

ْ
َجي

��ِذْي �لَّ ُكلُّ  َفَم��ا  َك�َّ  ُتَه��ا 
ْ
َجب

َ
ْع��َد�ِدَفاأ �لتَّ َعَل��ى  َيْحُدْوِن��ي  ِخْلِتي��ِه 

ْى َمْدَمِع��ي
َ
ْج��ر

َ
�لَه��اِديَلِك��ْن �َس��َجا َقلِب��ي َو�أ  

ُّ
َعِل��ي ِب��ِه  َب 

ْ
��ي �سِ

ُ
�أ َق��ْد  َم��ا 

ِب��ِه َح��َد�  �َس��دَّ 
َ
�أ َل��ى  َو�إِ ِمْحَن��ٍة  ��اِدِم��ْن  �لُح�سَّ َوِنْقَم��ُة  �لَع��ُدوِّ  ��ُد 

ْ
َكي

ًة
َ
��ر

ْ
َق�س َب��َة 

ْ
ِطي ْكَن��اِف 

َ
�أ َع��ْن  �لإِْبَع��اِدَجَلُب��وُه  َة 

َ
��ر

ْ
َح�س ُيَعاِن��ي   

ْ
َفَبَق��ى

َع��َد�َوًة ِبالَه��َو�ِن  ِمْنُه��ْم  َوُي�َس��اُم 
)1(

ْمَج��اد
َ
�لأ َوُق��ْدَوُة   

ُّ
ِق��ي �لتَّ َوُه��َو 

)1( اأنظر: المختارات المكبا�شّية في م�شائب �شادات البرّية اإعداد: محّمد عي�شى اآل مكبا�س البحرانّي,   �س 193- 194
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هادي الأّمة

�أبوذّية:

وع����ل����ى ام����ص����اب����ك ح����م����ام ال����������دوح ي���ن���ش���ادإل����������������ك ب��������ي��������ت ال������������ح������������زن م��������������������والي ي������ن������ش������اد

وق�������������������ط�������������������ع ك����������������ب����������������دت����������������ك س�����������������������م ال������������م������������ن������������ّي������������ة ج����������رح����������ك ب�������ال�������ق�������ل�������ب م�����������ا أظ���������������ن ي�����ن�����ش�����اد

�شعبي:

م��������������������������������������������������������������������������������������������ن ي�����������������������������������������������������������������������������ث�����������������������������������������������������������������������������رب ي�������������������������������������ج�������������������������������������ل�������������������������������������ب�������������������������������������ون�������������������������������������ه

ام���������������������������������������������������������������������������ك���������������������������������������������������������������������������ان ال����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذل ي�������������������������������ح�������������������������������ط�������������������������������ون�������������������������������ه

م�����������������������������������������������������������ق�����������������������������������������������������������ص�����������������������������������������������������������ده�����������������������������������������������������������م ي����������������������������������������ه����������������������������������������ي����������������������������������������ن����������������������������������������ون����������������������������������������ه

ّ�������������������������������������������������ة خ��������������������������������������������������������������������������ّل��������������������������������������������������������������������������وه اع�������������������������������������������������������������ل�������������������������������������������������������������ى ه�������������������������������������������������ال�������������������������������������������������ذل

م����������������������������ق����������������������������ص����������������������������ورة اب���������������������������������������������������وس���������������������������������������������������ط  خ����������������������������ص����������������������������م����������������������������ه  او 

م��������������������������������������������������������������������������������������ن ي�����������������������������������������������������������������������ث�����������������������������������������������������������������������رب ال�������������������������������������������������������������������س�������������������������������������������������������������������ام�������������������������������������������������������������������ّره

ال�������������������������������������������ط�������������������������������������������اغ�������������������������������������������ي ج�������������������������������������������������������������������������اب اب�������������������������������������������������������������������������و م�������������������������ح�������������������������ّم�������������������������د
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خ������������������������������������������������������������لّ������������������������������������������������������������وك������������������������������������������������������������م ش����������������������������������������������������������������ّت����������������������������������������������������������������ت ب�����������������������������������ال�����������������������������������ب�����������������������������������ر

اوم�����������������������������������������������������ن�����������������������������������������������������ك�����������������������������������������������������م ك��������������������������������������������������������������������ل گ����������������������������������������������ب����������������������������������������������ر ب����������������������������������ب����������������������������������اد

وّص��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ى ال�������������������������������������م�������������������������������������ص�������������������������������������ط�������������������������������������ف�������������������������������������ى ب������������������������ي������������������������ك������������������������م

راد م��������������������������������������������������������ا  ع��������������������������������������ك��������������������������������������س  س����������������������������������������������������������������������������������������������ووا  وه���������������������������������������������������������������������������م 

ي�����������������������������������������������������������ا ه�����������������������������������������������������������و ال�������������������������������������������������م�������������������������������������������������ا ق���������������������������������������ض���������������������������������������ى ب��������������������������ال��������������������������س��������������������������م

وك������������������������������������������������������������������ب������������������������������������������������������������������ده ان������������������������������������������������������������������م������������������������������������������������������������������رد وات������������������������������������������������������������������خ������������������������������������������������������������������ّذم

ح����������������������������������������������������������تّ����������������������������������������������������������ى ال����������������������������������������������ط����������������������������������������������ف����������������������������������������������ل م���������������������������������������������������������������������ا ي�����������������������س�����������������������ل�����������������������م

وال����������������������������������������������������������������������������������ع����������������������������������������������������������������������������������ّري����������������������������������������������������������������������������������س م����������������������������������������������������������������������������������ن ع�����������������������������������������دك�����������������������������������������م 

ب��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دم ال����������������������������������������������������������ن����������������������������������������������������������ح����������������������������������������������������������ر ي�������������������������������������ت�������������������������������������ح�������������������������������������ّن�������������������������������������ه
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القصيدة الثالثة: السّيد صالح النجفّي المعروف بالقزوينّي:

 ُظْل��ِم َجْعَفٍر
ْ

 �لَه��اِدْي َعَل��ى
َ

�ِئ��ْمَلَق��ْد ُمِني
َ
َو�لَجر ُظْلِم��ِه   

ْ
ِف��ي ِبُمْعَتِم��ٍد 

ِل �لُمَت��َوكِّ َي��َد�  َغ��ْدر�ً  َل��ُه  نَاَخ��ْت 
َ
 �لَج��ْوِر َغا���سٍ َوَغا�ِس��ْم�أ

ْ
َوُمْعَتِم��ٌد ِف��ي

ِه َع��ْن َمِدْيَن��ِة َج��دِّ �ْس��ِخ�َس ُرْغم��اً 
ُ
ْمَو�أ ْج�ِس �إِ�ْسَخا�َس �لُمَعاِدي �لُمَخا�سِ �إَِلى �لرِّ

ْهُلُه
َ
َمَح��اِرْمَوَلَق��ى َكَم��ا َلَق��ى ِم��َن �لَق��ْوِم �أ َو�نِْتَه��اَك  َوَغ��ْدر�ً  َجَف��اًء 

ُم�َس��اِهد�ً َغِرْيب��اً  ��ُجوناً 
ْ

َم�س  
َ

ْي��ِدْي �لَغَو��ِس��ْمِبَنْف�ِس��ي
َ
ْتُه �أ َل��ُه �َس��قَّ ��ِريحاً  �سَ

��ياً َع��ن �لِوْت��ِر ُمْغ�سِ َمْوُت��ور�ً   
َ

ُت�َس��اِلْمِبَنْف�ِس��ي َل��ْم  َل��ُه  ْع��َد�ًء 
َ
�أ ُي�َس��اِلُم 

 َوْه��َو نَ��اِزٌح
ْ

��ى ��ُموماً َق�سَ
ْ

 َم�س
َ

��ْمِبَنْف�ِس��ي ْوَطاِن َجمَّ �لَمَها�سِ
َ
ْه��ِل َو�لأ

َ
َع��ِن �لأ

َوى ِب َو�لنَّ
ْ
 َعَلى �ْلُقر

ْ
 َمْن ُتْخِفي

َ
��ِه ِم��ْن ِذْكِر ��ْس��ِمِه ِفي �لَمَو��ِس��ْمِبَنْف�ِسي

ْ
َمَو�ِلي

َدى
َّ
�ل��ر َيْثِن��ِه  َل��ْم  ِلِ  َلِئ��ْمَوُمْنَت��ِدٌب  َلْوَم��ُة  َتاأُْخ��ْذُه  َل��ْم  �ِل  َوِف��ي 

ْر�ِس ِبالَع��ْدِل َبْعَد َما
َ

 ُرْح��َب �لأ
ُ
أ
َ

ِبالَمَظاِل��ْمَوَيْم��� ْقَطاُرَه��ا 
َ
�أ ْت 

َ
أ
َ

�ْمَت��� َق��ِد 

َعْدِل��ِه َكَو�ِك��ُب  َتْجُل��ْو  ُه��ًدى  �ِك��ْم�إَِم��اُم 
َ
�لُمَتر ��ِه  َغيِّ  

ْ
َد�ِج��ي �لَج��ْوِر  ِم��َن 

َو�ِت��ٍر ُكلِّ  ِم��ْن  ْوَت��اَر 
َ

�لأ ُن��ْدِرُك  ِب��ِه 
)1(

��ُف �لَمْظُل��ْوُم ِم��ْن ُكلِّ َظاِلْم َوَيْنَت�سِ

)1( - الأمين ال�شّيد مح�شن: المجال�س ال�شنّية, ج 2, �س 656- 657.
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�أبوذّية:

وش����������ي����������ع����������ه وك�������������������ل إم������������������������ام ال������������ن������������ه ن�����ش�����ي�����ع�����هف��������ض��������ل��������ه��������م واج�������������������������ب اع���������ل���������ي���������ن���������ه ن�����ش�����ي�����ع�����ه

م����������س����������م����������وم وق�������������ض�������������ى ن���������ح���������ب���������ه ال��������م��������س��������ّي��������هع��������ل��������ّي ال�����������ه�����������ادي اب���������دم���������ع خ��������لّ��������ي ن���ش���ي���ع���ه

�شعبي:

م����������������������������������������ص����������������������������������������اي����������������������������������������ب ه����������������������������������������ل����������������������������������������ك ي����������������������������ال����������������������������م����������������������������ح����������������������������ج����������������������������وب

م������������������������������������������������������������������ن ع�������������������������������������������������������ده�������������������������������������������������������ا ت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذوب ال���������������������������������������������������������������������������������������روح

وح������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دة ت���������������������������������������������������������������������������������زي���������������������������������������������������������������������������������د وح�������������������������������������������������������������������������������������������������ده

��������������������������������������������م م������������������������������������������������������������������������������ات وال���������������������������������������������م���������������������������������������������ذب���������������������������������������������وح لَ��������������������������������������������لْ��������������������������������������������ب��������������������������������������������سَّ

ل��������������������������������������������������ك��������������������������������������������������ن م��������������������������������������������ص��������������������������������������������ي��������������������������������������������ب��������������������������������������������ة  ال��������������������������������������������������������������ه��������������������������������������������������������������ادي

خ���������������������������������������������������������لَّ���������������������������������������������������������ت ك���������������������������������������������������������������������ل ق����������������������������������������������ل����������������������������������������������ب م����������������������������������������������ج����������������������������������������������روح

م�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ات اب���������������������������������������������������������������������������������������������دي���������������������������������������������������������������������������������������������رة ال���������������������������������������������غ���������������������������������������������رب���������������������������������������������ة

واب�����������������������������������������������������������ن�����������������������������������������������������������ه ع���������������������������������������ل���������������������������������������ى م���������������������������������������ص���������������������������������������اب���������������������������������������ه ي������������������������������ن������������������������������وح
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 لمحة
 Q مام عن حياة الإ
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�شهادة الإمام علّي الهادي 

هو الإمام علّي بن محّمد بن علّي بن مو�شى بن جعفر بن محّمد بن 

علّي بن الح�شين بن علّي بن اأبي طالب, عا�شر اأئّمة اأهل البيت الذين 

رهم تطهيرًا. اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطهَّ

والدته وشهادته:
L ب�شريا- وهي قرية اأ�ّش�شها الإمام مو�شى بن جعفر Q ُولد

- للن�شف من ذي الحّجة �شنة 
)1(

على ثالثة اأميال من المدينة المنّورة

وروي:   ,
)3(

منه والع�شرين  ال�شابع  في  وقيل:   ,
)2(

ومائتين ع�شرة  اثنتي 

من  ومائتين  ع�شرة  اأربع  �شنة  رجب  �شهر  من  خلون  لثالث  ولد  اأّنه 

, وفي 
)5(

الخام�س منه اأو  الثاني,  اأّنه في  ابن عّيا�س:  . وعن 
)4(

الهجرة

ليلة  ع�شرة  لثالث  ولد   Q اأّنه  القّمي  الها�شم  بن  اإبراهيم  رواية 

.
)6(

م�شت من رجب

المقّد�شة,  الناحية  ويوؤّيد ولدته في رجب الدعاء المروّي عن 

)1( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)2( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 297, والمقنعة, �س 484, الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 497, الطو�شّي: 

تهذيب الأحكام, ج 6, �س 92, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)3( - المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 50, �س 116, عن ال�شيخ الطو�شّي في م�شباح المتهّجد.

)4( - الطبرّي الإمامّي: دلئل الإمامة, �س 409, وانظر: ال�شافعّي كمال الّدين محّمد بن طلحة: مطالب 

ال�شوؤول في مناقب اآل الر�شول P, �س 144, الخطيب البغدادّي: تاريخ بغداد, ج 12, �س 57.

)5( - الطو�شّي: م�شباح المتهّجد, �س 805, وانظر: ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)6( - المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 50, �س 116, عن ال�شيخ الطو�شّي في م�شباح المتهّجد.
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ا�س اأّنه خرج على يد ال�شيخ  فقد روى ال�شيخ الطو�شّي عن ابن عيَّ

رجب:  اأّيام  في  الدعاء  هذا  عنه  اهلل  ر�شي  القا�شم  اأبي  الكبير 

»األلهمَّ اإّني اأ�ساألك بالمولودين في رجب: محّمد بن علّي الثاني, 

وابنه علّي بن محّمد المنتجب, واأتقّرب بهما اإليك خير القرب..« 

.
)1(

الدعاء

بن  ُدليل  من  ابتاعها  التي  داره  في  راأى  َمْن  �ُشرَّ  في  وفاته  وكانت 

وخم�شين  اأربع  �شنة  في  وذلك  ُدفن,  وفيها   ,
)2(

الن�شراّني يعقوب 

بقين  وقيل: لخم�ٍس   ,
)3(

الآخرة بقين من جمادي  ليال  لأربع  ومائتين, 

.
)5(

, وقيل: لثالٍث بقين منه
)4(

منه

 ,
)6(

�شهادته كانت في رجب اأّن  المفيد وغيره  ال�شيخ  رواية  وفي 

م�شى  وقد   ,
)7(

منه الثالث  في  اأّنه  وغيره  اآ�شوب  �شهر  ابن  وذكر 

)1( - الطو�شّي: م�شباح المتهّجد, �س 804- 805.

)2( - الخطيب البغدادّي: تاريخ بغداد, ج 12, �س 57.

)3( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 497, الطبرّي: تاريخ الطبرّي, ج 5, �س 426, الم�شعودّي: مروج الذهب, 

ج4, �س 182.

)4( - ال�شافعـــّي كمـــال الّدين محّمد بن طلحة: مطالب ال�شوؤول في مناقب اآل الر�شول, �س 146, الخطيب 

البغـــدادّي: تاريخ بغـــداد, ج 12, �س 57, ولعّل �شبب هذا الخالف في بع�شهـــا نق�شان ال�شهر وتمامه 

واهلل العالم.

)5( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)6( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 297, والمقنعة, �س 484, الطو�شّي: تهذيب الأحكام, ج 6, �س 92.

)7( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401, الطبرّي الإمامّي: دلئل الإمامة, �س 409, 

المجل�شّي: بحار الأنوار,  ج 50, �س 117, عن الكفعمّي في الم�شباح.
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 ,
)3(

المعتمد وقيل:   ,
)2(

العّبا�شّي المعتّز  �شّمه   ,
)1(

م�شمومًا �شهيدًا 

ولعّله �شارك في قتله فن�شب اإليه, اأو اأّنه �شّمه باأمر من المعتّز فن�شب 

ا�شتلم  لأّنه  عهده  في  وفاته  ت�شّح  فال  واإّل  العالم,  واهلل  لكليهما 

بعد �شنتين من �شهادة  اأي   ,
)4(

الحكم �شنة �شّت وخم�شين ومائتين

.Q الإمام

والدته العارفة بحّقه:
, وقيل: 

)6(

 اأو �شمانة المغربّية
)5(

مَّ ولد, ُيقال لها �شمانة
ُ
اأ ه  مُّ

ُ
اأ كانت 

, وقيل: اإّنها كانت مولَّدة, 
)8(

. وكان يقال لها ال�شّيدة اأم الف�شل
)7(

جمانة

 ,
)9(

اأي كانت عربّية غير مح�شة, اأو ولدت عند العرب وتاأّدبت باآدابهم

.
)10(

قال الم�شعودّي: كانت موّلدة عند امراأة رّبتها

قال:  جعفر,  بن  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  بن  الفرج  بن  محّمد  وروى 

اأّن قافلة  فاأعلمني   ,Rاأبو جعفر محّمد بن علّي بن مو�شى دعاني 

)1( - ن�شبه اإلى قيل, الم�شعودّي في مروج الذهب, ج 4, �س 185, و�شبط ابن الجوزي في تذكرة الخوا�ّس, 

�س 362.

)2( - الطبري الإمامّي: دلئل الإمامة, �س 409, المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 50, �س 117, عن الكفعمّي 

في الم�شباح.

)3( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401, نقاًل عن ابن بابويه القّمي.

)4( - الم�شعودّي: مروج الذهب, ج4, �س 211.

)5( - المفيد: الإر�شاد ج 2 �س 298, الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 498, الطو�شّي: تهذيب الأحكام, ج 6, �س 92.

ابن   ,144 �س  الر�شول,  اآل  مناقب  في  ال�شوؤول  مطالب  طلحة:  بن  محّمد  الّدين  كمال  ال�شافعّي   -  )6(

�شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)7( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 228.

)8( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)9( - الطبرّي الإمامّي: دلئل الإمامة, �س 410- 411 متنًا وهام�شًا.

)10( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 228.
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قد قدمت, وفيها نّخا�س, معه َجواٍر, ودفع اإلّي �شبعين دينارًا, واأمرني 

بابتياع جارية و�شفها لي. فم�شيت وعملت بما اأمرني به, فكانت تلك 

 .Q الجارية اأّم اأبي الح�شن

وروى محّمد بن الفرج وعلّي بن مهزيار, عن ال�شّيد Q - اأي 

»اأّمي عارفة بحّقي, وهي من  اأّنه قال:   - Q اأبي الح�شن الهادي 

اأهل الجّنة, ل يقربها �سيطان مارد, ول ينالها كيد جّبار عنيد, وهي 

ال�سّديقين  اأّمهات  عن  تتخّلف  ول  تنام,  ل  التي  اهلل  بعين  مكلوءة 

.
)1(

وال�سالحين«

كنيته وألقابه:
كان يكّنى باأبي الح�شن ل غير, )ويقال له اأبو الح�شن الثالث تمييزًا 

له من اأبي الح�شن الأّول اأي الإمام الكاظم Q, واأبي الح�شن الثاني 

.)Q اأي الإمام الر�شا

النقّي,  الهادي,  المرت�شى,  النجيب,  منها:  فكثيرة,  األقابه  واأّما 

.
)2(

العالم, الفقيه, الأمين, الموؤتمن, الطّيب, المتوّكل, الع�شكرّي

واأ�شهر هذه الألقاب هو لقب الهادي, وكذلك كان ي�شتهر بالمتوّكل, 

اأن يعر�شوا عن تلقيبه به لكونه يومئٍذ لقبًا  اأ�شحابه  اأّنه كان ياأمر  اإّل 

.
)3(

للخليفة جعفر المتوّكل ابن المعت�شم العّبا�شّي

)1( - الطبرّي الإمامّي: دلئل الإمامة, �س 410.

)2( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)3( - المالكّي ابن ال�شّباغ: الف�شول المهّمة, ج 2, �س 1064. وانظر: ال�شافعّي كمال الّدين محّمد بن 

طلحة: مطالب ال�شوؤول في مناقب اآل الر�شول, �س 144.
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و�ُشّمي   :Rالأئّمة اأ�شماء  معاني  في  ال�شدوق  ال�شيخ  وقال 

الع�شكرّيين   L علّي  بن  والح�شن  محّمد  بن  علّي  الإمامان 

ت�شّمى  راأى وكانت  ب�شّر من  التي �شكناها  المحّلة  اإلى  ن�شبا  لأّنهما 

.
)1(

ع�شكرًا

راأى..  من  �ُشرَّ  ا�شم  ع�شكر:  العرو�س:  تاج  في  الزبيدّي  وقال 

اأبو  الإمامان  الع�شكرّيان  ن�شب  واإليه  لع�شكره,  بناها  المعت�شم  لأّن 

الح�شن علّي بن محّمد بن علّي بن مو�شى بن جعفر ال�شادق, ر�شي 

اهلل عنهم, يقال له: الثالث, والهادي, والتقّي, والدليل, والنجيب,.. 

وولده الإمام اأبو محّمد الح�شن الهادي.. وماتا بها ودفنا بها, فلذا 

.
)2(

ن�شبا اإليها

:L مع أبيه اإلمام الجواد
اأبيه  �شهادة  عند   ،Q الهادي  الح�شن  اأبي  الإمام  �شّن  كانت 

الإمام الجواد Q، �شغيرًة, فقد ا�شت�شهد اأبوه �شنة مائتين وع�شرين 

�شّن  ت�شلُّمه لالإمامة في  يعني  6 و8 �شنوات, مّما  بين  للهجرة, وعمره 

اإمامة  اأّن  اإّل   .Q الجواد  الإمام  اأبيه  مع  الحال  كان  كما  مبّكرة, 

الإمام الجواد Q المبكرة مّهدت لإمامة الإمام الهادي Q في 

�شّن مبّكرة, ومن هنا لم يقع بين ال�شيعة ما وقع  بينهم من  الت�شاوؤلت   

جيب عنه فيما 
ُ
في اإمامة اأبيه الجواد Q, حيث كان  هذا الأمر قد اأ

�شبق.

)1( - ال�شدوق: معاني الأخبار, �س 65.

)2( - الزبيدّي: تاج العرو�س, ج 7, �س 221, وانظر اأي�شًا: الفيروزاآبادي: القامو�س المحيط, ج 2, �س 89.

25



هادي الأّمة

عن  الحميرّي,  ث  وحدَّ قال:   M للم�شعودّي  الو�شّية  اإثبات  ففي 

اإ�شماعيل بن بزيع, قال: قال  الح�شن بن علّي بن هالل, عن محّمد بن 

لي اأبو جعفر Q: »يف�سي هذا الأمر اإلى اأبي الح�سن وهو ابن �سبع 

.
)1(

»Q سنين«. ثّم قال: »نعم! واأقّل من �سبع �سنين, كما كان عي�سى�

خرج الإمام Q اإلى بغداد وعلم اأّنه ل يرجع اإلى مدينة 
ُ
 ولّما اأ

 Q الهادي  الإمام  ولده  اإلى  بالو�شّية  قام   ,P اهلل  ر�شول  جّده 

والتاأكيد على كون هذا الأمر فيه من بعده:

من   Q جعفر  اأبو  خرج  لّما  قال:  مهران  بن  اإ�شماعيل  فعن 

المدينة اإلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه, قلت له عند خروجه: 

ُجعلُت فداك, اإّني اأخاف عليك في هذا الوجه, فاإلى من الأمر بعدك؟ 

هذه  في  ظننت  حيث  الغيبة  »لي�س  وقال:  �شاحكًا  اإلّي  بوجهه  فكرَّ 

خرج به الثانية اإلى المعت�شم �شرت اإليه فقلت له: جعلت 
ُ
ال�سنة«, فلّما اأ

فداك اأنت خارج, فاإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حّتى اخ�شّلت 

»عند هذه ُيخاف علّي, الأمر من بعدي  اإلّي فقال:  لحيته, ثّم التفت 

.
)2(

اإلى ابني علّي«

علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبا  �شمعت  قال:  دلف  بن  ال�شقر   وعن 

الر�شا L يقول: »اإن الإمام بعدي ابني علّي, اأمره اأمري, وقوله 

.
)3(

قولي, وطاعته طاعتي, والإمام بعده ابنه الح�سن«

)1( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 228- 229.

)2( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 323.

)3( - ال�شدوق: اإكمال الّدين وتمام النعمة, �س 378.
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عليها  واأ�شهد  مكتوبة  بو�شّية  عليه  ن�ّس   Qالإمام اإّن  حّتى 

.
)1(

قومًا

وقال ال�شيخ المفيد M -كما في الف�شول المختارة-:

ثّم ثبتت الإمامّية القائلون باإمامة اأبي جعفر Q باأ�شرها على 

ونقل   ,L اأبيه  بعد  من  بن محّمد  علّي  الح�شن  اأبي  باإمامة  القول 

الن�ّس عليه, اإّل فرقة قليلة العدد �شّذوا عن جماعتهم, فقالوا باإمامة 

اإّنهم لم يثبتوا  مو�شى بن محّمد اأخي اأبي الح�شن علّي بن محّمد, ثّم 

على هذا القول اإّل قلياًل حّتى رجعوا اإلى الحّق ودانوا باإمامة علّي بن 

محّمد Q, ورف�شوا القول باإمامة مو�شى بن محّمد واأقاموا جميعًا 

.
)2(
Q على اإمامة اأبي الح�شن

من فضائله ومناقبه:
لحوائج  ق�شائه  فمن  تعّد...  اأن  وفوق  تح�شر  اأن  من  اأكثر  وهي 

�شيعته ما روي عن اأبي ها�شم الجعفرّي, قال: اأ�شابتني �شيقة �شديدة, 

ف�شرت اإلى اأبي الح�شن علّي بن محّمد L فاأذن لي, فلّما جل�شت 

قال: »يا اأبا ها�سم, اأّي نعم اهلل عّز وجّل عليك تريد اأن توؤّدي �سكرها؟« 

, فلم اأدر ما اأقول له, فابتداأ Q فقال: 
)3(

قال اأبو ها�شم: فوجمت

»رزقك الإيمان, فحّرم به بدنك على الّنار, ورزقك العافية فاأعانتك 

ل. يا اأبا ها�سم, اإّنما  على الطاعة, ورزقك القنوع, ف�سانك عن التبذُّ

)1( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 423, وانظر, �س 324 اأي�شًا.

)2( - ال�شريف المرت�شى: الف�شول المختارة من العيون والمحا�شن, �س 317.

)3( - وجم: اأطرق و�شكت عن الكالم.
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ابتداأتك بهذا لأّني ظننت اأّنك تريد اأن ت�سكو اإلّي من فعل بك هذا, 

.
)1(

وقد اأمرت لك بمائة دينار فخذها«

ومّما ُينقل في توا�شله مع �شيعته ما رواه ال�شيخ المفيد ب�شنده عن 

علّي بن محّمد النوفلّي قال: قال لي محّمد بن الفرج الرخجّي: اإّن اأبا 

الح�شن Q كتب اإليه: »يا محّمد, اأجمع اأمرك وخذ حذرك«. قال: 

فاأنا في جمع اأمري ل�شت اأدري ما المراد بما كتب به اإلّي, حّتى ورد علّي 

ر�شول حملني من م�شر م�شّفدًا بالحديد, و�شرب على كّل ما اأملك, 

فمكثت في ال�شجن ثماني �شنين ثّم ورد علّي كتاب منه واأنا في ال�شجن: 

فقراأت  الغربّي«,  الجانب  ناحية  في  تنزل  ل  الفرج,  بن  محّمد  »يا 

الكتاب وقلت في نف�شي: يكتب اأبو الح�شن اإلّي بهذا واأنا في ال�شجن! اإّن 

فرج عّني وُحّلت قيودي 
ُ
اأ اأّيامًا ي�شيرة حّتى  اإّل  هذا لعجب. فما مكثت 

اأن  اهلل  ي�شاأل  اأن  اأ�شاأله  خروجي  بعد  اإليه  فكتبت  قال:  �شبيلي.  وُخلَِّي 

اأّل ُترّد  ك  ُتَردُّ عليك, وما ي�سرُّ »�سوف  اإلّي:  يرّد علّي �شياعي, فكتب 

عليك«.

قال علّي بن محّمد النوفلّي: فلّما �شخ�س محّمد بن الفرج الرخجّي 

قال  مات.  الكتاب حّتى  ي�شل  فلم  برّد �شياعه,  له  كتب  الع�شكر,  اإلى 

علّي بن محّمد النوفلّي: وكتب علّي بن الخ�شيب اإلى محّمد بن الفرج 

ي�شاوره, فكتب   Q الح�شن  اأبي  اإلى  الع�شكر, فكتب  اإلى  بالخروج 

خرج فاإّن فيه فرجك اإن �ساء اهلل«, فخرج 
ُ
اإليه اأبو الح�شن Q: »اأ

فلم يلبث اإّل ي�شيرًا حّتى مات.

)1( - ال�شدوق: الأمالي, �س 498.
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راأيت  قال:  يعقوب(  )اأبو  اأخبرني  قال:  عي�شى(  بن  )اأحمد  وروى 

محّمد بن الفرج قبل موته بالع�شكر في ع�شّية من الع�شايا, وقد ا�شتقبل 

الفرج  بن  فاعتّل محّمد  �شافيًا,  نظرًا  اإليه  فنظر   Q الح�شن  اأبا 

اأبا اأّن  فحّدثني  عّلته,  من  اأّيام  بعد  عائدًا  عليه  فدخلت  الغد,   من 

راأ�شه, قال:  واأرانيه مدرجًا تحت  اإليه بثوب  اأنفذ  قد   Q الح�شن 

.
)1(

فُكّفن فيه واهلل

ومن رفقه ب�شيعته وتفّقده لهم ما رواه ال�شيخ المفيد عن محّمد بن 

علّي قال: اأخبرني زيد ابن علّي بن الح�شين بن زيد قال: مر�شت فدخل 

الطبيب علّي لياًل وو�شف لي دواء اآخذه في ال�شحر كذا وكذا يومًا, فلم 

يمكّني تح�شيله من الليل, وخرج الطبيب من الباب, وورد �شاحب اأبي 

الح�شن Q في الحال ومعه �شّرة فيها ذلك الدواء بعينه, فقال لي: 

يوماً«  وكذا  كذا  الدواء  »خذ هذا  ويقول:  ال�شالم  يقروؤك  الح�شن  اأبو 

فاأخذته ف�شربت فبراأت. قال محّمد بن علّي: فقال لي زيد بن علّي: يا 

.
)2(

محّمد, اأين الغالة عن هذا الحديث؟!

وفي مجال عالقته بتربة جّده الإمام الح�شين Q وتداويه بها 

 Q ما ُروي عن اأبي ها�شم الجعفرّي, قال: بعث اإلّي اأبو الح�شن

حمزة  بن  محّمد  اإليه  ف�شبقني  حمزة,  بن  محّمد  واإلى  مر�شه  في 

لمحّمد:  فقلت   ,
)3(

الحائر« اإلى  »ابعثوا  يقول:  زال  ما  اأّنه  فاأخبرني 

)1( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 304- 305.

)2( - الم�شدر نف�شه, �س 308.

)3( - ابعثوا اإلى الحائر, اأي ابعثوا رجاًل اإلى حائر الح�شين Q يدعو لي وي�شاأل اهلل �شفائي عنده. 

)عن المجل�شّي في البحار(.
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له: جعلت  ثّم دخلت عليه فقلت  الحائر,  اإلى  اأذهب  اأنا  له:  قلت  األ 

, ثّم قال: 
)1(

»انظروا في ذلك« اإلى الحائر, فقال:  اأذهب  اأنا  فداك 

ي�سمع  اأن  اأكره  واأنا   
(2(

علّي بن  زيد  من  �سّر  له  لي�س  محّمداً  »اإّن 

ذلك«, قال: فذكرت ذلك لعلّي بن بالل, فقال: ما كان ي�شنع بالحائر 

وهو الحائر. فقدمت الع�شكر فدخلت عليه, فقال لي: »اجل�س«, حين 

اأردت القيام, فلّما راأيته اأن�س بي ذكرت قول علّي بن بالل, فقال لي: 

»األ قلت له: اإّن ر�سول اهلل P, كان يطوف بالبيت ويقّبل الحجر, 

واأمره اهلل  البيت,  اأعظم من حرمة  P والموؤمن  النبّي  وحرمة 

فاأنا  فيها,  يذكر  اأن  اهلل  يحّب  مواطن  هي  واإّنما  بعرفة,  يقف  اأن 

اأحّب اأن يدعى لي حيث يحّب اهلل اأن يدعى فيها, والحائر من تلك 

.
)3(

الموا�سع«

العلوّي  الأ�شتر  الح�شن  بن  محّمد  عن  ُروي   Q هيبته  وحول 

الح�شينّي, قال: كنت مع اأبي على باب المتوّكل, واأنا �شبّي, في جمع 

من النا�س في ما بين طالبّي اإلى عّبا�شّي اإلى جعفرّي اإلى غير ذلك, 

اإذ جاء اأبو الح�شن علّي بن محّمد Q فترّجل النا�س كّلهم, حّتى 

)1( - انظروا في ذلك: اأي تفّكروا وتدّبروا فيه باأن يقع على وجه ل يطلع عليه اأحد للتقّية. )عن المجل�شّي 

في البحار(.

)2( - وقوله Q: »اإّن محّمداً« يعني ابن حمزة لي�س له �شّر اأي ح�شانة بل يف�شي الأ�شرار, وذلك ب�شبب 

اأّنه من اأتباع زيد ول يعتقد اإمامتنا, فتكون )من( تعليلّية, اأو المعنى اأّنه لي�س له حّظ من اأ�شرار زيد 

الوجهين  لإف�شائه على  الباعث  كان  ولعّله  زيدًا في ذلك,  الزيدّية خالفوا  فاإّن  فينا,  يعتقد  كان  وما 

الح�شد على اأبي ها�شم اإذا كان هو المبعوث, فلذا لم يّتق Q في القول اأّوًل عنده مع اأّنه يحتمل 

اأن يكون المراد بمحّمد اأخيرًا غير ابن حمزة. ويحتمل اأي�شا اأن يكون المراد بزيد غير اإمام الزيدّية, 

بل واحدًا من اأهل ذلك الع�شر مّمن يّتقى منه, ويكون المعنى اأّن محّمدًا ل يخفي �شيئًا من زيد, واأنا 

اأكره اأن ي�شمع زيد ذلك. )المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 98, �س 112- 113(.

)3( - ابن قولويه: كامل الزيارات, �س 458- 459.
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دخل, فقال بع�شهم لبع�س: ِلَم نترّجل لهذا الغالم؟ فما هو باأ�شرفنا 

ول باأكبرنا �شّنًا ول باأعلمنا! فقالوا: واهلل ل ترّجلنا له. فقال اأبو ها�شم 

َلنَّ له ]على[ �شغره اإذا راأيتموه, فما هو اإّل اأن  الجعفرّي: واهلل لتترجَّ

ها�شم:  اأبو  لهم  فقال  كّلهم,  النا�س  له  ترّجل  حّتى  به  وب�شروا  طلع 

حّتى  اأنف�شنا  ملكنا  ما  فقالوا:  له؟  تترّجلون  ل  اأّنكم  زعمتم  األ�شتم 

.
)1(

ترّجلنا

)1( - الطو�شّي ابن حمزة: الثاقب في المناقب, �س 542- 543.
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 من اأدوار 
 Q الإمام الهادي
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�شغير  وهو  الإمامة   ,L الهادي  محّمد  بن  علّي  الإمام  توّلى 

ال�شّن, في وقت قد ا�شتاأنف فيه حّكام بني العّبا�س عداءهم لالأئّمة من 

اأهل البيتR, والتنكيل بالعلوّيين بعد فترات ذاقوا فيها طعم الأمن 

والراحة. وبقي في المدينة يمار�س مهّمات الإمامة تحت الرقابة اإلى اأن 

تجاوز الع�شرين من عمره, وكان منهاًل عذبًا لرّواد العلم من مختلف 

اإليه القريب والبعيد في  البالد والمناطق, حّتى ات�شعت �شهرته ورجع 

الّدين وجميع ما يعتر�شهم من الم�شكالت.

ت م�شاجعهم  وق�شّ عليه  الحّكام  الم�شاهد غ�شب  اأثارت هذه  وقد 

فا�شتدعوه اإلى عا�شمتهم وفر�شوا عليه الإقامة الجبرّية فيها اأكثر من 

اإمامته  على  اجتمعوا  الذين  �شيعته  وبين  بينه  ليحولوا  عامًا  ع�شرين 

وكانوا في تلك الفترة من التاريخ اأكثر من اأّي وقت م�شى.

تمّيز  الذي  ال�شافر  والعداء  ال�شخ�شّي  الحقد  اإلى  م�شافًا  هذا 

تفّرد  حيث   ,
)1(

الأ�شرة تلك  حّكام  من  �شبقه  مّمن  المتوّكل,  به 

قبر كحرث  الحّكام  من  غيره  من  التاريخ  في  مّيزته  وقبائح   بجرائم 

 الح�شين Q ومنعه النا�س من زيارته, وبغ�شه لأمير الموؤمنين علّي 

بن اأبي طالب Q، اإلى غير ذلك مّما تاأتي الإ�شارة اإليه لحقًا.

)1( - الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر, ج 2, �س 453.
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العالية في  المكانة  من   Q الهادي  يوؤّكد ما كان لالإمام  ومّما 

في  وقلقهم  النا�س  خوف  من  �شياأتي  ما  به  وتعّلقهم  الم�شلمين  نفو�س 

حينما  بمثلها,  النا�س  �شمع  ما  عظيمة,  �شّجة  و�شجيجهم  المدينة 

 ,Q الهادي  الإمام  طلب  في  اأر�شل  العّبا�شّي  المتوّكل  باأّن  �شمعوا 

مّما ا�شطّر يحيى بن هرثمة الذي كان ماأمورًا بمرافقته اإلى ت�شكينهم 

.
)1(

وتهدئتهم والحلف لهم اأّنه لم يوؤمر فيه بمكروه!

1- الدور العلمّي والفكرّي:
عن  العلمّي  بدوره   ,Rاآبائه كبقّية   ،Q الهادي  الإمام  قام 

طريق ن�شر الأحاديث في مختلف اأبواب العلوم والمعارف التي يحتاج 

الأ�شاليب  ل�شّتى  م�شتغاّلً  له,  المتاحة  الظروف  �شمن  النا�س,  اإليها 

في  البارزة  المكاتبات  ظاهرة  ومنها  لديه,  والمتوّفرة   الممكنة 

به  يّت�شلون  والمحّدثون  الرواة  كان  حيث  بكثرة,   Q اأحاديثه 

ويراجعونه عن طريق الكتابة.

ولعّل مرّد ذلك يعود اإلى اأ�سباب عديدة:

فقه ــون  ــش ــدار� ــت ي كـــانـــوا  الـــذيـــن  الــ�ــشــيــعــة  ــي  مــحــّدث اأّن   م���ن���ه���ا: 

 الأئّمةR, ومروّياتهم كانوا قد انت�شروا في طول الأر�س وعر�شها, 

موؤّلفات  ومــن  الــرواة  اأولئك  من  الأكبر  الن�شيب  قــّم  لمدينة  وكــان 

.Rاأ�شحاب ال�شادقين

 Rالأئّمة على  ت�شّيق  كانت  الحاكمة  ال�شلطات  اأّن  ومنها: 

)1( - الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر, ج 2, �س 454.
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وتراقب ت�شّرفاتهم وتحّركاتهم, وقد فر�شت عليهم الإقامة الجبرّية 

الت�شال  ومن  بل  حولهم,  التجّمعات  من  للحّد  الحّكام  عوا�شم  في 

بهم, لذا فاإّن الرواة والعلماء كانوا يّت�شلون في الغالب بالأئّمة الثالثة: 

المتتّبع  يجد  حيث  بالمرا�شلة,   Rوالع�شكرّي والهادي  الجواد 

الأبواب  الطريق في مختلف  بهذا  المروّيات  واحد منهم ع�شرات  لكّل 

.
)1(

والموا�شيع

وعلى كّل حال فقد روى عنه Q الكثير من الرواة والمحّدثين 

و�شبعين  وت�شعًة  مائة  بع�شهم-  اأح�شاه  ما  -على  عددهم  بلغ  حّتى 

.
)2(

�شخ�شًا

ومن ت�شجيعه العلم ون�شره والتحديث به وكتابته عنهمR ما رواه 

اأدخلت كتاب يوم وليلة  اأبا ها�شم الجعفرّي قال:  اأّن  القا�شم  داود بن 

 ,Q الذي اأّلفه يون�س بن عبد الرحمن على اأبي الح�شن الع�شكرّي

اآبائي وهو الحّق  »هذا ديني ودين  فنظر فيه وت�شّفحه كّله, ثّم قال: 

.
)3(

كّله«

2- موقفه Q من الغالة:
قال ال�شهيد الثاني M: الغالة جمع غال, وهو لغًة: مجاوزة الحّد 

في �شيء, والمراد هنا الذين زادوا في الأئّمةR, واعتقدوا فيهم اأو 

)1( - الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر, ج 2, �س 456.

)2( - العطاردّي ال�شيخ عزيز اهلل: م�شند الإمام الهادي Q, �س 307.

)3( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي, ج 2, �س 780, الرقم: 915.
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.
)1(

في اأحدهم اأّنه اإله ونحو ذلك

بداأت حركة الغلّو في الظهور منذ عهد الإمام علّي Q، وطّورتها 

غ ل�شتنقا�س اأهل  واأّيدتها الحكومات الأموّية والعّبا�شّية, لأّنها خير م�شوِّ

البيتR. وا�شتمّر بقاء هذه الظاهرة حّتى عهد الإمام المهدّي|. 

لدفع  والمواقف  الن�شو�س  من  الكثير   Rالأئّمة عن  �شدر  وقد 

الب�شطاء  توعية  على  يعملون  وكانوا  المفترين  وافتراء  التاهمين  تهم 

ومن يحتمل انجراره وراء هوؤلء الغالة للوقوف اأمام اإ�شاعات ال�شا�شة 

.
)2(

والمغر�شين

ذلك  تف�شيل  في  القول  من   Q الر�شا  الإمام  عن  ورد  ومّما 

في  اأخباراً  و�سعوا  مخالفينا  »اإّن  قال:  اأّنه  واأّدقه,  تف�شيل  اأجمل 

وثانيها:  الغلّو,  اأحدها:  اأق�سام:  ثالثة  على  وجعلوها  ف�سائلنا 

�سمع  فاإذا  اأعدائنا.  بمثالب  الت�سريح  وثالثها:  اأمرنا,  في  التق�سير 

النا�س الغلّو فينا كّفروا �سيعتنا ون�سبوهم اإلى القول بربوبّيتنا. واإذا 

�سمعوا التق�سير اعتقدوه فينا, واإذا �سمعوا مثالب اأعدائنا باأ�سمائهم 

ثلبونا باأ�سمائنا, وقد قال اهلل عزَّ وجّل: {ل ت�سّبوا الذين يدعون من 

.
(3(

دون اهلل في�سّبوا اهلل عدواً بغير علم}

لعنهم  عنهم  �شدر  حيث  بال�شّدة  الغالة  من  الأئّمة  موقف  وامتاز 

والبراءة منهم ومن معتقداتهم, واأعلنوا كفرهم واإلحادهم, وحر�شوا 

)1( - ال�شهيد الثاني: رو�س الجنان, ج 1, النظر ال�شاد�س في النجا�شات.

)2( - ال�شهر�شتانّي ال�شّيد علّي: و�شوء النبّي P, ج 1, �س 370.

)3( - ال�شدوق: عيون اأخبار الر�شا Q, ج 1, �س 272, باب 28, ح 63.
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على نفي وجود اأّي �شلة بينهم وبين قادة الغالة, بل لقد اأمروا �شيعتهم 

بكّل  عليها  والق�شاء  دعوتهم  تفتيت  بغية  واعتزالهم,  بمجانبتهم 

والمعادين  النوا�شب  خطر  عن  يقّل  ل  هوؤلء  خطر  فاإّن   .
)1(

 الو�شائل

لهمR, بل لعّله يكون اأ�شواأ حاًل في بع�س الأحيان, لكون هذه الفرقة 

.Rقد ت�شّمت بال�شيعة وتّدعي النت�شاب اإليهم

وقد �شّدد اأ�شحاب الأئّمةR الأمر في ذلك, حّتى رّبما تجاوزوا 

.
)2(

المقام, حّتى اإّنهم كانوا يجانبون الرجل بمجّرد التهمة بذلك

ويبدو اأّن مجموعة من هوؤلء المغالين وجدوا اأّن الجّو مهّياأ لهم في 

لهم  ف�شحوا  قد   Rالأئّمة اأعداء  واأّن   Q الهادي  الإمام  عهد 

اأهل البيتR من خالل بّث  المجال في العمل على ت�شويه مذهب 

بع�س العتقادات الباطلة في حّقهم.

واأ�شدر فيهم اأحكامًا   Q فكان اأن ت�شّدى لهم الإمام الهادي 

�شديدة, ومن هوؤلء: علّي بن ح�شكة القّمّي, والقا�شم اليقطينّي, ومّما 

ولعن  اليقطينّي  القا�سم  اهلل  »لعن   :Q الهادي  قول  فيهما  ورد 

اهلل علّي بن ح�سكة القّمّي, اإّن �سيطاناً يتراءى للقا�سم فيوحي اإليه 

.
)3(

زخرف القول غروراً«

ويروى عن �شهل بن زياد الآدمّي اأّنه قال: كتب بع�س اأ�شحابنا اإلى 

اأبي الح�شن الع�شكرّي Q: جعلت فداك يا �شّيدي اإّن علّي بن ح�شكة 

)1( - الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر, ج 2, �س 461.

)2( - البحرانّي المحّدث ال�شيخ يو�شف: الحدائق النا�شرة, ج 1, �س 12.

)3( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي ج 2, �س 804, الرقم: 996.
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ونبّيك  بابك  واأّنه  القديم,  الأّول  اأنت  واأّنك  اأوليائك,  من  اأّنه  يّدعي 

اأمرته اأن يدعو اإلى ذلك, ويزعم اأّن ال�شالة والزكاة والحّج وال�شوم 

عي  كّل ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال ابن ح�شكة فيما َيدَّ

بال�شالة  ال�شتعباد  عنه  �شقط  كامل  موؤمن  فهو  والنبّوة  البابّية  من 

وال�شوم والحّج, وذكر جميع �شرائع الّدين اأّن معنى ذلك كّله ما ثبت 

لك, ومال النا�س اإليه كثيرًا, فاإن راأيت اأن تمّن على مواليك بجواب في 

»كذب ابن ح�سكة عليه   :Q ذلك ُتنّجيهم من الهلكة. قال: فكتب 

لعنة اهلل, وبح�سبك اأّني ل اأعرفه في موالّي, ما له لعنه اهلل؟ فواهلل 

بالحنيفّية وال�سالة والزكاة  اإّل  والأنبياء قبله  ما بعث اهلل محّمداً 

وال�سيام والحّج والولية, وما دعا محّمد P اإّل اإلى اهلل وحده ل 

�سريك له. وكذلك نحن الأو�سياء من ولده عبيد اهلل ل ن�سرك به 

�سيئاً, اإن اأطعناه رحمنا, واإن ع�سيناه عّذبنا, ما لنا على اهلل من حّجة, 

اإلى اهلل مّمن  اأبراأ  بل الحّجة هلل عزَّ وجّل علينا وعلى جميع خلقه 

اهلل  لعنهم  فاهجروهم  القول,  اهلل من هذا  اإلى  واأنتفي  ذلك  يقول 

 .
)1(

ْلِجئوهم اإلى �سيق الطريق..«الخ
َ
واأ

النميرّي,  ن�شير  بن  محّمد  اأي�شًا:   Q زمانه  في  الغالة  ومن 

وقد  القزوينّي,  حاتم  بن  وفار�س  القّمّي,  بابا  بن  محّمد  بن  والح�شن 

.
)2(
 Q لعنهم الإمام

)1( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي, ج 2, �س 805, الرقم: 997.

)2( - الم�شدر نف�شه, ج 2, �س 805, الرقم: 999.
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3- التمهيد لإلمام الحّجة |:
تمّيز ع�شر الإمام الهادي Q بقربه من ع�شر الغيبة المرتقب, 

فكان عليه اأن يهيِّئ الأّمة ل�شتقبال هذا الع�شر الجديد الذي لم يعهد 

اإّل في ظّل الرتباط  ال�شيعة خالل حياتهم  من قبل, حيث لم يمار�س 

المبا�شر بالأئّمة المع�شومين خالل قرنين من الزمن. ومن هنا كان 

و�شعبًا  وتاأ�شي�شّيًا  مهّمًا  المجال  هذا  في   Q الهادي  الإمام  دور 

عاّمة  الم�شلمين  بين  تتداول  كانت  التي  الت�شريحات  كّل  من  بالرغم 

ة حول غيبة الإمام الثاني ع�شر من  وبين �شيعة اأهل البيتR خا�شّ

.
)1(

اأئّمة اأهل البيتR, اأي المهدّي المنتظر الذي وعد اهلل به الأمم

في التمهيد لحفيده المهدّي   Q وقد تمّثل دور الإمام الهادي 

المنتظر | من خالل عّدة اأمور:

 Q الأمر الأّول: الن�ّس على ولده الإمام الح�سن الع�سكرّي

ووالد  ع�شر,  الثني  الأئّمة  واأحد  الإمامة  لخّط  امتدادًا  باعتباره 

 
)2(

الأعداء كيد  من  حفظه  من  بّد  ل  فكان   ,Rالمنتظر المهدّي 

وال�شتر عليه قدر الإمكان لإبعاده عن الخطر الذي كان يزداد يومًا بعد 

يوم, خ�شو�شًا واإّنه كان تحت المراقبة واأمام اأعين ال�شلطة ومخبريها 

وجوا�شي�شها..

ومن هنا لم يكن الإمام الع�شكرّي Q معروفًا لدى الكثير من 

)1( - المجمع العالمّي لأهل البيتR, اأعالم الهداية, الإمام علّي بن محّمد الهادي Q, ج 12, 

�س 18.

)2( - الطب�شّي ال�شيخ محّمد جواد: حياة الإمام الهادي Q درا�شة وتحليل, �س 188.
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الأ�شفهانّي  الروايات, فعن عبد اهلل بن محّمد  اإليه  ت�شير  النا�س كما 

قال: قال اأبو الح�شن Q: »�ساحبكم بعدي الذي ي�سّلي علّي«, قال: 

.
)1(

ولم نعرف اأبا محّمد قبل ذلك, قال: فخرج اأبو محّمد ف�شّلى عليه

وعن جماعة من بني ها�شم منهم الح�شن بن الح�شن الأفط�س اأّنهم 

ح�شروا- يوم توفّي محّمد ابن علّي بن محّمد- باب اأبي الح�شن يعّزونه 

قدرنا  فقالوا:  حوله,  جلو�س  والن�شاء  داره  �شحن  في  له  ب�شط  وقد 

وخم�شون  مائة  وقري�س  ها�شم  وبني  طالب  اأبي  اآل  من  حوله  يكون  اأن 

رجاًل �شوى مواليه و�شائر النا�س, اإذ ُنظر اإلى الح�شن بن علّي قد جاء 

اأبو  اإليه  فنظر  نعرفه,  ل  ونحن  يمينه  عن  قام  حّتى  الجيب,  م�شقوق 

الح�شن Qبعد �شاعة فقال: »يا بنّي اأحدث هلل عّز وجّل �سكراً, فقد 

»الحمد  الفتى وحمد اهلل وا�شترجع, وقال:  اأمراً«, فبكى  اأحدث فيك 

هلل رّب العالمين واأنا اأ�ساأل اهلل تمام نعمه لنا فيك, واإّنا هلل واإّنا اإليه 

ذلك  في  له  وقّدرنا  ابنه,  الح�شن  فقيل: هذا  عنه,  ف�شاألنا  راجعون«, 

الوقت ع�شرين �شنة اأو اأرجح, فيومئٍذ عرفناه وعلمنا اأّنه قد اأ�شار اإليه 

.
)2(

بالإمامة واأقامه مقامه

الأمر الثاني: الإخبار والتب�سير بالمهدّي |:

وقد وردت عنه عّدة روايات:

كالمروّي عن علّي بن مهزيار اأّنه قال: كتبت اإلى اأبي الح�شن �شاحب 

: »اإذا غاب �ساحبكم عن  الع�شكر Q اأ�شاأله عن الفرج, فكتب اإليَّ

)1( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 326.

)2( - الم�شدر نف�شه, �س 326- 327.
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.
)1(

دار الظالمين فتوّقعوا الفرج«

وعن اأبي ها�شم داود بن القا�شم الجعفرّي قال: �شمعت اأبا الح�شن 

�شاحب الع�شكر Q يقول: »الخلف من بعدي ابني الح�سن فكيف 

لكم بالخلف من بعد الخلف؟« فقلت: ولَم جعلني اهلل فداك؟ فقال: 

فكيف  قلت:  با�سمه«,  ذكره  لكم  يحّل  ول  �سخ�سه  ترون  ل  »لأّنكم 

.
)2(

»P نذكره؟ قال: »قولوا: الحّجة من اآل محّمد

علّي  بن  محّمد  بن  علّي  �شمعت  قال:  دلف  اأبي  بن  ال�شقر  وعن 
 

الر�شاR يقول: »اإّن الإمام بعدي الح�سن ابني, و بعد الح�سن ابنه 

.
)3(

القائم الذي يمالأ الأر�س ق�سطاً وعدًل كما ملئت جوراً وظلماً«

وعن علّي بن عبد الغّفار قال: لّما مات اأبو جعفر الثاني Q كتبت 

الأمر,  ي�شاألونه عن   Q الع�شكر  الح�شن �شاحب  اأبي  اإلى  ال�شيعة 

فكتب Q: »الأمر لي ما دمت حّياً, فاإذا نزلت بي مقادير اهلل عزَّ 

 .
)4(

وجّل اآتاكم اهلل الخلف مّني واأّنى لكم بالخلف بعد الخلف؟«

الأمر الثالث: نظام الوكالء:

ع�شر  ات  مخت�شّ من   Rالأئّمة عند  الوكالء  م�شاألة  تكن  لم 

عند  وقائمة  موجودة  الم�شاألة  هذه  كانت  بل   ,Q الهادي  الإمام 

 Q الهادي  الإمام  اأّنها في ع�شر  اإّل   ,Rالأئّمة �شبقه من  من 

)1( - ال�شدوق: كمال الّدين وتمام النعمة, �س 380.

)2( - الم�شدر نف�شه, �س 381.

)3( - الم�شدر نف�شه, �س 383.

)4( - الم�شدر نف�شه, �س 382.
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ة التي عا�شها  ًا من الهتمام, نظرًا للظروف الخا�شّ اأخذت طابعًا خا�شّ
 

من  فكان  الجبرّية,  والإقامة  ال�شديدة  المراقبة  من   Q الإمام 

ال�شعبّية,  والقاعدة  الأّمة  مع  للتوا�شل  اآخر  �شبيل  اإيجاد  ال�شرورّي 

تمّثل بتعزيز موقع الوكالء ودورهم, خ�شو�شًا واإّن هذا الأمر �شي�شبح 

الو�شيلة الأ�شا�شّية, و�شبه الوحيدة في زمن الغيبة ال�شغرى, ما يفر�س 

�شرورة التمهيد لها في مرحلة م�شّبقة.

ه  وقد ولي اأمور الإمام الهادي Q عّدة من اأ�شحابه وخوا�شّ

في مختلف النواحي والبلدان, كعلّي بن عبد رّبه, والح�شن بن را�شد, 

واأّيوب بن نوح, وعلّي بن جعفر الهمانّي, وجعفر بن �شهيل ال�شيقل, 

الرّيان,  ابن  وعلّي  مهزيار,  بن  وعلّي  العمرّي,  �شعيد  بن  وعثمان 

)1(

وغيرهم..

بالإ�شارة  باأ�س  واأهّميته ل  الوكالء  تتَّ�شح طبيعة عمل هوؤلء  ولكي 

في هذا   Q الإمام  كتبها  التي  الر�شائل  نموذجين من هذه  اإلى 

ال�شاأن:

بن  محّمد  حّدثني  اأحمد,  بن  جبريل  بخّط  وجدت  الك�ّشّي:  روى 

اثنتين  �شنة  اإلى علّي بن بالل في   Q اليقطينّي قال: كتب  عي�شى 

وثالثين ومائتين: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اأحمد اهلل اإليك واأ�سكر 

ورحمته  اهلل  �سلوات  واآله  محّمد  النبّي  على  واأ�سّلي  وعونه,  طوله 

عليهم, ثّم اإّني اأقمت اأبا علّي مقام الح�سين بن عبد رّبه وائتمنته على 

ذلك بالمعرفة بما عنده الذي ل يتقّدمه اأحد, وقد اأعلم اأّنك �سيخ 

)1( - الطب�شّي ال�شيخ محّمد جواد: حياة الإمام الهادي Q درا�شة وتحليل, �س 141.
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ناحيتك, فاأحببت اإفرادك واإكرامك بالكتاب بذلك. فعليك بالطاعة 

واأن تح�سَّ موالّي على ذلك,  الحّق قبلك,  اإليه جميع  والت�سليم  له 

اإلى عونه وكفايته, فذلك توفير  وتعّرفهم من ذلك ما ي�سير �سبباً 

علينا ومحبوب لدينا, ولك به جزاء من اهلل واأجر, فاإّن اهلل يعطي 

من ي�ساء, ذو الإعطاء والجزاء برحمته, واأنت في وديعة اهلل, وكتبت 

.
)1(

بخّطي, واأحمد اهلل كثيراً«

وعن محّمد بن م�شعود, قال: حّدثني محّمد بن ن�شير, قال: حّدثني 

اإلى  را�شد  ابن  مع  الكتاب  ن�شخة  قال:  عي�شى,  بن  محّمد  بن  اأحمد 

جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن وال�شواد وما 

يليها: »اأحمد اهلل اإليكم ما اأنا عليه من عافيته وح�سن عادته, واأ�سّلي 

اأبا  على نبّيه واآله اأف�سل �سلواته واأكمل رحمته وراأفته, واإّني اأقمت 

علّي بن را�سد مقام علّي بن الح�سين بن عبد رّبه ومن كان قبله من 

يتوّله غيره من  وكالئي, و�سار في منزلته عندي, ووّليته ما كان 

غيره  على  وقّدمته  لكم  وارت�سيته  حّقي,  ليقب�س  قبلكم,  وكالئي 

اإليه  اإلى الدفع  اأهله ومو�سعه. ف�سيروا رحمكم اهلل  في ذلك, وهو 

ذلك واإلّي, واأن ل تجعلوا له على اأنف�سكم عّلة, فعليكم بالخروج عن 

لدمائكم,  والحقن  اأموالكم,  وتحليل  اهلل,  طاعة  اإلى  والت�سّرع  ذلك 

وتعاونوا على البّر والتقوى واّتقوا اهلل لعّلكم ترحمون, واعت�سموا 

بحبل اهلل جميعاً ول تموتّن اإّل واأنتم م�سلمون«.

)1( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال للك�ّشي, ج 2, �س 799- 800.
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الخروج  اإلى ع�سيانه  والخروج  اأوجبت في طاعته طاعتي  »فقد 

اإلى ع�سياني, فالزموا الطريق ياأجركم اهلل ويزيدكم من ف�سله, فاإّن 

اهلل بما عنده وا�سع كريم, متطّول على عباده رحيم, نحن واأنتم في 

وديعة اهلل وحفظه, وكتبته بخّطي, والحمد هلل كثيراً«.

وفي كتاب اآخر: »واأنا اآمرك يا اأّيوب بن نوح اأن تقطع الإكثار بينك 

بالقيام  واأمر  به  وّكل  ما  منكما  واحد  كّل  يلزم  واأن  علّي,  اأبي  وبين 

ا�ستغنيتم  اأمرتم به  اإلى كّل ما  انتهيتم  اإذا  باأمر ناحيته, فاإّنكم  فيه 

بذلك عن معاودتي. واآمرك يا اأبا علّي بمثل ما اأمرك يا اأّيوب, اأن ل 

تقبل من اأحد من اأهل بغداد والمدائن �سيئاً يحملونه, ول تلي لهم 

ا�ستيذاناً علّي, ومر من اأتاك ب�سيء من غير اأهل ناحيتك اأن ي�سّيره 

اأبا علّي في ذلك بمثل ما اأمرت به  اإلى الموّكل بناحيته. واآمرك يا 

.
)1(

اأّيوب, وليقبل كّل واحد منكما قبل ما اأمرته به«

)1( - الطو�شّي: اإختيار معرفة الرجال للك�شّي, ج 2, �س 800- 801.
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 مع
حّكام ع�شره 
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تمهيد:
خالل فترة اإمامته - التي ا�شتمرت   Q عا�شر الإمام الهادي 

وهم:  العّبا�شّيين:  الخلفاء  من  �شّتة   - �شنة  وثالثين  اأربع  حوالي 

.
)1(

المعت�شم, الواثق, المتوّكل, المنت�شر, الم�شتعين, المعتّز

الإمام عا�شره  الذي  العّبا�شّية  الخالفة  ع�شر  ات�شف   وقد 

 الهادي Q- وكذا ولده الإمام الع�شكرّي Q - بعّدة اأمور ن�شير 

اإلى بع�ٍس منها:

اأّوًل: �شعف الخالفة العّبا�شّية و�شقوط هيبتها من اأعين النا�س اإلى حّد 

كبير نتيجة عوامل عديدة:

منها: ا�شتيالء الأتراك على العا�شمة, وكذا العّمال والأمراء على 

الأطراف وانعزال الخليفة انعزاًل يكاد يكون تاّمًا عن ممار�شة الحكم..

ومنها: اللهو والمجون الذي كان ينغم�س فيه الخليفة بعد ا�شتالمه 

كر�شّي الحكم.

العا�شمة  في  العليا  ال�شيا�شة  دّفة  على  الموالي  ا�شتيالء  ثانياً: 

والأطراف..وكان اأكثرهم من الأتراك وعزل الخليفة جزئّيًا اأو كلّيًا 

عن النظر في �شوؤون الدولة, فمن هوؤلء: بغا الكبير وابنه مو�شى بن 

بغاء واأخوه محّمد بن بغاء, وبغا ال�شغير ال�شرابّي, وو�شيف بن باغر 

)1( - الطبر�شّي: اإعالم الورى, �س 339.
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التركّي.. وكان هوؤلء القّواد الموالي تارًة �شّد الخليفة واأخرى �شّد 

اأعدائه بح�شب ما يرون من الم�شلحة, حّتى اإّنهم قد قتلوا المتوّكل 

العهد  ولية  من  المتوّكل  ابني  والموؤّيد  المعتّز  وخلعوا  والمهتدي 

وا�شتخلفوا الم�شتعين وبايعوا المعتّز.. اإلى غير ذلك من اأحداث.

بها  قام  فتن عديدة  فيها  كان  بغداد, حيث  في  والفتن  ال�شغب  ثالثاً: 

الجند وغيرهم في �شنوات مختلفة..

رابعاً: ا�شتقالل العديد من الأطراف عن مركز الخالفة والعا�شمة..

خام�ساً: وجود الخوارج وما كانوا ي�شّببونه من �شغب وحوادث..

اآل  من  للر�شا  تدعو  الأطراف  في  عديدة  ثورات  خروج   �ساد�ساً: 

محّمد P, اأو للتمّرد على الظلم والع�شف الذي كان ينال المجتمع 

ب�شكل عاّم, وال�شيعة والعلوّيين ب�شكل خا�ّس:

كخروج محّمد بن القا�شم بن علّي بن عمر بن علّي بن الح�شين بن 

علّي بن اأبي طالبR الملّقب عند العامة بال�شوفّي, وذلك في اأّيام 

المعت�شم بالطالقان, عام 219 للهجرة.

وثورة يحيى بن عمر بن يحيى بن الح�شين بن زيد بن علّي بن الح�شين 

بن علّي بن اأبي طالبR, وذلك في الكوفة عام 250 للهجرة.

الح�شن بن زيد  اإ�شماعيل بن  بن  الح�شن بن زيد بن محّمد  وثورة 

بن الح�شن بن الح�شن بن علّي بن اأبي طالبR, وذلك بطبر�شتان 

وجرجان عام 250 للهجرة.

وثورة محّمد بن جعفر بن اأحمد بن عي�شى بن الح�شين ال�شغير بن 
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علّي بن الح�شين بن علّي ابن اأبي طالبR, وذلك في خرا�شان عام 

251 للهجرة.

وغيرهم مّمن خرج بالرّي اأو قزوين اأو اآمل اأو زنجان اأو الكوفة اأو 

.
)1(

نينوى اأو المدينة اأو غير ذلك..

مع خلفاء عصره:
1- مع المعت�سم:

وهو اأبو اإ�شحاق, محّمد بن الر�شيد, اأّمه اأّم ولد, من مولَّدات الكوفة, 

ا�شمها ماردة, وكانت اأحظى النا�س عند الر�شيد.

قالوا فيه اأّنه: كان ذا �شجاعة وهّمة, ومن اأ�شّد النا�س بط�شًا, وكان 

اإذا غ�شب ل يبالي َمن قتل! وحكي عن ابن اأبي دوؤاد القا�شي اأّنه قال: 

على  ع�سَّ  اهلل,  عبد  اأبا  يا  ويقول:  اإليَّ  �شاعده  يخرج  المعت�شم  كان 

�شاعدي باأكثر قّوتك, فاأمتنع, فيقول: اإّنه ل ي�شّرني, فاأروم ذلك, فاإذا 

.
)2(

هو ل تعمل فيه الأ�شّنة ف�شاًل عن الأ�شنان!

محّمد  بن  اإبراهيم  فعن  التعّلم,  عليه  ي�شّق  العلم,  من  َعِريًا  وكان 

الها�شمّي اأّنه قال: كان مع المعت�شم غالم في الُكتَّاب يتعّلم معه, فمات 

يا  نعم  قال:  غالمك!  مات  محّمد  يا  اأبوه:  الر�شيد  له  فقال  الغالم, 

�شّيدي وا�شتراح من الُكتَّاب, فقال: واإّن الُكتَّاب ليبلغ منك هذا؟! دعوه 

.
)3(

ل تعّلموه, قال: فكان يكتب ويقراأ قراءة �شعيفة

)1( - اأنظر حول ما ذكرناه: ال�شدر ال�شّيد محّمد, تاريخ الغيبة ال�شغرى, �س 55 وما بعدها..

)2( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 333- 334.

)3( - الم�شدر نف�شه, �س 334.
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فتنة خلق القرآن:
و�شلك المعت�شم ما كان عليه الماأمون من امتحان النا�س والعلماء 

بخلق القراآن, فكتب به اإلى البالد, واأمر المعّلمين اأن يعّلموا ال�شبيان 

ذلك, فقا�شى النا�س منه م�شّقة في ذلك, وقتل عليه خلقًا من العلماء, 

 .
)1(

و�شرب عليه الإمام اأحمد بن حنبل

خلق  في  حنبل  بن  اأحمد  المعت�شم  وامتحن  اليعقوبّي:  قال 

بهذا,  فيه  اأعلم  ولم  علمًا,  علمت  رجل  اأنا  اأحمد:  فقال  القراآن, 

وغيره,  اإ�شحاق  بن  الرحمن  عبد  وناظره  الفقهاء,  له  فاأح�شر 

فقال  �شياط,  عّدة  ف�شرب  مخلوق,  القراآن  اإّن  يقول  اأن  فامتنع 

فقال:  مناظرته!  الموؤمنين,  اأمير  يا  وّلني,  اإبراهيم:  بن  اإ�شحاق 

عليك  به  نزل  علمته  الذي  العلم  هذا  اإ�شحاق:  فقال  به!  �شاأنك 

ملك, اأو علمته من الرجال؟ قال: بل علمته من الرجال. قال: �شيئًا 

بعد �شيء, اأو جملة؟ قال: علمته �شيئًا بعد �شيء. قال: فبقي عليك 

وقد  تعلمه,  لم  مّما  فهذا  قال:  علّي.  بقي  قال:  تعلمه؟  لم  �شيء 

عّلمكه اأمير الموؤمنين. قال: فاإّني اأقول بقول اأمير الموؤمنين. قال: 

في خلق القراآن؟ قال: في خلق القراآن, فاأ�شهد عليه وخلع عليه, 

.
)2(

واأطلقه اإلى منزله

)1( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 335.

)2( - اليعقوبّي: تاريخ اليعقوبّي, ج 2, �س 472.
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موقف اإلمام الهادي من فتنة خلق القرآن:
لقد راأى الإمام الهادي Q عظم حجم الفتنة التي اأثارها القوم في 

م�شاألة خلق القراآن مّما اأخرج الم�شاألة عن كونها م�شاألة علمّية ُي�شتفهم 

�شار  بل  والحقيقة,  المعرفة  اإلى  الو�شول  بغية  اأمرها  عن  وُي�شاأل  عنها 

م�شداقًا للفتنة التي ينبغي الحذر في كيفّية التعاطي معها والخو�س فيها, 

خ�شو�شًا حينما �شارت تتقّلب عند الحّكام بين موافق لها ومخالف.

والفتنة  العقيم  الجدل  هذا  عن  البتعاد   Q الإمام  فاأراد 

باأنف�شهم  يناأوا  اأن  منهم  فطلب  واأن�شاره,  �شيعته  دماء  وحفظ  العاّمة 

عن الخو�س فيها, هذا مع عدم اإغفاله لبيان الحّق في هذه الم�شاألة, 

فقد روى ال�شيخ ال�شدوق M ب�شنده عن محّمد بن عي�شى بن عبيد 

اليقطينّي, قال: كتب علّي بن محّمد بن علّي بن مو�شى الر�شاR اإلى 

بع�س �شيعته ببغداد: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم, ع�سمنا اهلل واإّياك 

من الفتنة, فاإن يفعل فاأعظم بها نعمة! واإّل يفعل فهي الهلكة, نحن 

والمجيب,  ال�سائل  فيها  ا�سترك  بدعة  القراآن  في  الجدال  اأّن  نرى 

المجيب ما لي�س عليه, ولي�س  ال�سائل ما لي�س له, وتكّلف  فتعاطى 

له  تجعل  اهلل, ل  والقراآن كالم  �سواه مخلوق,  وما  اهلل,  اإّل  الخالق 

الذين  واإّياك من  ال�ساّلين, جعلنا اهلل  ا�سماً من عندك فتكون من 

.
)1(

يخ�سون رّبهم بالغيب وهم من ال�ساعة م�سفقون«

)1( - ال�شدوق: الأمالي, �س 639, والتوحيد: �س 224.
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:Rوهذا هو موقف من �شبقه من الأئّمة

 :L مو�شى  بن  علّي  للر�شا  قلت  قال:  خالد  بن  الح�شين  فعن 

»لي�س  اأو مخلوق؟ فقال:  اأخالق  القراآن  اأخبرني عن  يا بن ر�شول اهلل 

.
)1(

بخالق ول مخلوق, ولكّنه كالم اهلل عّز وجّل«

عن �شليمان بن جعفر الجعفرّي قال: قلت لأبي الح�شن مو�شى بن 

جعفر L: يا ابن ر�شول اهلل ما تقول في القراآن؟ فقد اختلف فيه من 

 :Q قبلنا فقال قوم: اإّنه مخلوق, وقال قوم: اإّنه غير مخلوق, فقال

.
)2(

َما اإّني ل اأقول في ذلك ما يقولون, ولكّني اأقول: اإّنه كالم اهلل«
َ
»اأ

نقلها  التي  المحنة  اإلى  اإ�شارة  المروّية  الروايات  وفي  الأعالم:  بع�س  قال 

الموؤّرخون, حيث كان اأحمد بن اأبي دوؤاد في ع�شر الماأمون كتب اإلى الولة في 

العوا�شم الإ�شالمّية اأن يختبروا الفقهاء والمحّدثين في م�شاألة خلق القراآن, 

وفر�س عليهم اأن يعاقبوا كّل من ل يرى راأي المعتزلة في هذه الم�شاألة. وجاء 

المعت�شم والواثق فطّبقا �شيرته و�شيا�شته مع خ�شوم المعتزلة وبلغت المحنة 

اأ�شّدها على المحّدثين, وبقي اأحمد بن حنبل ثمانية ع�شر �شهرًا تحت العذاب 

الحنابلة  مذهب  ن�شر  العّبا�شّي,  المتوّكل  جاء  ولّما  راأيه.  عن  يتراجع  فلم 

المحنة  واأحاطت  بالفرج  المحّدثون  اأح�س  ذلك  فعند  خ�شومهم,  واأق�شى 

فهل  ال�شلطان.  بقّوة  اآراءهم  يفر�شون  القريب  بالأم�س  كانوا  الذين  باأولئك 

يمكن عّد مثل هذا الجدال جداًل اإ�شالمّيًا, وقراآنّيًا, لمعرفة الحقيقة وتبيُّنها, 

.
)3(

اأو اأّنه كان وراءه �شيء اآخر؟ اهلل العالم بالحقائق و�شمائر القلوب

)1( - ال�شدوق: التوحيد, �س 223.

)2( - الم�شدر نف�شه, �س 224.

)3( - ال�شبحانّي ال�شيخ جعفر: الإلهّيات, ج 1, �س 220.
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المعتصم واألتراك:
وكان المعت�شم يت�شّبه بملوك الأعاجم, ويم�شي م�شيهم, وهو اأّول خليفة 

.
)1(

اأدخل الأتراك الديوان, وقد بلغت غلمانه الأتراك ب�شعة ع�شر األفًا

المعروف,  ال�شاعر  الخزاعّي  دعبل  وغيره  هذا  على  هجاه  وقد 

المغرب.  اإلى  خرج  ثّم  م�شر  قدم  حّتى  وهرب  فخاف   ,
)2(

به نذر  ثّم 

والأبيات التي هجاه بها هذه:

َعٌة
ْ
ا�ِس ِفي �لُكْتِب �َس��ب  �لَعبَّ

ْ
َوَل��ْم َياأِتَن��ا ِف��ي َثاِم��ٍن ِمْنُه��ُم �لُكْتُبُمُلْوُك َبِن��ي

َعٌة
ْ
ْهُل �لَكْهِف ِفي �لَكْهِف �َسب

َ
َكل��ُبَكَذِلَك �أ َوَثاِمُنُه��ْم  ��ِه 

ْ
ِفي َث��َوْو�  َغ��َد�َة 

َرْغَب��ًة َعْن��َك  َكْلَبُه��ْم   
ْ

ْزِه��ي
ُ
َلأ  

ْ
َذنْ��ُبَو�إِّن��ي َل��ُه  ���سَ 

ْ
َوَلي َذنْ��ٍب  ُذْو  نَّ��َك 

َ
ِلأ

ُث َي�ُسْو�ُس��ُهْم
ْ
ا�ِس َحي ْمُر �لنَّ

َ
��اَع �أ �ْس��َنا�ٌس َوَقْد َعُظَم �لَخْطُبَلَقْد �سَ

َ
َو�أ ٌف 

ْ
��ي َو�سِ

ِبَه��ا
ْ
ى ِم��ْن َمِغي

َ
ْن َت��ر

َ
�أ ْرُج��ْو 

َ
َلأ  

ْ
ُبَو�إِّن��ي

ْ
��ر َمَطاِلَع �َس��ْم�ٍس َق��ْد َيَغ�سُّ ِبَها �ل�سَّ

��ِه َم��َه��انَ��ٌة
ْ
 َع��َل��ي

ٌّ
ِك���ي

ْ
���َك ُت���ر َوَه���مُّ

)3(

ُب
َ
�أ َل��ُه  نْ��َت 

َ
َو�أ مٌّ 

ُ
�أ َل��ُه  نْ��َت 

َ
َفاأ

بناء سامرّاء:
كانت الأتراك توؤذي العواّم بمدينة ال�شالم بجريها الخيول في الأ�شواق, 

وما ينال ال�شعفاء وال�شبيان من ذلك, فكان اأهل بغداد رّبما ثاروا على 

بع�شهم فقتلوه عند �شدمه لمراأة اأو �شيخ كبير اأو �شبّي اأو �شرير.

فعزم المعت�شم اأن ينتقل بهم اإلى ف�شاء من الأر�س. فنزل البراذان 

قرب بغداد, لكّنه لم ي�شتطب هواءها, فانتهى اإلى مو�شع يقال له القاطول 

)1( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 335.

)2( - اأي علمه فحذره وا�شتعّد له.

)3( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 335.
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عزم  ثّم  بغداد,  من  وانتقلوا  النا�س  وبنى  ق�شرًا  هناك  وبنى  فا�شتطابه 

مو�شع  اإلى  فانتهى  الموا�شع  يتحّرى  فجعل  منها  الخروج  على  المعت�شم 

كان فيه دير قديم للن�شارى ف�شاألهم عن ا�شم المو�شع فقالوا: �شامّرا واأّن 

في كتبهم هي �شام اأورا اأي مدينة �شام بن نوح! فبنيت هذه المدينة وكان 

 .
)1(

بدء ذلك �شنة 221 للهجرة, وعرفت با�شم الع�شكر, والع�شكر الأتراك

اإلمام الهادي Q في أيّام المعتصم:
روى الم�شعودّي عن الحميرّي, عن محّمد بن �شعيد مولى لولد جعفر 

بعد  حاّجًا  المدينة   
)2(

الرخجّي الفرج  بن  عمر  قدم  قال:  محّمد,  بن 

)1( - الم�شعودّي: مروج الذهب, ج 4, �س 61- 63.

)2( - عن محّمد بن �شنان قال: دخلت على اأبي الح�شن Q )الهادي( فقال: »يا محّمد, حدث باآل 

فرج حدث؟«, فقلت: مات عمر فقال: »الحمد هلل«, حّتى اأح�شيت له اأربعًا وع�شرين مّرة, فقلت: يا 

�شّيدي, لو علمت اأّن هذا ي�شّرك لجئت حافيًا اأعدو اإليك, قال: »يا محّمد, اأو ل تدري ما قال- لعنه 

اهلل- لمحّمد بن علّي اأبي؟« قال: قلت: ل, قال: »خاطبه في �سيء فقال: اأظّنك �سكران, فقال اأبي: 

اللهّم اإن كنت تعلم اأّني اأم�سيت لك �سائماً فاأذقه طعم الحرب وذّل الأ�سر, فواهلل اإن ذهبت الأّيام 

حّتى حِرب ماله وما كان له ثّم اأخذ اأ�سيراً وهو ذا قد مات- رحمه اهلل- وقد اأدال اهلل عزَّ وجّل منه, 

وما زال يديل اأولياءه من اأعدائه«. )الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 496(.

قال الم�شعودّي: وفي �شنة ثالث وثالثين ومائتين, �شخط المتوّكل على عمر بن الفرج الرخجي, وكان 

من ِعْلَيِة الكّتاب, واأخذ منه ماًل وجواهر مائة األف وع�شرين األف دينار, واأخذ من اأخيه نحوًا من مائة 

األف دينار وخم�شين األف دينار, ثّم �شولح عمر على اأحد وع�شرين األف األف درهم على اأن يرّد عليه 

�شياعه, ثّم غ�شب عليه غ�شبة ثانية, ثّم اأمر اأن ُي�شفع في كّل يوم فاأح�شي ما �شفع فكان �شتة اآلف 

ح�شر اإلى بغداد, واأقام بها حّتى مات.
ُ
�شفعة, واألب�شه جّبة �شوف, ثّم ر�شي عنه. و�شخط عليه ثالثة واأ

الذّل  نهاية  يب�شط كّفه في�شرب, وهذا من  اأن  الكّف, وقيل: هو  القفا بجمع  ال�شرب على  وال�شفع: 

والهوان كما دعا عليه اأبو جعفر الجواد Q. )هام�س بحار الأنوار للمجل�شّي: ج 50, �س 221, عن 

الم�شعودّي: مروج الذهب, ج 4, �س 112- 113(.

قال:  بن فرج,  اأبي, عن عّمه عمر  قال: حّدثني  الرخجّي,  بن فرج  عن محّمد بن جعفر بن محّمد 

اأنفذني المتوّكل في تخريب قبر الح�شين Q ف�شرت اإلى الناحية, فاأمرت بالبقر فمّر بها على 

تمّر عليه. قال عّمي عمر بن فرج:  لم   Q الح�شين  بلغت قبر  فلّما  كّلها,  القبور, فمّرت عليها 

فاأخذت الع�شا بيدي, فما زلت اأ�شربها حّتى تك�ّشرت الع�شا في يدي, فواهلل ما جازت على قبره ول 

تخطته. قال لنا محّمد بن جعفر: كان عمر بن فرج �شديد النحراف عن اآل محّمدP فاأنا اأبراأ اإلى 

اهلل منه, وكان جّدي اأخوه محّمد بن فرج �شديد الموّدة لهم رحمه اهلل ور�شي عنه, فاأنا اأتوّله لذلك 

واأفرح بولدته. )الطو�شّي: الأمالي, �س 325, واأفرح بولدته اأي بكوني من اأولده(.
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م�شّي اأبي جعفر Q، فاأح�شر جماعة من اأهل المدينة والمخالفين 

والمعاندين لأهل بيت ر�شول اهلل P, فقال لهم: ابغوا لي رجاًل من 

اأهل الأدب والقراآن والعلم, ل يوالي اأهل هذا البيت, لأ�شّمه اإلى هذا 

الذين  الراف�شة  منه  يمنع  باأن  اإليه  واأتقّدم  بتعليمه,  واأوكله  الغالم 

يق�شدونه ويم�ّشونه.

ف�شّموا له رجاًل من اأهل الأدب يكّنى اأبا عبد اهلل, ويعرف بالجنيدّي, 

متقّدمًا عند اأهل المدينة في الأدب والفهم, ظاهر الغ�شب والعداوة. 

فاأح�شره عمر بن الفرج واأ�شنى له الجاري من مال ال�شلطان, وتقّدم 

مثله  باختيار  اأمره  )المعت�شم(  ال�شلطان  اأّن  وعّرفه  اأراد,  بما  اإليه 

وتوكيله بهذا الغالم.

قال: فكان الجنيدّي يلزم اأبا الح�شن Q في الق�شر ب�شريا, 

فاإذا كان الليل اأغلق الباب واأقفله, واأخذ المفاتيح اإليه.

منه  ال�شتماع  وعن  عنه  ال�شيعة  وانقطعت  مّدة,  هذا  على  فمكث 

والقراءة عليه. ثّم اإّني لقيته في يوم جمعة, ف�شّلمت عليه, وقلت له: ما 

حال هذا الغالم الها�شمّي الذي توؤّدبه؟ فقال منكرًا علّي: تقول الغالم, 

اأعلم مّني؟  اأن�شدك اهلل هل تعلم بالمدينة  الها�شمّي!  ال�شيخ  ول تقول 

قلت: ل. قال: فاإّني واهلل اأذكر له الحزب من الأدب, اأظّن اأّني قد بالغت 

واأنا  اأعّلمه  اأّني  النا�س  ويظّن  منه,  اأ�شتفيده  فيه  بابًا  علّي  فيملي  فيه, 

واهلل اأتعّلم منه!

قال: فتجاوزت عن كالمه هذا كاأّني ما �شمعته منه. ثّم لقيته بعد 

ذلك, ف�شّلمت عليه, و�شاألته عن خبره وحاله, ثّم قلت: ما حال الفتى 
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الها�شمي؟ فقال لي: دع هذا القول عنك, هذا واهلل خير اأهل الأر�س, 

واأف�شل من خلق اهلل. اإّنه لرّبما هّم بالدخول فاأقول له: تنظر حّتى تقراأ 

ع�شرك. فيقول لي: اأّي ال�شور تحّب اأن اأقراأها؟ واأنا اأذكر له من ال�شور 

الطوال ما لم تبلغ اإليه, فيهّذها بقراءة لم اأ�شمع اأ�شّح منها من اأحد 

قّط...

قال: ثّم قال: هذا مات اأبوه بالعراق, وهو �شغير بالمدينة, ون�شاأ بين 

هذه الجواري ال�شود, فمن اأين علم هذا؟

قال  قد  فوجدته  لقيته  حّتى  والليالي  الأّيام  به  مّرت  ما  ثّم  قال: 

باإمامته وعرف الحّق وقال به.

�شنة  في  المعت�شم  مات   Q اإمامته  من  �شنين  �شبع  وفي 

227هـ ولأبي الح�شن Q اأربع ع�شرة �شنة وبويع لهارون الواثق بن 

.
)1(

المعت�شم

2- مع الواثق:

الر�شيد  بن  المعت�شم  بن  هارون  القا�شم  اأبو  وقيل:  جعفر  اأبو  هو 

المعروف بـ: »الواثق باهلل«, اأّمه اأّم ولد رومّية, ا�شمها قراطي�س.

ا�شتخلف على ال�شلطنة اأ�شنا�س التركّي, واألب�شه و�شاحين مجوهرين 

اإّنما  الترك  فاإّن  �شلطانًا,  ا�شتخلف  خليفة  اأّول  ولعّله  مجوهرًا,  وتاجًا 

.
)2(

كثروا في اأّيام اأبيه

)1( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 230- 231.

)2( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 240- 241.
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وغلب على الواثق اأحمد بن اأبي دوؤاد, ومحّمد بن عبد الملك الزّيات, 

وقّلدهما  راأياه,  فيما  يعتب عليهما  ول  راأيهما,  اإّل عن  ي�شدر  فكان ل 

الغالبين عليه: عمر بن  اأي�شًا من  . وذكر 
)1(

اإليهما ملكه الأمر وفّو�س 

.
)2(

فرج الرخجّي

وتبع الواثق اأباه في محنة خلق القراآن, ثّم رجع في اآخر اأمره. ينقل 

ال�شيوطّي عن الخطيب: كان اأحمد بن اأبي دوؤاد قد ا�شتولى على الواثق, 

وحمله على الت�شّدد في المحنة, ودعا النا�س اإلى القول بخلق القراآن, 

ويقال: اإّنه رجع عنه قبل موته.

وفي �شنة اإحدى وثالثين ومائتين ورد كتاب الواثق اإلى اأمير الب�شرة 

ياأمره اأن يمتحن الأئّمة والموؤّذنين بخلق القراآن.

ن�شر  بن  اأحمد  الحديث  اأهل  من  المحنة  هذه  في  قتل  ومّمن 

الخزاعّي, �شرب عنقه واأمر بحمل راأ�شه اإلى بغداد ف�شلب بها, و�شلبت 

.
)3(

جّثته في �شّر من راأى �شّت �شنين

الم�شلمين,  اأ�شارى  من  بيده  من  كثرة  يذكر  الروم  طاغية  وكتب 

الروم  اأيدي  وُفّك من   ,
)4(

اإلى ذلك الواثق  فاأجابه  الفداء,  اإلى  ويدعو 

األٌف و�شتمائة اأ�شيٍر م�شلٍم, فقال ابن اأبي دوؤاد: من قال من الأ�شارى: 

.
)5(

القراآن مخلوق, خّل�شوه واأعطوه دينارين, ومن امتنع دعوه في الأ�شر

)1( - الم�شعودّي: مروج الذهب, ج 4, �س 74.

)2( - اليعقوبّي: تاريخ اليعقوبّي, ج 2, �س 483.

)3( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 341.

)4( - اليعقوبّي: تاريخ اليعقوبّي, ج 2, �س 482.

)5( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 341.

59



هادي الأّمة

وينقل اأّنه: ُحمل رجل فيمن ُحمل, مكّبل بالحديد من بالده, فاأدخل. 

اأخرجتم  جوركم,  اأّول  هذا  قال:  اأقول؟  اأو  تقول  دوؤاد:  اأبي  ابن  فقال 

قل,  قال:  اأقول,  بل  ل,  �شيء!  اإلى  ودعوتموهم  بالدهم,  من  النا�س 

والواثق جال�س, فقال: اأخبرني عن هذا الراأي الذي دعوتم النا�س اإليه, 

َعِلَمُه ر�شول اهلل P, فلم يدع النا�س اإليه؟ اأم �شيء لم يعلمه؟ قال: 
َ
اأ

علمه, قال: فكان ي�شعه اأن ل يدعو النا�س اإليه, واأنتم ل ي�شعكم؟ قال: 

فبهتوا. قال: فا�شت�شحك الواثق, وقام قاب�شًا على فمه, ودخل بيتًا ومدَّ 

اأن  اأن ي�شكت عنه ول ي�شعنا. فاأمر   P رجليه وهو يقول: و�شع النبّي 

.
)1(

يعطى ثالثمائة دينار, واأن يرّد اإلى بلده

.
)2(

ولم يمتحن الواثق اأحدًا بعدها, ومقت ابن اأبي دوؤاد من يومئٍذ

 ,
)3(

طالب  اأبي  اآل  العلوّيين  اإلى  مح�شنًا  كان  اأّنه  الواثق  عن  ونقل 

ة والمدينة و�شائر البلدان على  ة بمكَّ , واأّنه فّرق اأمواًل جمَّ
)4(

و�شوًل لهم

.
)5(

الها�شمّيين و�شائر قري�س والنا�س كاّفة

اإلمام الهادي Q مع الواثق:
تعّر�شه  عدم  في  ال�شبب  هو  كان  الذكر  اآنف  الواثق  موقف  ولعّل 

Q, حيث لم يرد في الروايات ما يدّل على ذلك,  لالإمام الهادي 

كان يتابع اأحداث ع�شره ويترّقب ما يجري في   Q اأّن الإمام  اإّل 

)1( - الذهبّي: تاريخ الإ�شالم,  ج 17, �س 379- 380.

)2( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 342.

)3( - الم�شدر نف�شه.

)4( - الذهبّي: تاريخ الإ�شالم, ج 18, �س 417.

)5( - اليعقوبّي: تاريخ اليعقوبّي, ج 2, �س 483.
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على  قدمت  قال:  الأ�شباطّي  خيران  فعن  متغّيرات,  من  الخليفة  بيت 

اأبي الح�شن Q المدينة فقال لي: »ما خبر الواثق عندك؟« قلت: 

جعلت فداك خّلفته في عافية, اأنا من اأقرب النا�س عهدًا به, عهدي به 

منذ ع�شرة اأّيام, قال: فقال لي: »اإّن اأهل المدينة يقولون: اإّنه مات«, 

؟« 
(1(

فلّما اأن قال لي: »النا�س« علمت اأّنه هو, ثّم قال لي: »ما فعل جعفر

قلت: تركته اأ�شواأ النا�س حاًل في ال�شجن, قال: فقال: »اأما اإّنه �ساحب 

؟« قلت: جعلت فداك النا�س معه والأمر 
(2(

الأمر, ما فعل ابن الزيات

اأمره, قال: فقال: »اأما اإّنه �سوؤم عليه«, قال: ثّم �شكت, وقال لي: »ل بّد 

اأن تجري مقادير اهلل تعالى واأحكامه, يا خيران مات الواثق وقد قعد 

المتوّكل جعفر وقد قتل ابن الزيات«, فقلت: متى جعلت فداك؟ قال: 

.
)3(

»بعد خروجك ب�سّتة اأّيام«

3- مع المتوّكل:

بالمتوّكل على اهلل,  المعروف  المعت�شم,  الف�شل جعفر بن  اأبو  هو 

ال�شّنة  اإلى  الميل  اأظهر  وقد  �شجاع,  لها:  يقال  خوارزمّية  ولد  اأّم  اأّمه 

اإلى الآفاق, وا�شتقدم المحّدثين  ورفع محنة خلق القراآن وكتب بذلك 

اإلى �شامّراء واأجزل عطاياهم واأكرمهم واأمرهم اأن يحّدثوا باأحاديث 

.
)4(

ال�شفات والروؤية

)1( - هو جعفر بن المعت�شم اأخو الواثق, والنا�س جعلوه خليفة بعد الواثق, ولّقبوه بالمتوّكل على اهلل, 

وتركوا محّمد بن الواثق ل�شغر �شّنه, وقالوا: ل نجعل من ل يمكن ال�شالة خلفه بعد خليفة.

)2( - هو محّمد بن عبد الملك الزّيات كان وزير الواثق ووزير اأبيه المعت�شم, و�شاحب تدبير في ملكهما.

)3( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 498.

)4( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 346, الم�شعودّي: مروج الذهب, ج 4, �س 94.
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ذلك  في  له  رووا  ..وقد 
)1(

وال�شرب اللّذات  في  منهمكًا  كان  اأّنه  اإّل 

روايات كثيرة يطول المقام بذكرها..

من جرائم المتوّكل بحّق الشيعة:
على  الوطاأة  �شديد  المتوّكُل  وكان  الإ�شفهانّي:  الفرج  اأبو  قال 

اآل اأبي طالب, غليظًا على جماعتهم مهتّمًا باأمورهم �شديد الغيظ 

والحقد عليهم, و�شوء الظّن والتهمة لهم, واتفق له اأّن عبيد اهلل بن 

في  القبيح  له  فيهم, فح�شن  الراأي  ي�شيء  وزيره  بن خاقان  يحيى 

معاملتهم, فبلغ فيهم ما لم يبلغه اأحد من خلفاء بني العّبا�س قبله, 

وكان من ذلك اأن كرب قبر الح�شين وعفى اآثاره, وو�شع على �شائر 

اأنهكه  اأو  فقتله  به  اأتوه  اإّل  زاره  اأحدًا  يجدون  ل  له  م�شالح  الطرق 

عقوبة.

وبعث برجل من اأ�شحابه يقال له: الديزج, وكان يهودّيًا فاأ�شلم, اإلى 

قبر الح�شين, واأمره بكرب قبره ومحوه واإخراب كّل ما حوله, فم�شى 

ذلك وخّرب ما حوله, وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريب, 

فلّما بلغ اإلى قبره لم يتقّدم اإليه اأحد, فاأح�شر قومًا من اليهود فكربوه, 

واأجرى الماء حوله, ووّكل به م�شالح بين كّل م�شلحتين ميل, ل يزوره 

زائر اإّل اأخذوه ووّجهوا به اإليه.

بالزيارة  عهدي  بُعد  قال:  الأ�شنانّي,  الح�شين  بن  محّمد  فحّدثني 

في تلك الأّيام خوفًا, ثّم عملت على المخاطرة بنف�شي فيها و�شاعدني 

)1( - الذهبّي: تاريخ الإ�شالم, ج 18, �س 199.
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ون�شير  النهار  نكمن  زائرين  فخرجنا  ذلك,  على  العّطارين  من  رجل 

ف�شرنا  الليل  ن�شف  منها  الغا�شرّية, وخرجنا  نواحي  اأتينا  حّتى  الليل 

اأتينا القبر فخفي علينا, فجعلنا ن�شّمه  بين م�شلحتين وقد ناموا حّتى 

حواليه  كان  الذي  ال�شندوق  ُقلع  وقد  اأتيناه,  حّتى  جهته  ونتحّرى 

كالخندق,  و�شار  اللِّْبن  مو�شع  فانخ�شف  عليه  الماء  جري 
ُ
واأ حرق, 

ُ
واأ

فزرناه واأكببنا عليه ف�شممنا منه رائحة ما �شممت مثلها قّط ك�شيء من 

الطيب, فقلت للعّطار الذي كان معي: اأّي رائحة هذه؟ فقال: ل واهلل ما 

القبر عالمات  العطر, فوّدعناه وجعلنا حول  �شممت مثلها ك�شيء من 

المتوّكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبّيين  ُقتل  في عّدة موا�شع فلّما 

وال�شيعة حّتى �شرنا اإلى القبر فاأخرجنا تلك العالمات واأعدناه اإلى ما 

.
)1(

كان عليه

مر بهدم قبر الح�شين, وُهِدم 
ُ
قال ال�شيوطّي: وفي �شنة �شّت وثالثين اأ

ب,  ما حوله من الدور, واأن ُيعَمل مزارع, وُمنع النا�س من زيارته, وُخرِّ

الم�شلمون  فتاأّلم  ب-  بالتع�شّ معروفًا  المتوّكل  وكان   - �شحراء  وبقي 

وهجاه  والم�شاجد,  الحيطان  على  �َشتمه  بغداد  اأهل  وكتب  ذلك,  من 

ال�شعراء, فمّما قيل في ذلك:

َت��ْت
َ
�أ َق��ْد  ��ُة  َميَّ

ُ
�أ َكانَ��ْت  �إِْن  َمْظُلوَم��اِب��اِل  َه��ا  نَِبيِّ ِبْن��ِت  �ْب��ِن  َقْت��َل 

ِبِمْثِلِه ���ِه 
ْ
ِب���ي

َ
�أ َب��ُن��ْو  َت����اُه 

َ
�أ ���ُرُه َم��ْه��ُدْوَم��اَف��َل��َق��ْد 

ْ
َه���َذ� َل��َع��ْم��ِرْي َق���ب

)1( - الإ�شفهانّي: مقاتل الطالبّيين, �س 395- 396.

)2( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 347.
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�َس��اَرُكْو� َيُكْوُن��ْو�  َل  ْن 
َ
�أ َعَل��ى  �ِس��ُفْو� 

َ
�أ

)2(

��َم��ا
ْ
��ُع��ْوُه َرِم��ي  َق��ْت��ِل��ِه َف��َت��َت��بَّ

ْ
ِف���ي

وا�شتعمل على المدينة ومّكة عمر بن الفرج الرخجّي فمنع اآل اأبي طالب 

من التعّر�س لم�شاألة النا�س, ومنع النا�س من الِبّر بهم, وكان ل يبلغه 

اأّن اأحدًا اأبّر اأحدًا منهم ب�شيء واإن قّل اإّل اأنهكه عقوبة, واأثقله غرمًا, 

حّتى كان القمي�س يكون بين جماعة من العلوّيات ي�شّلين فيه واحدة 

بعد واحدة, ثّم يرقعنه ويجل�شن على مغازلهّن عواري حوا�شر, اإلى اأن 

ُقتل المتوّكل, فعطف المنت�شر عليهم واأح�شن اإليهم, ووّجه بمال فّرقه 

فيهم, وكان يوؤثر مخالفة اأبيه في جميع اأحواله وم�شاّدة مذهبه طعنًا 

.
)1(

عليه ون�شرة لفعله

اأبي  بن  مروان  عن  ُنقل  ما   Rعلّي واآل  لعلّي  بغ�شه  ومن 

اأّنه قال: اأن�شدت اأمير الموؤمنين-  الجنوب اأبي ال�شمط - ال�شاعر- 

لي  فعقد  فيه  الراف�شة  وذكرت  �شعرًا  فيه   - المتوّكل  بزعمه  يعني 

وخلع  العاّمة  دار  في  خلع  اأربع  علّي  وخلع  واليمامة  البحرين  على 

علّي المنت�شر واأمر لي بثالثة اآلف دينار, فنثرت على راأ�شي, واأمر 

�شيئًا,  اأم�ّس منها  ول  لي,  يلقطانها  الإيتاخّي  و�شعدًا  المنت�شر  ابنه 

فجمعاها فان�شرفت بها.

قال وال�شعر الذي قال فيه:

���َف���ِة َج��ْع��َف��ٍر
ْ
َم��ْهُم���ْل���ُك �ل���َخ���ِل���ي

َ
��� نْ���َي���ا ���سَ ْي���ِن َو�ل���دُّ ِل���ل���دِّ

)1( - الإ�شفهانّي: مقاتل الطالبّيين, �س 395- 396.
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���ٍد �ُث ُم���َح���مَّ
َ
َم��ْهَل����ُك����ُم ُت����������ر

َ
��� َوِب���َع���ْدِل���ُك���ْم ُت��ْن��َف��ى �ل��ظَّ

�َث َب���ُن���ْو �ل��َب��َن��ا
َ
����ر ُج���ْو �ل����تُّ

ْ
ُق���َ�َم���ْهَي���ر ��َه��ا 

ْ
ِف��ي َل���ُه���ْم  َوَم����ا  ِت 

�������سَ ِب�������َو�ِرٍث
ْ
���ْه���ُر َل���ي �لإَِم���اَم���ْهَو�ل�������سِّ َت�����ِرُث  َل  َو�ل���ِب���ْن���ُت 

اإلى اآخر �شعره الذي ينال فيه من اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب 

واآلهR و�شيعتهم..

ويقول: ثّم نثر على راأ�شي بعد ذلك ل�شعر قلته في هذا المعنى ع�شرة 

..
)1(

اآلف درهم

وهو الذي قتل يعقوب بن ال�شّكيت الإمام في العربّية, لّما ندبه اإلى 

تعليم اأولده, فنظر المتوّكل يومًا اإلى ولديه المعتّز والموؤّيد فقال لبن 

ال�شّكيت: َمن اأحبُّ اإليك هما اأو الح�شن والح�شين؟! فقال: قنبر- يعني 

حّتى  بطنه  فدا�شوا  الأتراك  فاأمر  منهما,  خير   -  Q علّي  مولى 

.
)2(

مات, وقيل: اأمر ب�شّل ل�شانه فمات..

ر�شول اأّن  حّدث  الب�شرّي  الجه�شمّي  علّي  بن  ن�شر  اأّن  بلغه  ولّما 
 

هذين  واأحّب  اأحّبني  »من  فقال:  وح�شين  ح�شن  بيد  اأخذ   P اهلل   

واأباهما واأّمهما كان معي في درجتي يوم القيامة«, اأمر ب�شربه األف 

.
)3(

�شوط حّتى كّلمه فيه جعفر بن عبد الواحد..

اإلى غير ذلك من اأمور يطول المقام بذكرها وتعدادها..

)1( - الطبرّي: تاريخ الطبرّي, ج 5, �س 338- 339.

)2( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 348- 349.

)3( - الخطيب البغدادّي: تاريخ بغداد, ج 13, �س 287- 288.
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إخراج اإلمام الهادي Q من المدينة إلى سامرّاء:
اأبي  �شخو�س  �شبب  في  الو�شّية  اإثبات  في  الم�شعودّي   روى 

الح�شن Q اإلى �ُشرَّ َمْن راأى: اإّن بريحة العّبا�شّي �شاحب ال�شالة 

فاأخرج  حاجة  الحرمين  في  لك  كان  اإن  المتوّكل  اإلى  كتب  بالحرمين 

اإلى نف�شه واتبعه خلق كثير  علّي بن محّمد منهما فاإّنه قد دعا النا�س 

وتابع بريحة الكتب في هذا المعنى.

 Q فوّجه المتوّكل بيحيى بن هرثمة وكتب معه اإلى اأبي الح�شن

يحيى  واأمر  عليه,  القدوم  وي�شاأله  ا�شتاقه  قد  اأّنه  يعرّفه  جمياًل  كتابًا 

بالم�شير معه وكتب اإلى بريحة يعّرفه ذلك.

اإلى بريحة, وركبا  الكتاب  فاأو�شل  المدينة  فقدم يحيى بن هرثمة 

جميعًا اإلى اأبي الح�شن Q فاأو�شال اإليه كتاب المتوّكل فا�شتاأجلهما 

ثالثًا.

والأثقال  الدواّب م�شرجة  داره فوجد  اإلى  بعد ثالث عاد  كان  فلّما 

م�شدودة قد ُفرغ منها.

)1(

فخرج Q متوّجهًا نحو العراق واتبعه بريحة م�شّيعًا...

ال�شير:  علماء  قال  الخوا�ّس:  تذكرة  في  الجوزّي  بن  �شبط  وقال 

المتوّكل  لأّن  بغداد  اإلى  المتوّكل من مدينة ر�شول اهلل  اأ�شخ�شه  واإّنما 

اإليه  النا�س  وميل  بالمدينة  علّي  مقام  فبلغه  وذّريته  علّيًا  يبغ�س  كان 

وانظر  المدينة  اإلى  اذهب  وقال:  بن هرثمة  يحيى  فدعا  منه,  فخاف 

)1( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 233.
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في حاله واأ�شخ�شه اإلينا. قال يحيى: فذهبت اإلى المدينة فلّما دخلتها 

�شّج اأهلها �شجيجًا عظيمًا ما �شمع النا�س بمثله خوفًا على علّي وقامت 

يكن  لم  للم�شجد  مالزمًا  اإليهم  مح�شنًا  كان  لأّنه  �شاق,  على  الدنيا 

عنده ميل اإلى الدنيا, قال يحيى: فجعلت اأ�شّكنهم واأحلف لهم اأّني لم 

اأوؤمر فيه بمكروه واأّنه ل باأ�س عليه, ثّم فّت�شت منزله فلم اأجد فيه اإّل 

م�شاحف واأدعية وكتب العلم فعظم في عيني وتوّليت خدمته بنف�شي 

)1(

واأح�شنت ع�شرته...

وروى ال�شيخ المفيد M في ذلك: اأّن عبد اهلل بن محّمد كان يتوّلى 

Q P ف�شعى باأبي الح�شن  الحرب وال�شالة في مدينة الر�شول 

اإلى المتوّكل, وكان يق�شده بالأذى, وبلغ اأبا الح�شن Q �شعايته به, 

فكتب اإلى المتوّكل يذكر تحامل عبد اهلل بن محّمد ويكّذبه فيما �شعى 

به, فتقّدم المتوّكل باإجابته عن كتابه ودعائه فيه اإلى ح�شور الع�شكر 

على جميل من الفعل والقول, فخرجت ن�شخة الكتاب وهي: 

عارف  الموؤمنين  اأمير  فاإّن  بعد:  اأّما  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

بقدرك, راع لقرابتك, موجب لحّقك, موؤثر من الأمور فيك وفي اأهل 

بيتك ما ي�شلح اهلل به حالك وحالهم, ويثبت به عّزك وعّزهم, ويدخل 

الأمن عليك وعليهم, يبتغي بذلك ر�شى رّبه واأداء ما افتر�س عليه فيك 

كان  عّما  بن محّمد  الموؤمنين �شرف عبد اهلل  اأمير  راأى  وقد  وفيهم, 

يتوّله من الحرب وال�شالة بمدينة الر�شول P اإذ كان على ما ذكرت 

)1( - �شبط بن الجوزّي: تذكرة الخوا�ّس, �س 359- 360.
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ون�شبك   
)1(

به قرفك  وعندما  بقدرك,  وا�شتخفافه  بحّقك  جهالته  من 

اإليه من الأمر الذي علم اأمير الموؤمنين براءتك منه, و�شدق نّيتك في 

اأمير  وّلى  وقد  بطلبه,  قرفت  لما  نف�شك  توؤّهل  لم  واأّنك  وقولك,  بّرك 

باإكرامك  واأمره  الف�شل,  بن  محّمد  ذلك  من  يلي  كان  ما  الموؤمنين 

اأمير  واإلى  اهلل  اإلى  والتقّرب  وراأيك,  اأمرك  اإلى  والنتهاء  وتبجيلك 

الموؤمنين بذلك. واأمير الموؤمنين م�شتاق اإليك, يحّب اإحداث العهد بك 

�شخ�شت  اأحببت  ما  قبله  والمقام  لزيارته  ن�شطت  فاإن  اإليك,  والنظر 

وطماأنينة,  مهلة  على  وح�شمك,  ومواليك  بيتك  اأهل  من  اخترت  ومن 

ترحل اإذا �شئت وتنزل اإذا �شئت وت�شير كيف �شئت, واإن اأحببت اأن يكون 

يرتحلون  الجند  من  معه  ومن  الموؤمنين  اأمير  مولى  هرثمة  بن  يحيى 

اإليه  تقّدمنا  وقد  اإليك,  ذلك  في  فالأمر  ب�شيرك  وي�شيرون  برحيلك 

بطاعتك, فا�شتخر اهلل حّتى توافي اأمير الموؤمنين, فما اأحد من اإخوته 

ته األطف منه منزلة, ول اأحمد له اأثرة, ول هو  وولده واأهل بيته وخا�شّ

لهم اأنظر, وعليهم اأ�شفق, وبهم اأبّر, واإليهم اأ�شكن, منه اإليك. وال�شالم 

عليك ورحمة اهلل وبركاته. وكتب اإبراهيم بن العّبا�س في �شهر كذا من 

�شنة ثالث واأربعين ومائتين.

للرحيل, وخرج  تجّهز   Q الح�شن  اأبي  اإلى  الكتاب  فلّما و�شل 

.
)2(

معه يحيى بن هرثمة حّتى و�شل اإلى �ُشرَّ َمْن راأى

)1( - قرف فالنًا: عابه واتهمه.

)2( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 309- 311.
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في الطريق إلى العراق:
اختر  وقال:  المتوّكل  دعاني  قال:  اأّنه  هرثمة  بن  يحيى  عن  روي 

ثالثمائة رجل مّمن تريده واخرجوا اإلى الكوفة فخّلفوا اأثقالكم فيها, 

بن محّمد  علّي  فاأح�شروا  المدينة  اإلى  البادية  واخرجوا على طريق 

الر�شا اإلى عندي مكّرمًا معّظمًا مبّجاًل, قال: ففعلت وخرجنا وكان 

على  واأنا  مت�شّيع  كاتب  لي  وكان   
)1(

ال�شراة من  قائد  اأ�شحابي  في 

اإلى  اأ�شتريح  , فكان ال�شاري يناظر الكاتب وكنت 
)2(

مذهب الح�شوّية

ال�شاري  قال  الطريق  و�شط  �شرنا  فلّما  الطريق,  لقطع  مناظرتهما 

للكاتب: األي�س من قول �شاحبكم علّي بن اأبي طالب: »لي�س من الأر�س 

بقعة اإّل وهي قبر اأو �ستكون قبراً«؟! فانظر اإلى هذه البرّية العظيمة 

اأين من يموت فيها حّتى يمالأها اهلل قبورًا كما تزعمون؟! قال: فقلت 

هذه  في  يموت  من  اأين  فقلت:  نعم,  قال:  قولكم؟  من  اأهذا  للكاتب: 

في  الكاتب  انخذل  اإذ  �شاعة  وت�شاحكنا  قبورًا؟!  تمتلىء  البرّية حّتى 

اأيدينا و�شرنا حّتى دخلنا المدينة. فق�شدت باب اأبي الح�شن فدخلت 

فلّما  فلي�س من جهتي خالف,  انزلوا  وقال:  المتوّكل  وقراأ كتاب  اإليه 

�شرت اإليه من الغد وكّنا في تموز اأ�شّد ما يكون من الحّر, فاإذا بين 

)1( - اأي الخوارج.

)2( - وهم فرقة من اأ�شحاب الحديث من العاّمة, و�شمّيت بهذا ال�شم لأّنهم يح�شون الأحاديث التي ل 

اأ�شل لها في الأحاديث المروّية عن الر�شولP اأي ُيدخلونها فيها ولي�شت منها, وهم من فرق المرجئة 

يقولون بالجبر والتت�شبيه..

ونقل ال�شيخ المفيد M عنهم اأّن الح�شوية تدين باإمامة بني اأمّية ول ترى لولد الر�شولP اإمامة 

على حال )الر�شاد, ج2, �س23(
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 له ولغلمانه, وقال 
)1(

يديه خّياط وهو يقطع من ثياب غالظ خفاتين

الفراغ منها  الخّياطين واعمل من  للخّياط: اجمع عليها جماعة من 

يحيى  يا  وقال:  اإليَّ  ونظر  الوقت,  هذا  في  اإلّي  بها  وبّكر  هذا  يومك 

اق�شوا وطركم من المدينة في هذا اليوم واعمل على الرحيل غدًا في 

هذا الوقت, فخرجت من عنده واأنا اأتعّجب منه من الخفاتين واأقول 

ع�شرة  العراق  وبين  وبيننا  الحجاز,  وحّر  تموز  في  نحن  نف�شي:  في 

اأّيام, فما ي�شنع بهذه الثياب؟ وقلت في نف�شي: هذا رجل لم ي�شافر 

ر اأّن كّل �شفر يحتاج اإلى هذه الثياب, واأتعّجب من الرواف�س  وهو يقدِّ

حيث يقولون باإمامة هذا مع فهمه هذا.

اأح�شرت,  قد  الثياب  فاإذا  الوقت  ذلك  في  الغد  في  اإليه  فعدت 

, ثّم قال: 
)2(

»ادخلوا وخذوا لنا معكم لبابيد وبران�س« وقال لغلمانه: 

»ارحل يا يحيى«, فقلت في نف�شي: وهذا اأعجب من الأّول, يخاف اأن 

يلحقنا ال�شتاء في الطريق حّتى اأخذ معه اللبابيد والبران�س. فخرجت 

واأنا اأ�شت�شغر فهمه, ف�شرنا حّتى اإذا و�شلنا اإلى مو�شع المناظرة في 

�شارت  اإذا  حّتى  واأبرقت,  واأرعدت  وا�شوّدت  �شحابة  ارتفعت  القبور 

على �شّد  وقد  ال�شخور,  مثل  بردًا  روؤو�شنا  على  اأر�شلت  روؤو�شنا   على 

والبران�س,  اللبابيد  ولب�شوا  الخفاتين  غلمانه  وعلى   Q نف�شه   

وقال لغلمانه: »ادفعوا اإلى يحيى لّبادة واإلى الكاتب برن�ساً«, وتجّمعنا 

والبرد ياأخذنا حّتى قتل من اأ�شحابي ثمانون رجاًل وزالت, وعاد الحّر 

)1( - الخفاتين جمع خفتان وهو الدرع من اللبد )اأي ما يجمع من ال�شوف وال�شعر فيجعل بع�شه فوق 

بع�س(.

)2( - البرن�س: قلن�شوة طويلة, اأو كل ثوب راأ�شه منه ملتزق به.
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كما كان, فقال لي: »يا يحيى, اأنزل من بقي من اأ�سحابك فادفن من 

مات منهم, فهكذا يمالأ اهلل هذه البرّية قبوراً«.

وركابه,  رجله  فقّبلت  اإليه  وغدوت  دابتي  بنف�شي عن  فرميت  قال: 

وقلت: اأنا اأ�شهد اأّن ل اإله اإّل اهلل واأّن محّمدًا P عبده ور�شوله, واأّنكم 

خلفاء اهلل في اأر�شه, فقد كنت كافرًا وقد اأ�شلمت الآن على يديك يا 

.
)1(

مولي, قال يحيى: وت�شّيعت ولزمت خدمته اإلى اأن م�شى

من مواعظه في الطريق:
 Q واأبا الح�شن   قال: �شّمني 

)2(

عن الفتح بن يزيد الجرجانّي

العراق,  اإلى  �شائر  وهو  خرا�شان  اإلى  مّكة  من  من�شرفي  في  الطريق 

فتلّطفت  اأطاع اهلل يطاع«,  ُيتَّقى ومن  اهلل  اتقى  »من  يقول:  ف�شمعته 

الو�شول اإليه, فو�شلت ف�شّلمت عليه, فرّد علّي ال�شالم ثّم قال: »يا فتح, 

الخالق  اأ�سخط  المخلوق, ومن  الخالق لم يبال ب�سخط  اأر�سى  من 

 اأن ي�سلط اهلل عليه �سخط المخلوق, واإّن الخالق ل يو�سف 
(3(

فَقِمٌن

اإّل بما و�سف به نف�سه, و اأّنى يو�سف الذي تعجز الحوا�ّس اأن تدركه 

والأوهام اأن تناله, والخطرات اأن تحّده والأب�سار عن الإحاطة به؟ 

جّل عّما و�سفه الوا�سفون, وتعالى عّما ينعته الناعتون, ناأى في قربه 

)1( - الأربلي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمةR, ج 3, �س 183- 185.

)2( - عّده ال�شيخ الطو�شّي في رجاله, �س 390, من اأ�شحاب اأبي الح�شن الثالث وهو الهادي Q, اإّل 

اأّن بع�شهم احتمل كون اأبي الح�شن في هذه الرواية هو الر�شا Q, والحديث يظهر منه اأّنه اأبو 

الح�شن الهادي Q اإذ هو الذي كان �شائرًا اإلى العراق, اأّما اأبو الح�شن الر�شا Q فقد كان 

�شائرًا اإلى خرا�شان, فالحظ.

)3( - اأي خليق وجدير.
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وقرب في ناأيه فهو في ناأيه قريب, وفي قربه بعيد, كيَّف الكيف فال 

الكيفوفّية  اإذ هو منقطع  اأين؟  واأيَّن الأين فال يقال:  يقال: كيف؟ 

.
)1(

والأينونّية«

إلى بغداد:
القّواد  اإبراهيم وجملة  اإ�شحاق بن  بغداد, وخرج   Q وُقدم به 

قال:  القا�شي,  الحلبّي  اأحمد  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو  فحّدث  فتلّقوه, 

حّدثني الخ�شر بن محّمد البّزاز, وكان �شيخًا م�شتورًا ثقة يقبله الق�شاة 

والنا�س, قال: راأيت في المنام كاأّني على �شاطئ دجلة بمدينة ال�شالم 

في رحبة الج�شر, والنا�س مجتمعون خلقًا كثيرًا يزحم بع�شهم بع�شًا, 

وهم يقولون: قد اأقبل بيت اهلل الحرام.

فبينا نحن كذلك اإذ راأيت البيت بما عليه من ال�شتائر والديباج 

والقباطّي قد اأقبل ماّرًا على الأر�س ي�شير حّتى عبر الج�شر من الجانب 

الغربّي اإلى الجانب ال�شرقّي, والنا�س يطوفون به وبين يديه حّتى دخل 

..., فلّما كان بعد اأّيام خرجت في حاجة حّتى انتهيت 
)2(

دار خزيمة

ابن  قدم  قد  يقولون:  وهم  مجتمعين,  النا�س  فراأيت  الج�شر,   اإلى 

على  الج�شر  من  عبر  قد  فراأيته  المدينة,  من   Q الر�شا 

يديه  بين  والنا�س  رفيقًا,  �شيرًا  عليه  ي�شير  كبير,  تحته   
)3(

�شهرّي

)1( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 137- 138.

)2( - وهو خزيمة بن حازم, وداره هي التي اآخر من ملكها بعد عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر القّمي, 

واأبو بكر الفتى ابن اأخت اإ�شماعيل ابن بلبل بدر الكبير الطولوّي المعروف بالحمامّي فاإّنه اأقطعها, 

كما جاء في الم�شدر.

)3( - ال�شهرّي: وهي ما بين البرذون والفر�س, وقيل البرذون: نوع من الخيول التركّية ال�شخمة.
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تاأويل  اأّنه  فعلمت  حازم,  بن  خزيمة  دار  دخل  حّتى  وجاء  وخلفه, 

.
)1(

الروؤيا التي راأيتها

إلى سامرّاء:
المتوّكل حّتى  اأ�شحاب  فتلّقاه جملة من  راأى  �شّر من  اإلى  ثّم خرج 

اأعّدت  اإلى دار  ثّم ان�شرف عنه  اإليه, فاأعظمه واأكرمه ومّهد له  دخل 

.
)2(

له

إنزاله Q في خان الصعاليك:
وفي رواية المفيد M اأّنه: لّما و�شل الإمام Q اإلى �ُشرَّ َمْن 

راأى تقّدم المتوّكل باأن يحجب عنه في يومه, فنزل في خان يعرف بخان 

 واأقام فيه يومه, ثّم تقّدم المتوّكل باإفراد دار له فانتقل 
)3(

ال�شعاليك

.
)4(

اإليها

وعن �شالح بن �شعيد قال: دخلت على اأبي الح�شن Q فقلت 

له: جعلت فداك في كّل الأمور اأرادوا اإطفاء نورك والتق�شير بك, حّتى 

اأنزلوك هذا الخان الأ�شنع, خان ال�شعاليك؟ فقال: »هاهنا اأنت يا بن 

�سعيد؟« ثّم اأوماأ بيده وقال: »انظر« فنظرت, فاإذا اأنا برو�شات اآنقات 

ورو�شات با�شرات, فيهّن خيرات عطرات وولدان كاأنهّن اللوؤلوؤ المكنون 

)1( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 236- 237.

)2( - الم�شدر نف�شه, �س 237.

)3( - ال�شعاليك جمع �شعلوك وهو في اللغة الفقير ويطلق على الل�ّس بالمنا�شبة اأي اأّنه ي�شرق لفقره.. 

ويطلق على ال�شعيف اأي�شًا.

)4( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 311.
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واأطيار وظباء واأنهار تفور, فحار ب�شري وح�شرت عيني, فقال: »حيث 

.
(1(

كّنا فهذا لنا عتيد, ل�سنا في خان ال�سعاليك

واأقام اأبو الح�شن Q مّدة مقامه ب�ُشرَّ َمْن راأى مكّرمًا في ظاهر 

.
)2(

حاله, يجتهد المتوّكل في اإيقاع حيلة به فال يتمّكن من ذلك

اإلى  الدخول  النا�س من  المتوّكل كان يمنع  اأّن  الروايات  وفي بع�س 

بالباب عندما ين�شرف  ال�شيعة ينتظرونه  Q, فكان بع�س  الإمام 

.
)3(

من دار المتوّكل لينظروا اإليه وي�شّلموا عليه

:Q الهجوم على دار اإلمام
المتوّكل من خّراج  اإبراهيم بن محّمد الطاهرّي قال: مر�س  وعن 

خرج به فاأ�شرف منه على الموت, فلم يج�شر اأحد اأن يم�ّشه بحديدة, 

ماًل  محّمد  بن  علّي  الح�شن  اأبي  اإلى  تحمل  اأن  عوفي  اإن  ه  اأمُّ فنذرت 

جلياًل من مالها. وقال له الفتح بن خاقان: لو بعثت اإلى هذا الرجل- 

يفّرج اهلل  �شيء  كان عنده �شفة  رّبما  فاإّنه  ف�شاألته  الح�شن-  اأبا  يعني 

به عنك. فقال: ابعثوا اإليه. فم�شى الر�شول ورجع فقال: »خذوا ك�سب 

, و�سعوه على الخّراج, فاإّنه نافع باإذن اهلل«. 
(4(

الغنم فديفوه بماء ورد

فجعل من بح�شرة المتوّكل يهزاأ من قوله, فقال لهم الفتح: وما ي�شّر 

)1( - الكلينّي: الكافي, ج 1, �س 498.

)2( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 311.

)3( - القطب الراوندّي: الخرائج والجرائح, ج  1, �س 403.

يتلّبد من  مّما  ي�شبهها  ما  المراد هنا  ولعّل  الدهن,  بال�شّم ع�شارة  الك�شب  الغنم«  »ك�سب  قوله:   -  )4(

ال�شرقين تحت اأرجل ال�شاة, »والدوف« الخلط والبل بماء ونحوه. )المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 50, 

�س 200(.
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من تجربة ما قال؟ فواهلل اإّني لأرجو ال�شالح به, فاأح�شر الك�شب وديف 

رت اأّم  بماء الورد وو�شع على الخّراج, فانفتح وخرج ما كان فيه. فب�شِّ

دينار  اآلف  ع�شرة   Q الح�شن  اأبي  اإلى  فحملت  بعافيته  المتوّكل 

تحت ختمها, وا�شتقّل المتوّكل من عّلته.

فلّما كان بعد اأّيام �شعى البطحانّي باأبي الح�شن Q اإلى المتوّكل 

وقال: عنده �شالح واأموال, فتقّدم المتوّكل اإلى �شعيد الحاجب اأن يهجم 

لياًل عليه, وياأخذ ما يجد عنده من الأموال وال�شالح ويحمله اإليه.

قال اإبراهيم بن محّمد: فقال لي �شعيد الحاجب: �شرت اإلى دار اأبي 

الح�شن Q بالليل, ومعي �شّلم ف�شعدت منه اإلى ال�شطح, ونزلت من 

الدرجة اإلى بع�شها في الظلمة, فلم اأدر كيف اأ�شل اإلى الدار, فناداني 

اأبو الح�شن Q من الدار: »يا �سعيد, مكانك حّتى ياأتوك ب�سمعة«, 

اأتوني ب�شمعة, فنزلت فوجدت عليه جّبة �شوف وقلن�شوة  األبث اأن  فلم 

فقال  القبلة.  على  مقبل  وهو  يديه  بين  ح�شير  على  و�شّجادته  منها 

ووجدت  �شيئًا,  فيها  اأجد  فلم  وفّت�شتها  فدخلتها  البيوت«,  »دونك  لي: 

اأبو  لي  فقال  وكي�شًا مختومًا معها,  المتوّكل  اأّم  بخاتم  البدرة مختومة 
 

جفن  في  �شيفًا  فوجدت  فرفعته  الم�سّلى«  »دونك   :Q الح�شن 

ملبو�س. فاأخذت ذلك و�شرت اإليه, فلّما نظر اإلى خاتم اأّمه على البدرة 

بعث اإليها فخرجت اإليه, ف�شاألها عن البدرة.

اأّنها قالت: كنت نذرت في عّلتك  ة  الخا�شّ فاأخبرني بع�س خدم 

اإن عوفيت اأن اأحمل اإليه من مالي ع�شرة اآلف دينار, فحملتها اإليه, 

فيه  فاإذا  الآخر  الكي�س  وفتح  حّركه,  ما  الكي�س  على  خاتمك  وهذا 
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لي:  وقال  اأخرى,  بدرة  البدرة  اإلى  ي�شّم  اأن  فاأمر  دينار,  اأربعمائة 

فيه.  بما  والكي�س  ال�شيف  عليه  واردد  الح�شن,  اأبي  اإلى  اإحمل ذلك 

علّي  عزَّ  �شيدي,  يا  له:  فقلت  منه,  وا�شتحييت  اإليه  ذلك  فحملت 

الذين  �شيعلم  لي:  فقال  ماأمور,  ولكّني  اإذنك  بغير  دارك  بدخول 

.
)1(

ظلموا اأّي منقلب ينقلبون

وهجوم آخر:
وكتبًا  �شالحًا  منزله  في  اإّن  وقيل:  المتوّكل  اإلى  به  �ُشعي  قد  وكان 

اإليه بعّدة  اأّنه يطلب الأمر لنف�شه, فوّجه  وغيرها من �شيعته, واأوهموه 

وحده  فوجدوه  غفلة,  على  منزله  في  عليه  فهجموا  لياًل  الأتراك  من 

في بيت مغلق, وعليه مدرعة من �شعر وعلى راأ�شه ملحفة من �شوف, 

لي�س  والوعيد  الوعد  في  القراآن  من  باآيات  يترّنم  القبلة  م�شتقبل  وهو 

ال�شورة  على  خذ 
ُ
فاأ والح�شى,  الرمل  اإّل  ب�شاط  الأر�س  وبين  بينه 

يديه,  بين  الليل, فمثل  المتوّكل في جوف  اإلى  وُحمل  ُوجد عليها  التي 

والمتوّكل ي�شتعمل ال�شراب, وفي يده كاأ�س, فلّما راآه اأعظمه واأجل�شه اإلى 

جنبه, ولم يكن في منزله �شيء مّما قيل عنه ول حالة يتعّلق عليه بها, 

فناوله المتوّكل الكاأ�س التي كانت بيده! فقال: »يا اأمير الموؤمنين ما 

خامر لحمي ودمي قّط فاأعفني منه«, فاأعفاه, وقال: اأن�شدني �شعرًا 

اأ�شتح�شنه, فقال: »اإّني لقليل الرواية لل�سعر«, قال: ل بّد اأن تن�شدني, 

فاأن�شده:

)1( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 302 - 304.
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ْجَب��اِل َتْحُر�ُس��ُهْم
َ

ْغَنْتُه��ُم �لُقَل��ُلَباُت��ْو� َعَلى ُقَل��ِل �لأ
َ
َج��اِل َفَم��ا �أ ُغْل��ُب �لرِّ

َمَعاِقِلِه��ْم ِم��ْن  ِع��زٍّ  َبْع��َد  ْوِدُع��ْو� ُحَف��ر�ً َي��ا ِبْئ���سَ َم��ا نََزُل��ْو�!َو��ْس��ُتْنِزُلْو� 
ُ
َفاأ

��اِرٌخ ِم��ْن َبْع��ِد َم��ا ُقِب��ُرْو� َو�لُحَل��ُل؟نَاَد�ُه��ُم �سَ َج��اُن 
ْ
ي َو�لتِّ ُة 

َّ
�ِس��ر

َ
�لأ ْي��َن 

َ
�أ

َم��ًة ُمَنعَّ َكانَ��ْت   
ْ

ِت��ي �لَّ �لُوُج��ْوُه  ْي��َن 
َ
�ْس��َتاُر َو�لِكَلُل؟�أ

َ
ُب �لأ

َ
��ر ِم��ْن ُدْوِنَها ُت�سْ

َن �َس��اَءَلُهْم
ْ
��ُر َعْنُه��ْم ِحي

ْ
��َح �لَقب ْف�سَ

َ
ْوُد َيْقَتِت��ُلَفاأ َه��ا �ل��دُّ

ْ
ِتْل��َك �لُوُج��ْوُه َعَلي

َكُل��ْو� َدْه��ر�ً َوَما �َس��ِرُبْو�
َ
ِكُلْو�َقْد َط��اَل َم��ا �أ

ُ
ْكِل َق��ْد �أ

َ
��َبُحْو� َبْعَد ُط��ْوِل �لأ �سْ

َ
َفاأ

اإليه, فبكى  اأّن بادرة تبدر  قال: فاأ�شفق من ح�شر على علّي, وظّن 

المتوّكل بكاًء كثيرًا حّتى بّلت دموعه لحيته, وبكى من ح�شره, ثّم اأمر 

اأربعة  »نعم,  اأعليك دين؟ قال:  الح�شن  اأبا  يا  ثّم قال:  ال�شراب,  برفع 

.
)1(

اآلف دينار«, فاأمر بدفعها اإليه ورّده اإلى منزله مكّرمًا

:Q سعي المتوّكل للحّط من اإلمام
وروى الح�شين بن الح�شن الح�شنّي قال: حّدثني اأبو الطيِّب يعقوب 

بن يا�شر, قال: كان المتوّكل يقول: ويحكم قد اأعياني اأمر )ابن الر�شا( 

وجهدت اأن ي�شرب معي واأن ينادمني فامتنع, وجهدت اأن اأجد فر�شة في 

هذا المعنى فلم اأجدها. فقال له بع�س من ح�شر: اإن لم تجد من ابن 

 
)2(

اف عّزاف الر�شا ما تريده من هذه الحال, فهذا اأخوه مو�شى ق�شّ

ياأكل وي�شرب ويع�شق ويتخالع فاأح�شره واأ�شهره, فاإّن الخبر ي�شيع عن 

اتهم  عرفه  ومن  اأخيه,  وبين  بينه  النا�س  يفّرق  ول  بذلك  الر�شا  ابن 

)1( - ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج 3, �س 272.

اف: اأي نديم مقيم في الأكل وال�شرب, وعزاف: لعاب بالمالهي كالعود والطنبور. )2( - ق�شّ
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مكّرمًا  فاأ�شخ�س  مكّرمًا.  باإ�شخا�شه  اكتبوا  فقال:  فعاله.  بمثل  اأخاه 

فتقّدم المتوّكل اأن يتلّقاه جميع بني ها�شم والقّواد و�شائر النا�س, وعمل 

 وبنى له فيها وحّول اإليها الخّمارين 
)1(

على اأّنه اإذا وافى اأقطعه قطيعة

, وتقّدم ب�شلته وبّره, واأفرد له منزًل �شّريًا ي�شلح اأن يزوره 
)2(

والقيان

هو فيه.

فلّما وافى مو�شى تلّقاه اأبو الح�شن Q في قنطرة و�شيف- وهو 

ى فيه القادمون- ف�شّلم عليه ووفاه حّقه ثّم قال له: »اإّن هذا  مو�شع ُيتَلقَّ

�سربت  اأّنك  له  تقّر  فال  منك,  وي�سع  ليهتكك  اأح�سرك  قد  الرجل 

نبيذاً قّط, واتق اهلل يا اأخي اأن ترتكب محظوراً« فقال له مو�شى: اإّنما 

دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال: »فال ت�سع من قدرك, ول تع�س رّبك, 

ول تفعل ما ي�سينك, فما غر�سه اإّل هتكك«. فاأبى عليه مو�شى, فكّرر 

عليه اأبو الح�شن Q القول والوعظ, وهو مقيم على خالفه, فلّما 

راأى اأّنه ل يجيب قال له: اأما اإّن المجل�س الذي تريد الجتماع معه عليه 

ل تجتمع عليه اأنت وهو اأبدًا.

قال: فاأقام مو�شى ثالث �شنين يبّكر كّل يوم اإلى باب المتوّكل, فيقال 

له: قد ت�شاغل اليوم, فيروح, فيقال له: قد �شكر, فيبّكر فيقال له: قد 

ولم  المتوّكل,  ُقتل  حّتى  �شنين  ثالث  هذا  على  زال  فما  دواء.  �شرب 

.
)3(

يجتمع معه على �شراب

)1( - اأي اأر�س.

)2( - القيان جمع القينة وهي الجارية المغنّية.

)3( - المفيد: الإر�شاد, ج 2, �س 307- 308.
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من مواقفه Q في بركة السباع:
راأى,  َمْن  �ُشرَّ  اإلى  �شار  اإّنه  قال:  اأّنه  مهزيار  بن  علّي  عن  وروي 

اأبي بن  علّي  بنت  زينب  اأّنها  وزعمت  ظهرت  الكّذابة  زينب   وكانت 

  طالب Q، فاأح�شرها المتوّكل و�شاألها فانت�شبت اإلى علّي بن اأبي طالب 

L, فقال لجل�شائه: كيف بنا ب�شّحة اأمر هذه, وعند من  وفاطمة 

حّتى  فاأح�شره  الر�شا  ابن  اإلى  ابعث  خاقان:  بن  الفتح  فقال  نجده؟ 

واأجل�شه  المتوّكل  به  فرّحب   Q ح�شر 
ُ
فاأ اأمرها.  يخبرك بحقيقة 

معه على �شريره, فقال: اإّن هذه تّدعي كذا, فما عندك؟ فقال: »المحنة 

فاطمة  ولدته  من  جميع  لحم  حّرم  تعالى  اهلل  اإّن  قريبة,  هذا  في 

فاإن  لل�سباع,  فاألقوها  ال�سباع,  على   Rوالح�سين والح�سن  وعلّي 

كانت �سادقة لم تتعّر�س لها, واإن كانت كاذبة اأكلتها«.

فعر�س عليها فكّذبت نف�شها, وركبت حمارها في طريق �ُشرَّ َمْن راأى 

تنادي على نف�شها وجاريتها على حمار اآخر باأّنها زينب الكّذابة, ولي�س 

قرابة,  عليهم  اهلل  �شلوات  وفاطمة  وعلّي   P اهلل  ر�شول  وبين   بينها 

اأبو  المتوّكل  عند  ذكر  باأّيام  ذلك  بعد  كان  اأن  فلّما  ال�شام.  دخلت   ثّم 

الح�شن Q، وما قال في زينب, فقال علّي بن الجهم: يا اأمير الموؤمنين, 

لو جّربت قوله على نف�شه فعرفت حقيقة قوله. فقال: اأفعل, ثّم تقّدم اإلى 

قّوام ال�شباع فاأمرهم اأن يجّوعوها ثالثة ويح�شروها الق�شر فتر�شل في 

�شحنه فنزل وقعد هو في المنظر, واأغلق اأبواب الدرجة, وبعث اإلى اأبي 

الح�شن Q فاأح�شر, واأمره اأن يدخل من باب الق�شر, فدخل, فلّما 

�شار في ال�شحن اأمر بغلق الباب, وخّلى بينه وبين ال�شباع في ال�شحن.
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فلّما  حمدون,  وابن  الجماعة  في  واأنا  يحيى:  بن  علّي   قال 

قد  وال�شباع  الباب  واأغلق  فدخل  و�شّقة  �شواد  وعليه   Qح�شر

م�شت  الدرجة  يريد  ال�شحن  في  م�شى  فلّما  زئيرها  من  الآذان  ت  اأ�شمَّ

ودارت  به,  تم�ّشحت  حّتى  ح�ّشًا  لها  ن�شمع  ولم  �شكنت,  وقد  ال�شباع  اإليه 

فما  الأر�س,  ب�شدورها  �شرب  ثّم  بكّمه,  روؤو�شها  يم�شح  وهو  حوله, 

اأبو فارتفع  ودخل,  المتوّكل  وقام  الدرجة,  �شعد  حّتى  زاأرت  ول   م�شت 

 الح�شن Q وقعد طوياًل, ثّم قام فانحدر, ففعلت ال�شباع به كفعلها 

في الأّول, وفعل هو بها كفعله الأّول, فلم تزل راب�شة حّتى خرج من الباب 

له.  بمال جزيل �شلة  المتوّكل  واأتبعه  وان�شرف,  وركب  الذي دخل منه, 

وقال علّي بن الجهم: فقمت وقلت: يا اأمير الموؤمنين, اأنت اإمام فافعل كما 

فعل ابن عّمك! فقال: واهلل لئن بلغني ذلك من اأحد من النا�س لأ�شربّن 

.
)1(

عنقه وعنق هذه الع�شابة كّلهم, فواهلل ما تحّدثنا بذلك حّتى قتل

:Q عزم المتوّكل على قتل اإلمام
روى ابن اأرومة قال: خرجت اإلى �ُشرَّ َمْن راأى اأّيام المتوّكل, فدخلت 

ليقتله,  اإليه   Q الح�شن  اأبا  المتوّكل  ودفع  الحاجب  �شعيد  اإلى 

فقال لي: اأتحّب اأن تنظر اإلى اإلهك فقلت: �شبحان اهلل! اإلهي ل تدركه 

اأّنه اإمامكم, قلت: ما اأكره ذلك, قال:  الأب�شار! فقال: الذي تزعمون 

مرت بقتله واأنا فاعله غدًا, فاإذا خرج �شاحب البريد فادخل عليه, 
ُ
قد اأ

 Q 1( - الطو�شّي ابن حمزة: الثاقب في المناقب, �س 545- 546. وقد نقل هذه الرواية عن الر�شا(

اأي�شًا, واهلل العالم. واحتمل الم�شّنف اأن يكون ما ن�شب في اأمر اأبي الح�شن Q في زينب الكّذابة 

غير من�شوب اإليها, واإّنما فعل ذلك المتوّكل ابتداًء, وتعّر�س لأمر اآخر, لأّنه كان م�شغوفًا باإيذاء اأهل 

.Rالبيت
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فخرج ودخلت وهو جال�س وهناك قبر يحفر ف�شّلمت عليه وبكيت بكاًء 

يتّم  اإّنه ل  تبِك  »ل  قال:  اأرى,  ما  قلت:  يبكيك؟«  »ما  فقال:  �شديدًا, 

ودم  دمه  ي�سفك اهلل  يومين حّتى  اأكثر من  يلبث  واإّنه ل  ذلك,  لهم 

.
)1(

�ساحبه«, فواهلل ما م�شى غير يومين حّتى قتل

وعن مهج الدعوات لل�شّيد ابن طاو�س عن زرافة حاجب المتوّكل وكان 

�شيعّيًا اأّنه قال: كان المتوّكل لحظوة الفتح بن خاقان عنده وقربه منه دون 

النا�س جميعًا, ودون ولده واأهله, اأراد اأن يبّين مو�شعه عندهم. فاأمر جميع 

مملكته من الأ�شراف من اأهله وغيرهم, والوزراء والأمراء والقّواد, و�شائر 

اأفخر  في  ويظهروا  التزيين,  باأح�شن  يزّينوا  اأن  النا�س,  ووجوه  الع�شاكر, 

اإّل هو  اأحد  واأن ل يركب  عددهم وذخائرهم, ويخرجوا م�شاة بين يديه, 

على  اأيديهما  بين  النا�س  وم�شى  راأى,  َمْن  ب�ُشرَّ  ة  خا�شّ خاقان  بن  والفتح 

مراتبهم رّجالة, وكان يومًا قائظًا �شديد الحّر, واأخرجوا في جملة الأ�شراف 

اأبا الح�شن علّي بن محّمد L و�شّق ما لقيه من الحّر والزحمة.

قال زرافة: فاأقبلت اإليه وقلت له: يا �شّيدي يعّز واهلل عليَّ ما تلقى من 

هذه الطغاة, وما قد تكّلفته من الم�شّقة, واأخذت بيده فتوّكاأ علّي وقال: 

»يا زرافة, ما ناقة �سالح عند اهلل باأكرم مّني«, اأو قال: »باأعظم قدراً 

مّني«, ولم اأزل اأ�شائله واأ�شتفيد منه, و اأحادثه اإلى اأن نزل المتوّكل من 

الركوب, واأمر النا�س بالن�شراف.

مُت بغلة له فركبها  مُت اإليهم دوابَّهم فركبوا اإلى منازلهم, وقدَّ فقدَّ

وركبُت معه اإلى داره فنزل ووّدعته وان�شرفت اإلى داري.

)1( - الأربلي: ك�شف الغّمة في معرفة الأئّمة, ج 3, �س 188.

81



هادي الأّمة

عادة  لي  وكانت  والف�شل,  العلم  اأهل  من  يت�شّيع  موؤّدب  ولولدي 

باإح�شاره عند الطعام, فح�شر عند ذلك وتجارينا الحديث, وما جرى 

من ركوب المتوّكل والفتح, وم�شي الأ�شراف وذوي الأقدار بين اأيديهما, 

وذكرت له ما �شاهدته من اأبي الح�شن علّي بن محّمد L وما �شمعته 

من قوله: »ما ناقة �سالح عند اهلل باأعظم قدراً مّني«. وكان الموؤّدب 

ياأكل معي فرفع يده وقال: باهلل اإّنك �شمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: 

واهلل اإّني �شمعته يقوله, فقال لي: اعلم اأّن المتوّكل ل يبقى في مملكته 

اأكثر من ثالثة اأّيام, ويهلك, فانظر في اأمرك واأحرز ما تريد اإحرازه 

ُكْم هالك هذا الرجل فتهلك اأموالكم بحادثة 
َ
وتاأّهب لأمرك كي ل َيْفَجاأ

اأما قراأت  اأين لك ذلك؟ فقال:  اأو �شبب يجري. فقلت له: من  تحدث 

ة �شالح والناقة وقوله تعالى: »تمّتعوا في داركم ثالثة  القراآن في ق�شّ

اأّيام ذلك وعد غير مكذوب«؟ ول يجوز اأن تبطل قول الإمام.

قال زرافة: فواهلل ما جاء اليوم الثالث حّتى هجم المنت�شر ومعه 

خاقان  بن  والفتح  وقّطعوه  فقتلوه  المتوّكل  على  والأتراك  وو�شيف  ُبغا 

نعمته  اهلل  واأزال  الآخر,  من  اأحدهما  يعرف  لم  حّتى  قطعًا  جميعًا 

ومملكته, فلقيت الإمام اأبا الح�شن Q بعد ذلك, وعّرفته ما جرى 

مع الموؤّدب, وما قاله, فقال: �شدق اإّنه لما بلغ مّني الجهد رجعت اإلى 

كنوز نتوارثها من اآبائنا هي اأعّز من الح�شون وال�شالح والجنن, وهو 

اآخر  اإلى  اهلل..  فاأهلكه  عليه  به  فدعوت  الظالم,  على  المظلوم  دعاء 

.
)1(

الحديث

)1( - المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 92, �س 234- 236.
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نهاية المتوّكل:
اأن  اأراد  اإّنه  ثّم  المنت�شر,  ولده  العهد  بولية  بايع  قد  المتوّكل  كان 

اأن  المنت�شر  ف�شاأل  قبيحة,  لأّمه  لمحّبته  اأخاه  المعتّز  ويوّلي  يعزله 

العاّمة, ويحّط منزلته  فاأبى. وكان يح�شره مجال�س  العهد,  ينزل عن 

ويتهّدده, وي�شتمه ويتوّعده. واتفق اأّن الترك انحرفوا عن المتوّكل لكونه 

�شادر و�شيفًا وُبغا, وجرت اأمور, فاتفق الأتراك مع المنت�شر على قتل 

.
)1(

اأبيه. فدخل عليه خم�شة في جوف الليل وهو في مجل�س لهوه فقتلوه

.
)2(

وقد نقل �شببًا اآخر في بع�س الروايات غير ما ذكرنا..

4- المنت�سر:

اأبو  وقيل:  اأبو جعفر,  الر�شيد  بن  المعت�شم  بن  المتوّكل  بن  محّمد 

عبد اهلل. اأّمه اأّم ولد رومّية ا�شمها حب�شّية. قالوا فيه اإّنه كان مح�شنًا 

من  فيه  كانوا  ما  طالب  اأبي  اآل  عن  اأزال  لهم,  َو�شوًل  العلوّيين,  اإلى 

اآل  Q, وردَّ على  الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر الح�شين 

الح�شين َفَدك, فقال يزيد المهّلبي في ذلك:

��َة َب��ْع��َدَم��ا ��اِل��ِب��يَّ
ْرَت �ل��طَّ

َ
�����ْو� َزَم���ان���اً َب��ْع��َدَه��ا َوَزَم���انَ���اَوَل��َق��ْد َب����ر ُذمُّ

ْي��َت��ُه��ْم
َ
�أ
َ
َف��ر َها�ِسٍم  ل��َف��َة 

ُ
�أ ��َن��ُه��ْم �إِْخ���َو�نَ���اَوَرَدْدَت 

ْ
َب��ْع��َد �ل���َع���َد�َوِة َب��ي

ومائتين, فخلع  واأربعين  �شبع  �شنة  �شّوال  في  اأبيه  قتل  بعد  له  بويع 

اأخويه المعتّز والموؤّيد من ولية العهد الذي عقده لهما المتوّكل بعده..

)1( - الذهبّي: تاريخ الإ�شالم, ج 18, �س 198- 199.

)2( - الطو�شّي: الأمالي, �س 328, ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 65.

83



هادي الأّمة

عليه,  عملوا  الخلفاء,  قتلة  هوؤلء  ويقول:  الأتراك  ي�شبُّ  �شار  ولّما 

زًا, فتحّيلوا  وا به فعجزوا عنه لأّنه كان مهيبًا �شجاعًا َفِطنًا متحرِّ وهمُّ

وا اإلى طبيبه ابن طيفور ثالثين األف دينار في مر�شه فاأ�شار  اإلى اأن د�شُّ

.
)1(

بف�شده ثّم ف�شده بري�شة م�شمومة فمات, وقيل في موته غير ذلك

5- الم�ستعين:

بالم�شتعين  الملّقب  الر�شيد  بن  المعت�شم  بن  اأحمد  العّبا�س  اأبو 

باهلل, وهو اأخو المتوّكل. اأّمه اأمُّ ولد ا�شمها ُمَخارق.

ولَّيتم  متى  وقالوا:  وت�شاوروا  القّواد  اجتمع  المنت�شر  مات  لّما 

اأحدًا من اأولد المتوّكل ل ُيبقي مّنا باقية, فقالوا: ما لها اإّل اأحمد بن 

اإلى  اأ�شتاذنا, فبايعوه وله ثمان وع�شرون �شنة, وا�شتمّر  المعت�شم ولد 

اأّول �شنة اإحدى وخم�شين, فتنّكر له الأتراك لّما قتل و�شيفًا وُبغا, وَنَفى 

باغرًا التركّي الذي فتك بالمتوّكل, ولم يكن للم�شتعين مع و�شيف وُبغا 

اأمر حّتى قيل في ذلك:

 َق���َف�������سٍ
ْ

����َف����ٌة ِف�������ي
ْ
����ٍف َوُب����َغ����اَخ����ِل����ي

ْ
����ي ����َن َو�����سِ

ْ
َب����ي

���َغ���اَي������ُق������ْوُل َم������ا َق��������اَل َل����ُه َك����َم����ا َت������ُق������ْوُل �ل���َب���بَّ

ولّما تنّكر له الأتراك خاف وانحدر من �شامّرا اإلى بغداد, فاأر�شلوا 

فق�شدوا  فامتنع,  الرجوع,  وي�شاألونه  له  ويخ�شعون  يعتذرون  اإليه 

جّهز  ثّم  الم�شتعين,  وخلعوا  وبايعوه,  باهلل  المعتّز  واأخرجوا  الحب�س 

المعتّز جي�شًا كثيفًا لمحاربة الم�شتعين, وا�شتعّد اأهل بغداد للقتال مع 

)1( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 356- 357.
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الم�شتعين, فوقعت بينهما وقعات ودام القتال اأ�شهرًا, وكثر القتل وغلت 

الم�شتعين, ف�شعوا في ال�شلح على  اأمر  الأ�شعار وعظم البالء, وانحّل 

خلع الم�شتعين..فخلع الم�شتعين نف�شه في اأّول �شنة اثنتين وخم�شين.. 

حدر اإلى وا�شط فاأقام بها ت�شعة اأ�شهر محبو�شًا, ثّم ُردَّ اإلى �شامّرا, 
ُ
فاأ

اإحدى  وله  ال�شنة  من  �شّوال  في  فذبحه  الحاجب  �شعيد  لقتله  فندب 

.
)1(

وثالثون �شنة

6- المعتّز:

اأبو  الر�شيد,  بن  المعت�شم  بن  المتوّكل  بن  الزبير-  وقيل  محّمد- 

عبد اهلل, اأّمه اأّم ولد رومّية ُت�شّمى قبيحة.

الخالفة  َيِل  ولم  �شنة,  ت�شع ع�شرة  وله  الم�شتعين  بعد خلع  له  بويع 

الذهب.  بحلية  الركوب  اأحدث  خليفة  اأّول  وهو  منه.  اأ�شغر  اأحد  قبله 

وكان خلع على ُبغا ال�شرابّي واألب�شه تاج الملك, فخرج على المعتّز بعد 

�شنة, فقتل وجيء اإليه براأ�شه.

وخلع المعتّز اأخاه الموؤّيد من العهد, و�شربه وقّيده فمات بعد اأّيام..

واأجبروه  واعتقلوه  عليه  هجموا  حّتى  الأتراك  مع  م�شت�شعفًا  وكان 

.
)2(

على التنازل عن الخالفة.. ثّم قتلوه بعد ذلك

ويبدو اأّن ال�شنين التي ق�شاها الإمام في عهد المنت�شر والم�شتعين 

التحّديات  من  المتوّكل  عهد  في  �شهده  ما  فيها  ي�شهد  لم  والمعتّز 

بفر�س  الثالثة  الحّكام  اكتفى  وقد  والآخر,  الحين  بين  والو�شايات 

)1( - ال�شيوطّي: تاريخ الخلفاء, �س 358- 359.

)2( - الم�شدر نف�شه, �س 359- 360.
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اأن يختار على  الإقامة الجبرّية عليه في �شامّراء, ولول ذلك ل يمكن 

الحّكام  �شلطة  اأّن  اإلى  ذلك  مرّد  ولعّل  غيرها.  بلدًا   P جّده  مدينة 

ولم  تقريبًا  تال�شت  قد  العّبا�س  بني  تاريخ خالفة  الفترة من  تلك  في 

يعد يملك الخليفة منها غير ال�شم, واأ�شبح الحكم للقّواد من الأتراك 

وغيرهم فكانوا ياأمرون وينهون ويعزلون الخليفة اأو يقتلونه اإذا غ�شبوا 

.
)1(

عليه ويوّلون غيره كما حدث للم�شتعين..

)1( - الح�شنّي ها�شم معروف: �شيرة الأئّمة الثني ع�شر, ج 2, �س 476- 477.
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ال�شهادة
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وهكذا بقي الإمام الهادي Q تحت الإقامة الجبرّية والمراقبة 

اإّن  وقيل  لالإمام,  ال�شّم  د�ّس  المعتّز حّتى عزم على  قبل  ال�شديدة من 

, وعلى اأّي حال فقد ُد�ّس ال�شمُّ اإليه, قيل: 
)1(

ذلك كان على يد المعتمد

, وبقي الإمام طريح الفرا�س يعاني 
)2(

ُو�شع له في رّمان وقيل: في ماء

اآلم ال�شّم والمر�س.

قالوا: واعتّل اأبو الح�شن Q عّلته التي توّفي فيها واأح�شر ابنه 

الأنبياء  ومواريث  والحكمة  النور  واأعطاه   ,Q الح�شن  محّمد  اأبا 

.
)3(

وال�شالح, ون�ّس عليه واأو�شى اإليه بم�شهد ثقات من اأ�شحابه

وقال فيه اأبو ها�شم الجعفرّي وقد اعتّل:

ُف��وؤَ�ِدْي َو�آَدْت   
ْ

ِب��ي ْر���سُ 
َ
�لأ َم��اَدِت 

)4(

َو�ِء
َ
 َم����َو�ِرُد �ل���ُع���ر

ْ
ْت��ِن��ي

َ
َو�ْع��َت��ر

��ٍل
ْ
 َعِلي

)5(

��ُو ��َل: �لإَِم��اُم ِن�سْ
ْ
��َن ِقي

ْ
�ل��ِف��َد�ِءِحي ُك��لَّ  َف��َدْت��ُه   

ْ
نَْف�ِسي ُق��ْل��ُت: 

َو�ْعَت��لَّ ِلْعِتَ�ِل��َك  ْي��ُن  �لدِّ ��َم��اِءَمِر���سَ  َوَغ������اَرْت َل���ُه ُن���ُج���ْوُم �ل�����سَّ

��ْقِم َو�ل�سُّ �ِء  ِبال��دَّ ��َت 
ْ
ُمِني �إِْن  َعَجب��اً 

)6(

�ِء  �ل���دَّ ُم 
ْ

َح�س �لإَِم����اُم  نْ����َت 
َ
َو�أ

ودخل عليه اأبو دعامة, عائدًا في عّلته التي كانت وفاته منها, يقول 

اأبا دعامة قد وجب  »يا  اأبو دعامة: فلّما هممت بالن�شراف قال لي: 

)1( - ابن �شهراآ�شوب: مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 401.

)2( - مراجع من العلماء الأعالم: كتاب الَوَفَيات, ج 2, �س 404.

)3( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 242.
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حّقك, اأفال اأحّدثك بحديث ُت�َسرُّ به؟« قال: فقلت له: ما اأحوجني اإلى 

ذلك يا بن ر�شول اهلل! قال: »حّدثني اأبي محّمد بن علّي, قال: حّدثني 

اأبي علّي بن مو�سى, قال: حّدثني اأبي مو�سى بن جعفر, قال: حّدثني 

اأبي جعفر بن محّمد, قال: حّدثني اأبي محّمد بن علّي, قال: حّدثني 

قال:  علّي  بن  الح�سين  اأبي  حّدثني  قال:  الح�سين,  بن  علّي  اأبي 

 :P قال: قال ر�سول اهلل   Q اأبي طالب  اأبي علّي بن  حّدثني 

اأكتب يا علّي, قال: قلت: وما اأكتب؟ قال لي اأكتب: ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم, الإيمان ما وقرته القلوب, و�سدقته الأعمال, والإ�سالم ما 

يا بن  اأبو دعامة: فقلت:  المناكحة«. قال  به  الل�سان وحّلت  به  جرى 

فقال:  الإ�شناد؟  اأم  الحديث  اأح�شن:  اأّيهما  واهلل  اأدري  ما  ر�شول اهلل, 

 P اهلل  ر�سول  باإمالء  طالب  اأبي  بن  علّي  بخّط  ل�سحيفة  »اإّنها 

.
)1(

نتوارثها �ساغراً عن كابر«

اهلل  عبد  بن  ومحّمد  القّمّي,  داود  بن  محّمد  عن  بع�شهم  وروى 

راحل  »اأنا  اإليهما:  اأر�شل   Q الح�شن  اأبا  اأّن  الطلحّي في حديث 

ابني  اأمر  ياأتيكما  حّتى  مكانكما  فاأقيما  الليلة,  هذه  في  اهلل  اإلى 

اأبي  واأ�شبحنا والخبر �شائع بوفاة  اأن قال:  اإلى   ,»Q اأبي محّمد 

.
)2(
Q الح�شن

ع������������������������ل������������������������ى ال�����������������������������������������ه�����������������������������������������ادي م������������������������ي������������������������ات������������������������م ح�����������������������������������������������زن ت������������ن������������ص������������ب

ال���������������������������������������دم���������������������������������������وع ادم������������������������������������������������������������������وم ع��������������������ال��������������������م��������������������س��������������������م��������������������وم ت�����������ن�����������ص�����������ب

)1( - الم�شعودّي: مروج الذهب, ج 4, �س 184.

)2( - لجنة الحديث في معهد باقر العلوم: مو�شوعة �شهادة المع�شومينR, ج 3, �س 326.
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ال�����������������������������������م�����������������������������������رد ك������������������������������ب������������������������������دك ك������������������������ب������������������������دت������������������������ه ري�����������������������������������������������ت ت������������ن������������ص������������ب

ال���������������������وط���������������������ي���������������������ة اع�������������������������������ل�������������������������������ى  ت�������������������������������ل�������������������������������وج  اش�������������������������������������وف�������������������������������������ك  وال 
اإلى اأن دنت وفاته, فاأ�شبل يديه وغّم�س عْيَنيه ومّدد رجليه, وت�شّهد 

اأنينه وفا�شت روحه الطاهرة..غريبًا  ال�شهادتين وعرق جبينه و�شكن 

مظلومًا م�شمومًا..

فلّما فا�شت روحه المقّد�شة عال ال�شياح في داره وقامت الواعية في 

الوجوه  ويخد�شون  الخدود  يلطمون  والطالبّيين  والعلوّيين  الها�شمّيين 

وينادون: وا �شيعتاه وا وحدتاه! َمن لليتامى والم�شاكين, وَمن للفقراء 

والمنقطعين؟.

اأكفانه,  في  واأدرجه  وحّنطه   Q الع�شكرّي  الإمام  غ�شله  ثّم 

)1(

و�شّلى عليه..

اع��������������������ي��������������������ال��������������������ه ت���������������������������ت���������������������������ص���������������������������ارخ  او  غ��������������������س��������������������ل��������������������ه  ش��������������������ب��������������������ل��������������������ه 

ه�������������ال�������������ه ال�������������������������ت�������������������������رب  ف���������������������������������وق  او  ن���������������������زل���������������������ه  او  اوش�����������������������������ال�����������������������������ه 

ب����������������������������������س اح�����������������������س�����������������������ي�����������������������ن م����������������������������ّح����������������������������د غ�������������������س�������������������ل�������������������ه اوش����������������������������ال����������������������������ه

ث�������������������������ل�������������������������ث ت�������������������������������������يّ�������������������������������������ام ظ�������������������������������������ل م�������������������������������������ط�������������������������������������روح ب�������������������������������������ال�������������������������������������وادي
الطالبّيين  من  ها�شم  بني  جملة   Q الإمام  دار  في  واجتمع 

باب  الرواق  �شدر  من  وفتح  ال�شيعة..  من  خلق  واجتمع  والعّبا�شّيين 

وخرج خادم اأ�شود, ثّم خرج بعده اأبو محّمد الع�شكرّي Q - وكان 

)1( - مراجع من العلماء الأعالم: كتاب الَوَفَيات, ج 2, �س 404.
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وجهه وجه اأبيه ل يخطىء منه �شيئًا- حا�شرًا مك�شوف الراأ�س م�شقوق 

بع�س  لمه  حّتى   ,
)2(

قدام ومن  خلف  من  قمي�شه  �شّق  قد   ,
)1(

الثياب

الجهلة على ذلك فقال: ».. وما يدريك ما هذا! قد �سقَّ مو�سى على 

.
)3(

»L هارون

واأخرجت الجنازة وخرج الإمام يم�شي حّتى اأخرج بها اإلى ال�شارع.. 

.
)4(

اإلى اأن دفن في دار من دوره

قديمًا  الثنين  يوم  في  لقينا  ماذا  تقول:  جارية  جنازته  في  و�شمع 

.
)5(

وحديثًا

وفاة  يوم  اإلى  الكلمة  بهذه  الجارية  اأ�شارت  لقد  الموالي:   اأّيها 

اأهل  على  المحنة  وبداية  الم�شائب  اأعظم  وهو   ..,P  النبّي 

البيتR بفراق ر�شول اهلل P الذي لم ي�شب اأحد بمثل م�شيبته..

اأمير بنت  زينب  الها�شميين  عقيلة  عن  هذه  الجارية   واأخذت 

اأ�شحى  Q: باأبي من  L, في ندبتها على الح�شين   الموؤمنين 

.
)6(

ع�شكره يوم الثنين نهبًا

وذلك لّما مّروا بالن�شوة على م�شرع الح�شين Q, فاأخذت زينب 

العقيلة O تندب اأخاها الح�شين Q ب�شوت حزين وقلب كئيب: 

)1( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 243.

)2( - ال�شدوق: من ل يح�شره الفقيه, ج 1, �س 174.

)3( - الطو�شّي: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�ّشي, ج 2, �س 842.

)4( - الم�شعودّي: اإثبات الو�شّية, �س 243.

)5( - الم�شعودّي: مروج الذهب, ج 4, �س 183.

)6( - القّمي ال�شيخ عّبا�س: الأنوار البهّية, �س 289.
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ال�شبا,  ريح  عليهم  ت�شفي  مقّتلة,  وذّريتك  �شبايا,  بناتك  محّمداه,  يا 

وهذا ح�شين مجزوز الراأ�س من القفا, م�شلوب العمامة والرداء, باأبي 

من ع�شكره في يوم الثنين نهبًا, باأبي من ف�شطاطه مقّطع العرى, باأبي 

من ل هو غائب فيرتجى, ول جريح فيداوى, باأبي من نف�شي له الفداء, 

باأبي المهموم حّتى ق�شى, باأبي العط�شان حّتى م�شى, باأبي من �شيبته 

)1(

تقطر بالدماء..

ي�������������������������������ج�������������������������������دي گ�������������������������������������������������وم ه�������������������������������������������������ذا اح�������������������������س�������������������������ي�������������������������ن م�������������������������ذب�������������������������وح

ع�����������������ل�����������������ى ال��������������������ش��������������������اط��������������������ي وع����������������������ل����������������������ى ال�����������������������ت�����������������������رب�����������������������ان م�����������������ط�����������������روح

ال��������������������ط��������������������ع��������������������ن روح م������������������������������ن  ل������������������������������ه  ب��������������������ك��������������������ت  م������������������������������ا  ي�������������������������ج�������������������������دي 

ي�������������������������������ج�������������������������������دي ق�������������������������ل�������������������������ب اخ�������������������������������������وي�������������������������������������ه ح���������������������س���������������������ي���������������������ن ف�������������������ّط�������������������ر
ثوبه على  �شّق  قد   Q الع�شكرّي الإمام  اإذا كان  الموالي..  اأّيها 

اأبيه الهادي Q, فال غ�شا�شة على زينب O لّما راأت راأ�س اأخيها 

الح�شين Q في الط�شت بين يدي يزيد اللعين, فاأهوت اإلى جيبها 

ف�شّقته, ثّم نادت ب�شوت حزين يقّرح الكبد ويوهي الجلد: يا ح�شيناه! يا 

حبيب جّده الر�شول! ويا ثمرة فوؤاد الزهراء البتول! يا ابن بنت الم�شطفى! 

)2(

يا بن مّكة ومنى! يا بن علّي المرت�شى! ف�شّج المجل�س بالبكاء..

خ��������������������������������������وي��������������������������������������ه أن������������������������������������������������������������ا راس���������������������������������������������������������������������������ك ح������������������������������ي������������������������������ن ش���������������ف���������������ت���������������ه

ت������������������������ل������������������������ع������������������������ب ع����������������������������ص����������������������������ا ي�����������������������������������زي�����������������������������������د اع�����������������������������������ل�����������������������������������ى ش��������������ف��������������ت��������������ه

)1( - المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 45, �س 59.

)2( - الحّلي ابن نما: مثير الأحزان, �س 79.
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ل��������������ط��������������م��������������ت��������������ه وج����������������������������������ه����������������������������������ي  ال�����������������������������������������وك�����������������������������������������ت  ذاك  أن������������������������������������������������������ا 

ص����������������������������������دي����������������������������������ت����������������������������������ل����������������������������������ه اب���������������������������������������������ح���������������������������������������������رك���������������������������������������������ه ون��������������������������������ده��������������������������������ت��������������������������������ه

ش����������������������������������������������������������ل����������������������������������������������������������ت ي��������������������������������������������م��������������������������������������������ي��������������������������������������������ن��������������������������������������������ك ي�����������������������������������ل�����������������������������������ض�����������������������������������رب�����������������������������������ت�����������������������������������ه

ْ
َمَ�ِب�ِس��ي َع��َز�َك   

ْ
ِف��ي ��َبُغ  �سْ

َ
�أ ْدُم��ِعَ�ْلَي��ْوَم 

َ
�ْلأ ِت 

َ
َهاِط��� �ْس��ُكُب 

َ
َو�أ �ُس��ْود�ً 
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:Q في زيارته
عن زيد ال�شّحام قال: قلت لأبي عبد اهلل Q: ما لمن زار اأحدًا 

.»P منكم؟ قال: »كمن زار ر�سول اهلل

 Q اأبا الح�شن الر�شا  عن الح�شن بن علّي الو�ّشا قال: �شمعت 

من  واإّن  و�سيعتهم,  اأوليائهم  عنق  في  عهداً  اإمام  لكّل  »اإّن  يقول: 

رغبة  زارهم  فمن  قبورهم  زيارة  الأداء  وح�سن  بالعهد  الوفاء  تمام 

يوم  �سفعاءهم  اأئّمتهم  كان  فيه  رغبوا  لما  وت�سديقاً  زيارتهم  في 

.
)1(

القيامة«

وروى ال�شيخ الطو�شي عن محّمد بن الح�شن بن الوليد M اأّنه قال:  

اإذا اأردت زيارة قبريهما تغت�شل وتتنّظف والب�س ثوبيك الطاهرين, فاإن 

و�شلت اإليهما واإّل اأوماأت من الباب الذي على ال�شارع وتقول: »ال�سالم 

عليكما يا ولّيي اهلل, ال�سالم عليكما يا حّجتي اهلل, ال�سالم عليكما يا 

نوَري اهلل في ظلمات الأر�س, ال�سالم عليكما يا من بدا هلل فيكما, 

اأتيتكما عارفاً بحّقكما, معادياً لأعدائكما, موالياً لأوليائكما, موؤمناً 

مبطاًل  حّققتما,  لما  محّققاً  به,  كفرتما  بما  كافراً  به,  اآمنتما  بما 

زيارتكما  من  حّظي  يجعل  اأن  ورّبكما  رّبي  اهلل  اأ�ساأل  اأبطلتما,  لما 

ال�سالة على محّمد واأهل بيته, واأن يرزقني مرافقتكما في الجنان 

)1( - الطو�شّي: تهذيب الأحكام, ج 6, �س 93.
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ويرزقني  النار  من  رقبتي  يعتق  اأن  واأ�ساأله  ال�سالحين,  اآبائكما  مع 

�سفاعتكما وم�ساحبتكما ول يفّرق بيني وبينكما ول ي�سلبني حّبكما 

وحب اآبائكما ال�سالحين, ول يجعله اآخر العهد منكما ومن زيارتكما 

واأن يح�سرني معكما في الجّنة برحمته, األلهمَّ ارزقني حّبهما وتوّفني 

على مّلتهما والعن ظالمي اآل محّمد حّقهم وانتقم منهم, األلهمَّ العن 

على  اإّنك  الأليم,  العذاب  عليهم  و�ساعف  والآخرين  منهم  الأّولين 

كّل �سيء قدير, األلهمَّ عّجل فرج ولّيك وابن نبّيك واجعل فرجنا مع 

فرجهم يا اأرحم الراحمين«. وتجتهد اأن ت�شّلي عند قبريهما ركعتين, 

واإّل دخلت بع�س الم�شاجد و�شّليت ودعوت بما اأحببت, اإّن اهلل قريب 

.
)1(

مجيب

 وقال في باب وداعهما L: تقف كوقوفك في اأّول دخولك وتقول: 

ال�سالم  واأقراأ عليكما  اأ�ستودعكما اهلل  يا ولّيي اهلل,  »ال�سالم عليكما 

اكتبنا مع  األلهمَّ  ودللتما عليه,  به  وبالر�سول وبما جئتما  باهلل  اآمنا 

.
)2(

ال�ساهدين«, ثّم ا�شاأل اهلل العود اإليهما وادع بما اأحببت اإن �شاء اهلل

)1( - الطو�شّي: تهذيب الأحكام, ج 6, �س 94- 95.

)2( - الم�شدر نف�شه, ج 6, �س 95.
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 خاتمة
في المراثي
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رثاء محّمد بن إسماعيل بن صالح الصيمرّي:
اأبا  ابنه  ويعّزي  الثالث  الح�شن  اأبا  مولنا  بها  يرثي  ق�شيدة   من 

محّمد Q اأّولها:

ْر������سُ ُح��ْزن��اً ُزْل��ِزَل��ْت ِزْل��َز�َل��َه��ا
َ

ْلأ
َ
َث��َق��اَل��َه��ا�أ

َ
َج���ْت ِم��ْن َج���َزٍع �أ

َ
ْخ���ر

َ
َو�أ

ثّم يعّدد الأئّمةR وتكملتهم بالخلف وذلك قبل ميالده:

َفَلِكَها  
ْ

ِف��ي َف��َل��ْت 
َ
�أ ُن��ُج��ْوٍم  ْم���َث���اَل���َه���اَع�ْسُر 

َ
�أ َل���َن���ا   

ُ
�ل َوُي���ْط���ِل���ُع 

ٍد ُمَحمَّ  
ْ

ِب���ي
َ
�أ �ل��َه��اِدْي  ��َي��اُع �ل��ُه��َدى �آَم��اَل��َه��اِبالَح�َسِن  ���سْ

َ
ُت����ْدِرُك �أ

َت��َج��ى ُط��ُل��ْوُع��ُه
ْ
ْج��َز�َل��َه��اَوَب���ْع���َدُه َم���ْن ُي��ر

َ
 �أ

َ
�َب �ل��َف��� َي��َظ��لُّ َج����وَّ

ْ
ِت��ي �لَّ �لَح��قِّ  ��ْوِل  �لطُّ ��ِن 

ْ
َبَتي

ْ
�لَغي ��َت��َط��اَل��َه��اُذْو  ����سْ َم���ِن   

ُ
�ل َي��ْق��َب��ُل  َل 

ًة
َ
َع�ْسر �إِْح���َدى  ْحَمِن 

َّ
�لر ُحَجَج  َيا 

)1(

�آَل��َه��ا َم��ا  َع�ْسِرَها   
ْ

ِب��َث��اِن��ي �آَل���ْت 

)1( - المجل�شّي: بحار الأنوار, ج 50, �س 214 عن كتاب المقت�شب لبن عّيا�س.
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رثاء الشيخ محّمد حسين اإلصفهانّي:

 ِرَك��اِب��ِه
ْ

��اُه ِف���ي ��اِب��ِهَوْي����ٌل ِل��َم��ْن َم�����سَّ ����اَءًة ِم���ْن���ُه �إَِل�����ى ُح��بَّ �إِ�����سَ

ُل
ْ
�لَجِلي ِب��ِه  ى 

َ
��ر ���سْ

َ
�أ َم��ْن  �ْب��ُن  ��ِرْي��ُلَوْه��َو 

ْ
 ِرَك���اِب���ِه ِج��ب

ْ
َوَك�����اَن ِف���ي

��ِه ُب������ْوُه َف���اِر����سُ �ل����ُوُج����ْوِد ُك��لِّ
َ
��ِه�أ ��َم��اِء َت��ْح��َت ِظ��لِّ َوَر�ِم������ُح �ل�����سَّ

ُدْه؟ �َسيِّ  
ْ

َيْم�ِسي ِد 
ْ
�لَعب ِرَك��اِب   

ْ
ِف��ي

َ
���ُدْه�أ ُي���وؤَيِّ ��ُرُه  َي��ْن�����سُ ������ِذْي  َو�لَّ َل 

ْ
��ر ِب��ال��ُم��ْن��َت�����سِ َل���ُه   

ُ
�ل  

َ
��ر ْخ����َذ َع���ِزْي���ٍز ُم��ْق��َت��ِدْرَف��انْ��َت�����سَ

َ
َوَه���َك���َذ� �أ

َدْب
َ
�لأ ��ُل  �ل��ُم��َت��َوكِّ ��اَء  ���سَ

َ
�أ ْب!َوَك���ْم 

َ
��ر َو�لطَّ �ِب 

َ
��ر �ل�سَّ ِعْن��َد  ُه 

َ
��ر ْح�سَ

َ
�أ

��ِة َو�ل��ِك��َت��اِب ��نَّ ��َب��اِبَوْه����َو ِم���َن �ل�����سُّ َم���ْن���ِزَل���َة �ل���لُّ���بِّ ِم����َن �ل��لُّ

��َع��ه
ْ
��ِن��ي َه�������ِذِه �ْل��َق��َب��اِئ��ُح �ل�����سَّ

َ
��ِرْيَعْه؟�أ �ل�سِّ ��اِحِب  �سَ ِم��ْن  ��ٍر  ِبَمْح�سَ

َب ِم���َن �لإَِم����اِم
ْ
��ر َي��ْط��ُل��ُب �ل�����سُّ

َ
ْح���َك���اِم؟�أ

َ
�لأ َمِة  ِع�سْ  

ُّ
َوِل���ي َوْه���َو 

��َع��اِر ���سْ
َ
َي���ْط���ُل���ُب �ل��ِغ��َن��اَء ِب��الأ

َ
نْ�����َو�ِر؟�أ

َ
َو�لأ �لِحْكَمِة  َم��ْع��ِدِن  ِم��ْن 

��َن��ِع �ل��َم��َن��اِزِل ���سْ
َ
 �أ

ْ
نْ���َزَل���ُه ِف���ي

َ
��اِزِل�أ َوَف���ْخ���ُر ُك���لِّ َم���ْن���ِزٍل ِب��ال��نَّ

��ُن
ْ
ْي���َن���َم���ا َي���ُك���ْوُنَم����ْن ُه����َو ِع���ْن���َد َربِّ�����ِه َم��ِك��ي

َ
���ِه �أ

ْ
 َع���َل���ي

َ
َف�����

ْ ّ
َوَم��َق��ر َم���اأَْوى  �لُقْد�ِس  ِرَي��ا���سُ  َل��ُه 

ْ
ر ِلْلَب�سَ ِغ��َط��اٌء  ِك 

ْ
َعاِلي �ل�سَّ َخ��اُن 

��ْوِل ���سُ
َّ
 �ل��ر

ْ
 َب��ِن��ي

ْ
��اَه��َد ِم��ْن��ُه ِف��ي ِب��ال��ُع��ُق��ْوِل���سَ َي��ْذَه��َب  ْن 

َ
�أ َك���اَد  َم��ا 

��ِه
ْ
ِب��ي

َ
 �أ

ْ
���اَء �ل��َق��ْوَل ِف���ي ����سَ

َ
��ِهَوَك����ْم �أ

ْ
 َب��ِن��ي

ْ
َع���َل���ى �ل����َق����َدِر َوِف������ي
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ْيَقْه دِّ �ل�سِّ �إَِل��ى  ْم��ُر 
َ
�لأ �نَْتَهى  َقْهَحتَّى 

ْ
�لَحِقي َع��َل��ى   

َ
�ل��ُك��ْف��ر  

َ
ْظ��َه��ر

َ
َف��اأ

��اُر ��اُرَع���اَج���َل���ُه �ل��ُم��ْن��َت��ِق��ُم �ل��َق��هَّ َب��ٍة َت���ْق���َدُح ِم��ْن��َه��ا �ل��نَّ
ْ
��ر ِب�����سَ

َدْه �لُمْو�سَ ِم 
ْ
�لَجِحي نَ��اِر   

ْ
ِف��ي َدْهَفانَْهاَر   َع���َم���ٍد ُم���َم���دَّ

ْ
ُم��َخ��لَّ��د�ً ِف���ي

ا�ِس �لَعبَّ  
ْ

َبِني ِم��ْن  �لإَِم���اُم  �لِقَيا�ِسَقا�َسى   
ْ

َوِف��ي �ل��َوْه��ِم   
ْ

ِف��ي �َس 
ْ
َلي َما 

ْ
ُحِب�س ِة 

َّ
َم���ر َب��ْع��ِد  ِم��ْن  ٍة 

َّ
َم���ر !َك��ْم 

ْ
ُمْحَتِب�س ِمْنُهْم  �ُه 

َ
َي���ر ِبَما  َوْه���َو 

َكاِم� ُع��ْم��ر�ً  ِبالَغمِّ  ى  َق�سَ ��ّم��اً َق��اِت���َحتَّى  ��ُه �ل��ُم��ْع��َت��زُّ ���سُ ��مَّ َف�����سَ

َبْه
ْ
�لُغر ِدَي���اِر   

ْ
ِف��ي د�ً 

ْ
�َسِهي ى  َق�سَ

)1(

َب���ه
ْ
ٍة َوِم��ْح��َن��ٍة َوُك���ر ��دَّ  ���سِ

ْ
ِف���ي

)1( - الأ�شفهانّي ال�شيخ محّمد ح�شين: الأنوار القد�شّية, �س 113- 114.
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رثاء الشيخ علّي البازّي:

�ل���َو�ِدْي  
ِّ

َف��َح��ي  �
ّ
��اُم��ر ���سَ ِج��ْئ��َت  ��ِة ِل����إَِم���اِم �ل��َه��اِدْي�إِْن  ��ِح��يَّ َب��ْع��َد �ل��تَّ

�ِب��ِه
َ
��َل َل��ْث��ِم ُت��ر

ْ
ْم��َج��اِد�إِْخ��َل��ْع ِن��َع��اَل��َك َق��ب

َ
َق��ِد �لأ

ْ
ُخ��ْوِل ِل��َم��ر ِع��ْن��َد �ل��دُّ

َو�آِل��ِه �ُسْوِل 
َّ
�لر َعَلى  َ�ُم  �ل�سَّ َب��اِدَوُق��ِل  ْو 

َ
�أ ٍر  َحا�سِ ِم��ْن  �ل���َوَرى  َف��ْخ��ِر 

َوَلَءُه���ْم ُم 
ْ
�لَعِظي  

ُ
�ل ْوَج���َب 

َ
�أ َعاِدَم��ْن 

ْ
�لِمي ِب�َسَفاَعِة  ُهْم  َخ�سَّ ُم��ْذ 

اِئٍل ِبَف�سَ ِلِه  َف�سْ ِم��ْن  ��ْع��َد�ِدَوَح��َب��اُه��ُم  َو�ل��تَّ ِوْيِر  �سْ �لتَّ َع��ِن  َج��لَّ��ْت 

ُجُهْوَدُه��ْم �ْلِجَه��اِد  َل��َدى  ��َن 
ْ
لَو�ِهِبي

َ
����اِد�أ ْر�����سَ َو�لإِ ��ِغ 

ْ
��ِل��ي

ْ
��ب �ل��تَّ  

ْ
ِف���ي ِلِ 

َمْن ِل��َح��َي��اِة  َحَياَتُهْم  ��َن 
ْ
��َة �لإِْي���َج���اِدَو�ل��َب��اِذِل��ي ��ْو� ِل��َي��ْق��ُف��ْو� ِع��لَّ ��لُّ ���سَ

ُهْم
َ
ر
ْ
َفِقي ُفْو�ِس  �لنُّ َعَلى  �ِدَو�لُموؤِْثِرْيَن  ُه��ْم ِب��ال��زَّ

َ
��ر

ْ
��ي ���سِ

َ
��َم��ُه��ْم َو�أ

ْ
َوَي��ِت��ي

�لَم� ْوَز�ِر 
َ
�أ ِع��ْبِء   

ْ
ِف��ي �لَعَبا  ��َه��َب �لإل��َح��اِد�آَل 

ْ
َق��اُم��ْو� َوَز�ُح����و� َغ��ي

َتاِلٍد َعْن  َدى  َو�لنَّ َجاَعَة  �ل�سَّ ��اِدَوَرُث��ْو�  ��َح نَ��اِط��ٍق ِب��ال�����سَّ ْف�����سَ
َ
ٍم َو�أ

ْ
َق����ر

ُع��ْو� َت��َط��وَّ َن 
ْ
ِللَعاَلِمي ��َد�ِدِب��ُدَع��اِئ��ِه��ْم  َو���سَ ِبِحْكَمٍة  ��ْوِل  ���سُ

َّ
�ل��ر َب��ْع��َد 

َح��ِدْي��ِث��ِه َونَ�����سُّ   
ْ

اِمي �ل�سَّ َق��اُن��ُه 
ْ
َخ����ْذنَ����اُه ِب���َ� �إِْج���َح���اِدُف��ر

َ
َع��ْن��ُه��ْم �أ

اَبٌة ِع�سَ نَ����اِم 
َ
�لأ  

ْ
ِف��ي َق��اَدَم��ْت��ُه��ْم  ِل���َب���َد�ِدَم��ا  َم���اآُل���َه���ا  َوَك������اَن  �إِّل 

ْع����َو�ِدَه���ِذْي َم��اآِث��ُرُه��ْم َوِت��ْل��َك ُق��ُب��ْوُرُه��ْم
َ
�لأ َع��َل��ى  ُتْتَلى  َوُع��ُل��ْوُم��ُه��ْم 

ِع��َب��اِدِه ��َن 
ْ
َب��ي �ِل  ِبُحْكِم  ��اِدَح��َك��ُم��ْو�  ����ُة ِزْي���َن���ُة �ل��ُع��بَّ ِئ����مَّ

َ
َف��ُه��ُم �لأ
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ْع��َد�ِئ��ِه
َ
�أ ِم��ْن  �ل��ُع��ْدَو�َن  ُلْو�  ُحمِّ ْوَغ���اِد!َك��ْم 

َ
�لأ ِم��َن  �ساً  ُغ�سَ ُع��ْو� 

َّ
َوَت��َج��ر

ِدَي��اِرِه��ْم َوُج���لُّ  �ِسَيعاً  ُق��ْو� 
َّ
�لَعاِدْيَف��َت��َف��ر َم��اِن  �ل��زَّ ُف 

ْ
ر �سَ ِبَها  ْوَدى 

َ
�أ

ُه��ْم ��َم��اوؤُ ��َع��ْت �آَث���اَرُه���ْم ُخ�����سَ ِدَوَت��َت��بَّ
َ

 �آِه�����ٍل َوِب������
ٍّ

 ُك����لِّ َح����ي
ْ

ِف����ي

��اُه��ُم ْو���سَ
َ
�أ َق��ْد  �لُمْخَتاُر  نَّ��َم��ا 

َ
ِبِعَماِدَف��َك��اأ ِل��ْل��ُه��َدى  ��ُدْو� 

ْ
��ي َي�����سِ َل  ْن 

َ
�أ

ُعْو� َقطَّ ُمْذ  ْحِمِهْم 
َ
ِلر َ�ِت  �ل�سِّ ��اِدَقَطُعو�  ���سَ

َ
ِل��ر ���ُق���ْو�  ُوفِّ َل  ْرَح���اَم���ُه���ْم 

َ
�أ

َذى
َ
َو�لأ َعِة 

ْ
�لَقِطي ِب�ِسَوى  ُلو�  َو��سَ ْج���َه���اِدَما  ��ِل َو�لإِ

ْ
��ْن��ِك��ي ��ْل��ِم َو�ل��تَّ َو�ل��ظُّ

ٍد ُمَحمَّ ْفِح  َك�سَ َعْنُهْم  َفُحْو�  َي�سْ َكالُمْعَتاِدَلْم  َب���ْدَر   
ْ

ِف��ي ِه��ْم  َج��دِّ َع��ْن 

َجْمَعُهْم َب����اُدْو� 
َ
�أ َق��ْد  ْلباً  َو�سَ ْح��َق��اِدَقْتً� 

َ
��اِر ِب��الأ ْخ���ِذ �ل��ثَّ

َ
َط��َم��ع��اً ِب���اأ

ِجَناَيٍة ِب��ُدْوِن  ِبِهْم  ُجْوَن  �ل�سُّ ْو� 
ُ
أ
َ

َو�لإَْب��َع��اِدَم��� ْجِن  �ل�سَّ َب��ْع��َد  ��مُّ  َو�ل�����سُّ

ى َق�سَ �ل��َه��اِدْي   
ّ

َعِلي �ل��َج��َو�ِد  َف��اِدَكاْبِن  ِم���ْن  َي��ِج��ْد  ��ا  َل��مَّ �إِْذ  ��مِّ  ِب��ال�����سُّ

َلًة
ْ
ِغي  

ْ
نَْف�ِسي َلْهَف  َي��ا  ِب��ِه  �ل��َه��اِدي!َغ���َدُرْو�  ِل���إَِم��اِم   

ْ
َق��ْل��ِب��ي  

َّ
َح��ر َو� 

ْي��َت��اُم��ُه
َ
��ُع��ْوُه َوَخ��ْل��َف��ُه �أ ��يَّ اِديَق���ْد ���سَ �ل�سَّ �ل��ُف��وؤَ�ِد  َريَّ  َي��ا  َت��ْدُع��ْوُه 

َقى َو�لتُّ َوِل��ْل��ِع��َب��اَدِة  ِل��ْل��ُع��ُل��ْوِم  ���اِد؟َم��ْن  ����اِد َو�ل���ُوفَّ ْر�����سَ َو�ْل���ُج���ْوِد َو�لإِ

��َدَر�
ْ
َوَح��ي  

َّ
ِبي �لنَّ َعنِّي  ِلٌغ 

ْ
ُمب َت��اِدَم��ْن 

ْ
 َف��اِط��َم َك��ْع��َب��َة �ل��ُم��ر

َ
��ْه��ر َو�ل��طُّ

�ل��َوَرى َه��اِدي  َلَها 
ْ
�َسِلي �لإَِم���اَم  نَّ 

َ
�أ

)1(

َع���َو�ِدي؟ اِئَباِت  ِللنَّ ِب��ِه  َفْت  َع�سَ

)1( - البحرانّي: كتاب الَوَفَيات, ج 2, �س 393- 394.
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رثاء السّيد محسن األمين العاملّي: 

��ِة �ل��َوْج��َن��اِء ��َدِن��يَّ �ِءَي��ا َر�ِك����َب �ل�����سَّ
َّ
��اُم��ر ���ٍر ِب�����سَ

ْ
ْج َع��َل��ى َق���ب َع�����رِّ

ْح��َم��ٍد
َ
�أ ِم��ْن  َعًة  ِب�سْ َن  مَّ َت�سَ ��ٍر 

ْ
�ِءَق��ب

َ
ْه���ر �ل���زَّ َعِة  ِللَب�سْ ��ًة  ��ا���سَ َوُح�����سَ

��َدٍر
ْ
َح��ي َل��ِة 

َ
��� ���سُ ِم��ْن  َن  مَّ َت�سَ ��ٍر 

ْ
ْلَماِءَق��ب �لظَّ َح��َن��اِد���َس  ��قُّ  َي�����سُ َب����ْدر�ً 

َها �ل�سُّ َه��اِم  َعَلى  فاً 
َ
�َسر �َسَما  ٍر 

ْ
��اِك��ِن��ِه َع��َل��ى �ل���َج���ْوَز�ِءَقب َوَع���َ� ِب�����سَ

�لُهَدْى نَْهِج  �إَِل��ى  �ل��َه��اِدْي   
ٍّ

ْرَج�����اِءِبَعِلي
َ
َج �لأ ْي���ِن َع���اَد ُم�����وؤَرَّ َو�ل���دِّ

ِه يِّ َوَو�سِ  
ْ

َطَفى �لُم�سْ  
ِّ

ِبي �لنَّ ْب��َن  َم��َن��اِءَيا 
ُ
��اَدِة �لأ َو�ْب���َن �ل��ُه��َد�ِة �ل�����سَّ

َبٍة
ْ
ِطي �ِب��َع 

َ
َم��ر َع��ْن  َبْغياً  ْوَك 

َ
نْ�����اأ

َ
ْحَناِء�أ �ل�سَّ ِم��ْن  ْى 

َ
َم����أ َوُق��ُل��ْوُب��ُه��ْم 

َيُكْن َوَل��ْم  ْوُه 
َ
َر�أ َقْد  َلَك  ُمْعِجٍز  ُذَك��اِء!َكْم  ُن��ْوُر  ��اِر  ْب�����سَ

َ
�لأ َعَلى   

ْ
َيْخَفى

ْ
َحى �ل�سُّ �َسْم�ُس  َفَطاَلَما  َيْجَحُدْوُه  َعْمَياِء�إِْن  ُمْقَلٍة  ِذْي   

ْ
َع��َل��ى َخِفَيْت 

�لَخَفا  
ْ

َوِف���ي َرْوَك 
َ
�أ ماً 

ْ
َوَتْعِظي  ً�

ّ
َو�لإِْي����َذ�ِءِب���ر ِر 

ْ
ْحِقي �لتَّ  

ْ
ِف��ي َعْوَن 

ْ
َي�س

ْ
َفاْعَتَلى َق��ْدِرَك  �إِنَْقا�َس  َحاَوُلْو�  ��ِة �ل��َع��ْل��َي��اِء!َكْم  ْ ُق��نَّ

ْع���َل���ى
َ
ُرْغ��م��اً ِلأ

نَاِئياً َغ��ِرْي��ب��اً  ��َن��ُه��ُم 
ْ
َب��ي َت 

ْ
ي نَاِئيَفَق�سَ َغ��ِرْي��ٍب  ِم��ْن  َف��َدْي��ُت��َك   

ْ
ِب��ي

َ
ِب��اأ

اِبر�ً �سَ ِهْم 
ْ
ِفي َت 

ْ
َقا�َسي َما  َت 

ْ
��ِم َد�ِه���َي���ٍة َوُط�����وِل َب���َ�ِءَقا�َسي

ْ
ِل��َع��ِظ��ي

�لَمَدْى  
ْ

ِبي َتَطاَوَل  َما  َك  ْبِكَينَّ
َ
َفَ�أ

)1(

 ِب��ِدَم��اِئ��ي
ْ

ْم���ُزَج���نَّ َم��َد�ِم��ِع��ي
َ
َوَلأ

)1( - الأمين ال�شّيد مح�شن: المجال�س ال�شنّية, ج 2, �س 655- 656.
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الم�شادر والمراجع
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الثقافة, - 1 دار  الزمان,  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات  خلكان,  ابن 

بيروت- لبنان.

ابن ال�شّباغ المالكّي المّكّي, الف�شول المهّمة في معرفة الأئّمة, - 2

الطبعة  والن�شر,  للطباعة  الحديث  دار  الغريرّي,  �شامي  تحقيق 

الأولى, قّم- اإيران.

ابن قولويه القّمّي اأبو القا�شم جعفر بن محّمد, كامل الزيارات, - 3

تحقيق ن�شر الفقاهة, دار ال�شرور, الطبعة الأولى, بيروت- لبنان.

الأربلّي اأبو الح�شن علّي بن عي�شى بن اأبي الفتح, ك�شف الغّمة في - 4

معرفة الأئّمة, دار الكتاب الإ�شالمّي, بيروت- لبنان.

المعارف - 5 موؤ�ّش�شة  القد�شّية,  الأنوار  ح�شين,  محّمد  الأ�شفهانّي 

الإ�شالمّية, الطبعة الثانية, قّم- اإيران.

موؤ�ّش�شة - 6 من�شورات  الطالبّيين,  مقاتل  الفرج,  اأبو  الأ�شفهانّي 

الأعلمّي للمطبوعات, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

الإمام الخامنئّي, اإن�شان بعمر 250 �شنة, الطبعة الأولى, اإعداد: - 7

الإ�شالمّية  المعارف  جمعّية  ن�شر  والترجمة,  للتاأليف  نون  مركز 

الثقافّية, بيروت- لبنان.
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ال�شريف - 8 من�شورات  ال�شنّية,  المجال�س  مح�شن,  ال�شّيد  الأمين 

الر�شّي, الطبعة الثالثة, قّم- اإيران. 

في - 9 المكبا�شّية  المختارات  مكبا�س,  اآل  عي�شى  محّمد  البحرانّي 

م�شائب �شادات البرّية, موؤ�ّش�شة اإحياء التراث البحرانّي, الطبعة 

الأولى, قّم- اإيران.

البحرانّي ال�شيخ يو�شف, الحدائق النا�شرة في اأحكام العترة - 10

المدّر�شين  لجماعة  التابعة  الإ�شالمّي  الن�شر  موؤ�ّش�شة  الطاهرة, 

بقّم الم�شّرفة.

الح�شنّي ها�شم معروف, �شيرة الأئّمة الإثني ع�شر, من�شورات - 11

ال�شريف الر�شّي, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

ون�شر - 12 تحقيق  الثالثة,  الطبعة  الأحزان,  مثير  نما,  ابن  الحّلّي 

مدر�شة الإمام المهدّي Q, قّم المقّد�شة.

الخطيب البغدادّي الحافظ اأبو بكر اأحمد بن علّي, تاريخ بغداد - 13

اأو مدينة ال�شالم, دار الكتاب العربّي, بيروت- لبنان.

الذهبّي �شم�س الّدين اأبو عبد اهلل محّمد بن اأحمد بن عثمان, - 14

بيروت-  الأولى,  الطبعة  العربّي,  الكتاب  دار  الإ�شالم,  تاريخ 

لبنان.

ون�شر - 15 تحقيق  والجرائح,  الخرائج  الّدين,  قطب  الراوندّي 

موؤ�ّش�شة الإمام المهدّي Q, الطبعة الأولى, قّم- اإيران. 

الزبيدّي الحنفّي الإمام محّب الّدين, تاج العرو�س من جواهر - 16
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القامو�س, درا�شة وتحقيق علّي �شيري, دار الفكر للطباعة والن�شر 

والتوزيع, بيروت- لبنان.

الكتاب وال�شّنة, - 17 الإلهّيات على �شوء  ال�شيخ جعفر,  ال�شبحانّي 

والتوزيع,  والن�شر  للطباعة  الإ�شالمّية  الدار  الأولى,  الطبعة 

بيروت- لبنان.

نينوى - 18 مكتبة  اإ�شدار  الخوا�ّس,  تذكرة  الجوزّي,  بن  �شبط 

الحديثة, طهران- اإيران.

ال�شروّي المازندرانّي محّمد بن علّي بن �شهراآ�شوب, مناقب اآل - 19

اأبي طالب, دار الأ�شواء, بيروت- لبنان. 

الف�شول - 20 المرت�شى,  ال�شريف  المفيد,  ال�شيخ  موؤّلفات  �شل�شلة 

المختارة, دار المفيد, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

الخلفاء, - 21 تاريخ  الّدين,  جالل  الحافظ  الإمام  ال�شيوطّي 

من�شورات ال�شريف الر�شّي, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

في - 22 ال�شوؤول  مطالب  طلحة,  بن  محّمد  الّدين  كمال  ال�شافعّي 

اأّم القرى للتحقيق والن�شر, الطبعة  مناقب اآل الر�شول, موؤ�ّش�شة 

الأولى, بيروت- لبنان.

الأولى, - 23 الطبعة   ,P النبّي  و�شوء  علّي,  ال�شّيد  ال�شهر�شتانّي 

موؤ�ّش�شة اأهل البيتR لإحياء التراث, قّم- اإيران.

التعارف - 24 دار  ال�شغرى,  الغيبة  تاريخ  محّمد,  ال�شّيد  ال�شدر 

للمطبوعات, بيروت- لبنان.
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بابويه - 25 بن  الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�شدوق 

القّمّي, الأمالي, موؤ�ّش�شة البعثة, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

بابويه - 26 بن  الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�شدوق 

القّمّي, التوحيد, من�شورات جماعة المدّر�شين في الحوزة العلمّية 

في قّم المقّد�شة.

بابويه - 27 بن  الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�شدوق 

القّمّي, عيون اأخبار الر�شا Q, من�شورات ال�شريف الر�شّي, 

الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

بابويه - 28 بن  الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�شدوق 

القّمّي, كمال الّدين وتمام النعمة, الطبعة الثالثة, موؤ�ّش�شة الن�شر 

الإ�شالمّي التابعة لجماعة المدّر�شين بقّم المقّد�شة.

بابويه - 29 بن  الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�شدوق 

القّمّي, معاني الأخبار, موؤ�ّش�شة الن�شر الإ�شالمّي التابعة لجماعة 

المدّر�شين بقّم الم�شّرفة.

بابويه - 30 بن  الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�شدوق 

الن�شر  موؤ�ّش�شة  الثانية,  الطبعة  الفقيه,  يح�شره  ل  من  القّمّي, 

الإ�شالمّي التابعة لجماعة المدّر�شين بقّم المقّد�شة.

31 - ،Q الهادي  الإمام  حياة  جواد,  محّمد  ال�شيخ  الطب�شّي 

درا�شة وتحليل, من�شورات دار الهدى, قّم- اإيران.

باأعالم - 32 الورى  اإعالم  الح�شن,  بن  الف�شل  علّي  اأبو  الطبر�شّي 
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الهدى, دار المعرفة, بيروت- لبنان. 

الطبعة - 33 البعثة,  موؤ�ّش�شة  الإمامة,  دلئل  ر�شتم,  ابن  الطبرّي 

الأولى, قّم- اإيران.

الطبرّي اأبو جعفر محّمد بن جرير, تاريخ الطبرّي تاريخ الأمم - 34

والملوك, دار الكتب العلمّية, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

الطو�شّي اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, اختيار معرفة الرجال - 35

المعروف برجال الك�ّشّي, ت�شحيح وتعليق المعّلم الثالث ميرداماد 

اآل  موؤ�ّش�شة  الرجائّي,  مهدّي  ال�شّيد  تحقيق  الإ�شتراآبادّي, 
 

البيتR لإحياء التراث, قّم- اإيران.

الطو�شّي اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, الأمالي, موؤ�ّش�شة البعثة, - 36

الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

دار - 37 الأحكام,  تهذيب  الح�شن,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الطو�شّي 

الكتب الإ�شالمّية, الطبعة الرابعة, طهران- اإيران. 

الغيبة, موؤ�ّش�شة - 38 الح�شن, كتاب  اأبو جعفر محّمد بن  الطو�شّي 

المعارف الإ�شالمّية, الطبعة الأولى, قّم- اإيران.

المتهّجد, - 39 م�شباح  الح�شن,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الطو�شّي 

موؤ�ّش�شة الأعلمّي, الطبعة الأولى الم�شّححة, بيروت - لبنان.

حمزة, - 40 بابن  المعروف  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الطو�شّي 

قّم-  الثانية,  الطبعة  اأن�شاريان,  موؤ�ّش�شة  المناقب,  في  الثاقب 

اإيران.
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العطاردّي ال�شيخ عزيز اهلل, م�شند الإمام الهادي Q, دار - 41

ال�شفوة, الطبعة الثانية, بيروت- لبنان.

القّمّي ال�شيخ عّبا�س, الأنوار البهّية في تواريخ الحجج الإلهّية, - 42

لجماعة  التابعة  الإ�شالمّي  الن�شر  موؤ�ّش�شة  الأولى,  الطبعة 

المدّر�شين بقّم الم�شّرفة.

الإ�شالمّية, - 43 الكتب  دار  الكافي,  يعقوب,  بن  محّمد  الكلينّي 

الطبعة الخام�شة, طهران- اإيران.

المجل�شّي ال�شيخ محّمد باقر, بحار الأنوار, دار اإحياء التراث - 44

العربّي, موؤ�ّش�شة التاريخ العربّي, الطبعة الثالثة, بيروت- لبنان.

الإمام - 45 الهداية,  اأعالم   ,Rالبيت لأهل  العالمّي  المجمع 

لأهل العالمّي  المجمع  ن�شر   ,L الهادي  محّمد  بن   علّي 

 البيتR, الطبعة الثانية, اإيران.

مراجع من العلماء الأعالم, كتاب الوفيات, المكتبة الحيدرّية, - 46

الطبعة الأولى, قّم - اإيران.

الم�شعودّي اأبو الح�شن علّي بن الح�شين, اإثبات الو�شّية لالإمام - 47

قّم-  الثانية,  الطبعة  اأن�شاريان,  موؤ�ّش�شة  طالب,  اأبي  بن  علّي 

اإيران.

ومعادن - 48 الذهب  مروج  علّي,  بن  الح�شين  بن  علّي  الم�شعودّي 

الجوهر, موؤ�ّش�شة الأعلمّي للمطبوعات, الطبعة الأولى المحّققة, 

بيروت - لبنان.
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الإعالم - 49 منّظمة  الحديث,  ق�شم   ،Q العلوم  باقر  معهد 

الإ�شالمّي, مو�شوعة �شهادة المع�شومينR, الطبعة الأولى, 

انت�شارات نور ال�شّجاد Q, قّم- اإيران.

العكبرّي - 50 النعمان  بن  محّمد  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو  المفيد 

تحقيق  العباد,  على  اهلل  حجج  معرفة  في  الإر�شاد  البغدادّي, 

قّم-  الأولى,  الطبعة  التراث,  لإحياء   Rالبيت اأهل  موؤ�ّش�شة 

اإيران.

العكبرّي - 51 النعمان  بن  محّمد  بن  محّمد  اهلل  عبد  اأبو  المفيد 

الإ�شالمّي  الن�شر  موؤ�ّش�شة  الثانية,  الطبعة  المقنعة,  البغدادّي, 

التابعة لجماعة المدّر�شين بقّم الم�شّرفة.

ميراث - 52 ديوان  المن�شورّي,  �شعيد  محّمد  ال�شيخ  المن�شورّي 

المنبر, الطبعة الأولى, انت�شارات المن�شورّي, قّم- اإيران.

من�شورات - 53 الواعظين,  رو�شة  الفّتال,  بن  محّمد  الني�شابورّي 

ال�شريف الر�شّي, الطبعة الثانية, قّم- اإيران.

اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, دار �شادر, بيروت- لبنان.- 54
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